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DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZö IR 
PERSPEKTYVOS 

 
Dovil÷ Baltokait÷, Aist÷ Čerbait÷ 

Jūrat÷ Marcišauskien÷ 
(mokslinis vadovas)  

 
ĮVADAS 

 
Temos aktualumas. Draudimo verslas tampa vis populiaresnis, jis vis paklausesnis nacionaliniame ir 

ekonominiame gyvenime. Draudimo paslaugų teikimas šalies ekonomikai turi keleriopą poveikį: užtikrina verslo 
įmonių ir fizinių asmenų finansinį stabilumą, didina gyventojų taupymo normą, o tai savo ruožtu didina investicijas; 
mažina biudžeto l÷šas, skiriamas socialinei apsaugai; visuomen÷ supažindinama su galimomis rizikomis ir būdais, kaip 
jas valdyti.  

Tyrimo tikslas – išnagrin÷jus draudimo teorinius ir praktinius aspektus, juos įvertinti ir nustatyti Lietuvos ne 
gyvyb÷s draudimo įmonių  rinkos vystymosi tendencijas.  

Tyrimo uždaviniai: 
1. Apibūdinti draudimo veiklos sampratą teoriniu aspektu. 
2. Nustatyti draudimo įmonių veiklą reglamentuojančius įstatymus. 
3. Išanalizuoti UADB „ERGO draudimas“, UAB DK „Lietuvos draudimas“, UAB DK AB „PZU Lietuva“, 

AB „IF draudimas“ 2006–2008 m. veiklos finansinius rezultatus. 
4. Remiantis draudimo įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitomis atlikti finansinių rodiklių 

prognozavimą 2009 metams. 
Tyrimo objektas – ne gyvyb÷s bendrovių veikla ir jos rezultatai. 
Tyrimo metodai: 
1. Dinamin÷ ir struktūrin÷ analiz÷, mokslin÷s literatūros analiz÷.  
2. Prognozavimo metodai taikant eksponentin÷s eilut÷s išlyginimą ir trendo funkciją. 

DRAUDIMO VEIKLOS TEORINIAI ASPEKTAI 

 
Draudimo veikla.  Lietuvos draudimas, kaip verslas, atsirado pakankamai v÷lai, tik XIX a., ir tapo svarbia 

ekonomikos šaka. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prad÷jo kurtis privačios draudimo bendrov÷s. 1990 m. liepos 
30 d. priimtas Akcinių bendrovių įstatymas, o po poros m÷nesių, 1990 m. rugs÷jo 20 d., Lietuvos Respublikos draudimo 
įstatymas (Vasiliauskas, 2003). Nuo to laiko draudimo veikla sparčiau tobul÷jo, did÷jo teikiamų paslaugų kiekis. 

Lietuvoje draudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimo 
įstatymas, kuriuo siekiama, kad draudimo sistema būtų patikima, efektyvi, saugi ir stabili. Lietuvoje draudimo verslas 
nuo XIX a. tapo svarbia ekonomikos šaka. Priimti Akcinių bendrovių bei Lietuvos Respublikos draudimo įstymai. 
Draudimas skirstomas į šakas – gyvyb÷s draudimas ir ne gyvyb÷s draudimas (arba kredito). Draudimo veiklą Lietuvoje 
stebi Valstybin÷ draudimo priežiūros komisija.  

Draudimo objektas, sudarant pasiūlymo laidavimo draudimo sutartį, yra draud÷jo prievol÷ pagal užsakovo 
vykdomo konkurso sąlygas. Draudimo objektas, sudarant atlikimo, išankstinio apmok÷jimo ar garantinio laikotarpio 
draudimo sutartį, yra draud÷jo prievol÷ pagal pasirašytą sutartį su užsakovu. Draudimo objektu nelaikomos draud÷jo 
prievol÷s, už kurių įvykdymą draudikas neprisiima jokių įsipareigojimų pagal pasiūlymo, atlikimo, išankstinio 
apmok÷jimo bei garantinio laikotarpio atsakomyb÷s dokumentus. Draudimo objektas negali būti susijęs su bet kokios 
rūšies kreditu, paskola ar jų grąžinimu. Įstatymų numatytos sankcijos d÷l draud÷jo prievol÷s (prievolių) neįvykdymo ar 
netinkamo įvykdymo, taip pat įgaliojimų, suteiktų pagal sudarytą pavedimo sutartį, viršijimas n÷ra draudimo_objektas 
(http://www.ergo.lt/verslo/pasiulymo_isankstinio_apmokejimo_atlikimo_ir_garantinio_laikotarpio_laidavimo_draudim
as). 

Esminis pasiūlymo laidavimo draudimo sutarties  ir atlikimo, išankstinio apmok÷jimo ar garantinio laikotarpio 
draudimo sutarties sudarymo skirtumas tas, kad draudimo objektas, sudarant pasiūlymo laidavimo draudimo sutartį, yra 
draud÷jo prievol÷ pagal užsakovo vykdomo konkurso sąlygas, o draudimo objektas, sudarant atlikimo, išankstinio 
apmok÷jimo ar garantinio laikotarpio draudimo sutartį, yra draud÷jo prievol÷ pagal pasirašytą sutartį su užsakovu. 

Draudimo veiklą Lietuvoje reglamentuojantys teis÷s aktai. Draudimo teisiniai santykiai reguliuojami 
įvairiais teisiniais norminiais aktais. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibr÷žia pagrindines draudimo teis÷s 
normas. Pagal Civilinio kodekso normas priimami specialieji įstatymai, reglamentuojantys draudimo teisinius 
santykius. Šių įstatymų pagrindu nustatytos kompetencijos ribose valstybinio valdymo organai – Vyriausyb÷, finansų 
ministerija – priima poįstatyminius, draudimo veiklą reglamentuojančius teis÷s aktus. 

Lietuvoje draudimo veiklą reglamentuoja šie teis÷s aktai: Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos 
Respublikos draudimo įstatymas, kiti įstatymai, reguliuojantys draudimo arba su juo susijusius santykius. 
Poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys draudimo teis÷s santykius: draudimo taisykl÷s, draudimo veiklą 
reglamentuojantys ES teis÷s aktai. 
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DRAUDIMO RŪŠYS, FORMOS IR ŠAKOS  

 
Paprastai klasifikacija suprantama kaip hierarchiškai išd÷styta tarpusavyje susijusių grandžių sistema, kas 

leidžia sukurti vieningos visumos vaizdą, kartu išskiriant jos pilnavertes dalis. Draudimo klasifikacijos paskirtis yra 
išspręsti tą pačią problemą: padalinti draudimo santykių visumą į grandis, suskirstytas pagal tam tikrą hierarchiją. 

Bet kokios klasifikacijos pagrindas turi būti tokie kriterijai, kurie apjungtų visas tas susijusias grandis. 
Draudimas yra klasifikuojamas dažniausiai pagal vieną iš dviejų kriterijų – draudimo objektų ar draudimin÷s 
atsakomyb÷s skirtumus. 

 Pagal objektą draudimas yra skirstomas į asmens ir turto draudimą. Pagal savo prigimtį turto draudimas (jūrų 
draudimas, turto draudimas nuo ugnies, vagysčių ir pan.; investicijų draudimas; draudimas skolininko nemokumo 
atveju; civilin÷s atsakomyb÷s draudimas ir t. t.) skirtas nuostolių, susijusių su turto netekimu arba pažeidimu, 
kompensavimu. Kompensavimo dydis priklauso nuo faktiškai patirtų nuostolių dydžio, tod÷l toks draudimas dažnai 
vadinamas draudimu nuo_nuostolių (http://www.verslas-banga.lt). 

Draudimo formos yra dvi: privalomasis ir savanoriškasis. Privalomasis ir savanoriškasis draudimas priklauso 
draudimo civiliniam teisiniam institutui, tai sąlygoja vienarūšių privalomojo ir savanoriškojo draudimo santykių 
buvimas, taip pat vienodas jų, kaip turtinių prievolių, atsirandančių tarp draudiko ir draud÷jo, turinys. Šių santykių 
giminingumą rodo ta aplinkyb÷, kad tie patys objektai gali būti apdrausti tiek privaloma, tiek savanoriška tvarka, 
atsiranda materialiai vieningas ir pavaldus vienam teisiniam režimui santykis tarp draudiko ir draud÷jo, nors atsiradimo 
pagrindai skirtingi.  

Draudimo šakos pagal LR draudimo įstatymą išskiriamos dvi: gyvyb÷s ir ne gyvyb÷s draudimas.  
 

1 lentel÷. Draudimo šakos 

Ne gyvyb÷s draudimas Gyvyb÷s draudimas 
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Gyvyb÷s draudimas 
Draudimas ligos atveju Sutuoktuvių ir gimimų draudimas 
Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto 
priemones, draudimas 

Gyvyb÷s draudimas, susijęs su investiciniais 
fondais (kai investavimo rizika tenka draud÷jui) 

Su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilin÷s 
atsakomyb÷s draudimas 

Tontinos 

Turto draudimas Pensijų kaupimo veikla 
Bendrosios civilin÷s atsakomyb÷s draudimas  
Vežamų krovinių draudimas, savanoriškas ir privalomasis civilin÷s 
atsakomyb÷s draudimas 

 

Laidavimo draudimas  
 Finansinių nuostolių draudimas  
Geležinkelio transporto priemonių draudimas  
 Skraidymo aparatų draudimas  
Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas  
Su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilin÷s atsakomyb÷s 
draudimas 

 

Su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilin÷s 
atsakomyb÷s draudimas 

 

Kredito draudimas  
Teisinių išlaidų draudimas  
 Pagalbos draudimas  

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Gyvyb÷s draudimo šakoje LR draudimo įstatymas išskiria tris grupes: sutuoktuvinį ir gimimų draudimą, 

gyvyb÷s draudimą, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, ir gyvyb÷s draudimą.  
Draudimo veiklos požymių pagrindu yra galimas draudimo veiklos atskyrimas nuo draudimui artimos ar su 

draudimu nesusijusios veiklos. 
Ekonomin÷ veikla tik tuomet bus draudimo veikla, jei ji pasižym÷s visais šiais draudimo veiklos požymiais. 

Jeigu tam tikrai ekonominei veiklai nebus būdingas bent vienas iš jų, ji nebebus laikoma draudimo veikla. Ekonomin÷ 
ūkio subjektų veiklos schema pateikiama 2 paveiksle. 
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1 pav. Ekonomin÷ ūkio subjektų veikla 

Šaltinis: Vasiliauskas, A. (2003). Verslo draudimas. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla 

 
Kolektyviškumas. Šis principas išreiškia savitarpio pagalbos id÷ją, kuri gali būti apibūdinta posakiu „vienas už 

visus, visi už vieną“. Draudimo grup÷s narys, pats nepatyręs finansinių išlaidų, kompensuoja dalį kito grup÷s nario 
patirtų išlaidų, bet tam tikro įvykio atveju ir pats sulauks draudimo grup÷s paramos. 

Ekonomiškumas. Jis reiškia draudimo grup÷s nariams ateityje iškilsiančių poreikių tenkinimo sistemą. 
Draudimo grup÷s veiklai būdingas tęstinumas, o vykdoma veikla turi būti reglamentuota. 

Kiekvienas grup÷s narys, atsitikus draudimo numatytam įvykiui, turi teisę į nustatyto dydžio kompensaciją. Tai 
yra pagrindinis skirtumas tarp draudimo ir socialinio aprūpinimo, kur ne visi žmon÷s, o tik tam tikrus reikalavimus 
atitinkanti jų grup÷ turi teisę į finansinę ar kitokio pobūdžio paramą. D÷l draudiminio įvykio grup÷s nariui suteikiama 
parama yra finansuojama iš draud÷jų įmokų sukaupto kapitalo. Labiausiai ekonomiškumas yra pastebimas gyvyb÷s 
draudimo šakoje.  

Poreikio egzistavimas. Draudimo veiklos tikslas yra poreikio, iškilusio d÷l draudiminio įvykio, tenkinimas. Ne 
gyvyb÷s draudimo šakoje tai gali būti išmoka d÷l nelaimingo atsitikimo, avarijos, vagyst÷s ar pan., o gyvyb÷s draudimo 
šakoje gali būti sukaupto gyvyb÷s draudimo sutarties pabaiga. Draudimas yra tiksliai įvertinamo finansinio poreikio 
tenkinimas. Moralin÷ žala, dvasiniai išgyvenimai, atsiradę d÷l draudiminio įvykio, n÷ra atlyginami. 

Atsitiktinumas. Draudiminis įvykis turi būti atsitiktinis. Tam, kad jis įvyktų, įtakos neturi daryti draud÷jo valia 
ar norai. Šis reikalavimas yra privalomas tiek tose draudimo šakose, kur atskiras ūkio subjektas yra akivaizdžiai bej÷gis 
daryti įtaką draudiminio įvykio pasirodymui (pvz., gamtin÷ms j÷goms), tiek ir tose šakose, kur įvykio pasirodymas, 
teoriškai nors ir priklausantis nuo draud÷jo veiksmų, praktiškai sunkiai tik÷tinas, kadangi d÷l draudiminio įvykio patirti 
nuostoliai yra kur kas didesni nei gaunama draudimo kompensacija.  

Išmatuojamumas. Įvykio atsiradimo faktas bei laikas turi būti nežinomi. Tačiau draudiminis įvykis turi būti 
išmatuojamas. Išmatuojamumas remiasi statistika. Statistiką galima apibr÷žti kaip didelio kiekio duomenų apie 
statistinius įvykius surinkimą, grupavimą, analizavimą bei d÷sningumų išvedimą. Be statistikos, suteikiančios žinių apie 
praeitį, reikia mok÷ti įvertinti kapitalo, kuris bus naudojamas ateityje iškilsiantiems poreikiams tenkinti, dydį. Tai 
padeda atlikti tikimybių teorija. 

Tos pačios rizikos (pavojaus) egzistavimas. Ekonomin÷ ūkio subjektų veikla vadinama draudimu tik tuomet, 
kai visi į draudimo grupę susibūrę ūkio subjektai bus veikiami tos pačios rizikos ar pavojaus. Daugelyje šalių (ir 
Lietuvoje) yra numatytas atskirų draudimo šakų teisinis atskyrimas, kad ūkio subjektai nemok÷tų už rizikas, kurios 
jiems visiškai negresia (Vasiliauskas, 2003). 

Taigi draudimo veikla tik tuomet bus ekonomin÷, jei pasižym÷s šiais draudimo veiklos požymiais: 
kolektyviškumas, ekonomiškumas, poveikio egzistavimas, tos pačios rizikos (pavojaus) egzistavimas, išmatuojamumas 
ir atsitiktinumas. Kiekvienas iš šių išvardytų požymių tarsi „dirba“ savo darbą draudimo veikloje. 

PROGNOZAVIMO METODAI, TAIKOMI EKONOMIKOJE 

 
Kokybiniai metodai apima prognozes, grindžiamas nuomon÷mis, o kokybiniai skirstomi į prognozavimo 

metodus, paremtus pra÷jusių laikotarpių duomenimis, ir aiškinamuosius, tarpusavio ryšių radimo metodus. Kaip teigia 
R. Štaras ir J. Žvinklys (1996), praktikoje yra naudojami tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai prognozavimo metodai. 
Kartais jie naudojami lygiagrečiai, kas leidžia tik patikrinti vienam kitą. 

Autoriai R. Štaras ir J. Žvinklys (1996), kaip jau buvo min÷ta anksčiau, prognozavimo metodus skirsto į 
kiekybinius ir kokybinius. Kiekybinis metodas gali būti įgyvendinamas taikant nuomon÷mis grindžiamą prognozavimo 
metodą. Prognozavimo, grindžiamo nuomon÷mis, metodo pamatas yra subjektyvi, surinkta iš įvairių šaltinių 
informacija – tai vartotojų apklausa, administracijos, vadybininkų, pardav÷jų, ekspertų nuomon÷. Tačiau gana dažnai 
kitais būdais gauti informacijos iš šių šaltinių neįmanoma. 

Kiekybiniai metodai gali būti skirstomi į duomenų sekų analiz÷s (prognozavimas remiantis pra÷jusių 
laikotarpių duomenimis) metodus ir tarpusavio ryšių radimo metodus (kitaip dar vadinamu asociatyviu prognozavimu). 
Pastarieji metodai yra smulkiai klasifikuojami (3 pav.).  

Draudimo veikla 

Kolektyviškumas 

Ekonomiškumas 

Poveikio egzistavimas 

Tos pačios rizikos (pavojaus) 
egzistavimas 

Išmatuojamumas 

Atsitiktinumas 
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2 pav. Pagrindiniai prognozavimo metodai 
Šaltinis: Štaras, R.; Žvinklys, J. (1996). Prognozavimo metodai, jų ypatumai ir taikymas. Vilnius: Vilniaus universitetas 

 
Naudojant prognozavimą remiantis pra÷jusių laikotarpių duomenimis numatomos kintamojo dydžio reikšm÷s 

ir daroma prielaida, kad kiti dydžiai nekis ir dabarties d÷sningumus perkeliant į ateitį. Šiais metodais neieškoma 
kintamųjų dydžių tarpusavio ryšių, o paprasčiausiai remiamasi pra÷jusių laikotarpių duomenimis. Parengiama istorinių 
duomenų seka, atspindinti visų paklausą veikiančių veiksnių kombinaciją, tų veiksnių atskleisti ir detaliai nagrin÷ti 
nesistengiama. 

Tarpusavio ryšių radimo metodais nustatomi vienas ar daugiau susijusių ir darančių įtaką ekonominiams 
rodikliams kintamųjų. Norint nustatyti tokių ekonominių procesų raidos tendencijas, reikia sudaryti lygtį ar net lygčių 
sistemą. 

 
DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZö IR PERSPEKTYVOS 

 
Draudimo įmonių balanso dinamin÷ ir struktūrin÷ analiz÷s 

 
Horizontalioji analiz÷ – tai dviejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas. Ši analiz÷ 

padeda nustatyti atitinkamų metų rodiklių dinamiką. Galima lyginti ne tik absoliučius balanso arba pelno (nuostolių) 
ataskaitos eilučių dydžius, bet ir santykinius dydžius arba jų procentus. Kitaip tariant, atliekant horizontaliąją analizę 
nustatomas nuokrypis nuo bazinio rodiklio. 

Iš 2006–2008 metų „If draudimas“ horizontaliosios analiz÷s  matome, kad visas įmon÷s turtas per 
analizuojamus metus padid÷jo 62 293 261 Lt, t. y. 52,2 proc., 2006 m. įmon÷s turtas buvo 11 9280 255 Lt, o 2008 m. – 
181 573 516 Lt.  Šio turto padid÷jimą l÷m÷ kitas turtas, kuris per analizuojamą laikotarpį padid÷jo 460,9 kartus. 
Investicijos padid÷jo 32,1 proc., tam daugiausiai įtakos tur÷jo ind÷liai kredito įstaigose, kurie padid÷jo 1693,2 kartus. 
Gautinos sumos išaugo 47,4 proc., prie to daugiausiai prisid÷jo tarpininkai, kurie didino sumas 119,8 kartų.  Kitas turtas 
padid÷jo 460,9 kartus, tam daugiausiai įtakos tur÷jo pinigai sąskaitose ir kasoje, kurie per visą analizuojamą laikotarpį 
padid÷jo 878,3 kartus. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos išaugo 50,5 proc. 

Horizontalioji savininkų nuosavyb÷s ir įsipareigojimų analiz÷ rodo, kad per 2006–2008 metus kapitalas ir 
rezervai išaugo 53,6 proc. Techniniai atid÷jimai per analizuojamą laikotarpį išaugo 50,7 proc., did÷jimą labiausiai 
įtakojo kiti techniniai atid÷jiniai, kurie did÷jo 109,0 kartus. Kiti įsipareigojimai išaugo 62,3 proc. Sukauptos sąnaudos ir 
ateinančių laikotarpių pajamos išaugo 33,9 proc.  Savininkų nuosavyb÷s ir įsipareigojimų sumos iš viso  (2006 m. – 119 
280 255 Lt, 2008 m. – 181 573 516 Lt) per analizuojamą laikotarpį išaugo 52,2 proc. 

Atlikus vertikaliąją balanso analizę, nustatyta įmon÷s balanso rodiklių struktūra, t. y. apibūdinta bendrov÷s 
turto pagrindinių elementų dalis bendroje turto sud÷tyje, taip pat ir savininkų nuosavyb÷s bei įsipareigojimų dalis 
balanso dalyje. 

Vertikalioji „If draudimo“ turto struktūros analiz÷ rodo, kad didžiausią įmon÷s turto dalį 2006 m. sudar÷ 
investicijos – 67,77 proc., o 2008 m.  situacija nesikeit÷ – didžiausią įmon÷s turto dalį sudar÷ taip pat investicijos 
(58,79 proc.), tik per analizuojamą laikotarpį investicijos sumaž÷jo 8,98 proc. Sumaž÷jimui daugiausiai įtakos tur÷jo 
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kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai, kurie per analizuojamą laikotarpį sumaž÷jo 20,12 proc. Kitas turtas per visą 
analizuojamą laikotarpį išaugo 9,53 proc. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos analizuojamu 
laikotarpiu sumaž÷jo 0,05 proc.  
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3  pav. „If draudimas“ investicijų ir gautinų sumų rodiklių dinamika 2006–2008 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <http://www.if.lt>   

 
Savininkų nuosavyb÷s analiz÷ rodo, kad didžiausią savininkų nuosavyb÷s dalį 2008 m. sudar÷ techniniai 

atid÷jimai (64,04 proc.), kurie per analizuojamus metus sumaž÷jo 0,65 proc. Kiti įsipareigojimai per 2006–2008 metus 
išaugo 0,44 proc. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos  sumaž÷jo 0,05 proc. (žr. 3 pav.). 

Iš 2006–2008 metų horizontaliosios AB „Lietuvos draudimas“ balanso analiz÷s matome, kad įmon÷s visas 
turtas per analizuojamus metus padid÷jo 725 566 948 Lt, t. y. 1 207,33 kartus. 2006 m. įmon÷s turtas buvo 
60 096 670 Lt, o 2008 m. – 785 663 618 Lt. Šio turto padid÷jimą l÷m÷ nematerialusis turtas, kuris per analizuojamus 
metus padid÷jo 233,27 kartus. Nematerialaus turto did÷jimą l÷m÷ programin÷ įranga. Investicijos išaugo 28,94 proc. 
Gautinos sumos per analizuojamą laikotarpį išaugo 61,60 proc., tam daugiausiai įtakos tur÷jo tarpininkai. Kitas turtas 
analizuojamu laikotarpiu sumaž÷jo 45,93 proc., tam įtakos tur÷jo pinigai sąskaitose ir kasoje. Sukauptos pajamos ir 
ateinančių laikotarpių sąnaudos išaugo 96,03 proc., augimui įtakos tur÷jo kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

Horizontalioji savininkų nuosavyb÷s ir įsipareigojimų analiz÷ rodo, kad per 2006–2008 metus kapitalas ir 
rezervai padid÷jo 48,36 proc. Techniniai atid÷jimai padid÷jo per analizuojamus metus 70 750 173 Lt, t. y. 19,25 proc. 
Kiti atid÷jimai išaugo 90,06 proc., tam įtakos tur÷jo atid÷tieji mokesčiai, kurie did÷jo 144,16 kartų. Sukauptos 
ateinančių laikotarpių pajamos did÷jo 2,42 proc. Savininkų nuosavyb÷s ir įsipareigojimų iš viso per analizuojamus 
metus išaugo 30,73 proc.   

Savininkų nuosavyb÷s analiz÷ rodo, kad didžiausią savininkų nuosavyb÷s dalį tiek 2006 m., tiek 2008 m. 
sudaro techniniai atid÷jimai, kurie per analizuojamus metus sumaž÷jo 5,38 proc. Kapitalas ir rezervai analizuojamu 
laikotarpiu išaugo 4,26 proc. Kiti atid÷jimai  per analizuojamus metus išaugo 0,19 proc. Kiti įsipareigojimai išaugo 
1,58 proc. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos sumaž÷jo 0,65 proc. (žr. 4 pav.). 
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4  pav. „Lietuvos draudimas“ investicijų ir gautinų sumų rodiklių dinamika 2006–2008 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.lietuvosdraudimas.lt> 
 

Iš 2006–2008 metų horizontaliosios balanso analiz÷s matome, kad įmon÷s „ERGO“ bendra turto suma  per 
vienus metus padid÷jo. 2006–2008 metais nematerialusis turtas išaugo 46,57 proc., nematerialųjį turtą daugiausia 
įtakojo programin÷ įranga, kuri išaugo 140,76 karto. Investicijos išaugo 42,02 proc., investicijų augimą labiausiai 
įtakojo draudimo įmon÷s reikm÷s, kurios sudar÷ 1 206,89 karto. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 
sumaž÷jo nežymiai  – 2,64 proc.  

Horizontalioji savininkų nuosavyb÷s ir įsipareigojimų analiz÷ rodo, kad per 2006–2008  metus kapitalas ir 
rezervai padid÷jo 56,04 proc., did÷jimui daugiausiai įtakos tur÷jo privalomasis rezervas, kuris per metus padid÷jo 
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221,04 karto. Techninis atid÷jimas išaugo iki 37,46 proc., did÷jimą įtakojo draudimo įmokų grąžinimo techninis 
atid÷jinys, kuris per metus padid÷jo 88,85 proc. Kiti įsipareigojimai per 2006–2008 metus išaugo iki 109,94 proc. 
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos padid÷jo 76303 Lt, t. y. 7,33 proc. Savininkų nuosavyb÷ ir 
įsipareigojimai iš viso padid÷jo 46,55 proc. per metus.  

2008 m. nematerialusis turtas sudar÷ 0,46 proc., o 2007 m. sudar÷ 0,27 proc. Didžiausią investicijų dalį sudar÷ 
Vyriausyb÷s, centrinio banko ir savivaldyb÷s vertybiniai popieriai – 10,16 proc. Kitas turtas per metus išaugo nežymiai, 
tik 0,5 proc. Kapitalas ir rezervai – 2,02 proc. Įsipareigojimai analizuojamu laikotarpiu padid÷jo nežymiai – 0,13 proc. 
Įsipareigojimų did÷jimą įtakojo įsipareigojimai draud÷jams, kurie sudar÷ 0,81 proc. 
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5  pav. „ERGO Lietuva“ investicijų ir gautinų sumų rodiklių dinamika 2006–2008 m. (mln. Lt) 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.ergo.lt> 

 
Iš 2006–2008 metų horizontaliosios balanso analiz÷s matome, kad įmon÷s „PZU“ nematerialusis turtas per 

vienus metus sumaž÷jo. Investicijos per šiuos metus išaugo. 2006–2008 metais nematerialusis turtas sumaž÷jo 
42,05 proc., nematerialųjį turtą daugiausiai įtakojo programin÷ įranga, kuri išaugo 42,05 proc. Investicijos išaugo 
44,46 proc., investicijų augimą labiausiai įtakojo ind÷liai kredito įstaigose, jie sudar÷ 243,35 karto. Sukauptos pajamos 
ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sumaž÷jo 36,19 proc. 
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6 pav. „PZU Lietuva“ finansinių rodiklių dinamika 2006–2008 m. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.pzu.lt> 
 
Horizontalioji savininkų nuosavyb÷s ir įsipareigojimų analiz÷ rodo, kad per 2008–2006  metus kapitalas ir 

rezervai padid÷jo 63,61 proc., did÷jimui daugiausiai įtakos tur÷jo įstatinis kapitalas,  kuris  per metus padid÷jo 
25,31 proc. Techniniai atid÷jiniai išaugo 2,98 proc. Kiti įsipareigojimai per 2006–2008 metus išaugo 3,57 proc. 
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos sumaž÷jo 130 451 Lt, t. y. 76,92 proc. Savininkų nuosavyb÷ ir 
įsipareigojimai iš viso padid÷jo 42,81 proc. per metus.  

DRAUDIMO ĮMONIŲ PELNO NUOSTOLIŲ DINAMINö IR STRUKTŪRINö ANALIZöS 

 
Horizontalioji pelno ir nuostolių ataskaitos analiz÷ rodo, kad per 2006–2008 metus „If draudimas“ įmon÷ 

dirbo pelningai. 2006 m. įmon÷s ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas 260 695 Lt, o 2008 m. – 9 337 515 Lt, per 
analizuojamą laikotarpį pelnas padid÷jo 3 481,78 kartus. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudimų dalį, išaugo 
65,01 proc., draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudimų dalį per analizuojamą laikotarpį, išaugo 54,80 proc., tam 
daugiausiai įtakos tur÷jo perdraudimų dalis. Grynosios veiklos sąnaudos išaugo 57,05 proc., augimui įtakos tur÷jo 
įsigijimo sąnaudos, kurios išaugo 73,53 proc. Ne gyvyb÷s draudimo technin÷s dalies pelnas per analizuojamą laikotarpį 
padid÷jo 2 897,02 kartus. 

Atlikę vertikaliąją pelno ir nuostolių analizę, matome, kad laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) per 
analizuojamą laikotarpį išaugo 6,41 proc. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudimų dalį, išaugo 4,25 proc., 
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augimui daugiausiai įtakos tur÷jo perdraudimo dalis, kuri išaugo 50,84 proc. per analizuojamą laikotarpį. Grynosios 
veiklos sąnaudos padid÷jo 2,34 proc. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 
išaugo 7,44 proc. (žr. 7 pav.). 
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7  pav. „If draudimas“ finansiniai pokyčiai 2006–2008 m. (mln. Lt) 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.if.lt> 

 
Horizontalioji pelno ir nuostolių ataskaitos analiz÷ rodo, kad  per 2006–2008 metus „Lietuvos draudimas“ 

dirbo nuostolingai. 2006 m. įmon÷s ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) buvo 41 593 262 Lt, o 2008 
m. – 37 767 383 Lt. Per analizuojamus metus sumaž÷jo 9,20 proc. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudimo dalį, per 
analizuojamą laikotarpį padid÷jo 65,78 proc., tam daugiausiai įtakos tur÷jo pasirašytų įmokų suma.  Draudimo išmokų 
sąnaudos, išskyrus perdraudimo dalį, išaugo 87,96 proc. Grynosios veiklos sąnaudos per analizuojamą laikotarpį išaugo 
37,40 proc. Ne gyvyb÷s draudimo technin÷s dalies pelnas per metus išaugo 62,93 proc. Kitos pajamos analizuojamu 
laikotarpiu did÷jo 149,86 kartus. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą išaugo 
28,22 proc. 

Atlikę vertikaliąją pelno ir nuostolių analizę, matome, kad ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas per metus  
sumaž÷jo 4,78 proc. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudimo dalį, išaugo 11,03 proc. per analizuojamą 
laikotarpį, tam įtakos tur÷jo išmokos. Grynosios veiklos sąnaudos išaugo 2,75 proc. Ne gyvyb÷s draudimo technin÷s 
dalies pelnas išaugo 0,79 proc. Kitos pajamos išaugo 0,07 proc. (žr. 8 pav.). 
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8  pav. „Lietuvos draudimas“ finansiniai pokyčiai 2006–2008 m. (mln. Lt) 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.lietuvosdraudimas.lt> 

 
UAB „Ergo“ 2006–2008 metų horizontalioji pelno nuostolių analiz÷ rodo, kad įmon÷ dirbo pelningai, pelnas 

sudar÷ 82,97 proc. Didelę  įtaką pelno augimui sudar÷ pelnas iš investicijų, perkeltas iš netechnin÷s dalies – 519,93 
karto. Pasirašytų įmokų suma per metus siek÷ 68 296 033 Lt, tai sudaro 48,92 proc. Draudimo išmokų sąnaudos, 
išskyrus perdraudžiamąją dalį, padid÷jo net 52,70 proc., tam daugiausiai įtakos tur÷jo ieškotos sumos, kurios sudar÷ 
67,91 proc. 

Atlikus vertikalią pelno nuostolių analizę galima teigti, kad įmon÷ dirbo pelningai, nes uždirbtas pelnas n÷ra 
minusinis. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudimo dalį, 2008 metais sudar÷ 1 328,81 karto. 2006 metais – 1 488,73 
karto, pokytis – 159,93 karto. Ne gyvyb÷s technin÷s dalies pelnas (nuostoliai) padid÷jo 0,32 proc. Grynosios veiklos 
sąnaudos padid÷jo  66,23 proc., labiausiai įtakos tam tur÷jo įsigijimo sąnaudos (žr. 9 pav.). 
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9  pav. „ERGO Lietuva“finansiniai pokyčiai 2006–2008 m. (mln. Lt) 
Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis <www.ergo.lt> 

 
„PZU“ 2006–2008 metų pelno nuostolių horizontali analiz÷ rodo, kad įmon÷ dirbo pelningai, pelnas sudar÷ 

87,73 proc. Didelę  įtaką pelno augimui dar÷ pelnas iš persidraudimo įmokų – 491,58 karto. Pasirašytų įmokų suma per 
metus siek÷ 114,49 karto. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudžiamąją dalį, padid÷jo net 25,63 proc.  
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10  pav. „PZU Lietuva“ finansin÷s išmokos  2006–2008 m. (tūkst. Lt) 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.pzu.lt> 
 
Vertikalioji pelno nuostolių ataskaitos analiz÷ rodo, kad uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudimo dalį, 2008 

metais sudar÷ 20,04 proc. 2006 metais – 8,00 proc., pokytis – 12,04 proc. Ne gyvyb÷s technin÷s dalies pelnas 
(nuostoliai) sumaž÷jo -6,65. Grynosios veiklos sąnaudos padid÷jo  2 336,78 karto. 

DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PERSPEKTYVŲ NUMATYMAS 

UAB „If draudimas“ finansin÷ prognoz÷ pagal Eksponentin÷s eilut÷s išlyginimą ir Trendo funkciją 
2  lentel÷.  Grynasis pelnas pagal eksponentinę eilutę ir Trendo funkciją 

Metai Grynasis 
pelnas mln. Lt 

)7,0( =Wei  t  2t  yt ×  

2006 0,26 0,26 1 1 0,26 
2007 8,7 6,17 2 4 17,4 
2008 9,3 8,4 3 9 27,9 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.if.lt> 
 

Pagal 2008 m. eksponentinį dydį galima teigti, kad 2009 m. prognozuojama reikšm÷ – 8,4 mln. Lt. 
Vidutiniškai per metus grynasis pelnas padid÷ja po 4,52 mln. Lt. Pagal nustatytą grynojo pelno vystymosi 

tendenciją, pritaikius ties÷s išraišką, galima teigti, kad 2009 m. prognozuojamojo grynojo pelno reikšm÷ 15,14. 
Prognozuojant reikšmes n÷ra atsižvelgta į šalį ap÷musią krizę, tod÷l realiosios 2009 m. reikšm÷s gali būti 

žymiai mažesn÷s. 

AB „Lietuvos draudimas“ finansin÷ prognoz÷ pagal Eksponentin÷s eilut÷s išlyginimą ir Trendo funkciją 
3  lentel÷.  Grynasis pelnas pagal eksponentinę eilutę ir Trendo funkciją 

Metai Grynasis 
pelnas mln. Lt 

)7,0( =Wei  t  2t  yt ×  

2006 41,5 41,5 1 1 41,5 
2007 53,9 50,18 2 4 107,8 
2008 37,7 41,44 3 9 113,1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.lietuvosdraudimas.lt> 



 

 

 

13 

 
Pagal 2008 m. eksponentinį dydį galima teigti, kad 2009 m. prognozuojama reikšm÷ – 41,44 mln. Lt. 
Vidutiniškai per metus grynasis pelnas sumaž÷jo po 1,9 mln. Lt. Pagal nustatytą grynojo pelno vystymosi 

tendenciją, pritaikius ties÷s išraišką, galima teigti, kad 2009 m. prognozuojamojo grynojo pelno reikšm÷ 40,57. 
Prognozuojant reikšmes n÷ra atsižvelgta į šalį ap÷musią krizę, tod÷l realiosios 2009 m. reikšm÷s gali būti žymiai 
mažesn÷s. 

UADB „ERGO“ finansin÷ prognoz÷ pagal Eksponentin÷s eilut÷s išlyginimą ir Trendo funkciją 
4 lentel÷.  Grynasis pelnas pagal eksponentinę eilutę ir Trendo funkciją 

Metai Grynasis 
pelnas mln. Lt 

)7,0( =Wei  t  2t  yt ×  

2006 7,4 7,4 1 1 7,4 
2007 11,1 9,99 2 4 22,2 
2008 13,5 12,78 3 9 40,5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.ergo.lt> 

 
Pagal 2008 m. eksponentinį dydį galima teigti, kad 2009 m. prognozuojama reikšm÷ 12,78 mln. Lt. 

Vidutiniškai per metus grynasis pelnas padid÷ja po 10,6 mln. Lt. Pagal nustatytą grynojo pelno vystymosi tendenciją, 
pritaikius ties÷s išraišką, galima teigti, kad 2009 m. prognozuojamo grynojo pelno reikšm÷ 31,9 mln. 

UAB „PZU Lietuva“ finansin÷ prognoz÷ pagal Eksponentin÷s eilut÷s išlyginimą Ir  Trendo funkciją 
5  lentel÷. Grynasis pelnas pagal eksponentinę eilutę ir Trendo funkciją 

Metai Grynasis 
pelnas mln. Lt 

)7,0( =Wei  t  2t  yt ×  

2006 3,8 3,8 1 1 3,8 
2007 4 3,94 2 4 8 
2008 4,7 4,49 3 9 14,1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis <www.pzu.lt> 

 
Pagal 2008 m. eksponentinį dydį galima teigti, kad 2009 m. prognozuojama reikšm÷ 4,49 mln. Lt. 
Vidutiniškai per metus grynasis pelnas padid÷ja po 0,3 mln. Lt. Pagal nustatytą grynojo pelno vystymosi 

tendenciją, pritaikius ties÷s išraišką, galima teigti, kad 2009 m.-prognozuojamo_grynojo_pelno-reikšm÷-2,4-mln. Lt. 
 

IŠVADOS 
 

Atlikus literatūros šaltinių analizę nustatyta, kad draudimo veikla yra ūkin÷ komercin÷ veikla, kuria draudimo 
sutarties pagrindu už draudimo įmoką prisiimama kitų asmenų nuostolių rizika ar kitaip siekiama apsaugoti šių asmenų 
turtinius interesus įvykus draudiminiams įvykiams, asmenų turtinių interesų apsaugai panaudojant draudiko 
skaičiuojamus draudimo techninius atid÷jinius dengiantį turtą ir kitą turtą. 

Identifikuota, kad Lietuvoje draudimo veiklą reglamentuoja teis÷s aktai: įstatymai, Lietuvos Respublikos 
civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, kiti įstatymai, reguliuojantys draudimo arba su juo 
susijusius santykius, poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys draudimo teis÷s santykius, draudimo taisykl÷s, draudimo 
veiklą reglamentuojantys ES teis÷s aktai. 

Išanalizavus UADB „ERGO draudimas“, UAB DK „Lietuvos draudimas“, UAB DK AB „PZU Lietuva“, AB 
„IF draudimas“ 2006–2008 m. veiklos rezultatus gauta, kad įmon÷s dirba pelningai, nes ataskaitinio laikotarpio grynojo 
pelno rodikliai kito augimo kryptimi. 

Atlikus ne gyvyb÷s draudimo įmonių finansinių rodiklių prognozavimą 2009 metams gauta, kad grynojo pelno 
rodikliai bus tokie:  

UADB „ERGO draudimas“ – 31,9 mln. Lt;  
UAB DK „Lietuvos draudimas“ – 40,57 mln. Lt; 
UAB DK AB „PZU Lietuva“ uždirbs 2,4 mln. Lt; 
AB „IF draudimas“ – 41,44 mln. Lt. 

 
REKOMENDACIJOS 

 
Reikia ir toliau didinti pardavimą ir skatinti žmones draustis, kadangi tai teigiamai veikia draudimo bendrovių 

pelno rodiklius. Tam, kad žmon÷s naudotųsi draudimo paslaugomis, reik÷tų dalinai sumažinti draudimo įmokas, pateikti 
įvairesnius draudimo variantus, laiku atsiskaityti su klientais, įvykus draudiminiams įvykiams. 

Draudimo bendrovei, kuri siekia lyderiauti, reik÷tų pateikti įvairių akcijų, pateikti didesnių nuolaidų, 
atsižvelgiant į veiklos sąnaudų valdymą.   
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TIESIOGINöS UŽSIENIO INVESTICIJOS IR JŲ ĮTAKA  
LIETUVOS ŪKIO PLöTRAI 

 
Aina Končiūt÷ 

Jūrat÷ Marcišauskien÷   
(mokslinis vadovas) 

 
ĮVADAS 

 
Investicijos yra esminis veiksnys, leidžiantis šaliai kelti konkurencingumą, užtikrinti ilgalaikę ekonomikos 

gerovę. Investicijos – tai pinigin÷s l÷šos ir įstatymais bei kitais teis÷s aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, 
nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį 
rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialin÷s apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti 
valstyb÷s funkcijų įgyvendinimą. Jos reikalingos, siekiant didinti našumą, kuris yra esmin÷ ekonominio augimo sąlyga. 
Našumo k÷limo klausimas Lietuvoje tampa ypač aktualus, nes pastaraisiais metais darbo našumas auga l÷čiau nei 
atlyginimai.  

Temos aktualumas. Investicijos – vienas iš svarbiausių Lietuvos ekonomikos ar įmon÷s s÷kmingo vystymosi 
veiksnių. Kadangi šalies ištekliai yra riboti, tai  užsienio investicijos yra labai efektyvios skatinant gamybos augimą, 
eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmon÷ms s÷kmingiau konkuruoti 
laisvosios rinkos sąlygomis. Investicin÷s veiklos pl÷tojimas ir aktyvinimas suteikia galimybę įvairiapusiškai 
modernizuoti gamybos bei paslaugų teikimo struktūras, kurti naujus bei tobulinti gaminamus produktus, naudojamas 
technologijas ir tuo pačiu didinti jų tarptautinį konkurencingumą, kuris yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos pl÷tros 
veiksnių.  

Darbo tikslas – atlikti 2001–2008 m. teisioginių užsienio investicijų analizę Lietuvoje bei remiantis jos 
rezultatais  prognozuoti tiesioginių užsienio investicijų apimtis 2009 m. 

Darbo objektas – tiesiogin÷s užsienio investicijos Lietuvoje. 
Darbo uždaviniai: 
1. Apibūdinti investuotojo ir tiesioginių užsienio investicijų sampratą teoriniu aspektu. 
2. Apžvelgti investicijas reglamentuojantį įstatymą – Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą, priimtą 

1999 m. liepos 7 d. (įsigaliojo 1999 m. liepos 30 d.), ir išnagrin÷ti tiesioginių užsienio investicijų įtaką 
Lietuvos ūkiui. 

3. Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymą Lietuvos apskrityse per 2001–2008 m. 
laikotarpį. 

4. Prognozuoti tiesiogines užsienio investicijų apimtis 2009 metais bei nustatyti tiesioginių užsienio 
investicijų ryšį su Lietuvos bendruoju vidaus produktu (BVP) ir eksportu.  

Metodai:   
1. Literatūros šaltinių analiz÷.  
2. Teisinių aktų (įstatymų, nutarimų ir kitų susijusių normatyvinių aktų) analiz÷.  
3. Statistinių duomenų apdorojimas ir analiz÷.  
4. Lyginamoji analiz÷.  

 
TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ TEORINIS ASPEKTAS 

 
Terminas investicijos kilęs iš lotyniško žodžio invest, reiškiančio įd÷ti. Platesniu požiūriu investicija reiškia 

kapitalo įd÷jimą siekiant paskesnio jo padid÷jimo. Investicijos turi svarbią reikšmę efektyviam ekonomikos pl÷tojimui. 
Šia prasme der÷tų aptarti terminus bendrosios investicijos ir grynosios investicijos. Bendrosios investicijos – tai bendra 
apimtis konkretaus laiko investicinių l÷šų, nukreiptų į naują statybą, gamybos priemonių įsigijimą bei prekinių-
materialinių atsargų augimą. Grynosios investicijos – tai bendrųjų investicijų suma, sumažinta amortizacijų suma per 
tam tikrą laikotarpį. 

Terminą investicijos dauguma autorių apibūdina skirtingai: 
1 lentel÷. Investicijų apibūdinimas 

O. Buckiūnien÷ Finansinių, materialinių ar nematerialinių išteklių sąnaudos, investuojamos materialiam, 
nematerialiam ar finansiniam turtui įsigyti, siekiant gauti tam tikrą ekonominį ar neekonominį 
efektą, o jų įgyvendinimas grindžiamas rinkos principais ir susijęs su laiko veiksniu, rizika ir 
likvidumu 

A. Griškevičius, 
J. Silickas 

L÷šos materialiam ilgalaikiui turtui kurti, įsigyti arba modernizuoti ir nematerialiam ilgalaikiui 
turtui įsigyti, siekiant gauti pelną ar socialinį rezultatą 

G. Smalenskas Dažniausiai suprantamos kaip investavimas, t. y. procesas, kai finansinis fondas verčiamas 
fiziniais fondais (įrenginiais ir kt.). Kiekviena investicija susijusi su kapitaliniais įd÷jimais, t. y. 
išlaidomis, skirtomis investiciniams projektams įgyvendinti, tikintis po tam tikro laiko gauti 
pelną 
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A. V. Rutkauskas,  
P. Stankevičius 

Priemon÷s, kurių d÷ka galima kam nors perduoti grynuosius pinigus, siekiant išsaugoti ir 
padidinti jų vertę arba užtikrinti teigiamas pajamas, kurios gaunamos perduodant tuos pinigus 

D. Cibulskien÷,  
M. Butkus 

Reiškia kapitalo įd÷jimą siekiant jo padid÷jimo 

R. Ginevičius,  
R. Patalavičius,  
V. Lisauskait÷ 

Įvairių rūšių turtin÷s ir intelektualin÷s vertyb÷s, įdedamos į verslą ar kitą objektą, ir kaip 
rezultatas sukuriamas pelnas arba pasiekiama kokio nors socialinio efektyvumo 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal išvardintų autorių nuomonę 

 
Taigi, investicijos yra ind÷lis, kuris padeda įmonei pl÷stis, gaminti kokybiškesnę produkciją ir taip pasiekti 

teigiamų rezultatų vietin÷je bei tarptautin÷je rinkose. 
 

Investicijų atsiradimo priežastys ir rūšys 
 

Įmon÷s investuoja užsienyje, nes nori padidinti pardavimų apimtį, kai vietin÷je rinkoje jau s÷kmingai parduoda 
savo produkciją, taip pat siekdamos sumažinti gamybos kaštus ir gamindamos ten, kur pigiau, o parduodamos 
ten, kur brangiau. Tiesioginio užsienio kapitalo investavimo priežastys: 

2 lentel÷.  Investavimo priežastys 

Pasiūlos pozicija Paklausos pozicija 
Sumažinti gamybos kaštus Įeiti į naujas rinkas ir padidinti pardavimo apimtį 

Sumažinti pristatymo kaštus Padidinti eksportą, kai įvežamas prekių kiekis į šalis ribojamas kvotų 

Įsigyti reikiamų žaliavų Nuolat būti vietin÷je rinkoje 
Atlikti galutinį produktų surinkimą Išvengti taisykl÷s „pirk vietin÷s gamybos prekę“ 
Tur÷ti daugiau tiek÷jų Įgyti vietin÷s firmos, kuriančios naujas darbo vietas, mokančios mokesčius į 

valstyb÷s biudžetą ir pan., įvaizdį 
 Sekti konkurentų pavyzdžiu 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą, priimtą 1999 m. liepos 7 d. Nr. VIII-1312 

   
R. Ginevičius, R. Patalavičius ir  V. Lisauskait÷ (2005) išskyr÷ investavimo rūšis, pasak jų, tai įtakoja 

skirtingus investuotojus. 
 

 
1 pav. Investavimo rūšys 

Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal <http://www.skelbimas.lt/istatymai/investiciju_istatymas.htm> 

 
Investicijų rūšys pagal investuotojo įtaką ūkio subjektui: 

• tiesiogin÷s investicijos – investicijos ūkio subjektui steigti bei įregistruoto ūkio subjekto kapitalui 
ar jo daliai įsigyti, taip pat reinvesticijos, paskolos ūkio subjektams, iš kurių investuotojui 
priklauso kapitalas ar jo dalis, subordinuotos paskolos, jei investuojama siekiant užmegzti arba 
palaikyti ilgalaikius tiesioginius investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį investuojama, ryšius ir 
investuojant įsigyta kapitalo dalis suteikia investuotojui galimybę kontroliuoti arba daryti nemažą 
įtaką ūkio subjektui; 

• netiesiogin÷s (portfelin÷s) investicijos – investicijos, jei investuojant įsigyta kapitalo dalis 
nesuteikia investuotojui galimyb÷s daryti nemažą įtaką ūkio subjektui. 

Investicijų rūšys pagal investuotojo nuolatinę buveinę (rezidavimą): 
• vidaus investicijos – Lietuvos valstyb÷s, Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų 

investicijos Lietuvos Respublikoje; 
• užsienio investicijos – užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, užsienio fizinių ir juridinių 

asmenų investicijos Lietuvos Respublikoje. 
Investicijų rūšys pagal investuotojo statusą: 

• valstyb÷s investicijos – investicijos valstyb÷s poreikiams tenkinti nacionalinio biudžeto, valstyb÷s 
(savivaldybių) fondų l÷šomis, Lietuvos valstyb÷s (savivaldybių) vardu gautomis paskolomis, 

INVESTAVIMO RŪŠYS 

Pagal investuotojo 
įtaką ūkio subjektui 

Pagal investuotojo 
nuolatinę buveinę 

Pagal 
investuotojo 

statusą 

Pagal 
investavimo 

objektą 
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valstyb÷s (savivaldybių) įmonių l÷šomis ir kitu valstyb÷s (savivaldybių) turtu bei valstyb÷s 
(savivaldybių) suteikiamomis paskolų garantijomis; 

• privačios investicijos – Lietuvos Respublikos ir užsienio privačios nuosavyb÷s teis÷s subjektų 
investicijos; 

• užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų investicijos. 
Investicijų rūšys pagal investavimo objektą:  

• kapitalo investicijos;  
• finansin÷s investicijos (Ginevičius, Patalavičius, Lisauskait÷, 2005, 155 p.). 

Investavimo suskirstymas parodo, kokie yra investuotojai ir kokios investicijos jiems priklauso.  
 

Investavimo būdai ir skatinimas 
 
Investuotojai gali investuoti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka šiais būdais: 
1) steigdami ūkio subjektą, įsigydami Lietuvos Respublikoje įregistruoto ūkio subjekto kapitalą ar jo dalį; 
2) įsigydami visų rūšių vertybinius popierius; 
3) sukurdami, įsigydami ilgalaikį turtą arba didindami jo vertę;  
4) skolindami l÷šas ar kitą turtą ūkio subjektams, iš kurių investuotojui priklauso kapitalo dalis, suteikianti jam 

galimybę kontroliuoti arba daryti nemažą įtaką ūkio subjektui; 
5) vykdydami koncesijų bei išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis.  
Skatinant Lietuvos verslo pl÷trą ir šalies ekonomikos augimą, pritraukiant tiesioginių užsienio investicijų bei 

užtikrinant Lietuvos įmonių konkurencingumą tarptautin÷se rinkose būtina skatinti investavimą. Įstatymų ir kitų 
norminių aktų, reguliuojančių investicinę politiką, leidimas yra viena svarbiausių sąlygų realizuojant valstyb÷s 
investicinę politiką. 

Tiesioginių užsienio investicijų reikšm÷ šalies ūkiui 
 
Investicijos turi svarbią reikšmę efektyviai pl÷tojant šalies ekonomiką, tod÷l labai svarbu jas pritraukti ir 

tinkamai panaudoti. Galima išskirti požymius, kurie parodo tiesioginių užsienio investicijų svarbą šalies ūkiui. 
V. Kvainauskait÷ (2008) taip suskirst÷ investavimo reikšmę šalies ūkiui: 
 

 
 

2 pav. Investavimo reikšm÷ šalies ūkiui 
Šaltinis: sudaryta autoriaus pagal Kvainauskait÷ V. Tarptautinių ekonominių santykių pagrindai 

 
Tikslinga užsienio investicijas skirstyti į tris stambias dalis – tiesiogines, portfelines ir kitas užsienio 

investicijas. Tiesiogin÷s ir portfelin÷s užsienio investicijos skiriamos pagal užsienio investuotojo įtaką investavimo 
objektui. Investicijos gana stipriai įtakoja ekonomikos vystymąsi ir efektyvų jos funkcionavimą (Kvainauskait÷).  

Valstyb÷s investicinio proceso skatinimo politika yra viena svarbiausių valstyb÷s ekonomin÷s reformos dalių. 
Garantuoti valstyb÷s tolesnį ekonominį pl÷tojimą bei didinti ekonominį aktyvumą galima tik skatinant tiek vidaus, tiek 
užsienio investicijas į ekonomiką, sudarant palankesnes teisines ir ekonomines sąlygas ir laiduojant glaudų valstyb÷s 
investicinių programų, nacionalinio biudžeto l÷šų, skolinto kapitalo ir privačių investicijų ryšį. 

Pagrindinis teis÷s aktas, reglamentuojantis investavimo procesą Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos 
investicijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. liepos 7 d. 2003 m. birželio 24 d. šiame įstatyme 
padarytos esmin÷s pataisos. Įstatymas apibr÷žia, kad investicijos – tai pinigin÷s l÷šos ir įstatymais bei kitais teis÷s aktais 
nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo 
objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialin÷s apsaugos bei kitose 

Investavimo 
reikšm÷ šalies ūkiui 

Sukuriamos naujos 
darbo vietos 

Keliama 
darbuotojų 

kvalifikacija 

Naujos vadybos 
id÷jos 

Diegiamos 
modernesn÷s 
technologijos 

Plečiami 
tarptautiniai ryšiai 

Teigiamai veikiamas 
šalies saugumas 
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panašiose srityse) arba užtikrinti valstyb÷s funkcijų įgyvendinimą (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska. 
showdoc). 

Taigi investavimas atskiroms ūkio šakoms turi didelę reikšmę ir leidžia valstybei sudaryti tarptautinę prekybą 
bei palaikyti konkurencingumą. 

 
Prognoz÷s metodai 

 
Įsitvirtinant Lietuvoje rinkos santykiams, siekiant integruotis į tarptautines rinkas, būtina įvertinti savo šalies 

ūkio funkcionavimo tendencijas.  Koreliacijos indeksas ir determinacijos koeficientas parodys, kaip glaudžiai yra susiję 
bendrasis vidaus produktas (BVP) bei eksportas su tiesiogin÷mis užsienio investicijomis (TUI). 

Investicijos turi didelę įtaką Lietuvos ūkiui, kadangi tai padeda augti ekonomikai, didinti šalies 
konkurencingumą, tod÷l investicijos yra skatinamos atitinkamais būdais ir yra reglamentuojamos valstyb÷s. Toliau bus 
atlikta analiz÷ remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 

Tiesioginių užsienio investicijų prognoz÷s ir užsienio investicijų prognoz÷s pagal ūkio šakas yra 
apskaičiuojamos pagal trendo funkciją bei eksponentin÷s eilut÷s išlyginimą. Kadangi tai yra kintamas dydis, tai 
apskaičiuojama prognozių paklaida, t. y. kokios gali būti minimalios ir maksimalios investicijos. 

 
TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ ANALIZö IR PROGNOZAVIMAS LIETUVOJE 

 
Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje statistika 2001–2008 m. 

Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis 
 

Per analizuojamą laikotarpį investicijos pagal ekonominę veiklą tolygiai did÷jo (nuo 9 337 259 Lt iki 35 503 
940 Lt), kartu daugiau nei dvigubai išaugo ir įmonių skaičius (nuo 1 788 iki 2 906). 

Daugiausiai per 2001–2008 m. buvo investuota į apdirbamąją gamybą (52 596 375 Lt), į rafinuotų naftos 
produktų ir chemijos gaminių gamybą (23 512 865 Lt). Mažiausiai investuota į odų rauginimą ir išdirbimą, lagaminų, 
rankinių, balno reikmenų, pakinktų ir avalyn÷s gamybą (2008 m. – 1 215 Lt) bei į pagalbinę finansinio tarpininkavimo 
veiklą (2008 m. – 30 500 Lt). 

2003 m. daugiausia investuota į apdirbamąją pramonę – 31,1 proc., prekybą – 17,9 proc., finansinio 
tarpininkavimo įmones – 15,7 proc., pašto ir nuotolinių ryšių paslaugas – 13,8 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų 
(LR ūkio ministerija, 2003). 

2005 m. daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 39,9 proc. (iš jų į naftos ir chemijos produktų gamybą – 
24,1 proc.), finansinį tarpininkavimą – 16,0 proc., transportą, sand÷liavimą ir ryšius – 10,9 proc., didmeninę ir 
mažmeninę prekybą – 10,7 proc., elektros, dujų ir vandens tiekimą – 10,6 proc., nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos 
verslo veiklos įmones – 7,6 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų. Lyginant su 2005 m., per 2006 m. daugiausia 
padid÷jo tiesioginių investicijų į apdirbamąją gamybą ir finansinio tarpininkavimo veiklą (Statistikos departamentas, 
2007). 

 
Pagrindin÷s šalys investuotojos 

 
Dabartin÷mis ekonominių procesų globalizacijos sąlygomis prekyba užleidžia tarptautinių ekonominių 

santykių varomosios j÷gos pozicijas tarptautiniam kapitalo jud÷jimo procesui, kuris paskutiniaisiais dešimtmečiais daro 
vis didesnę įtaką tarptautinei prekių, paslaugų ir technologijų srautų kaitai ir jų struktūrai. Nors pagrindinis vaidmuo 
tenka galingiausioms ir labiausiai ekonomiškai išsivysčiusioms valstyb÷ms bei regionams, tačiau ir nedidel÷s šalys, 
siekiančios tur÷ti efektyviai funkcionuojančios rinkos ekonomiką, negali likti nuošalyje. Jos vis plačiau ir giliau 
įsitraukia į kapitalo eksporto procesus. Prieš dešimtmetį Lietuva prad÷jo aktyviai siekti naryst÷s tarptautin÷se 
organizacijose. Dabar jau Lietuva yra visateis÷ NATO ir Europos Sąjungos (ES) nar÷. Europos Sąjungos bendrosios 
rinkos egzistavimas remiasi keturiomis laisv÷mis – laisvu prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo jud÷jimu. Eksporto 
operacijos plačiai vykdomos jau daugiau nei dešimtmetį, o kapitalo eksportas tiesioginio investavimo forma yra naujas 
mažai analizuotas ir nepakankamai išnagrin÷tas reiškinys tiek Rytų Europoje, tiek kitose šalyse. Daugelis Lietuvos 
įmonių stengiasi pritraukti užsienio investicijas ir taip įgyti pranašumų aštrioje konkurencin÷je kovoje. Kitos, kurios 
sugeb÷jo tapti konkurencingomis vietin÷je rinkoje, plečiasi ieškodamos naujų galimybių integruotis ir į užsienio rinkas. 

 
Nuo pat Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo tiesiogin÷s užsienio investicijos buvo vertinamos kaip vienas iš 

ūkio pl÷tros veiksnių, buvo ir yra laikomos svarbia produktyvumą, o kartu ir ekonominį augimą skatinančia sąlyga. 
Toks palankus požiūris į TUI padiktavo atitinkamą valstyb÷s ekonominę politiką užsienio kapitalo atžvilgiu: Lietuva 
visokeriopai skatino ir skatina ateiti tarptautinį kapitalą. Jam suteikiamos ir mokesčių lengvatos, ir ypatingos strateginio 
investuotojo teis÷s privatizuojant svarbius valstybei objektus. 
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3  lentel÷. Pagrindin÷s šalys investuotojos  

Metai 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 % % % % % % % % 
Danija 18,2 17,2 15,2 17,3 15,2 15,2 15,3 11,1 
Švedija 17,3 15,3 15 14,7 15 12 10,6 14,1 
Vokietija 7,4 9,6 11,4 9,7 11,4 10,5 9,9  
D.Britanija 6,7   5,0 3,5    
Kitos šalys 50,4 37,5 50 22 24,9 41,2 41,6 61,6 
Estija  11,7  8,4 7,6    
JAV  8,7  8,5 6,4    
Rusija   8,4 5,8 8,4 21,1  10,3 

Suomija    8,6 7,6    
Lenkija    100 10010

0 
 22,6 12,9 

 
2001 m. daugiausia į Lietuvos ūkį investavo Danija – šios šalies investicijos sudar÷ 18,2 proc. visų TUI 

Lietuvoje ir buvo nukreiptos į telekomunikacijas. Švedija atsiliko mažiau nei procentu – 17,3 proc. (taip pat investuota į 
telekomunikacijas). Po jų buvo Vokietija, investavusi į modernias technologijas (7,4 proc.), ir Didžioji Britanija, 
investavusi į švietimą ir mokymą (6,7 proc.) (Verslo žinios, 2001, Nr. 69, 7 p.). 

2002 m.  pagrindin÷s šalys investuotojos Lietuvoje, 2003 m. sausio 1 d. duomenimis, buvo Danija (2 261,9 
mln. Lt arba 17,2 proc.), Švedija (2 016,3 mln. Lt arba 15,3 proc.), Estija (1 547,2 mln. Lt arba 11,7 proc.), Vokietija (1 
263,6 mln. Lt arba 9,6 proc.), JAV (1 141,9 mln. Lt arba 8,7 proc.) (Euroregionas Nemunas, 2003). 

Per 2003 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos Lietuvoje padid÷jo 3,9 procento. Išankstiniais Statistikos 
departamento duomenimis, 2004 m. sausio 1 d. jos sudar÷ 13,7 mlrd. Lt. Pagrindin÷s šalys investuotojos: Danija (17,3 
proc. visų TUI) ir Švedija (14,7 proc.) (LR ūkio ministerija, 2003). 

Daugiausia l÷šų yra investavę Danijos (15,2  proc. visų tiesioginių užsienio investicijų), Švedijos (15 proc.), 
Vokietijos (11,4 proc. į blokelių gamybą Šiauliuose investavo per 10 mln. Lt ir atidar÷ keramzito blokelių „Fibo“ 
gamyklą, Rusijos (8,4 proc. į ,,Gazpromo“ akcijas) investuotojai (Verslo žinios, 2004, Nr. 87, 6 p.). 

2004 m. tiesiogin÷s investicijos iš ES šalių padid÷jo 1 873,0 mln. Lt arba 17,9 proc. ir sudar÷ 76,3 proc. visų 
tiesioginių užsienio investicijų. Tiesiogin÷s investicijos iš NVS šalių padid÷jo 589,0 mln. Lt ir sudar÷ 8,7 proc. visų 
tiesioginių užsienio investicijų (Statistikos departamentas, 2005). 

2005 m.  daugiausia l÷šų yra investavę Danijos (15,2 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų), Švedijos (13,6 
proc.), Rusijos (12,9 proc.), Vokietijos (11,6 proc.) investuotojai. 

Per 2005 m. tiesiogin÷s investicijos iš ES šalių padid÷jo 1 720,8 mln. Lt (13,9 proc.) ir sudar÷ 14 070,0 mln. Lt 
(74,8 proc.) visų tiesioginių užsienio investicijų. Tiesiogin÷s investicijos iš NVS šalių padid÷jo 1067,3 mln. Lt (75,3 
proc.) ir sudar÷ 2 484,0 mln. Lt (13,2 proc.) visų tiesioginių užsienio investicijų (Statistikos departamentas, 2006). 

2006 m. daugiausia l÷šų yra investavę Rusijos (21,1 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų), Danijos (15,2 
proc. į telekomunikacijas), Švedijos (12,0 proc. į medienos apdirbimą), Vokietijos (10,5 proc.) investuotojai. 
Tiesiogin÷s investicijos iš ES šalių sudar÷ 16 178,2 mln. Lt (68,6 proc.), iš NVS šalių – 5 014,7 mln. Lt (21,3 proc.) 
visų tiesioginių užsienio investicijų (Statistikos departamentas, 2006).  

2007 m. daugiausia l÷šų yra investavę Lenkijos (22,6 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų į naftos 
perdirbimą), Danijos (15,3 proc. į medienos apdirbimą), Švedijos (10,6 proc. į bankininkystę), Vokietijos (9,9  proc. į 
inžineriją), Suomijos (6,7 proc. į AB „Baltijos“ laivų statyklą), Rusijos (6,3 proc.), Estijos (5,9 proc.) investuotojai. 
Lenkijos pirmavimą l÷m÷ Lenkijos koncerno „PKN Orlen S. A“ investicijos į AB „Mažeikių nafta“ (www.vakarai.lt, 
2007 03 30). 

2008 m. daugiausia yra investavę Švedijos investuotojai – 4,88 mlrd. Lt (14,1 proc. visų tiesioginių užsienio 
investicijų į medienos apdirbimą), Lenkijos – 4,48 mlrd. Lt (12,9 proc. į naftos perdirbimą), Danijos – 3,83 mlrd. Lt 
(11,1 proc. į telekomunikacijas), Rusijos – 3,58 mlrd. Lt (10,3 proc.), Vokietijos – 3,00 mlrd. Lt (8,7 proc. į duonos 
gaminių gamybą), Estijos – 2,31 mlrd. Lt (6,7 proc.), Latvijos – 1,78 mlrd. Lt (5,1 proc. į medienos apdirbimą), 
Suomijos – 1,74 mlrd. Lt (5 proc. į izoliacinių medžiagų gamybą), Nyderlandų – 1,56 mlrd. Lt (4,5 proc. į jungtinių 
paslaugų centrą).  

Tiesiogin÷s investicijos iš 27 ES  šalių sudar÷ 27,16 mlrd. Lt (78,4 proc.), iš NVS šalių – 3,76 mlrd. Lt 
(10,9 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų) (www.lb.lt, 2008–2009 m. II ketv.). 

Per 2001–2005 m. pagal investicijas Lietuvoje pirmavo Danija. 2006 m. pirmavo Rusija, 2007 m. – Lenkija ir 
2008 m.  – Švedija. 

Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas pagal apskritis 
 
Investuotojai ieško didelių rinkų savo investicijoms, tod÷l svarbu žinoti, kiek, į kokią apskritį bei ūkio šaką yra 

investuota (žr. 4 lentelę). 
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4  lentel÷. TUI Lietuvos apskrityse (mln. Lt) 

Metai 
Apskritis,  
mln. Lt 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis 
(%) 

Vilniaus    5982,2 6988 8489,2 8127 9946,3 13575,8 16296,5 21810 264,58 
Kauno    1211,1 1310,6 1573,4 1849,4 1886,9 1957,9 2455,8 3130 158,44 
Alytaus    218,4 147 141,2 189,6 170,6 198,2 69,2 432 97,8 
Klaip÷dos    1145,3 1294,6 1361,9 1547,4 1743,3 2159,3 2158,5 3100 170,67 
Marijampol÷s    26,7 61,3 73,6 78,1 112 100,3 98,3 138,3 417,98 
Šiaulių   155,2 165,8 179,1 187,2 193,7 276,6 387,6 460 196,39 
Taurag÷s   21,5 13,8 14,6 22,6 21,5 27 32,4 55,7 159,07 
Utenos    109,3 205 335,3 251,7 218,4 266,4 239,7 321 193,69 
Telšių  86 17,1 555,7 767,9 1171,6 3825,3 6316,5 5871,6 6727,44 

 
Vilniaus apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 264,58 proc. Jos 

kasmet tolygiai augo. 2008 m. sausio 1 d. Vilniaus apskrityje daugiausia investuota į finansinio tarpininkavimo įmones 
(5 831,3 mln. Lt arba 28,8 proc.). Antroje vietoje pagal investavimo patrauklumą atsidūr÷ ryšių įmon÷s (3 758,6 mln. Lt 
arba 18,5 proc.), trečioje – elektros, dujų ir vandens tiekimo veikla besiverčiančios  įmon÷s (3 061,7 mln. Lt arba 15,1 
proc.) Mažiausiai investicijų pritraukia žem÷s ūkio, medžiokl÷s, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s veiklos 
(www.apskritis.lt, 2008 05 28). 

Kauno apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 158,44 proc. Jos kasmet 
tolygiai augo. Kauno apskrityje veikia daugiau nei penktadalis šalies įmonių, jų skaičius nežymiai did÷ja. 2003 m. 
sausio 1 dienos duomenimis, Kauno apskrityje buvo įregistruota 35 981 įmon÷ (21,2 proc. šalyje), iš jų uždarosios 
akcin÷s bendrov÷s sudar÷ 11 279 arba 31,3 proc., akcin÷s bendrov÷s – 373 arba 1 proc. , individualios įmon÷s – 18 071 
arba 50,2 proc. Per metus įmonių skaičius padid÷jo 1,4 proc., iš jų UAB skaičius padid÷jo 397 arba 3,6 proc., AB 
sumaž÷jo 50 arba 11,8 proc., individualių įmonių sumaž÷jo 289 arba 1,6 proc. 

Alytaus apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 97,8 proc., nors buvo 
pakilimų ir nuosmukių. Labiausiai investicijos sumaž÷jo 2007 m., palyginus su 2006 m., tai yra 65,1 proc. 

Klaip÷dos apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 170,67 proc. Jos 
kasmet tolygiai augo. Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, tiesiogin÷s užsienio investicijos 2008 m. 
sausio 1 d. Klaip÷dos apskrityje sudar÷ 2 625,7 mln. Lt ir buvo 21,6 procento didesn÷s nei 2007 m. sausio 1 d. 
Tiesiogin÷s užsienio investicijos Klaip÷dos apskrityje sudar÷ 7,6 procento visų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvos 
Respublikoje (Statistikos departamentas,  2008 05 26). 

Marijampol÷s apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 417,98 proc. 
2007 m. pastebimas investicijų sumaž÷jimas 2 proc. 

Panev÷žio apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 49,37 proc. 
Investicijos augo iki 2005 m. (pokytis 7,3 proc. palyginus su 2004 m.), v÷liau maž÷jo iki 2007 m., po to v÷l padid÷jo. 
Danija investavo į cukraus („Danisco Sugar“) ir alaus (AB „Kalnapilio“ Tauro grup÷) gamybą, o Šveicarija – į 
elektronikos pramonę (AB „Ekranas“) (www.panevezys.aps.gov.lt, 2005) 

Šiaulių apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 196,39 proc. Jos kasmet 
tolygiai augo. Šiaulių mieste 2008 m. daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą, transporto įrangos, tekstil÷s gaminių 
gamybą, nekilnojamąjį turtą ir kitas veiklas. 2008 m. pagrindin÷s šalys investuotojos Šiaulių mieste: Danija (29,63 mln. 
EUR), Vokietija (15,96 mln. EUR) ir Nyderlandai (15 mln. EUR). Šiaulių apskrityje 2008 m. daugiausia investavo: 
Danija (29,63 mln. EUR), Vokietija (15,96 mln. EUR), Nyderlandai (15,32 mln. EUR), Islandija (7,62 mln. EUR) bei 
Švedija (7,36 mln. EUR) (žr. www.siauliai.lt/investicijos/). 

Taurag÷s apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 159,07 proc. 2002  m. 
ir 2003 m. investicijos sumaž÷jo palyginus su 2001 m. (pokytis atitinkamai: -35,8 proc. ir -32,1 proc.).  

Utenos apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 193,69 proc. Daugiausiai 
investuota buvo 2003 m., palyginus su 2002 m. pokytis 63,7 proc.  

Telšių apskritis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷jo 6 727,44 proc. Labiausiai 
investicijos išaugo 2007 m., palyginus su 2006 m. 65,1 proc. Ypač investicijos išaugo 2003 m., palyginus su 2002 m. 
pokytis 3149,7 proc. 

Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. sausio 1 d. tiesiogin÷s užsienio investicijos Telšių apskrityje 
siek÷ 1,45 mlrd. Lt – 19 proc. daugiau nei 2004 m. Iš jų 1,43 mlrd. Lt investuota Mažeikiuose, daugiausia – naftos 
perdirbimo bendrov÷je. Apskritis taip pat sulauk÷ čekų investicijų Plung÷je, kur veiklą išpl÷t÷ didelių gabaritų metalo 
konstrukcijas gaminanti įmon÷ OKZ, skandinavų investicijų – Telšiuose pakavimo bendrov÷ ,,2BPack“ ir tekstil÷s 
dažymo UAB ,,Scandye“. 

Daugiausiai investicijų pritrauk÷ Vilniaus apskritis, o mažiausiai – Taurag÷s apskritis. Augant investicijoms 
apskrityse, įmon÷s plečia savo veiklą, taip pat daug÷ja naujų įmonių. 
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 LIETUVOS TIESIOGINöS INVESTICIJOS UŽSIENYJE PAGAL ŠALIS  
2005–2008 m.  

 
Lietuvoje yra maža rinka ir perkamoji galia taip pat maža palyginus su kaimynin÷mis šalimis, tod÷l Lietuvos 

įmon÷s investuoja į užsienį bei ten plečia savo veiklą. 
2005 m. sausio 1 d. Lietuvos įmon÷s investavo 1 071,7 mln. Lt, iš jų: Latvijoje – 41,9 proc. visų tiesioginių 

investicijų užsienyje, Ukrainoje – 12,9 proc., Rusijoje – 12,7 proc. (iš jų: Kaliningrado srityje – 9,9 proc.) 
(www.lietuvosrytas.lt, 2006 06 28). 

2008 m. Lietuvos įmonių tiesiogin÷s investicijos užsienyje sudar÷ 3,7 mlrd. Lt ir buvo 37 procentais didesn÷s 
nei 2007 m. (2,7 mlrd. Lt). 

Daugiausia (1,11 mlrd. Lt arba 22,7 proc.) visų tiesioginių investicijų užsienyje investuota Latvijoje, Rusijoje – 
0,59 mlrd. Lt (12,2 proc.), Nyderlanduose – 0,5 mlrd. Lt (10,4 proc.), Lenkijoje – 0,5 mlrd. Lt (9,2 proc.), Ukrainoje – 
0,4 mlrd. Lt (7,5 proc.), Bulgarijoje – 0,4 mlrd. Lt (7,2 proc.). Lietuvos tiesiogin÷s investicijos 27 ES šalyse sudar÷ 3,54 
mlrd. Lt (72,6 proc. visų Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje), NVS šalyse – 1 mlrd. Lt (21,2 proc.) 
(www.valstietis.lt, 2009 04 09).  

Lietuvos investicijos per analizuojamąjį laikotarpį tolygiai augo, daugiausiai investuota Latvijoje. 
 

LIETUVOS TIESIOGINöS INVESTICIJOS UŽSIENYJE 
PAGAL EKONOMINöS VEIKLOS RŪŠIS 2005–2008 m.  

 
2005 m. Lietuvos įmon÷s investavo į apdirbamąją gamybą 48,3 proc., transporto, sand÷liavimo ir ryšių – 15,4 

proc., nekilnojamojo turto – 4,9 proc. visų Lietuvos įmonių tiesioginių investicijų kitose šalyse (Statistikos 
departamentas, 2005 04 14). 2008 m. daugiausia Lietuvos įmon÷s užsienyje investavo į nekilnojamojo turto, nuomos ir 
kito verslo įmones – 1,9 mlrd. Lt (38,1 proc. visų tiesioginių investicijų užsienyje), finansinį tarpininkavimą – 1 mlrd. 
Lt (19,6 proc.), apdirbamąją gamybą – 0,8 mlrd. Lt (16,3 proc.), didmeninę ir mažmeninę prekybą – 0,6 mlrd. Lt (12,5 
proc.), transportą, sand÷liavimą ir ryšius – 0,3 mlrd. Lt (6,6 proc.). Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į 
chemijos produktų gamybą – 40,8 procento visų apdirbamosios gamybos tiesioginių investicijų užsienyje, maisto 
produktų, g÷rimų ir tabako gamybą – 23,8 procento (www.valstietis.lt, 2009 04 09).  

Per  analizuojamąjį laikotarpį Lietuvos investicijos užsienyje tolygiai augo ir daugiausiai buvo investuota į 
apdirbamąją gamybą. 

Tiesioginių užsienio investicijų prognoz÷s 2009 m. 
 
Trendo funkcija. Vidutiniškai per metus tiesiogin÷s užsienio investicijos padid÷ja po 2,38 mln. Lt. Pagal 

nustatytą investavimo vystymosi tendenciją, pritaikius ties÷s išraišką, teigiama, kad 2009 m. prognozuojamų tiesioginių 
užsienio investicijų reikšm÷ –  29,63 mlrd. Lt. 

 Eksponentin÷s eilut÷s išlyginimas. Remiantis 2008 m. eksponentiniu dydžiu  teigiama, kad 2009 m. 
prognozuojamos tiesiogin÷s užsienio investicijos – 32,84 mln. Lt. 

Standartin÷ prognoz÷s paklaida. Pagal analitinį metodą ir ties÷s funkciją gauta 2009 m. prognoz÷ 29,63 t . 
Rastas pasikliautinumo intervalas teigia, kad esant 99 proc. P, ši prognoz÷s reikšm÷ gali kisti intervale 4,58  
(minimumas) – 54,68 (maksimumas). 

 
Tiesioginių užsienio investicijų prognoz÷s 2009 m. pagal ekonomin÷s veiklos rūšis  

(dvi daugiausiai pritraukiančias investicijas) 
 
Trendo funkcija 
Apdirbamoji gamyba. Vidutiniškai per metus tiesiogin÷s užsienio investicijos į apdirbamąją gamybą padid÷ja 

po 1,56 mlrd. Lt. Pagal nustatytą investavimo vystymosi tendenciją pritaikius ties÷s išraišką  (žr. 10 pav.), paaišk÷ja, 
kad 2009 m. prognozuojamų tiesioginių užsienio investicijų į apdirbamąją gamybą reikšm÷ –  13,59 mlrd. Lt. 
Vidutiniškai per metus tiesiogin÷s užsienio investicijos į apdirbamąją gamybą padid÷ja po 1 373 345,8 Lt. 

Rafinuotų naftos produktų ir chemijos gaminių gamyba. Pagal nustatytą investavimo vystymosi tendenciją 
pritaikius ties÷s išraišką, nustatyta, kad 2009 m. prognozuojamų tiesioginių užsienio investicijų į rafinuotų naftos 
produktų ir chemijos gaminių gamybą reikšm÷ –  9 644 776,73 Lt (žr. 10 ir 11 pav.).  

Eksponentin÷s eilut÷s išlyginimas 
Apdirbamoji gamyba. Pagal 2008 m. eksponentinį dydį teigiama, kad 2009 m. prognozuojamos investicijos į 

apdirbamąją gamybą – 11 960 472,2 Lt. 
Rafinuotų naftos produktų ir chemijos gaminių gamyba. Pagal 2008 m. eksponentinį dydį nustatyta, kad 2009 

m. prognozuojamos investicijos į rafinuotų naftos produktų ir chemijos gaminių gamybą  – 7 564 882,66 Lt.  
Standartin÷ prognoz÷s paklaida 
Apdirbamoji gamyba.  Pagal analitinį metodą ir ties÷s funkciją gauta 2009 m. prognoz÷ 13,59 t . Rastas 

pasikliautinumo intervalas teigia, kad esant 99 proc. P, ši prognoz÷s  reikšm÷ gali kisti intervale  4,08  (minimumas) – 
23,1 (maksimumas). 
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        10 pav. Apdirbamosios gamybos prognoz÷s 2009 m.            11 pav. Rafinuotų naftos produktų ir chemijos gaminių  gamybos prognoz÷s 2009 m.                                           

 
 

Tiesioginių užsienio investicijų ryšys su šalies bendruoju vidaus produktu ir eksportu 
 
BVP. Atlikus koreliacijos indekso apskaičiavimą, kuris lygus 0,99, įrodoma, kad ryšys tarp tiesioginių 

užsienio investicijų ir BVP yra tiesioginis bei labai glaudus.  Remiantis determinacijos koeficientu galima teigti, kad 
BVP d÷l tiesioginių užsienio investicijų sąlygojamas 98 proc. 

Eksportas. Atlikus koreliacijos indekso apskaičiavimą, kuris lygus 0,98, įrodoma, kad ryšys tarp tiesioginių 
užsienio investicijų ir eksporto yra tiesioginis bei labai glaudus. Remiantis determinacijos koeficientu galima teigti, kad 
eksportas d÷l tiesioginių užsienio investicijų sąlygojamas 96 proc. 

Daugiausia yra investuota į apdirbamąją ir rafinuotų naftos produktų bei chemijos gaminių gamybą, o iš 
apskričių – daugiausia į Vilniaus apskritį, mažiausiai investicijų pritrauk÷ Taurag÷s apskritis. TUI analiz÷ parod÷, kad 
jos labai įtakoja BVP ir eksportą. 

 
IŠVADOS 

 
1. Investicija yra ind÷lis į įmonę, ji padeda įmonei pl÷stis, gaminti kokybiškesnę produkciją ir taip pasiekti 

teigiamų rezultatų vietin÷je bei tarptautin÷je rinkose. 
2. Lietuvos Respublika įstatymiškai nurod÷, kokiais būdais galima investuoti ir kokios investicijos priklauso 

investuotojams, tai palengvina jų įsisavinimą.  
3. Teisinis investicijų reglamentavimas, reguliuojantis investicinę politiką, yra viena iš svarbiausių sąlygų 

realizuojant valstyb÷s investicinę politiką. Pagrindinis yra Investicijų įstatymas. 
4. Investavimas atskiroms ūkio šakoms turi didelę reikšmę ir leidžia valstybei reguliuoti tarptautinę prekybą 

bei palaikyti joje konkurencingumą. 
5. Per analizuojamą 2001–2008 m. laikotarpį investicijos tolygiai did÷jo, per tą laiką daugiausia buvo 

investuota į apdirbamąją gamybą. 
6. Iš viso į Lietuvą daugiausiai investavo Danija, jos pasirinkta ūkio šaka buvo telekomunikacijos, 2007 m. 

investavo į medienos pramonę, o 2008 m. v÷l į telekomunikacijas. 
7. Tyrimų duomenys rodo, kad daugiausiai investicijų pritrauk÷ Vilniaus apskritis, o mažiausiai – Taurag÷s 

apskritis. Augant investicijoms visose apskrityse, įmon÷s pl÷t÷ savo veiklą, daug÷jo naujų įmonių. 
8. Lietuvos investicijos per analizuojamąjį laikotarpį tolygiai augo, daugiausiai investuota Latvijoje. 
9. Per analizuojamą 2005–2008 m. laikotarpį Lietuvos tiesiogin÷s investicijos užsienyje tolygiai augo ir 

daugiausiai buvo investuota į apdirbamąją gamybą. 
10. Koreliacijos indeksas parod÷, kad tiesiogin÷s užsienio investicijos yra labai glaudžiai susijusios su 

bendruoju vidaus produktu bei eksportu, o determinacijos koeficientas, kad TUI daro didelę įtaką BVP ir 
eksportui. 

11. Trendo funkcija ir eksponentin÷s eilut÷s išlyginimas parod÷, kad prognozuojamais metais TUI tur÷tų 
padid÷ti, taip pat investavimas tur÷tų padid÷ti į apdirbamąją gamybą bei į rafinuotų naftos produktų ir 
chemijos gaminių gamybą. 

REKOMENDACIJOS 
 

Reikia ir toliau skatinti tiesiogines užsienio investicijas, kadangi tai teigiamai veikia šalies makroekonominius 
rodiklius. Tod÷l reik÷tų tobulinti mokesčių politiką ir kurti palankesnes verslo sąlygas. 

Smulkiau išanalizuoti apskritis ir nustatyti, kod÷l yra nevienodas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo 
lygis bei kod÷l kai kurios apskritys jų pritrauk÷ mažai palyginus su daugiausiai pritraukusiomis apskritimis. 
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MOKYKLOS TINKLO RESTRUKTŪRIZAVIMAS 
 

Darius Stugis 
Liudvikas Kaklauskas 
(mokslinis vadovas) 

 
ĮVADAS 

 
Informacijos ir komunikacijos technologijos (IKT) įsivyrauja visose mūsų gyvenimo srityse bei šakose. Tinklų 

svarba metams b÷gant nepaliaujamai auga. Įstaigos ar organizacijos vis dažniau turi spręsti kaskart did÷jančių duomenų 
srautų perdavimo, apsikeitimo duomenimis efektyvumo problemas, o jos išsprendžiamos įdiegus kompiuterių tinklą. 

Darbo problema. Mažeikių „Ventos“ vidurin÷je mokykloje jau yra įrengtas kompiuterių tinklas, tačiau jo 
esm÷ ir forma jau moraliai pasenusi ir nebeatitinka šiandienos kompiuterių tinklams keliamų reikalavimų. Dabartinį 
mokyklos kompiuterių tinklą iš viso sudaro 16 tinklo mazgų vienetų, kurie vienas su kitu sąveikauja „žvaigžd÷ – 
žvaigžd÷“ topologijos principu, taip sudarydami „voratinklį“. Beveik visi komutatoriai yra paprasti, 8 prievadų tinklo 
įrenginiai ir n÷ vienas jų n÷ra valdomas. Jų paskirtis – perduoti signalą nuo pirminio mazgo iki atokiausiai nuo jo 
nutolusiam kompiuteriui (hostui). Tod÷l jie tiesiog komutuoja bei tam tikroje vietoje (lokaliai) išplečia tinklą. Esant 
tokiai situacijai tinkle vyksta didžiul÷s duomenų srautų kolizijos, prarandami paketai, l÷t÷ja duomenų perdavimo tinkle 
greitis. 

Darbo tikslai:  
1. Aprašyti mokyklos kompiuterių tinklus ir jų administravimą.  
2. Parengti kompiuterių tinklų restruktūrizavimo projektą. 
Tyrimo objektas – Mažeikių „Ventos“ vidurin÷s mokyklos kompiuterių tinklas. 
Tyrimo metodai:  
1. Mažeikių „Ventos“ vidurin÷s mokyklos esamo kompiuterių tinklo, jo mazgų ir įrangos analiz÷.  
2. Literatūros analiz÷. 
Restruktūrizavus mokyklos vidinį kompiuterių tinklą (intranetą), mokiniams ir mokytojams bei visai mokyklos 

bendruomenei atsivertų  el. pašto, mokyklos bendruomen÷s informavimo IKT priemon÷mis, mokomosios medžiagos 
kaupimo ir skleidimo, diskusijų, vaizdo konferencijų galimyb÷s. Bendruomen÷s nariai būtų aktyviau skatinami mokytis 
ir dirbti elektronin÷je erdv÷je. Internetas ir komunikacin÷s technologijos turi tapti visokeriopa parama mokyklos 
valdyme bei savivaldoje. Po mokyklos kompiuterių tinklo restruktūrizavimo tinklas tur÷tų pasikeisti iš esm÷s. III aukšte 
būtų pakeisti visi iki šiol buvę tinklo mazgai: dabartinius 5 nevaldomus komutatorius ir vieną kartotuvą pakeis 3 
valdomi gigabitiniai komutatoriai. Po tinklo restruktūrizavimo visi bet kurios pastato dalies ar aukšto kompiuteriai 
teoriškai vietiniame tinkle tur÷tų ne mažesnį kaip 10 Mbps duomenų perdavimo greitį. Šiuo metu tokiu greičiu gali 
„pasigirti“ tik 2-asis informacinių technologijų kabinetas, kuriame sutelkta pagrindin÷ tinklo įranga. Restruktūrizavus 
dabartinį mokyklos tinklą dvigubai sumaž÷tų atstumai tarp tinklo mazgų ir nebereiktų kitų tarpinių komutatorių.  

TINKLO PANAUDOJIMAS MOKYKLOJE 

    
Mažeikių „Ventos“ vidurin÷ mokykla įkurta 1986 m. Šiuo metu mokykloje mokosi  1–12 klasių mokiniai, 

kurių skaičius siekia per 1000. Mokykloje yra 37 klasių komplektai: aštuonios 1–4 klas÷s, dvidešimt devynios 5–12 
klas÷s. Pedagogų kolektyvą sudaro 72 mokytojai. Mokyklos bendruomen÷ naudojasi modernia sporto sale, atnaujinta 
valgykla, biblioteka, skaitykla. 

Šiuo metu Mažeikių „Ventos“ vidurin÷s mokyklos kompiuterių tinklą sudaro 69 kompiuteriai, kurie sujungti į 
tinklą ir turi interneto prieigą. Didžiausia kompiuterių koncentracija III mokyklos pastato aukšte, kadangi čia yra 
įrengtos dvi kompiuterių klas÷s. Bendras kompiuterių skaičius šiuose kabinetuose yra 33 vienetai. Iš viso bendrą III 
aukšto kompiuterių tinklą sudaro 36 kompiuterių vienetai, t. y. beveik pus÷ visos mokyklos kompiuterių skaičių. 
Antrame mokyklos pastato aukšte kompiuterių, kurie sujungti į tinklą, yra 20. Čia daugiausia jų sukoncentruota 
bibliotekoje ir skaitykloje. Šiose patalpose yra 11 kompiuterių. Likę kompiuteriai paskirstyti taip: mokytojų kambaryje 
– 3 vnt., pavaduotojams – 3 vnt., soc. pedagogei – 1, mokytojams dalykininkams – 2 vnt. Pirmame mokyklos aukšte yra 
13 kompiuterių. Daugiausia jų sutelkta administracijos patalpose (6 vnt.). Kitus kompiuterius pasidalija dalykų 
mokytojai. 

Apžvelgus vystymosi perspektyvas galima daryti prielaidą, jog ateityje mokyklos kompiuterių tinklas pl÷sis, 
nes buvo planuojama dar šiais metais atidaryti trečią kompiuterių klasę. D÷l šiuo metu ištikusios ekonomin÷s ir finansų 
kriz÷s kompiuterių tinklo pl÷tra gali būti laikinai pristabdyta. Reorganizacija priklausys nuo mokyklos turimų l÷šų bei 
miesto savivaldyb÷s skiriamo finansavimo. Jei šis projektas būtų įgyvendintas, tai didžiausias kompiuterių skaičius būtų 
rytin÷je mokyklos pastato dalyje. 

Be kompiuterių, mokyklos techninę bazę sudaro: 20 spausdintuvų, 5 kopijavimo aparatai, 2 skaitytuvai 
(skeneriai), 4 multimedijos, 2 diaprojektoriai, 1 interaktyvi lenta. Pagal bendrą mokyklą lankančių mokinių skaičių 
vienas kompiuteris tenka vidutiniškai 32 mokiniams. Kadangi informacinių technologijų pradedama mokytis tik 
penktoje klas÷je, vidurkis maž÷ja. 
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Kiekviena kompiuterių klas÷ turi po vieną lazerinį spausdintuvą, pasiekiamą iš visų šiuose kabinetuose esančių 
kompiuterių. Spausdintuvais naudojasi tik šiuose kabinetuose esantys mokiniai bei mokytojai. Vienoje kompiuterių 
klas÷je yra „ScanMaker 8700“ firmos skaitytuvas, kurio pagrindin÷ funkcija – nuotraukų, dokumentų, paveiksl÷lių 
nuskaitymas. Jis prijungtas tik prie mokytojo darbo kompiuterio ir mokinių reikm÷ms beveik nenaudojamas. Šiame 
kabinete dar yra ir multimedija. Dažniausiai ji panaudojama ugdymui bei reprezentaciniams mokyklos renginiams. Be 
kompiuterių kabinetų, trečiame mokyklos aukšte yra dar du – fizikos ir istorijos kabinetai, turintys mokytojų darbui 
skirtus kompiuterius bei spausdintuvus. Istorijos kabinetas aprūpintas nauja vaizdo ir garso aparatūra, nupirktas 
diaprojektorius, multimedija. Skaitykloje yra 3 kompiuteriai bei interaktyvi lenta, tačiau ugdymo reikm÷ms ji 
naudojama retai, kadangi, norint su ja dirbti, reikia tam tikrų specifinių žinių, o jas turi tik informatikos mokytojos. 
Bibliotekos aparatinę bazę sudaro penki mokiniams skirti kompiuteriai. Jais gali naudotis tik 7–12 klasių mokiniai. Šiais 
kompiuteriais mokiniai naudojasi nuolat: renka informaciją, naršo internete, naudojasi el. paštu. Čia taip pat yra ir du 
bibliotekininkių darbo kompiuteriai, kuriuose įdiegtos „Mobis“ programos. Bibliotekoje už minimalią kainą teikiamos 
kopijavimo paslaugos. Vakariniame pastato bloke yra muzikos kabinetas. Prie jame esančio kompiuterio MIDI prievadu 
yra prijungtas „ROLAND“ firmos sintezatorius bei garso aparatūra. Pastato pietin÷je dalyje yra mokytojų kambarys. 
Jame yra 3 kompiuteriai, lazerinis spausdintuvas bei kopijavimo aparatas. Pirmame mokyklos aukšte įrengti mokyklos 
direktor÷s, sekretor÷s, buhalter÷s, laborant÷s bei  pavaduotojos ugdymo reikalams kabinetai. Visuose iš jų yra po 
spausdintuvą. Buhalter÷s kabinete esantis kompiuteris turi įdiegtą „Rivil÷s“ buhalterin÷s apskaitos programą. 
Pavaduotoja ugdymui daugiausia dirba su Microsoft Office Access duomenų baz÷mis. Laborant÷s kabinete yra 
kopijavimo aparatas. Mokykloje šiuo aparatu dažniausiai kopijuojama metodin÷ medžiaga, įvairūs dokumentai.  

Įstaigos kompiuterių tinklo techniniai rodikliai daro netiesioginę įtaką įstaigos veiklai. Jie rodo naudojamų 
kompiuterių, jų tinklų, programinių priemonių, konkrečių taikomųjų programų ar jų paketų konkrečiomis sąlygomis 
darbo greitį teikiant reikiamą informaciją. Pagrindinis tikslas yra paspartinti mokyklos administracijos darbą bei 
optimizuoti informacijos ir dokumentacijos tvarkymą. Mokykloje kompiuterių tinklo naudojimas labiausiai yra susijęs 
su kasdieniu informacijos apdorojimu, jos išsiuntimu bei gavimu. Dažniausiai atliekami darbai yra duomenų 
koregavimas, įvairių ataskaitų  sudarymas ir spausdinimas, greitas bei tikslus tam tikrų duomenų suradimas (pvz., 
įvedus mokinio pavardę, galima sužinoti, kokioje klas÷je jis mokosi, kur jam tuo metu vyksta pamoka) ir pan. 
Mokykloje yra sukurta duomenų baz÷. Joje yra saugoma informacija apie mokytojus, mokinius, klasių komplektus, jų 
sud÷tį bei mokinių pažangumą ir lankomumą. Duomenų baz÷je yra nesunku atlikti reikalingos informacijos paiešką, o 
tai labai įtakoja bendrą personalo darbo efektyvumą. 

Nors pagrindinis kompiuterių tinklo tikslas yra pagerinti mokyklos personalo darbo efektyvumą mažinant laiko 
sąnaudas bei patobulinti vidinius informacinius srautus, visgi šiuo momentu jis reikalingas tik kaip komutavimo įrankis. 

Viena iš svarbiausių švietimo kokyb÷s sąlygų yra mokytojų dalykin÷ ir profesin÷ kompetencija. Mokytojų 
kvalifikacija – svarbiausias ugdymo kokyb÷s veiksnys. 2008 m. rugs÷jo 1 d. mokykloje darbą prad÷jo 72 mokytojai  (su 
dirbančiais ne pagrindin÷se pareigose), iš jų atestuoti 65. Mokytojo kvalifikacinę kategoriją įgiję 6, vyresniojo mokytojo 
– 24, mokytojo metodininko – 33, mokytojo eksperto – 2 mokytojai. Mokyklai vadovauja direktor÷ ir 4 jos 
pavaduotojai (3 ugdymui ir 1 ūkio reikalams). Mokykloje dirba 2 socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas, 
mokytoja pad÷j÷ja, dvi bibliotekos darbuotojos. Mokytojai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 
sudarytos sąlygos kelti savo kvalifikaciją užsienio šalyse. 

Apžvelgus kiekvieną valdymo struktūros padalinį, nustatyta, jog visi jie naudojasi kompiuterių įranga pagal 
savo darbo srities specifiką. Visiškai kompiuterizuota darbo vieta:  

• Personalinis kompiuteris su Windows 2002 arba Windows XP operacine sistema; 
• MS Office 2003 arba 2007 programinis paketas; 
• Taikomosios programos (buhalterin÷ – „Rivil÷“, bibliotekos – „Mobis“); 
• Internetas; 
• Internet Explorer 7 naršykl÷;  
• El. paštas; 
• Spausdintuvas. 

Mažeikių „Ventos“ vidurin÷s mokyklos valdymo struktūra pavaizduota 1 paveiksle. 
 

KOMPIUTERIŲ TINKLO TIPO PASIRINKIMAS 
 
Restruktūrizuojamas Mažeikių „Ventos“ vidurin÷s mokyklos kompiuterių tinklas einamu momentu yra 

laidinis, nors gal÷tų būti ir bevielis. Bevielis ryšys, kaip standartas, patvirtintas palyginus neseniai – 1999 metais, kai 
tuo tarpu laidinis tinklas egzistuoja beveik trečdalį šimtmečio. Abu šie tinklai turi privalumų ir trūkumų. Vietinio 
laidinio tinklo pralaidumas yra 10/100/1000 Mbps, tuo tarpu bevielio – 72 Mbps. Palyginus šiuos pralaidumus, 
akivaizdžiai matyti, jog laidinis kompiuterių tinklas daug pranašesnis už bevielį. Visgi bevielis tinklas turi ir savo 
privalumų – tai mobilumas: darbuotojai gali jud÷ti po pastatą iki 300 metrų atstumu ir žinoti, jog nebus prarastas ryšys 
su įstaigos tinklu ir jo resursais; naudotis tuo pačiu spausdintuvu, interneto ryšiu ir kitais kompiuterių įrenginiais 
keliuose kompiuteriuose, jų nejungiant laidais. Taip pat būtų galima atsisakyti dalies laidų, išvedžiotų po klases, iš 
vienos patalpos į kitą. Tačiau išsamiau panagrin÷jus restruktūrizuojamo tinklo aspektus bei tinklo atnaujinimo 
galimybes, paaišk÷ja, kad bevielis tinklo ryšys gal÷tų būti diegiamas tik tuo atveju, jei įstaigos kompiuterių daugumą 
sudarytų nešiojamieji kompiuteriai su įdiegtomis bevielio tinklo plokšt÷mis.  
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1 pav. Mažeikių „Ventos“ vidurin÷s mokyklos valdymo struktūra 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Kod÷l pasiliekama prie nuomon÷s, jog laidinis kompiuterių tinklas yra geriau nei populiar÷jantis bevielis? 

Atsakymus diktuoja bevielio kompiuterių tinklo ryšio trūkumai: tokį tinklą veikia įvairūs trukdžiai; ryšys bei jo sparta 
priklauso nuo ryšio įrenginių atstumo, antenos krypties; įtaką daro žmon÷s, sienos ir langai, radijo telefonai, bluetooth 
įrenginiai; srautus pristabdo duomenų šifravimo algoritmai. 

Laidinis kompiuterių tinklas šiuo atveju yra uždaras, internetas pasiekiamas per maršrutizatorių, tod÷l kur kas 
lengviau bus galima užtikrinti tinklo administravimą bei saugumą.  

 
TINKLO TOPOLOGIJOS IR FIZINöS ĮRANGOS APŽVALGA 

 
Visi kompiuterių tinklai yra sudaryti iš pagrindinių trijų topologijų: Magistral÷ (Bus), Žvaigžd÷ (Star), Žiedas 

(Ring). Kiekvienas kompiuterių tinklas sudaromas skirtingai, priklausomai nuo įvairių veiksnių, tod÷l kiekvienas tinklas 
yra unikalus. Prieš restruktūrizuojant mokyklos kompiuterių tinklą, būtina nuspręsti, kokios topologijos jis bus. Šiuo 
metu tinklo topologija yra „žvaigžd÷ – žvaigžd÷“, sudaranti „voratinklį“. Terminas topologija arba tinklo topologija 
reiškia fizinį kompiuterių, kabelių ir kitų tinklinių komponentų išd÷stymą. Nuo pasirinktos tinklo topologijos priklauso 
ir tinklo parametrai [6].  Teisingai pasirinkus topologiją bus galima numatyti tinklo pl÷trą, jo administravimą bei 
tinkamai parinkti tinklo įrangą. Skirtingos topologijos tinkluose naudojamos skirtingos duomenų keitimosi tarp darbo 
stočių procedūros [7]. Mano restruktūrizuojamas mokyklos kompiuterių tinklas bus žvaigždin÷s topologijos. Tokio 
tinklo privalumai: 

• sugedus bet kuriam vartotojo kompiuteriui, likusių tai neįtakoja; 
• šioje topologijoje beveik neturi įtakos signalo atspindžiai; 
• tokį tinklą lengva pl÷toti prijungiant naujus vartotojus;  
• tinklą galima centralizuotai valdyti ir kontroliuoti;  
• vartotojų prijungimas ar atjungimas nekeičia tinklo darbo našumo. 

Vienas tokio tinklo trūkumas yra tas, kad sugedus tinklo mazgui, ryšio netenka visi prie šio mazgo prijungti 
kompiuteriai. Kitas – diegiant „žvaigžd÷s“ topologijos kompiuterių tinklą yra sunaudojama daug kabelio, kadangi 
kiekvienas kompiuteris jungiamas prie tinklo mazgo atskira linija. 

Magistral÷s topologijos nesirinktume d÷l jos paprastumo. Tai metodas, kurį sukūr÷ Xerox kompanija 1975 m. 
Čia naudojamas vienas kabelis (magistral÷), prie kurio prijungiami tinklo kompiuteriai. Šios topologijos tipas 
restruktūrizuojamam mokyklos tinklui yra netinkamas d÷l keleto priežasčių: 

• vienu metu siųsti informaciją gali tik vienas tinklo kompiuteris; 
• visi tinklo kompiuteriai seka magistral÷s dažnį ir taip atsirenka jiems išsiųstą signalą;  
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• vienu metu siunčiant signalą dviem (ar daugiau) kompiuterių įvyksta kolizija; 
• kolizija sul÷tina tinklo greitaveiką, tod÷l jo našumas priklauso nuo bendro kompiuterių 

skaičiaus – did÷jant kompiuterių skaičiui l÷t÷ja tinklas.  
Be to, linijin÷ topologija yra pasyvi topologija. Tai reiškia, kad kompiuteriai tiktai priimin÷ja tinkle 

cirkuliuojančius duomenis, bet neatlieka jokių signalų regeneravimo, keitimo ar persiuntimo operacijų.  
 Žiedin÷ kompiuterių tinklo topologija restruktūrizuojamam mokyklos tinklui  nepriimtina, kadangi sugedus 

vienam kompiuteriui, nustotų veikti visas tinklas. Šioje topologijoje paketas keliauja per visus kompiuterius, kol 
adresatas s÷kmingai gavęs duomenis, praneša apie tai siunt÷jui, t. y. duomenų signalai perduodami viena kryptimi ir 
praeina visus žiedo kompiuterius. Jei kuris nors kompiuteris klaidingai nurodo duomenų paketo gav÷jo adresą, tai 
informacija keliauja ratu. Tokiu būdu tinkle būna įrengiamas koks nors mazgas, kuris atpažįsta ir pašalina tokį duomenų 
paketą. Šios topologijos pagrindiniai trūkumai yra: 

• vieno kompiuterio gedimas sustabdo visą tinklo veiklą; 
• sunku nustatyti gedimus; 
• tinklo konfigūraciniai pakeitimai atliekami išjungus visą tinklą. 

Šiuo metu praktikoje dažniausiai sutinkamas 5e kategorijos kabelis. Būtent toks jis yra ir aprašomoje įstaigoje. 
Kabelį sudaro keletas vytų porų (paprastai 1, 2 ar 4), kurios padengiamos apsauginiu apvalkalu, o galuose yra 
užspaudžiami RJ–45 tipo jungčių antgaliai tam tikra tvarka.  

Ethernet technologijoje naudojamas  vytos poros kabelis. Yra 2 vytos poros kabelio tipai: 
UTP – unshielded (neekranuota) vyta pora. UTP 5e kategorijos kabelis nustatytas 100 MHz dažniui, 

naudojamas 100BaseT, 10BaseT ir duomenų perdavimui iki 100 Mbit/s. Toks kabelis kaip tik tinka trumpiems 
atstumams (30–50 metrų), nors jo fiziniai duomenys leidžia perduoti iki 100 metrų.  

STP – shielded (ekranuota) vyta pora. Šis kabelis turi vario laidų ekranuotą pynę ir papildomai apvyniojamas 
aliuminio folijos sluoksniu. Tokia izoliacija patikimai saugo kabelį nuo trikdžių ir leidžia perduoti signalą gerokai 
toliau. Toks kabelis tinka perduoti duomenims tolimesn÷mis distancijomis, nenaudojant papildomos aparatūrin÷s 
įrangos. 

Visą dabartinį kompiuterių ir tinklo mazgų sujungimą bei tinklo įrenginių sąveiką nulemia tinklo kabeliai.  
III mokyklos aukšte, pirmoje ir antroje kompiuterių klas÷se, tinklo kabeliai patiesti iškiliuose loveliuose, kurie 

pritvirtinti išilgai prie kompiuterinių stalų nugarin÷s pus÷s. Fizikos ir istorijos kabinetus tinklo kabelis pasiekia 
ištemptas pagal grindų apvadus, prie kurių jis yra pritvirtintas. 

 Antro mokyklos aukšto patalpose (skaitykloje, bibliotekoje, mokytojų kambaryje, kabinetuose) esantys tinklo 
kabeliai yra nutiesti iškiliuose loveliuose palei grindų apvadus. Jei patalpų sujungimui tinklo kabeliu „trukdo“ mokyklos 
koridorius, tai kabelis yra patiesiamas po koridoriaus grindimis esančia telefoniniams ir kitiems laidams skirta ertme. 
Tačiau šia ertme pasinaudota ne visada. Pavyzdžiui, iš III aukšto informatikos kabineto komutatoriaus išeinantis tinklo 
kabelis, kuris sujungtas su II aukšte esančiu pavaduotojų komutatoriumi, yra nutiestas palei II aukšto koridoriaus lubas. 

Tinklo kabelių išvedžiojimas I aukšte yra pats racionaliausias, kadangi pagrindin÷ kompiuterių koncentracija 
yra nedideliame plote, atstumai ir tinklo kabelių ilgiai maži. Visi kabeliai yra patiesti iškiliuose loveliuose palei grindų 
apvadus.  

Kadangi dabartiniame tinkle jau yra patiesti UTP 5e kategorijos tinklo kabeliai, tai  restruktūrizuojant tinklą 
didžioji dauguma jų liks, reik÷s tik pakeisti ar naujai nutiesti atkarpas, kai neužteks dabartinių ilgių jungiant 
kompiuterius prie naujų tinklo mazgų. 

Pagrindinius dabartinio mokyklos tinklo mazgus sudaro maršrutizatorius (Router) ir komutatoriai (Switch). 
Pastarųjų tinkle yra 16 vienetų. Iš viso yra keturi 16 prievadų komutatoriai ir jie išd÷styti abiejuose informacinių 
technologijų kabinetuose (kiekviename po du). Tai paprasti, nevaldomi tinklo mazgai, kurių paskirtis – išpl÷sti tinklą 
lokaliai ir paskirstyti duomenų srautus kitiems mokyklos tinklo tarpiniams mazgams bei prie jų prijungtiems 
kompiuteriams. Visų šiuo metu esančių tinklo mazgų pagrindin÷ funkcija ir paskirtis yra komutavimas. Visi kiti įvariose 
mokyklos patalpų vietose išd÷styti tinklo mazgai – komutatoriai yra taip pat paprasti bei nevaldomi 8 prievadų tinklo 
įrenginiai, kurių paskirtis analogiška anksčiau aprašytiems 16 prievadų komutatoriams. Maršrutizatorius – pagrindinis 
tinklo mazgas, kurio paskirtis nukreipti informacijos paketus reikiama kryptimi. Jis sujungia skirtingų technologijų 
tinklus, pvz. LAN  ir MAN, tod÷l jis yra vadinamas tinklo vartais (Gateway). Visiems maršrutizatoriams yra 
priskiriamas tinklo adresas. Maršrutizatoriai priimin÷ja sprendimus d÷l optimalaus duomenų kelio tarp dviejų tinklo 
segmentų. Tokiu būdu yra analizuojamas kiekvieno paketo adresas ir pagal pastarąjį paketui išrenkamas geriausias 
maršrutizavimo kelias. Duomenų srautas per DSL modemą patenka į mokyklos III aukšto 2 kompiuterių klasę. Šiame 
kabinete sumontuota tinklo įranga aprūpina ir paskirsto internetą po visą įstaigą. Prie DSL modemo yra prijungtas 
„ZyXEL Prestige 600 series“ firmos maršrutizatorius. 

 
VEIKIANČIO KOMPIUTERIŲ TINKLO DARBO EFEKTYVUMO VERTINIMAS 

Apžvelgus III mokyklos aukšto tinklo mazgų bei prie jų prijungtų kompiuterių duomenų perdavimo spartą 
nustatyta, jog komutatorių gausa stipriai įtakoja duomenų perdavimo spartą. Nors mokyklos vidiniame tinkle pirminio 
mazgo sparta siekia 100 Mbps, jau net to paties aukšto 1 informatikos kabinete esančių kompiuterių, kurie prijungti prie 
SW5, duomenų sparta teoriškai besiekia tik 87 Kbps. Toks skaičius lieka gaunamą srautą padalinus iš prie šio tinklo 
mazgo prijungtų kitų tinklo mazgų bei kompiuterių skaičiaus. Tuo tarpu 2 informacinių technologijų kabineto 
kompiuteriai, prijungti prie SW1, turi 9 Mbps duomenų perdavimo vidiniame mokyklos kompiuterių tinkle spartą. 
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Analizuojant duomenų perdavimo greitį kompiuterių tinkle prieita išvada, jog esant visiškam tinklo apkrovimui III 
aukšto tinklo mazgų gaunama duomenų perdavimo vidiniame tinkle sparta vidutiniškai yra 2,55 Mbps. To paties aukšto 
galiniai kompiuteriai (hostai), kurie prijungti prie šių tinklo mazgų, informacijos srautus perduoda arba gauna 248 Kbps 
sparta. 

Analogiški skaičiavimai buvo atliekami ir mokyklos pastato antrame bei pirmame aukštuose. II aukšto tinklo 
mazgai – komutatoriai iš SW3 gauna 800 Kbps duomenų perdavimo spartą. Šių tinklo mazgų (SW7 ir SW8) skirstomas 
srautas prie jų prijungtiems tarpiniams komutatoriams ir galiniams hostams – 160 Kbps. Gavę tokią duomenų 
perdavimo spartą, SW9, SW11, SW12, SW14 ir SW15 dar sykį skirsto gaunamus srautus galiniams tinklo 
kompiuteriams arba prie jų prijungtiems tolimesniems tinklo mazgams. Taigi paskaičiavus galinių tinklo įrenginių  
duomenų spartos vidurkį paaišk÷jo, jog jis teoriškai besiekia tik 43 Kbps.  

Panaši situacija ir I pastato aukšte. Skirtumas tik tas, jog čia yra mažiausias tinklo mazgų bei kompiuterių 
skaičius. Toliausiai nuo pagrindinio tinklo mazgo nutolusių kompiuterių duomenų perdavimo sparta tik apie 7 Kbps. 
Šiuos kompiuterius pasiekiantys duomenų paketai turi pereiti 6 tinklo įrenginius – komutatorius. Dabartinio mokyklos 
kompiuterių tinklo duomenų perdavimo spartą vidiniame tinkle žr. 2 pav.  

 
 

2 pav. Duomenų perdavimo mokyklos vidiniame kompiuterių tinkle sparta 
 
 

Duomenų srautas per DSL modemą ateina į mokyklos 2 kompiuterių klasę. Čia sumontuota tinklo įranga 
paskirsto internetą po visą įstaigą. Prie DSL modemo yra prijungtas „ZyXEL Prestige 600 series“ firmos 
maršrutizatorius, kuris 1 m ilgio „Cat 6 ETL Verified to EIA / TIA“ rūšies kabeliu sujungtas su šešiolikos kanalų 
10/100 16 – Port Workgroup Switch „LINKSYS“ firmos (SW1) šakotuvu. Pastarasis paskirsto duomenų srautą daliai 
mokinių kompiuterių; aštuonių kanalų „Allied Telesyn FS 708E“ (SW2) esančiam komutatoriui, kuris būdamas 
skaidrus paskirsto srautą mokinių kompiuteriams bei tame pačiame mokyklos aukšte esančiam istorijos kabineto 
mokytojo darbo kompiuteriui; 16 kanalų „SMC-EZ 6516TX“ (SW3) šakotuvui, iš kurio srautas skleidžiamas tiek į to 
paties 1 informatikos kabineto mokinių kompiuterius, tiek į II aukšto SW7 ir SW8 komutatorius; 1 kompiuterių klas÷je 
esančiam TP1016C 16-PORT ETHERNET 10BASE-T „COMPEX“ firmos kartotuvui (SW4). Prie kartotuvo yra 
prijungta pus÷ šiame kabinete esančių mokinių kompiuterių. Kita dalis (pus÷) mokinių mokymuisi skirtų kompiuterių 
interneto prieigą gauna per SW5, „PLANET“ firmos 16–Port 10/100Mbps Fast Ethernet komutatorių. Kartotuvas SW4 
dar paskirsto duomenų srautus į „SMC“ 8 kanalų SW6 – fizikos kabinete esančius 2 kompiuterius; II mokyklos aukšte 
esantį geografijos kabineto mokytojo darbo kompiuterį; I aukšte technologijų kabineto mokytojo darbo kompiuterį. 
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3 pav. Mažeikių „Ventos“ vidurin÷s mokyklos kompiuterių tinklo valdymo modelis 

 
Visi įstaigos tinklo mazgai ir prie jų prijungti hostai (kompiuteriai) sujungti UTP Cat 5E tinklo kabeliu (UTP – 

unshielded (neekranuota) vyta pora, kurios galuose užspausti RJ-45 tipo antgaliai. Toks kabelis kaip tik tinka trumpiems 
atstumams (30–50 m), nors jo fiziniai duomenys leidžia perduoti iki 100 metrų. Dabar esančio mokyklos     II aukšto 
kompiuterių tinklo mazgus sudaro 6 aštuonių kanalų nevaldomi komutatoriai. 5 iš jų (SW7, SW8, SW10, SW11 ir 
SW12) – „SMC“ ir vienas, esantis mokytojų kambaryje (SW9), – „D – LINK“   firmos komutatoriai. Jie paskirsto 
duomenų srautus į šio aukšto kompiuterius bei komutuodami nukreipia duomenų perdavimą į tinklo mazgus, esančius I 
aukšte. II aukšto tinklo mazgai SW7 ir SW8 UTP 5E kategorijos kabeliu komutuojamą srautą gauna iš III aukšto SW3. 
Prie šių (SW7 ir SW8) komutatorių prijungti galiniai tinklo taškai – kompiuteriai. Pastarieji komutatoriai (SW7 ir SW8) 
dar paskirsto srautą prie jų prijungtiems to paties aukšto tinklo mazgams SW9, SW11, SW12  bei skirsto duomenų 
srautus į  I aukšte esančius tinklo mazgus ir jų galinius taškus – hostus (kompiuterius). Mokytojų kambaryje esantis 
aštuonių prievadų „D – LINK“ komutatorius SW9 skirtas trijų čia esančių kompiuterių prijungimui į mokyklos tinklą 
bei signalo nukreipimui į po jo esančius tinklo mazgus. Skaityklos ir bibliotekos kompiuteriai inerneto prieigą gauna 
sąveikaudami per SW11 ir SW12 tinklo mazgus. Visi pirmo aukšto tinklo mazgai yra „SMC“ firmos 8 prievadų 
nevaldomi komutatoriai. Jų iš viso yra keturi. Nors čia ir yra svarbiausi administraciniai kabinetai (sekretor÷s, 
direktor÷s, buhalter÷s, pavaduotojos ir kt.), tačiau duomenų perdavimo greitis vidiniame mokyklos tinkle teoriškai  
tampa vienas iš mažiausių. Tam daro įtaką tarpinių šakotuvų gausa bei kabelių ilgiai. Pavyzdžiui, soc. pedagog÷s 
kabinete yra SW13, 8 lizdų „SMC“ tinklo komutatorius, kuris duomenų srautą paskirsto tik čia esančiam kompiuteriui 
ir kompiuteriui, esančiam gretimame med. sesers  kabinete.  

 
TYRIMO METODIKA 

 
Tyrimas buvo atliekamas baigiamosios praktikos metu, 2009 m. kovo m÷n. 12 dieną, analizuojant ir testuojant 

tinklą bei jo mazgus. Testai buvo atliekami su tinklo valdymo komanda „ping“. Pirmiausia testuojami buvo „klientas – 
klientas“ tolimiausiose tinklo vietose esantys kompiuteriai, kurių IP adresai lokaliame tinkle yra 192.168.1.204 bei 
192.168.1.205. Testo atlikimo metu buvo išsiųstas 1470 baitų paketas. Atstumas, kurį jis tur÷jo nukeliauti, yra 190 
metrų. Paketas pra÷jo per 6 tinklo įrenginius – komutatorius (viena kryptimi) bei grįžo atgal. Tyrimas parod÷, jog 
v÷lavimas svyravo nuo 37 ms iki 1507 ms, kas sudar÷ vidutiniškai 176 ms. Išsiųsta 15 paketų, sugrįžo 14, prarastas 1. 
Tyrimo metu paaišk÷jo, jog tinkle vyksta didžiul÷s kolizijos, kurių pasekm÷ – prarasti paketai. Didžiausia kolizija 
vyksta atkarpoje tarp komutatorių SW3 ir SW8. Toks tinklo darbas ir duomenų siuntimas yra nepatenkinamas. 

Kitas testas buvo atliekamas tarp kliento ir maršrutizatoriaus. Tyrimui naudotas tokio paties dydžio 1470 baitų 
paketas. Rezultatas truputį geresnis už pirmąjį. Išsiųsta buvo 15 paketų, sugrįžo tie patys 15, prarasta 0. Atliktas testas 
parod÷, jog ryšys su iš÷jimo vartais (Gateway) yra, tačiau perdavimo greitis tinkle taip pat apgail÷tinos būkl÷s. Vidutinis 
perdavimo greitis – 110 ms, v÷lavimas svyruoja nuo 86 ms iki 160 ms. 



 

 

 

30

Atlikta tinklo analiz÷ parod÷, jog tinklo restruktūrizavimo procesas yra būtinas ir neišvengiamas. Tod÷l 
pateiktas projektas, kuris apsprendžia tinklo modernizavimą, įrangos atnaujinimą bei efektyvesnį tinklo darbą.  

 
RESTRUKTŪRIZUOTO KOMPIUTERIŲ TINKLO PROJEKTAS 

 
Restruktūrizuojant esamą mokyklos kompiuterių tinklą yra numatyta paversti jį serveriniu kompiuterių tinklu, 

o ne lygiateisiu, koks yra dabar. Dabartiniame kompiuterių  tinkle n÷ra atskiro kompiuterio, kuris atsakytų už viso ar 
dalies tinklo funkcionavimą. Tokiame tinkle n÷ra hierarchijos tarp kompiuterių, kiekvienas jų gali veikti ir kaip serveris, 
ir kaip klientas. Lygiateisis kompiuterių tinklas priimtiniausias, kai jungiama iki 10 kompiuterių. Kadangi mokykloje 
kompiuterių yra pakankamai daug, tai ir kompiuterių tinklas bus su serveriais.  

Serverinis kompiuterių tinklas sąveikaus su serveriu, kuris negal÷s būti naudojamas ir kaip klientas, ir kaip 
serveris. Failų serveris – duomenų laikymo įrenginys, prijungtas prie vietinio tinklo ir pasiekiamas visiems to tinklo 
naudotojams. Į failų serverį vienu metu gal÷s kreiptis keli vartotojai. Duomenis laikys ir juos tvarkys atskiras 
procesorius, diskų įtaisas ir tam skirta programin÷ įranga. Vietinio tinklo failų serveriu pasirinktas kompiuteris su 
didel÷s talpos standžiuoju disku [10]. Serveryje bus įdiegta ugniasien÷ (firewall) bei antivirusin÷ programa. Šios 
programos garantuos saugų duomenų keitimąsi tarp vartotojų bei naudojimąsi vidinio tinklo resursais. Po mokyklos 
kompiuterių tinklo restruktūrizavimo tinklas tur÷tų pasikeisti iš esm÷s. III aukšte būtų pakeisti visi iki šiol buvę tinklo 
mazgai. Dabartinius šiame pastato aukšte esančius 5 nevaldomus komutatorius ir vieną kartotuvą pakeis 3 valdomi 
gigabitiniai komutatoriai: 1 x 8 prievadų ir 2 x 24 prievadų tinklo mazgai. Maršrutizatorius taip pat bus keičiamas. 
Dabartinį „ZyXEL Prestige 600 series“ maršrutizatorių pakeis Linksys firmos „CABLE/DSL VPN ROUTER W/4-
PORT 10/100 SWICH.“ Taigi duomenų srautas per DSL modemą pasieks III aukšto 2 kompiuterių klas÷s Linksys 
firmos maršrutizatorių. Šis perduos signalą į SW1 – 8 prievadų „ALLIED“ firmos valdomą gigabitinį komutatorių. Tai 
bene svarbiausias tinklo mazgas, nes per jį einantys duomenų srautai bus paskirstomi į likusius penkis 24 prievadų 
„ALLIED“ firmos valdomus gigabitinius komutatorius, prie kurių bus prijungti galiniai tinklo hostai. Prie SW1 bus 
prijungtas failų serveris, kuriame būtų įdiegta ugniasien÷ (firewall). Abiejuose informacinių technologijų kabinetuose 
esantys 2 x 24 prievadų komutatoriai (SW2 ir SW3) III mokyklos aukšte leistų naujus kompiuterius įjungti į tinklą 
horizontaliai priešingomis kryptimis. 

Restruktūrizuojant mokyklos tinklą vietoj dabar nutiesto kabelio, einančio pietinio ir vakarinio pastato korpuso 
dalimis bei sujungiančio SW3 ir SW7 tinklo mazgus (2 kompiuterių klasę ir skaityklą su biblioteka), šiauriniu pastato 
korpusu bus nutiestas naujas tinklo UTP 5e kategorijos kabelis, kuris sujungs būsimus SW1 ir SW6 gigabitinius 
komutatorius. Tai daroma tod÷l, kad pagal dabartinį tinklo išd÷stymą dvigubai sumaž÷tų atstumai tarp šių tinklo mazgų 
ir nebereiktų kitų tarpinių komutatorių.  

Skaityklos ir bibliotekos pagrindinis tinklo mazgas SW6 – 24 prievadų gigabitinis valdomas komutatorius 
„ALLIED 24 – PORT GIGABIT  SMARTSWITCH“, skirstomą duomenų srautą gaus iš III aukšto 2 informatikos 
kabineto (SW1). Atstumas tarp šių mazgų neviršys 50 metrų. II aukšto šiaur÷s vakariniame korpuse esantis gigabitinis 
komutatorius SW6 dalins tinklo srautus ne tik čia esantiems hostams, bet prie jo bus galima prijungti tiek vertikaliai, 
tiek horizontaliai esamų kabinetų kompiuterius. 

Mokytojų kambaryje, kuris yra II aukšte pietin÷je pastato dalyje, bus prijungtas antras iš trijų, valdomas 
gigabitinis „ALLIED 24 – PORT GIGABIT  SMARTSWITCH“ firmos komutatorius SW5. Jo paskirtis – prijungti šioje 
pastato dalyje esančius pirmo bei antro aukšto kompiuterius. Kitaip tariant, šis komutatorius leis pl÷sti tinklą ir 
vertikaliai, ir horizontaliai visomis kryptimis. Mokytojų kambarys, kaip lokacin÷ šio komutatoriaus vieta, pasirinktas 
tod÷l, kad dabartiniu metu šioje pastato dalyje ir vos ne vienoje vietoje pagal vertikalę yra sutelkta daugiausiai 
kompiuterių, neskaičiuojant informacinių kabinetų klasių. Kita priežastis, d÷l kurios komutatorius SW5 yra reikalingas 
būtent šioje vietoje, yra ta, jog dabar esančio kompiuterių tinklo mazgai leidžia pasiekti atokiausiai nuo pagrindinių 
mazgų informacinių technologijų kabinete nutolusius hostus, kurių lokacin÷ vieta yra pietvakarin÷je pastato dalyje. 
Vietoj šių kelių tarpinių komutatorių bus pastatytas tik vienas, tačiau su reikiamu prievadų skaičiumi bei rezervinių 
lizdų, užtikrinančių tinklo pl÷trą ateityje, kiekiu. 

Trečiasis ir paskutinis komutatorius SW4 būtų prijungtas II aukšto geografijos kabineto paruošiamajame 
kambaryje, kuris yra rytin÷je pastato dalyje. Šis komutatorius tur÷tų kol kas mažiausią apkrovą, kadangi šiuo metu prie 
jo būtų prijungti tik du kompiuteriai. Jungiant komutatorių, kurio lokacin÷ vieta praktiškai sutampa su informacinių 
technologijų kabinetais, daroma prielaida, jog plečiantis kompiuterių tinklui ateityje, informacinių technologijų tinklo 
mazgams SW2 ir SW3 gali pritrūkti laisvų portų rytin÷s pastato dalies kompiuterių tinklo pl÷timuisi užtikrinti. Taip 
galvojant, išsispręstų ir kita problema: III aukšto informatikos kabinetuose esantys tinklo mazgai SW2 ir SW3 
užtikrintų tik šių kabinetų tinklo darbą bei jo pl÷trą horizontaliai, o aukštu žemiau esantis tinklo mazgas SW4 – likusios 
pastato dalies (I ir II aukštų) kompiuterių sujungimą į tinklą ateityje. 

Atlikus mokyklos kompiuterių tinklo restruktūrizavimą, I mokyklos aukšte nebeliks jokių tinklo mazgų. Visi 
pirmo aukšto hostai prie kompiuterių tinklo bus prijungti per II mokyklos aukšte esančius 3 gigabitinius valdomus 
komutatorius SW4, SW5, SW6. Pastato pietiniame korpuse, pirmame aukšte, yra sutelkti mokyklos administraciniai 
kabinetai. Virš šių kabinetų II aukšte yra mokytojų kambarys. Čia būtų pastatytas vienas iš penkių galinių tinklo mazgų 
– SW5 komutatorius. Administracijos kabinetus prie jo bus patogu prijungti, kadangi atstumai n÷ra dideli, daliai 
prijungimų pakaks dabar esamų ir pravestų kai kurių tinklo kabelių. 
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4 pav. Restruktūrizuoto mokyklos kompiuterių tinklo valdymo modelis 

Restruktūrizuotame mokyklos kompiuterių tinkle bus naudojami C klas÷s IP adresai (192.168.1.0 – 
192.168.1.254). Tai reiškia, kad turint šiuos adresus galima būti tikram, jog IP paketai neiškeliaus į interneto tinklą, 
nes privatiems tinklams priklausantys adresai internete nenaudojami. Išorinis IP adresas yra suteikiamas paslaugos 
teik÷jo. Vidiniai mokyklos kompiuterių tinklo IP adresai liks statiniai, kadangi administruojant tinklą nesunkiai bus 
galima nustatyti kompiuterio veikimą arba neveikimą tinkle. Visas vidinis tinklas bus suskirstytas į 6 potinklius. Tinklo 
konfigūravimui naudojama „Client for Microsoft Network“ tinklo operacin÷ sistema su TCP/IP protokolu. Kadangi 
restruktūrizuotas tinklas tur÷s 6 potinklius, tai ir jų nustatymas priklausys nuo to, kokioje  vietoje yra tinklo mazgas (žr. 
lentelę).  

Kad IP adresuose būtų galima atskirti tinklo adresą nuo kompiuterio, naudojama tinklo kauk÷. Tinklo kauk÷ms 
naudojamas toks pat formatas kaip ir IP adresams – 32 bitų dvejetainis skaičius, padalintas į 4 oktetus. 
Restruktūrizuojamame mokyklos C klas÷s tinkle bus naudojama 255.255.255.224  tinklo kauk÷.  

Restruktūrizuoto mokyklos kompiuterių  tinklo serveriui bus naudojama „Windows Server 2003 Standard 
Edition“ OS. Ši operacin÷ sistema pasirinkta d÷l to, kad kompiuterių tinklo operacin÷ sistema yra Windows XP. Tokiu 
būdu pasiekiamas tiek kompiuterių tinklo, tiek serverio programinis suderinamumas.  

Kompiuterių tinklo saugumo užtikrinimui reikalinga įdiegti antivirusinę programą, naudoti programin÷s 
įrangos atnaujinimo įrankius, įdiegti programin÷s įrangos ugniasienę. Antivirusin÷ programa tikrins, ar į kompiuterį 
nepateko virusų, kurie gal÷tų pakenkti tinkle esamiems duomenims. Kad to neįvyktų, bus parinkti programos 
atnaujinimo automatiniai atsisiuntimai.  
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Lentel÷. Restruktūrizuoto mokyklos kompiuterių tinklo IP adresai ir potinkliai 

Potinklio 
Nr. 

Potinklio IP 
adresas 

Tinklo kauk÷ Kompiuterių adresų sritis Broadcast adresas 

0 192.168.1.0 255.255.255.224 192.168.1.1-30 192.168.1.31 

1 192.168.1.32 255.255.255.224 192.168.1.33-62 192.168.1.63 

2 192.168.1.64 255.255.255.224 192.168.1.65-94 192.168.1.95 

3 192.168.1.96 255.255.255.224 192.168.1.97-126 192.168.1.127 

4 192.168.1.128 255.255.255.224 192.168.1.129-158 192.168.1.159 

5 192.168.1.160 255.255.255.224 192.168.1.161-190 192.168.1.191 

 Šaltinis: sudaryta autoriaus 

Programin÷s įrangos  saugumui palaikyti bus naudojami Microsoft siūlomi programin÷s įrangos atnaujinimo 
nemokami įrankiai. Naudojant šiuos įrankius, Windows operacin÷ sistema automatiškai prisijungs prie interneto ir 
susiradusi įdiegs atnaujinimus. Įjungus automatinio naujinimo funkciją, su ja daugiau nieko nereiks daryti. 

 
IŠVADOS 

 
1. Visi dabartiniu metu esantys tinklo įrenginiai turi būti keičiami naujais, išskyrus kabelius, kadangi jų 

išvedžiojimas tenkina restruktūrizuojamo tinklo kriterijus. 
2. Restruktūrizuotame mokyklos tinkle bus naudojama „Gigabite Ethernet“ technologija, kuri kompiuterius 

sujungia „žvaigžd÷s“ topologijos principu.  
3. Restruktūrizuotas kompiuterių tinklas bus hierarchinis. 
4. Restruktūrizuotame kompiuterių tinkle trečdaliu sumaž÷s komutatorių skaičius, tod÷l sumaž÷s kolizijų 

tikimyb÷s, tinklas tur÷tų veikti greitai. Nauji komutatoriai sujungs ne atskirus vartotojus, o vartotojų 
grupes. 

5. Tinklo pertvarkymas suteiks didesnes galimybes padidinti duomenų perdavimo ir informacinius srautus 
mokyklos vidiniame tinkle.  

6. Intranetas leis operatyviai keistis informacija, skirta mokymuisi, mokymui, informavimui bei 
administravimui. 

7. Tinklo restruktūrizavimas įgalins efektyvesnį mokomųjų kompiuterinių priemonių naudojimą visais 
ugdymo lygmenimis. 
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Summary 

Mazeikiai Ventos secondary school is an educational institution providing elementary and secondary 
education. The school's computer net is being readjusted. Today the system is practically used only for surfing on the 
internet, or in realization of educational process during  lessons of information technology (informatics). The main 
weakness of the system is in its essence and format - it is morally out-of-date, and doesn't keep up with demands of the 
present time. Subsequently, if all users surf on the internet at the same time, the pace of the system slows down 
radically. 

It is a necessity to readjust the computer nets in order both to improve the results of teaching, and efficiency of 
work. By using computer systems, there's a possibility for distant teaching approaches, e-journals of taken lessons, 
sharing records and information.  
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KABELINöS TELEVIZIJOS TINKLO MODERNIZAVIMAS 
 

Arvydas Šimulis 
Liudvikas Kaklauskas 
(mokslinis vadovas) 

 
ĮVADAS 

 
Telekomunikacijos per palyginti trumpą laiką tapo viena iš pagrindinių šiuolaikin÷s visuomen÷s gyvenimo 

sudedamųjų dalių. Šiandien sunku būtų įsivaizduoti gyvenimą be interneto, elektroninio pašto, televizijos bei kitų 
elektroninių paslaugų. Telekomunikacijų rinka pastaruoju metu tampa vis labiau konkurencingesn÷ ir išlikti joje darosi 
vis sunkiau. Pastaruoju metu vis didesnę telekomunikacijų rinkos dalį užima skaitmenin÷ televizija, populiaresn÷mis 
tampa vadinamos interaktyviosios paslaugos, tokios kaip: virtualioji video nuoma, transliacijos sustabdymas, interneto 
naršykl÷ televizoriaus ekrane, žaidimai, „aukl÷“ ir t. t. Vieni iš šios rinkos dalyvių yra kabelin÷s televizijos (KTV) 
operatoriai. Deja, bet kol kas teikti anksčiau min÷tas paslaugas ir konkuruoti šioje rinkoje paj÷gūs tik didžiųjų Lietuvos 
miestų kabelin÷s televizijos operatoriai, nes tam reikalingos didel÷s investicijos, specialios žinios ir aukštos 
kvalifikacijos specialistai. Ar gali šioje konkurencin÷je rinkoje išlikti maža kabelin÷ televizija, kuri kol kas teikia tik 
analogin÷s televizijos ir duomenų perdavimo paslaugas? Jei prapl÷stų teikiamų paslaugų spektrą ir jei šių paslaugų 
kainos ir kokyb÷s santykis būtų optimalus, manau, gali. Tačiau aukštos kokyb÷s paslaugų galima pasiekti tik tuomet, 
kai KTV tinklas funkcionuoja nepriekaištingai. Ypač tai aktualu duomenų perdavimo srityje. 

Temos aktualumas. Labiausiai tinklo modernizavimo tema yra aktuali mažų KTV tinklų operatoriams, nes jie 
neturi sukaupę tiek žmogiškųjų resursų, kiek turi didieji KTV operatoriai, o samdyti kitų firmų specialistus, kurie yra 
gerai perpratę KTV darbo struktūrą, ne visada leidžia finansin÷s galimyb÷s, be to, jų n÷ra tiek daug.  

Nors Lietuvoje yra daugiau kaip 50 kabelinių televizijų, įsteigta Lietuvos kabelinių televizijų asociacija, tačiau 
informacijos apie šių tinklų modernizavimą bei atsirandančių naujovių taikymą ir įdiegimą šiuose tinkluose trūksta. 
Daugiau šios informacijos galima rasti užsienio literatūros šaltiniuose, tačiau šioje literatūroje dažniausiai būna 
nagrin÷jamos didžiųjų KTV operatorių problemos, tod÷l pateikiamus techninius sprendimus tik retkarčiais gali taikyti 
mažieji KTV operatoriai. Dar viena dominuojanti priežastis – siūloma techninių sprendimų ir tyrimų sąmata mažam 
KTV operatoriui būna per didel÷. Tod÷l mažieji KTV operatoriai  bando ieškoti savų problemų sprendimo būdų, tačiau 
ne visada juos randa, o jei ir randa, tai dažniausiai niekas jų viešai neskelbia.  

Kada prad÷ti modernizuoti tinklą, geriausiai žino pats operatorius, tačiau kokią pasirinkti modernizavimo 
technologiją, apsispręsti sunkiau. Šiuo metu dominuoja keturios KTV tinklo modernizavimo technologijos: HFC 
(FTTC), FTTB, FTTH, ir viena iš naujausių, galbūt kažkuria prasme ir pigiausių (jei tinkle jau yra įdiegta „DOCSIS 
2.0“ sistema) „DOCSIS 3.0“, bet, kaip rašo V. Botnevas (2008), ar verta daryti tai, ką artimiausiu metu v÷l gali tekti 
modernizuoti? Toliau darbe šios technologijos yra aprašytos plačiau. 

Tyrimo problema. Kol informacinių technologijų pažanga nebuvo tokia didel÷ kaip dabar, duomenų srautams 
bei televiziniams signalams perduoti visos Lietuvos  kabelin÷s naudojo koaksialinį kabelį. Kadangi pastaruoju metu 
situacija šioje srityje žymai pasikeit÷ (labai išaugo perduodamų duomenų sparta ir kiekiai, atsirado skaitmenin÷, 
raiškioji (HD) bei interaktyvioji televizijos), vien koaksialinio tinklo teikiamų resursų nebepakanka. Norint išlikti ir 
toliau s÷kmingai konkuruoti telekomunikacijų rinkoje, reikia didinti teikiamų paslaugų kiekį ir kokybę, o tam būtinas 
tinklo modernizavimas (net ir to paties koaksialinio, jei, pvz., ketinama taikyti „DOCSIS 3.0“ sistemą, nes dabartinis 
tinklas yra pasenęs ir nebeatitinka šios sistemos reikalavimų bei išaugusių vartotojų poreikių). Tinkamai atliktas tinklo 
modernizavimas ne tik išspręstų šias problemas, bet ir garantuotų  KTV operatoriui „ramybę“ d÷l tinklo 10–15 metų į 
priekį, nepriklausomai nuo to, kokį galutinį sprendimą d÷l perdavimo standarto priims ryšių reguliavimo tarnyba RRT. 
Tod÷l būtina parengti optimalų tinklo atnaujinimo variantą, kuris minimaliais kaštais leistų pasiekti žymiai didesnį ir 
stabilesnį tinklo pralaidumą bei tuo pačiu leistų padidinti teikiamų paslaugų kiekį ir kokybę.  

Tyrimo objektas – kabelin÷s televizijos tinklas. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti pasirinktą mažos KTV tinklą bei pateikti pasiūlymus šio tinklo rekonstrukcijai. 
Tyrimo metodas – tinklo analiz÷ skirtingu apkrovos bei paros laiku. 
 

1. KTV TINKLŲ APŽVALGA 
 

Esamo KTV tinklo struktūrin÷ schema bei jo veikimo principas 
 
Norint ką nors modernizuoti tinkle, pirmiausia reikia išsiaiškinti esamo tinklo struktūrinę schemą, jo veikimo 

principą, po to išanalizuoti galimus KTV tinklo modernizavimo būdus ir tinkamiausią iš jų bandyti pritaikyti tinklui. 
Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

1 pav. KTV struktūrin÷ tinklo schema 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 
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Šiame paveiksl÷lyje vaizduojama mažos kabelin÷s televizijos, kuri aptarnauja apie 1500 kabelin÷s televizijos ir 
apie 250 interneto abonentų, struktūrin÷ schema. Schemos paskirtis – grafiškai pavaizduoti įmon÷je esančius įrenginius 
bei jų tarpusavio jungimosi ir sąveikavimo principą.  

Schemos paaiškinimą prad÷siu nuo globalaus tinklo prievado. Kadangi internetinio srauto tiek÷jas yra UAB 
„Bit÷ Lietuva“, ant pastato stogo stovi tiek÷jo sumontuota antena, kuri yra orientuota į tiesioginio matomumo zonoje 
stovintį retransliacijos bokštą. Iš antenos išeina skaitmeninis QAM moduliacijos signalas, kuris koaksialiniu kabeliu 
(RG11, ryškiai žalias) patenka į vidinį radijo ryšio bloką. Įrangą tiek÷jas parenka atsižvelgdamas į tai, kiek ir kokio 
srauto pirks iš jo klientas. Šiuo atveju naudojamas „Siae UID ALC“ 64 Mb/s vidinis radijo ryšio blokas ir „CISCO 
2801“ maršrutizatorius, kurio pralaidumas yra 100 Mb/s. Iš jo išeina internetinis srautas, kuris toliau 6 kategorijos vytos 
poros kabeliu patenka į maršrutizatorių – serverį „ASUS.“ 

Šis maršrutizatorius yra atsakingas už viso tinklo valdymą (tik internetinio, televizinio – ne). Maršrutizatorius 
atlieka kelias pagrindines funkcijas: srauto paskirstymo pagal IP adresus, TFTP serverio, DHCP serverio, abonentų 
administravimo, srautų apskaitos. Visos šios funkcijos veikia NetBSD sistemoje. Tinkle naudojami tik C klas÷s adresai. 
Norint palengvinti tinklo valdymą bei saugumą, tinkle naudojamos įvairios C klas÷s kauk÷s – standartin÷s ir 
nestandartin÷s. Modemams naudojama standartin÷ kauk÷ 255.255.255.0, vidiniam įmon÷s tinkle naudojama 
nestandartin÷ kauk÷ 255.255.255.248, abonentams naudojamos dvi 255.255.255.192 (taip daroma tod÷l, kad būtų 
lengviau įsiminti. Kauk÷s yra vienodos, bet potinkliai – skirtingi!) kauk÷s. 

Toliau signalas 6 kategorijos kabeliu patenka į programuojamą komutatorių SW1. Iš šio komutatoriaus srautas 
pasiskirto į serverius, kabelinių modemų maršrutizatorių ir komutatorių SW2, prie kurio prijungti įmon÷je naudojami 
personaliniai kompiuteriai (PC1-4) bei tinklinis spausdintuvas. Jame yra išskirta demilitarizuota zona (1–4 iš÷jimai), į 
kurią patenka visi trys serveriai (WEB, SMTP, FTP) ir komutatorius SW2. Čia yra naudojama nestandartin÷ kauk÷ 
255.255.255.248. Komutatoriuje SW1 yra sukurti 3 VLAN tinklai. Vienas skirtas kabeliniams modemams bei LAN 
tinklui, kitas skirtas vidiniam įmon÷s tinklui, trečiasis skirtas serveriams, be to, jame yra naudojamas paketų 
ženklinimas, tai reiškia, kad jis praleis tik žym÷tus paketus, t. y. tuos paketus, kuriuose bus 802.1q žym÷jimas, pvz., 
tinklo plokšt÷ su sukonfigūruotu VLAN ID ir užstatytu IP adresu. Tai suteikia papildomą saugumą. LAN tinklas 
naudojamas tiekti interneto paslaugas tik to paties namo gyventojams. 

Iš 23 SW1 iš÷jimo signalas patenka į kabelinių modemų maršrutizatorių „ARRIS Cadant C3“ (toliau tekste – 
CMTS). Jis veikia „Euro DOCSIS 2.0“ standartu. Būtent šis tinklo segmentas yra labiausiai apkrautas, tod÷l jam reikia 
naudoti vertikalų jungimą (spartesnį). Sujungimui naudojamas 6 kategorijos kabelis. 

CMTS yra atsakingas už visų modemų veikimą, kurie yra prijungti KTV tinkle. Šiuo atveju jis prijungtas kaip 
tiltas ir dirba kaip siųstuvas – imtuvas bei DHCP serveris, kuris skirsto IP adresus modemams „ARRIS.“ Dažnių juosta, 
kuri bus naudojama tiesioginiam ir grįžtamiesiems kanalams, yra nustatoma maršrutizatoriuje CMTS. CMTS turi tik 
vieną tiesioginį kanalą, jo dažnio juostos plotis, kaip ir paprasto televizinio kanalo, – 8 MHz. Dažnio pasirinkimo 
diapazonas nuo 88 iki 862 MHz. Tiesioginio kanalo pralaidumas yra 55,61 Mb/s, naudojant QAM 256 moduliaciją. 
Grįžtamojo kanalo diapazonas „Euro DOCSIS 2.0“ standarte yra nuo 5 iki 65 MHz. Grįžtamojo kanalo dažnio juostos 
plotis, o tuo pačiu ir sparta priklauso nuo moduliacijos tipo. Šiuo atveju naudojama QPSK moduliacija, tod÷l kanalo 
dažnio plotis yra 3,2 MHz. Kuo platesn÷ kanalo dažnių juosta, tuo spartesnis grįžtamasis kanalas, bet keičiant 
moduliacijos tipą ir dar labiau platinant dažnių juostą atsiranda didesn÷ galimyb÷ į kanalą patekti trukdžiams, be to, 
susilpn÷ja signalo stiprumas, tod÷l to reik÷tų vengti. Siekiant šį reiškinį kiek įmanoma daugiau neutralizuoti, kabelinių 
modemų maršrutizatoriuje CMTS yra numatyta galimyb÷ naudoti šešis nepriklausomus grįžtamojo ryšio kanalus. 
Kiekvienam kanalui galima jungti iki 120 kabelinių modemų. Prijungti galima ir daugiau, tačiau sul÷t÷s grįžtamojo 
kanalo sparta, o tuo pačiu ir internetas, maksimalus vieno grįžtamojo kanalo pralaidumas yra 5,12 Mb/s (šešių – 30,72 
Mb/s). Kiekvienam pasirinktam kanalui yra priskiriamas ID numeris (nuo 1 iki 6, kuris v÷liau naudojamas 
konfigūraciniame faile grįžtamajam kanalui identifikuoti). 

Toliau signalo perdavimui naudojamas tik koaksialinis kabelis S690 arba RG11. Iš CMTS užmoduliuotas 
internetinis signalas patenka į sumatorių Split, kuris sumuoja į bendrą plačiajuostį signalą: QAM256 moduliaciją 
moduliuotą internetinio srauto signalą ir analogine moduliacija moduliuotus televizinių kanalų signalus. Toliau 
plačiajuostis signalas patenka į magistralinį stiprintuvą DA234P. Jame signalas sustiprinamas ir dalinamas į dvi dalis, 
kurios per grįžtamojo ryšio stiprintuvus HR001 pasiskirsto į skirtingus miesto rajonus. Vienoje atšakoje yra įjungtas 
šakotuvas Tab-24, kuris dalį signalo atšakoja kabelinei televizijai, prislopindamas jį 24 dB, o kita signalo dalis 
slopinama labai mažai – apie 0,6 dB, kuri toliau patenka į miestą. Šis atšakojimas naudojamas internetinio bei 
televizinio signalo testavimui. Toliau koaksialiniu kabeliu bendras plačiajuostis signalas patenka į šakotuvą Tab-8. Iš jo 
mažiau prislopintas signalas (apie 1,6 dB) patenka į televizorių, o iš 8 dB prislopintos atšakos signalas patenka į 
kabelinį modemą „ARRIS B550“ („Euro DOCSIS 2.0“). Modemas iš bendro plačiajuosčio signalo išfiltruoja QAM256 
moduliacijos signalą, jį dekoduoja, tod÷l jo iš÷jime gaunamas internetinis srautas, kuris vytos poros kabeliu 
perduodamas į kompiuterį. Modeme yra įmontuotas moduliatorius, siųstuvas-imtuvas, kuris iš kompiuterio išeinančius 
paketus moduliuoja pasirinktu dažniu, QPSK arba QAM moduliacija, gautą signalą atitinkamai sustiprina ir perduoda 
atgal į tinklą koaksialiniu kabeliu, kuris per atšakotuvą patenka į grįžtamojo ryšio stiprintuvą HR001. Jo iš÷jime lieka 
tik sustiprintas grįžtamojo ryšio signalas, televiziniai kanalai šiuo stiprintuvo jungimo būdu yra atfiltruojami. Toliau 
grįžtamojo ryšio signalas per testinį šakotuvą Tab-10 patenka į kabelinių modemų maršrutizatoriaus CMTS, į vieną iš 
šešių į÷jimų. Taip yra sukuriamas grįžtamasis kanalas. Modeme dar yra įmontuotas DHCP serveris ir vidinis tinklapis, 
prie kurio prisijungus galima pamatyti išsamią informaciją apie jo veikimą: tiesioginio ir grįžtamojo kanalo signalų 
lygius, jų signalo – triukšmo santykį, naudojamus dažnius, DHCP serverio informaciją, jungimosi prie maršrutizatoriaus 
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informaciją, klaidas su data ir laiku ir pan. Tam, kad CMTS sąveikautų su modemais, kiekvienas tinkle esantis 
modemas turi tur÷ti savo IP adresą. Šiuos adresus modemai gauna automatiškai, žinoma, jei jie yra registruoti tinkle.  

Schemoje pavaizduoti blokai WS1, WS2, WS3 yra televizinių kanalų perdavimo stotys (WISI). Kiekviena 
stotis tarpusavyje yra suderinta taip, kad nesikirstų retransliuojamų kanalų dažniai ir nesiskirtų signalų lygiai. 
Atsižvelgiant į tai, yra parenkamas ir CMTS tiesioginio kanalo dažnis, kuris užima tik vieną televizinį kanalą. Tačiau 
signalo amplitud÷ nustatoma 10 db mažesn÷ nei televizinių kanalų, kad nesukeltų trukdžių gretimiems televiziniams 
kanalams, nes QAM 256 moduliacijos kanalo magnetinis tankis yra daug didesnis nei analogin÷s moduliacijos 
televizinio kanalo. Iš WS1 – WS3 išeinančių televizinių kanalų amplitud÷ yra 90 dB, o iš CMTS – 80 dB. Toliau 
signalai patenka į daliklį „Split-4“, kuris yra prijungtas kaip sumatorius, iš kurio išeina vienas plačiajuostis signalas. 
Kadangi „Split-4“ sudarytas iš pasyviųjų elementų, bendra plačiajuosčio signalo amplitud÷ sumaž÷ja apie 8 dB, o 
magistral÷je signalo amplitud÷ turi būti apie 105 dB analoginių kanalų ir apie 95 dB skaitmeninio kanalo, tod÷l kanalai 
patenka į magistralinį stiprintuvą, kuris juos atitinkamai sustiprina ir atlieka visos dažnių juostos amplitudinę – dažninę 
korekciją. Be to, šis stiprintuvas atšakoja plačiajuostį signalą į dvi dalis, kurios per grįžtamųjų kanalų stiprintuvus 
HR001 patenka į skirtingus miesto kvartalus. Taip yra pasiekiamas mažesnis triukšmų lygis ir užtikrinamas stabilesnis 
viso kabelin÷s televizijos tinklo darbas. Toliau miesto kvartaluose signalas dar labiau atsišakoja. Magistral÷se, maždaug 
kas 180 m, jungiami stiprintuvai „S“ su grįžtamojo ryšio moduliais, kurie atstato susilpn÷jusių signalų amplitudę ir 
atlieka visos dažnių juostos amplitudinę – dažninę korekciją. Tod÷l magistralių ilgis gali tęstis dešimtis kilometrų. 

Schemoje yra pavaizduotas galinio taško jungimas. Toks jungimas yra taikomas visame tinkle, nesvarbu, 
namas yra daugiabutis ar nuosavas. Tai n÷ra pats pigiausias jungimo būdas, bet jis yra geresnis. 

 
2. DABARTINöS KTV TINKLŲ MODERNIZAVIMO TECHNOLOGIJOS 

 
Nor÷dami išlikti dabartin÷je telekomunikacijų rinkoje ir prisivilioti naujų klientų, KTV operatoriai turi 

pasiūlyti naujų kokybiškų paslaugų arba žymiai pagerinti jau teikiamų kokybę. Norint tai pasiekti būtina modernizuoti 
tinklą arba jo segmentus. Tai pasiekti galima keliais būdais.  Šiuo metu dominuoja keturios KTV tinklo modernizavimo 
technologijos: HFC arba FTTC, FTTB, FTTH ir viena iš naujausių, galbūt kažkuria prasme ir pigiausių (jei tinkle jau 
yra įdiegta „DOCSIS“ sistema) – „DOCSIS 3.0“. Pirmosios trys betarpiškai siejasi su šviesolaidiniu duomenų 
perdavimo tinklu, o paskutinioji gali būti taikoma vien tik koaksialiniuose arba HFC (FTTC) tinkluose. 

HFC (Hybrid fibre-coaxial) – hibridinis optinis koaksialinis tinklas. Ši technologija KTV tinkluose naudojama 
apie 7 metus. Kadangi pastaruoju metu optinis tinklas vis labiau „priartinamas“ iki namų, o koaksialinio tinklo 
segmentai labai sutrump÷jo, ši tinklo technologija peraugo į FTTC (Fiber To The Curb) – optika iki paskirstymo 
spintos.  

Pagrindin÷s dabartinio HFC tinklo ypatyb÷s būtų šios: 
• vienas optinis mazgas aptarnauja nuo 50 iki 300 abonentų; 
• koaksialinio tinklo magistral÷se n÷ra magistralinių stiprintuvų;  
• geresnis duomenų perdavimo greitis; 
• duomenims perduoti toliau naudojama DOCSIS sistema; 
• platus tuo pačiu kabeliu teikiamų servisų spektras; 
• nedidel÷ tinklo rekonstrukcijos kaina. 

Trūkumai: 
• išlieka galimyb÷ patekti triukšmams į grįžtamąjį kanalą; 
• išlieka ingresijos triukšmai; 
• sud÷tingas tinklo montažas. 

HFC arba FTTC tipo tinkluose optinių koaksialinių mazgų skaičiaus padidinimas, o tuo pačiu koaksialinio 
tinklo sutrump÷jimas,  leido žymiai sumažinti pagrindinę „DOCSIS“ (duomenų perdavimo per kabelinius tinklus 
sąsajos specifikacija) sistemos problemą – triukšmo lygį grįžtamajame kanale. Kartais, kaip teigia V. Gūskovas (2007), 
šio tipo tinklai d÷l to, kad juose d÷l sutrump÷jusių koaksialinių magistralių nebenaudojami magistraliniai ar net namų 
stiprintuvai, yra įvardijami ne visiškai teisingai – tinklais su pasyviniu koaksialiniu segmentu. Iš tikrųjų šio stiprintuvo 
vaidmenį atlieka optinis imtuvas. Šią tinklo architektūrą ypač tikslinga taikyti ten, kur potencialių abonentų skaičius yra 
nedidelis. Šio tipo tinklai yra labai paplitę Europoje, JAV ir Kanadoje. JAV (duomenų perdavimui naudojama HFC 
tinklo architektūra) DOCSIS sistemos paplitimas yra didesnis už DSL technologijos paplitimą. 

FTTB (Fiber To The Building) – optika iki pastato. Tai tokia tinklo architektūra, kur vienas optinis imtuvas 
naudojamas aptarnauti vieną daugiabutį namą arba net vieną laiptinę. Tačiau tinklas ir toliau lieka hibridinis, nes 
televiziniams signalams perduoti naudojamas koaksialinis kabelis, tik skirtumas tas, kad šis tinklo segmentas sumaž÷ja 
iki minimumo, tod÷l namų stiprintuvai tinkle nebenaudojami. Jų funkciją atlieka optiniai keitikliai, kurie turi aukštą 
stiprinimo koeficientą, aukštą iš÷jimo signalo lygį ir didelį jautrumą, d÷l kurio jie gali veikti tinkle su žemomis 
optin÷mis galiomis. Taikant šią architektūrą d÷l l÷šų taupymo standartiniai optiniai mazgai taip pat nebenaudojami, 
(standartiniu optiniu mazgu vadinamas optinis imtuvas, kuriame yra įmontuotas grįžtamojo ryšio stiprintuvas), tod÷l 
nebenaudoja ir sistema DOCSIS. Duomenų perdavimui yra projektuojamas lygiagretus Ethernet tinklas. Bendra šios 
architektūros kaina yra didesn÷ nei HFC ar FTTC. Tokio tinklo realizavimui reikalinga palyginus brangi įranga, 
reikalingas kokybiškas optinio tinklo montažas, taip pat reikalingi kvalifikuoti specialistai. Tačiau, kaip teigia V. 
Gūskovas (2007), optinio tinklo patikimumas yra labai didelis, o jo montažas paprastai vykdomas tik vieną kartą. 
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Naudodamasis šia architektūra KTV operatorius abonentui gali pasiūlyti didelį kiekį naujų paslaugų, tokių kaip: 
telemetrija, IPTV, HDTV, DVB-C, VoD, PVR, TST ir t. t. 

Pagrindiniai FTTB tinklo privalumai: 
• vienas optinis imtuvas aptarnauja vieną namą arba laiptinę; 
• koaksialinio tinklo segmentai sumaž÷ja iki minimumo; 
• nebenaudojami namų stiprintuvai; 
• nebenaudojama „DOCSIS“ sistema; 
• dideli duomenų perdavimo greičiai: 

- nuo 10 iki 100 Mb/s abonentui; 
- nuo 1 iki10 Gb/s magistral÷je; 

• didel÷s teikiamų servisų galimyb÷s; 
• atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams; 
• atsparumas temperatūrų kaitai;  
• didelis tinklo patikimumas ir t. t. 
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Trūkumai: 
• brangi įranga; 
• sud÷tingas tinklo montažas; 
• duomenų perdavimui naudojamas lygiagretus tinklas; 
• reikalinga papildoma įranga. 

FTTB architektūra atnaujinant KTV tinklus yra viena iš populiariausių. Taip yra tod÷l, kad ji užtikrina stabilų 
tinklo veikimą bei didelį jo pralaidumą, atveria dideles galimybes pl÷sti siūlomas paslaugas bei jų kiekį, o ateityje, esant 
reikalui, tokį tinklą visiškai nesud÷tinga pritaikyti FTTH architektūrai. 

FTTH (Fiber To The Home) optika iki nuosavo namo arba buto. Tai ateities technologija. Lietuvos KTV 
tinkluose ji kol kas beveik nenaudojama, nes jos įdiegimo kaina yra brangesn÷ už FTTB. Nuo FTTB ji skiriasi tuo, kad 
tinkle srautų paskirstymui naudojami optiniai komutatoriai, o optin÷s skaidulos yra atvedamos iki pat abonento 
įrenginio. Tai užtikrina labai didelius duomenų perdavimo greičius, didelį saugumą bei didžiules tinklo panaudojimo 
galimybes. Pavyzdžiui, viena iš šio tinklo panaudojimo galimybių – tai vis didesnį populiarumą įgyjanti IP televizija, 
kuri abonento televizorių paverčia multimedijos centru, turinčiu didžiules pramogų pasiūlos galimybes: video nuoma, 
virtualūs video grotuvai, muzika, nuotraukos, programų atid÷jimai, sustabdymai, įrašymai, žaidimai, balsavimai, tele 
parduotuv÷s ir t. t. Taip pat atsiveria naujas „kelias“ reklamų kūr÷jams, kuriems atsiranda galimyb÷s perteikti reklamą 
ne visiems masiniams vartotojams, o tikslin÷ms vartotojų grup÷ms siūlant būtent jiems skirtą produktą. Kitas, ateityje 
labai realus šio tinklo panaudojimo būdas, tai Europoje kol kas dar neegzistuojančios naujojo standarto raiškiosios 
televizijos, kurios raiška ir perduodamų duomenų kiekis daug kartų didesnis už HD standartą, transliavimas.  

„DOCSIS“ (Data Over Cable Service Interface Specification) – duomenų perdavimo per kabelinius tinklus 
sąsajos specifikacija. Tai CableLabs asociacijos technologija, kuri 1997 m. buvo specialiai sukurta interneto paslaugos 
teikimui KTV tinkluose. Veikimo principas gana paprastas. Duomenų srautas kabelinių modemų maršrutizatoriuje 
(CMTS) yra užmoduliuojamas pasirinkto tipo moduliacija (64 QAM, 128QAM, 256QAM) atitinkamu dažniu ir 
perduodamas per tinklą į kabelinį modemą. Iš kompiuterio gaunamą duomenų srautą modemas taip pat užmoduliuoja, 
tik kita moduliacija ir kitu dažniu ir siunčia grįžtamuoju kanalu atgal į CMTS. Egzistuoja du DOCSIS standartai: 
„DOCSIS“, skirtas NTSC televizijos sistemai, ir „Euro DOCSIS“, skirtas PAL sistemai. „DOCSIS“ standarte 
tiesioginio kanalo juostos plotis yra 6 MHz, o „Euro DOCSIS“ – 8 MHz, tod÷l pastarojo standarto tiesioginio kanalo 
pralaidumas yra didesnis. „DOCSIS 3.0“ – tai dar visiškai nauja, prieš 3 metus sukurta technologija. Lietuvos KTV šios 
technologijos kol kas nenaudoja, bet, pavyzdžiui, tarp Rusijos KTV operatorių ji tampa vis populiaresn÷. Pagrindinis 
šios technologijos skirtumas nuo ankstesnių – tai žymus pralaidumo padid÷jimas. Ši technologija patraukli tuo, kad 
leidžia žymiai padidinti perduodamų duomenų spartą išnaudojant esamo koaksialinio tinklo resursus, jo beveik 
nemodernizuojant. Žinoma, pirmiausia šis tinklas turi veikti nepriekaištingai. Visi tinkle naudojami koaksialiniai 
kabeliai turi būti labai kokybiški (ypač ten, kur naudojama „DOCSIS“ sistema). Keisti reikia tik įrangą galiniuose 
taškuose, tai yra modemus ir CMTS, tačiau jie gerokai brangesni nei „DOCSIS 2.0“ standarto. Taip yra d÷l to, kad 
naujajame „DOCSIS 3.0“ standarte yra apjungta keletas tiek tiesioginių, tiek ir grįžtamųjų kanalų, tod÷l gamybos 
technologija yra žymiai sud÷tingesn÷. Pvz., viename šio standarto modeme yra sud÷ti ir sujungti 3 „DOCSIS 2.0“ 
modemai. Be to, šiame standarte yra prapl÷stos multicast funkcijos galimyb÷s, įdiegtas IPv6 standartas, įdiegtas 
pagerinto šifravimo metodas AES ir įdiegtos papildomos valdymo priemon÷s. Kadangi tiesioginio kanalo pralaidumas 
siekia iki 200 Mb/s, atsirado galimyb÷s naudojant šį standartą teikti tokias papildomas paslaugas kaip DVB ir IPTV. 
Kaip teigia I. Kolpakovas ir M. Subotinas (2008), naudodamas „DOCSIS 3.0“ standartą KTV tinkle šio tinklo 
operatorius ir toliau išlieka stiprus žaid÷jas telekomunikacijų rinkoje. Tačiau jautrumas elektromagnetiniams 
triukšmams yra vienas iš pagrindinių „DOCSIS“ sistemos trūkumų, nesvarbu, kelintos versijos ji būtų. Neatnaujinant 
paties tinklo, šis trūkumas dar labiau pasireikštų, nes ši versija naudoja 3 kartus platesnę dažnių juostą nei antroji.  

Žemiau pateikiama „DOCSIS“ standartų ir pralaidumų lentel÷. 
1 lentel÷. „DOCSIS“ standartai 

Kanalai Tiesioginis Grįžtamasis 

Standartas DOCSIS Euro DOCSIS Abu 

DOCSIS 1.1 42,88 (38) Mb/s 55,62 (50) Mb/s 10,24 (9) Mb/s 

DOCSIS 2.0 42,88 (38) Mb/s 55,62 (50) Mb/s 30,72 (27) Mb/s 

DOCSIS 3.0, 4 kanalai 171,52 (152) Mb/s 222,48 (200) Mb/s 122,88 (108) Mb/s 

DOCSIS 3.0, 8 kanalai 343,04 (304) Mb/s 444,96 (400) Mb/s 122,88 (108) Mb/s 

Šaltinis: DOCSIS. Wikipedia. [žiūr÷ta 2009-03-18]. Prieiga per internetą: <http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS> 
 
Reikšm÷s skliausteliuose yra didžiausias naudingas greitis. Didžiausias pralaidumas yra tų CMTS, kuriuose 

yra sujungti 8 tiesioginiai kanalai. Modemų, kuriuose būtų sujungti 8 kanalai, prekyboje dar n÷ra, jie dar tik bandomi. 
Dabar galima įsigyti modemų, kuriuose yra sujungti tik 3 kanalai. Šių modemų pralaidumas siekia 150 Mb/s.  
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3. ŠVIESOLAIDINIAI DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLAI, JŲ ELEMENTAI IR SAVYBöS 
 
Optinis arba šviesolaidinis tinklas – tai toks ryšio tinklas, kuriame duomenims perduoti naudojama šviesos 

energija. Tai didžiausią duomenų perdavimo spartą ir mažiausią slopinimą turintis tinklas. Jo pagrindiniai pranašumai 
lyginant su kito tipo tinklais: 

• labai didelis duomenų perdavimo greitis; 
• atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams; 
• mažas signalų slopinimas;  
• dideli signalų perdavimo atstumai; 
• nedidel÷ kabelio kaina; 
• aukštas tinklo patikimumas;  
• atsparumas temperatūrų kaitai; 
• ilgaamžiškumas; 
• platus pritaikomumas ir t. t. 

Be šių pagrindinių privalumų, šio tipo tinklams būdingi tokie trūkumai: 
• jautrumas radiacijai; 
• reikalingi papildomi elektriniai / optiniai ir optiniai / elektriniai signalų keitikliai; 
• brangūs tinklo paskirstymo elementai bei galiniai įrenginiai; 
• vis dar brangūs tinklo montavimo darbai bei tam skirta įranga; 
• naudoti šviesolaidinius elementus yra technologiškai sud÷tingiau; 
• tinklo projektavimui ir priežiūrai reikalingi kvalifikuoti specialistai. 

Vienas iš pagrindinių optinio tinklo elementų yra šviesolaidinis arba optinis kabelis. Šviesolaidiniai kabeliai 
dažniausiai naudojami didelio greičio perdavimo sistemose, sujungiant dideliais atstumais nutolusias įrenginių grupes, 
ypač jei tarp jų yra intensyvių elektromagnetinio triukšmo šaltinių. 

Kaip teigiama S. Štaro knygoje „Optinio ryšio sistemų elementai“ (1998), pirmasis šviesolaidis buvo sukurtas 
1954 metais. 1966 metais, K. C. Kao pasiūlymu, prad÷ti pirmieji bandymai šviesolaidį panaudoti telekomunikacijose. 
Dar po ketverių metų šviesolaidis prad÷tas naudoti telekomunikacijose, nes buvo atrasta nauja gamybos technologija, 
kuri leido jo slopinimą sumažinti iki 20 dB/km. Per 15 metų slopinimą pavyko sumažinti iki 0,15 dB/km. Gerų 
parametrų optines skaidulas pavyko pagaminti sukūrus silicio nusodinimo iš garų metodus. Vienas iš jų – gryno kvarco 
vamzdelio vidinio paviršiaus padengimas legiruotu silicio sluoksniu. Danga susidaro vykstant cheminei reakcijai tarp 
vamzdeliu sklindančių silicio garų komponentų ir deguonies. Paskui iš jo traukimo būdu aukštoje (1900–2000 ºC) 
temperatūroje gaminama skaidula. Traukiama skaidula iš karto dengiama apsaugine polimerine danga. Skaidulos yra 
spalvotame apsauginiame poliesterio ar poliamido apvalkale, pagal kurį jas galima lengvai identifikuoti. Tipiniai 
skaidulos skersiniai matmenys yra tokie: šerdies skersmuo 9–100 µm, apvalkalo skersmuo 125–140 µm, padengtos 
apsaugine polimerine danga skaidulos skersmuo 250–900 µm. Praktikoje dažniausiai naudojami optiniai kabeliai – tai 
optin÷s skaidulos, padengtos papildoma apsauga. Optiniai kabeliai bei jų pagrindiniai parametrai, į kuriuos reikia 
atsižvelgti renkantis kabelį, surašyti remiantis SPECTRA (2008) katalogo duomenimis. Optiniai kabeliai pagal savo 
technines charakteristikas skirstomi taip:  

1) magistraliniai kabeliai; 
2) kabeliai vidaus darbams; 
3) jungiamieji kabeliai; 
4) pigtailai. 

Kiekviena šių kabelių grup÷ turi savitą konstrukciją, jie yra savaip apsaugoti nuo specifinių poveikių. Galima 
išskirti tris pagrindinius poveikius, kurie labiausiai keičia optinio kabelio struktūrą, tai: temperatūra, mechaninis 
poveikis ir radiacija. Kabelio konstrukcija labai priklauso nuo jo paskirties. Paprasčiausia – tai vidaus darbams skirtų 
šviesolaidžių  konstrukcija. Sud÷tingiausia konstrukcija yra kabelių, kurie skirti povandenin÷ms ryšio linijoms. Juos 
sudaro elementai, apsaugantieji optines skaidulas nuo tempimo, varinių laidų poros ir keli apsaugos sluoksniai nuo 
aplinkos poveikių. Skaidulą sudarančios vidin÷s pluošto gyslos ir jų apvalkalai pasižymi skirtingais šviesos lūžio 
rodikliais, o tai nulemia visišką šviesos, perduodamos vidine šviesolaidžio gysla, atsispind÷jimą nuo apvalkalo. 
Priklausomai nuo kabelio konstrukcijos ir nuo lūžio rodiklio kitimo pobūdžio, galima perduoti atitinkamą kiekį bangų 
(modų – tai yra tam tikras išskaidyto šviesos spektro ilgio bangos). Šviesolaidžiai pagal signalo perdavimo principą 
skirstomi į: 

1) šuoliškai (laiptiškai) kintančio šviesos lūžio rodiklio;  
2) tolydžiai (gradientiškai)  kintančio šviesos lūžio rodiklio. 

Šuoliškai kintančio šviesos lūžio rodiklio šviesolaidyje šviesos bangos kitimas yra šuoliškas (laiptiškas), tod÷l 
jo iš÷jimo gaunami stačiakampiai impulsai. Tolydžiai (gradientiškai) kintančio šviesos lūžio rodiklio šviesolaidyje 
šviesos banga kinta paraboliniu būdu. Juo galima perduoti keletą modų. Vienmodžiu šviesolaidžiu galima perduoti tik 
vieną pagrindinę modą, jame n÷ra šviesos atspind÷jimo. Daugiamodžiu šviesolaidžiu galima perduoti kelis tūkstančius 
modų. Pagal šviesos lūžio rodiklio kitimą šviesolaidžiai skirstomi į: 

1) vienmodžius su laiptiškai kintančiu šviesos lūžio rodikliu; 
2) daugiamodžius su laiptiškai kintančiu šviesos lūžio rodikliu; 
3) daugiamodžius su gradientiškai kintančiu šviesos lūžio rodikliu. 
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Lūžio rodiklio kitimo pobūdis šviesolaidžio struktūra pavaizduota 2 paveiksl÷lyje. 
 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
 

2 pav. Šviesos lūžio rodiklio kitimo pobūdis  šviesolaidyje 
 
Šiame paveiksl÷lyje pavaizduoti skirtingų tipų šviesolaidžiai su skirtingais šviesos lūžio rodikliais. Lūžio 

rodiklio kreiv÷s a, b, c (dar jos vadinamos profiliais) vaizduoja spindulio santykį tarp šerdies ir optinio apvalkalo. Esant 
laiptiniam profiliui (a ir b), lūžio rodiklis greitai peršoka ties branduolio ir apvalkalo riba. Esant tolydžiam 
(gradientiniam) profiliui (c), lūžio rodiklis kinta tolydžiai – maksimalus centre ir palaipsniui maž÷ja branduolio 
kraštuose iki optinio apvalkalo, tod÷l ties branduolio ir apvalkalo riba n÷ra staigaus šuolio. Balta spalva – šviesolaidžio 
šerdis; geltona, žalia, oranžin÷ – apvalkalai; m÷lynos rodykl÷s – šviesos srautas. 

Dažniausiai naudojami vienmodžiai šviesolaidžiai. Vienmodžiuose šviesolaidžiuose n÷ra bangų sklidimo 
skirtumų (tarpmodin÷s dispersijos), tod÷l signalą galima perduoti žymiai didesniais atstumais lyginant su 
daugiamodžiais šviesolaidžiais. Tačiau jie perduoda tik vieną pagrindinę modą, o ne visą šviesos spektrą, tod÷l jiems 
reikalingi galingesni vienspalviai šviesos generatoriai, be to, išlieka chromatin÷ dispersija. Siekiant išvengti šio trūkumo 
yra gaminami vienmodžiai optiniai kabeliai su paslinktosios dispersijos – DSF (chromatin÷s dispersijos parametro 
dedamoji priklauso nuo skaidulos šerdies skersmens, jam maž÷jant, ji did÷ja, bangos ilgis taip pat did÷ja; remiantis šia 
priklausomybe galima pagaminti skaidulas, kurių dispersija lygi nuliui, kai bangos ilgis lygus 1550 nm) arba su 
kompensuotosios dispersijos DFF (parenkamas toks šviesos lūžio rodiklio profilis, pagal kurį chromatin÷s dispersijos 
dedamosios beveik kompensuoja viena kitą bangų ruože nuo 1300 nm iki 1650 nm) skaidulomis. Šio tipo šviesolaidžių 
standartinis perdavimo dažnis yra 500–1500 MHz/km. 

Pagrindin÷s vienmodžio šviesolaidžio savyb÷s: 
• šerdis tokia plona, kad sklinda tik viena moda; 
• tipiški šerdies skersmenys 5–10µm; 
• nykstamai maža modų dispersija lyginant su daugiamod÷mis skaidulomis; 
• lieka chromatin÷ dispersija. 

Pagal savo parametrus dagiamodis šviesolaidis su tolydžiai kintančiu šviesos lūžio rodikliu niekuo 
nenusileidžia  vienmodžiui šviesolaidžiui, bet technologiškai jų gamyba yra labai sud÷tinga. Jų privalumas tas, kad jie 
gali perduoti skirtingas modas (platų šviesos srauto spektrą), tod÷l jie mažiau jautrūs šviesos šaltinio kokybei. Ypatingo 
šviesos lūžio rodiklio kitimo pobūdžio d÷ka labai sumaž÷ja skirtumas tarp įvairaus bangos ilgio modų sklidimo greičių, 
tod÷l tokio tipo šviesolaidžiai yra vieni iš geriausių, bet tuo pačiu ir brangiausių. Tod÷l jie naudojami rečiau už 
vienmodžius šviesolaidžius. Šio tipo šviesolaidžių standartinis perdavimo dažnis yra 500–1000 MHz/km. 

Nors daugiamodžius šviesolaidžius su laiptiškai kintančiu šviesos lūžio rodikliu yra paprasčiau pagaminti ir jie 
gali praleisti keletą tūkstančių modų, tačiau, priklausomai nuo bangos ilgio, atskirų modų sklidimo laikas labai skiriasi. 
Šis reiškinys vadinamas šviesos impulso išplat÷jimu, arba tarpmodine dispersija. D÷l to perduoti signalą didesniais 
atstumais sud÷tinga, nes reikia labai sumažinti perduodamų impulsų dažnį, bet to pasekm÷ – labai sumaž÷ja perdavimo 
sparta. Tod÷l šiuo metu jie naudojami vis rečiau. Šio tipo šviesolaidžių standartinis perdavimo dažnis yra                      
6–25 MHz/km. 

Persiunčiant duomenų srautus dideliais atstumais optinis signalas d÷l skaiduloje esančių priemaišų nusilpsta, 
tod÷l jį reikia sustiprinti. Tam naudojami optiniai stiprintuvai. Šiuo metu dažniausiai naudojami dviejų tipų stiprintuvai 
– erbiu legiruotų skaidulų optiniai stiprintuvai EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) ir puslaidininkiniai optiniai 
stiprintuvai SOA (Semiconductor Optical Amplifier). SOA stiprintuvai turi platesnes pritaikymo galimybes, tačiau jie 
yra jautresni signalo poliarizacijai, be to, jų triukšmo lygis yra 3 dB didesnis nei EDFA stiprintuvų. SOA stiprintuvų 
veikimas pagrįstas tuo, kad kaupinimui yra naudojamos krūvininkus injektuojančios elektros srov÷s, o EDFA 
stiprintuvuose kaupinimas vykdomas optiškai. 

Optinio signalo stiprinimui KTV tinkluose naudojami EDFA stiprintuvai (priklauso nuo pasirinktos tinklo 
technologijos). Šie stiprintuvai yra skirti bangos ilgiams nuo 1525 iki 1565 nm (vadinama C juosta) arba nuo 1570 iki 
1610 nm (vadinama L juosta). C ir L bangos ilgių juostų panaudojimas buvo standartizuotas ir patvirtintas tarptautin÷s 
telekomunikacijų sąjungos (ITU – International Telecommunication Union). Iš pradžių EDFA stiprintuvai buvo kuriami 
pakeisti SONET/SDH optinis – elektrinis – optinis (OEO) regeneratorius, kuriuos v÷liau šie stiprintuvai padar÷ 
praktiškai nebevartojamus. EDFA stiprintuvo struktūrin÷ schema pavaizduota 6 paveiksl÷lyje. 

 
Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

 
6 pav. EDFA stiprintuvo struktūrin÷ schema 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
 

Šio tipo stiprintuvuose yra naudojama erbiu arba neodimiu legiruota skaidulos atkarpa. Jos ilgis gali būti nuo 
10 iki 100 metrų. Tokia atkarpa, įjungta po skaidulinio šakotuvo, veikia kaip kietojo kūno lazeris. Kaupinimo lazerių 
virpesiai sužadina medžiagos atomus. Kai šviesos intensyvumas labai didelis, šviesos elektrinis laukas medžiagoje 
sukelia dideles deformacijas, ir virpančios medžiagos dalel÷s tampa  neharmoniniais osciliatoriais. Tuomet lūžio 
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rodiklis tampa lauko stiprumo funkcija. Atsiradus energijos lygmenų užpildymo inversijai, susidaro stimuliuotoji 
šviesos emisija – skaidula tampa lazeriniu stiprintuvu. 

Filtrai optinį signalą praleidžia tik viena kryptimi, o šakotuvai naudojami į÷jimo ir kaupinančiųjų lazerių 
signalų sujungimui į erbiu legiruotą skaidulą. Šie šakotuvai yra skirtingų bangos ilgių. 

Realizuojant duomenų srautų perdavimą dideliu greičiu naudojamos šviesolaidin÷s linijos. Dažnai naudojama 
mišri elektrinio ir šviesolaidinio ryšio sistema. Tokiai linijai sukurti reikalingi mechaniniai optiniai sujungimo 
elementai, elektriniai optiniai keitikliai bei šviesolaidinis kabelis. Standartin÷ šviesolaidinio ryšio linija ir jos 
pagrindiniai elementai parodyti 7 paveiksl÷lyje. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
7 pav. Šviesolaidinio ryšio linijos elementai 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
 
Šiame paveiksl÷lyje pavaizduotas elektrinio optinio signalo perdavimo principas. Elektrinis optinis keitiklis 

E/O (dažniausiai lazerinis diodas) formuoja šviesos spindulį, kurio intensyvumas keičiasi priklausomai nuo impulsinio 
elektrinio signalo. Gautas šviesos spindulys (optinis signalas) perduodamas ryšio linija – optiniu kabeliu. Šis signalas 
perduodamas stiklinio ar plastmasinio pluošto gyslomis (skaidulomis). Toliau optinis signalas patenka į optinį elektrinį 
keitiklį O/E (dažniausiai pagrindinis jo elementas būna foto diodas), jame jis v÷l konvertuojamas atgal į elektrinių 
impulsų seką. Dabartiniuose optiniuose elektriniuose keitikliuose yra nuosekliai įjungtas stiprintuvas, kuris atstato ryšio 
linijoje susilpn÷jusį signalą. Signalo nuostoliai linijoje susidaro d÷l slopinimų jungiamosiose grandyse, šviesos 
absorbcijos bei atspindžių. Signalo slopinimo lygis labai priklauso nuo šviesolaidžio rūšies (vienmodis, daugiamodis) ir 
jo perdavimui naudojamos bangos ilgio. 

Pagal duomenų signalų seką moduliuotiems šviesos signalams generuoti naudojami šviesos arba lazeriniai 
diodai. Šie diodai elektrinį signalą paverčia optiniu. Šviesos diodai yra šviesą spinduliuojantys puslaidininkiniai diodai. 
Šviesos spinduliavimo kokybę lemia kvantinio efektyvumo laipsnis. Šviesos diodai veikia mažų diodo srovių (žemiau 
slenksčio srov÷s) srityje ir formuoja silpnus šviesos signalus. 

Lazeriniai diodai veikia šviesos srauto stiprinimo stimuliuojant spinduliavimą principu. Optinis rezonatorius 
(du plokščiai lygiagretūs, dalinai skaidrūs veidrodžiai) foto lavininio proceso d÷ka sukuria stiprinimo efektą. Lazeriniai 
diodai veikia didesnių srovių (aukščiau slenksčio srov÷s) srityje ir formuoja stiprius šviesos signalus, tačiau jie yra 
sud÷tingesni ir brangūs. Be to, jų veikimo laikas yra žymiai trumpesnis už šviesos diodo veikimo laiką. 

Siekiant padidinti optinio duomenų perdavimo tinklo galimybes, duomenims perduoti naudojama keletas 
šviesolaidin÷s bangos ilgių. Kai naudojamas vienmodis optinis kabelis, paprastai viena skaidula galima perduoti tik 
vieną modą, tod÷l norint perduoti daug skirtingų bangų ilgių, reiktų naudoti daug skirtingų skaidulų. Tai padidintų 
optinio kabelio gabaritus, paties optinio tinklo mazgų skaičių. Siekiant to išvengti ir padidinti tinklo pralaidumą yra 
naudojamas bangos ilgių sutankinimas WDM (Wavelength Division Multiplexing). Tai yra toks techninis perdavimo 
būdas, kai ta pačia skaidula galima perduoti daugelį bangų ilgių. Jis patrauklus tuo, kad vienos skaidulos pralaidumą 
galima padidinti tiek kartų, kiek vienu metu galima perduoti skirtingų optinių kanalų. Be standartinio WDM 
sutankinimo būdo, yra naudojami CWDM (Coarse Wavelenght Division multiplexing – stambus bangų ilgių 
sutankinimas) ir DWDM (Dense Wavelengh Division Multiplexing – tankus bangų ilgių sutankinimas) sutankinimo 
būdai. Visų jų veikimo principas panašus, tik skiriasi kanalų skaičius bei atstumas tarp jų.  

 
4. KTV KOMPIUTERINIO TINKLO TYRIMAS 

 
Kadangi visas KTV tinklo veikimo principas yra išanalizuotas, prieš pasirenkant modernizavimo būdą reikia 

atlikti tinklo tyrimą ir surasti tinklo „silpnąsias“ vietas. Esamo KTV tinklo login÷ duomenų perdavimo schema atrodo 
taip: 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
11 pav. Login÷ KTV tinklo schema 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
 
Atliekant tyrimą didžiausias d÷mesys buvo skirtas tiems tinklo segmentams, kuriuose veikia „DOCSIS“ 

sistema, nes 97 %  KTV interneto abonentų duomenų srautą gauna šios sistemos d÷ka. „DOCSIS“ sistemos 
pasiskirstymo tinkle pavyzdys pateiktas 12 paveiksl÷lyje (žalia spalva).  

Tinklo tyrimas buvo atliekamas pasinaudojant tinklo srauto apkrovų kanalų grafikais MRTG (The Multi 
Router Traffic Grapher arba tinklo monitoringo grafikas), CMTS bei modemų teikiama informacija, QAM 
analizatoriaus parodymais. 

Tinklų steb÷jimui yra sukurta daug įvairių programų, tokių kaip NetFlow, Nowell, WMshark ir t. t., bet šiame 
KTV tinkle tokios programos nenaudojamos, šią funkciją atlieka specialiai sukurta KTV abonentų administravimo 
programa. Be jau min÷tų priemonių, kompiuterinio tinklo būkl÷s nustatymui buvo panaudotos ir paprasčiausios 
„Microsoft“ firmos tinklo valdymo komandos: ping, tracert, netstat. Galima teigti, kad šis tyrimas labiau orientuotas į 
tinklo stabilumą bei pralaidumą, tod÷l šių komandų anksčiau min÷tų priemonių pakanka tinklo būklei nustatyti. 
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12 pav. DOCSIS sistemos apr÷ptis KTV tinkle 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
 

Tyrimas buvo atliekamas testuojant tinklą keliais etapais: 
1. „Klientas – klientas“ tolimiausiuose taškuose, 1 kanale, kai tinklo apkrova skirtingu paros metu: 
1.1. Maža – dieną, vakare ir naktį; 
1.2. Didel÷ – dieną, vakare ir naktį. 
2. „Klientas – maršrutizatorius“ tolimiausiuose taškuose, 1 kanale, kai tinklo apkrova skirtingu paros metu: 
2.1. Maža – dieną, vakare ir naktį; 
2.2. Didel÷ – dieną, vakare ir naktį. 
3. „Klientas – klientas“ tolimiausiuose taškuose, 2 kanale (analogiškas testavimas kaip 1–2 punktuose). 
4. „Klientas – klientas“ tolimiausiuose taškuose, tarp 1 ir 2 kanalų (analogiškas testavimas kaip 1–2 

punktuose). 
5. Spektro analizatoriaus parodymai skirtingu tinklo apkrovos ir paros laiku: 
5.1. Pirmame kanale;  
5.2. Antrame kanale. 
6. CMTS informacijos analizavimas atitinkamais matavimo momentais. 
7. Modemų, komutatoriaus tinklapių informacijos analizavimas matavimo metu. 
Tyrimo pavyzdžiuose pateikti rezultatai realyb÷je nebūna pastovūs, dažniausiai jie kinta, tod÷l pateiktos 

reikšm÷s yra vidutin÷s tiek gerai, tiek blogai veikiančio tinklo. 
1. „Klientas – klientas“ tolimiausiuose taškuose, 1 kanale, kai tinklo apkrova skirtingu paros metu yra maža:  

1.1.1. dieną. 
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A – MRTG  tinklo apkrovos grafikas; B – QAM spektro analizatoriaus  parodymai 1 kanale;  
C – v÷linimas tarp tolimiausių taškų 1 kanale.  
 

13 pav. Tinklo tyrimas 1.1.1. (dieną), kai tinklo apkrova maža 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

B C 

A
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1.1.2. vakare. 

 

    
 

14 pav. Tinklo tyrimas 1.1.2. (vakare), kai tinklo apkrova maža 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 pav. Tinklo tyrimas 1.1.3. (naktį), kai tinklo apkrova maža 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

1.1.3. naktį. 
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3 lentel÷. Tyrimo 1.1. rezultatai 

V÷linimas 
Tyrimo etapas 

Tinklo apkrova 
matavimo metu 

Bendras vidutinis 
triukšmo lygis Minimalus Maksimalus Vidutinis 

1.1.1. dieną ~ 10 % ~ 22 dB 10 ms 13 ms 11 ms 
1.1.2. vakare ~ 17 % ~ 33 dB 16 ms 63 ms 27 ms 
1.1.3. naktį ~ 6 % ~ 26 dB 9 ms 16 ms 11 ms 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Pagal 3 lentel÷s duomenis matyti, kad tinklo pralaidumui turi įtakos jo apkrova ir grįžtamojo kanalo triukšmo 

lygis, ypač jei triukšmo dažnis sutampa su kanalo dažniu. Tinklo apkrova matavimo metu apskaičiuota remiantis 
MRTG grafiko parodymais, nuo maksimalios CMTS (55 Mb/s) pralaidumo reikšm÷s. Šio tyrimo metu vidinis tinklas 
buvo beveik nenaudojamas (tai matyti MRTG grafikuose). Nors skirtumai tarp spektrogramų įvairiu paros metu yra 
akivaizdūs, praleistų paketų ar didelių v÷linimų nebuvo, tačiau stabilumas laiko atžvilgiu suprast÷ja. V÷linimas 1.1.2 
tyrimo etape (63 ms – maksimalus ir 27 ms – vidutinis), kai tinklo apkrova yra tik apie 17 %, atrodo didokas, tačiau tai 
yra normalu, nes, kaip teigiama CMTS  technin÷se charakteristikose, v÷linimas siunčiant 64 b paketus tarp didžiausių 
atstumų tinkle turi būti ne didesnis nei 14 ms, o šiuo atveju buvo siunčiami 1472 b paketai (maksimalus paketo dydis 
tarp kanalų 1472 b). Toks v÷linimo laikas yra tod÷l, kad GR kanalas yra žymiai l÷tesnis už tiesioginį kanalą (siauresn÷ 
dažnių juosta, žemesn÷ moduliacija ir t. t.). 

1.2.1. dieną. 
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D – SW-1 komutatoriaus iš÷jimų apkrovų grafikas. 

 
16 pav. Tinklo tyrimas 1.2.1. (dieną), kai tinklo apkrova didel÷ 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
 
Pažvelgus į 16 paveiksl÷lio MRTG grafikus matyti, kad tiek vidinio, tiek išorinio tinklo apkrovos matavimo 

metu yra beveik maksimalios. Vadinasi, deklaruojamas CMTS 55 Mb/s pralaidumas yra realus. Tai galima paaiškinti 
taip: KTV operatorius perka 20 Mb/s lietuviško ir 10 Mb/s tarptautinio nesutankinto srauto, jis matavimo momentu yra 
beveik visas išnaudojamas (kiek ir kokio srauto naudojama, galima steb÷ti kituose MRTG grafikuose), dar apie 23 Mb/s 
naudoja vidinis tinklas, bendras tinklo pralaidumas gaunasi apie 53 Mb/s. Tai taip pat matyti ir pagrindinio 
komutatoriaus SW-1 (HP ProCurve)  apkrovos grafikuose (20, 24 – tiesioginis sujungimas su CMTS, 1, 3, 6 – serveriai, 
jo iš÷jimų pralaidumas 100 Mb/s). Nors apkrova didel÷, v÷linimas šiuo matavimo momentu yra stabilus ir nelabai 
didelis. Priežastis matyti pažvelgus į GR kanalo spektogramą, bendras viso kanalo triukšmo lygis siekia tik apie 25 dB. 
Galima sakyti, kad triukšmo lygis tokiu dideliu tinklo aktyvumo metu yra idealus. 

 
1.2.2. vakare. 

 
17 pav. Tinklo tyrimas 1.2.2. (vakare), kai tinklo apkrova didel÷ 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

D
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18 pav. Tinklo tyrimas 1.2.2. (vakare), kai tinklo apkrova didel÷ 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

1 kanalo spektrograma, v÷linimas,  SW1 apkrova. 
 
1.2.3. naktį. 

 
 

19 pav.  Tinklo tyrimas 1.2.3. (naktį), kai tinklo apkrova didel÷ 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
4 lentel÷. Tyrimo 1.2. rezultatai 

V÷linimas 
Tyrimo etapas 

Tinklo apkrova 
matavimo metu 

Bendras vidutinis 
triukšmo lygis Minimalus Maksimalus Vidutinis 

1.2.1. dieną ~ 93 % ~ 23 dB 41 ms 151 ms 106 ms 
1.2.2. vakare ~ 55 % ~ 34 dB 35 ms 421ms 114 ms 
1.2.3. naktį ~ 60 % ~ 29 dB 41 ms 233 ms 98 ms 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Šis tyrimo etapas parod÷ tinklo pralaidumo ir stabilumo priklausomybę nuo GR kanalo triukšmų lygio 

(4 lentel÷, tyrimas dieną ir tyrimas vakare). Nors dienos metu tinklo apkrova buvo beveik dvigubai didesn÷ nei vakare, 
tačiau v÷linimo laikas daug geresnis dieną. Tokį v÷linimo laiko skirtumą galima paaiškinti tuo, kad vakare matavimo 
metu kanalo triukšmo lygis realiai gal÷jo būti didesnis nei rod÷ QAM analizatorius, taip gali būti tod÷l, kad kartais 
sutampa kanalo dažnis su elektromagnetinio trukdžio dažniu, tod÷l spektrogramoje to nesimato, be to, šis QAM 
analizatorius  nerodo monetinių reikšmių (didelis inertiškumas). Norint labai tiksliai sužinoti GR kanalo užterštumą 
elektromagnetiniais trukdžiais, reikia prisijungus prie CMTS steb÷ti kiekvieno GR kanalo arba modemo SNR. 

Labai retais atvejais pasitaiko trukdžių ir tiesioginiame kanale. Atskirai tiesioginio kanalo signalų lygius bei 
SNR galima matyti kiekvieno modemo tinklapyje. Bendrą tiesioginio kanalo signalo lygį, SNR, BER ir MER 
parametrus galima steb÷ti QAM analizatoriaus d÷ka (BER – bitų klaidų kiekis, MER – moduliacijos klaidų lygis). 

Remiantis visais tinklo tyrimo etapų duomenimis yra sudaryta bendra vidutinių reikšmių lentel÷ (žr. 5 lentelę). 
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5 lentel÷. Vidutinių reikšmių lentel÷ 

V÷linimas 
Paros metas 

Tinklo apkrova 
matavimo metu 

Bendras vidutinis 
triukšmo lygis Minimalus Maksimalus Vidutinis 

maža ~ 22,5 dB 9,5 ms 13 ms 10,8 ms 
Diena 

didel÷ ~ 23,5 dB 46,8 ms 242,3 ms 111,5  ms 
maža ~ 32,1 dB 11 ms 41,5 ms 17,8 ms 

Vakaras 
didel÷ ~ 32,9 dB 50 ms 363 ms 139,1 ms 
maža ~ 25,4 dB 9,5 ms 18.5 ms 11,8 ms 

Naktis 
didel÷ ~ 30 dB 38,5 ms 253,3 ms 118,8 ms 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Duomenys, esantys šioje lentel÷je, yra vidutinių reikšmių santrauka. Pagal šios lentel÷s duomenis galima 

nustatyti, kiek įtakos tinklo stabilumui turi apkrova, triukšmo lygis, paros dalis, triukšmo priklausomybę nuo paros 
dalies ir nuo apkrovos dydžio, didžiausią ir mažiausią tinklo pralaidumo nestabilumą bei nuo ko jis priklauso. Visa tai 
yra vaizduojama diagramose, esančiose 20–22 paveiksl÷liuose. 

 

Error! Objects cannot be created from editing field codes.Error! Objects cannot be created 
from editing field codes. 

20 pav. V÷linimo laiko pasiskirstymas 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Šios diagramos rodo tinklo pralaidumo priklausomybę nuo paros dalių. Kaip matome, ar tinklo apkrova maža, 

ar didel÷, mažiausias pralaidumas yra vakare (didžiausias v÷linimo laikas). 
 

Error! Objects cannot be created from editing field codes.Error! Objects cannot be created 
from editing field codes. 

 
21 pav. Elektromagnetinių trukdžių priklausomyb÷ nuo paros dalių (GR kanaluose) 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Šios diagramos parodo, kad mažiausias triukšmo lygis yra dieną, didžiausias vakare. Esant didelei tinklo 

apkrovai triukšmo lygis šiek tiek padid÷ja, tačiau tarp paros dalių pasiskirsto taip pat. 
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Error! Objects cannot be created from editing field 

codes.  
 

22 pav. Didžiausias tinklo nestabilumas 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Didžiausias tinklo pralaidumo nestabilumas būna vakare ir naktį, mažiausias – dieną. Jei tinklo apkrova didel÷ 

ir yra pakilęs triukšmo lygis, tinklo nestabilumas yra dar didesnis. 
 

Error! Objects cannot be created from editing field codes.Error! Objects cannot be created 
from editing field codes. 

 
23 pav. Tinklo pralaidumo priklausomyb÷ nuo elektromagnetinių triukšmų lygio GR kanaluose 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Šiose diagramose vaizduojamas triukšmo ir v÷linimo laiko santykis. Jei did÷ja triukšmo lygis, did÷ja ir 

v÷linimo laikas. Jei tinklo apkrova yra didel÷, did÷jant triukšmo lygiui v÷linimo laikas dar labiau did÷ja. 
Atliktas KTV kompiuterinio tinklo tyrimas parod÷, kad didžiausią įtaką tinklo pralaidumui ir stabilumui daro į 

GR kanalus patenkantys elektromagnetiniai triukšmai. Dažniausiai šias ir kitas su GR kanalais susijusias problemas 
tinkle sukelia koaksialin÷s dalies elementai. Didžiausias triukšmo lygis būna vakarais arba savaitgaliais, taip yra tod÷l, 
kad tuo metu būna didžiausias vartotojų, naudojančių įvairius elektroninius prietaisus, aktyvumas (žiūrimi televizoriai, į 
elektros tinklą sujungiami įvairūs tvarkingi ir netvarkingi buitiniai elektros prietaisai). Šios problemos dažniausiai kyla 
tose vietose, kur būna netvarkinga elektros instaliacija bei pasenęs ar mažą ekranavimo koeficientą turintis koaksialinis 
tinklas. Kita priežastis, įtakojanti GR kanalų signalo SNR, – tai GR stiprintuvų parametrų nestabilumas (ypač jautrumas 
temperatūrų svyravimams), jų skaičius linijoje. Kadangi ryšio linijoje jie jungiami kas 150–200 m, jų susidaro gana 
daug, o kuo jų daugiau, tuo didesnis triukšmo lygis, tuo mažesnis grįžtamojo kanalo stabilumas. Išeitis – arba keisti 
senus koaksialinius kabelius naujais, turinčiais didelį ekranavimo ir mažesnį slopinimo koeficientą, arba ieškoti kitų 
tinklo modernizavimo būdų. 

Jautrumas elektromagnetiniams triukšmams yra vienas iš pagrindinių „DOCSIS“ sistemos trūkumų. Kitas 
svarbus trūkumas – mažas pralaidumas: tiesioginio kanalo – 55 Mb/s, GR kanalų, esant idealios būkl÷s koaksialiniam 
tinklui, tik 32 Mb/s (jei tinkle naudojama „DOCSIS 2.0“). 

Jei vertinti tinklo saugumą, tai tinklas yra pakankamai saugus. Naudojamos įvairios login÷s ir fizin÷s apsaugos 
priemon÷s, skirtinga vartotojų politika, darbo vietos kompiuteriai apsaugoti slaptažodžiais, pastoviai atnaujinamos 
Windows OP sistemos. Prisijungti prie serverių gali tik tie asmenys, kuriems yra sukurtos atitinkamos teis÷s. Yra 
kuriamos atsargin÷s duomenų baz÷s kopijos, jos saugomos keliose vietose (schemose jos nepavaizduotos, nes saugomos 
kitame mieste). 

 
5. KTV TINKLO MODERNIZAVIMAS 
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HFC (FTTC) technologija. Modernizuojant KTV tinklą pirmame etape bus taikoma HFC (FTTC) 
technologija, tod÷l visa esama duomenų perdavimo įranga išliks ta pati (ji jau yra aprašyta 1 skyriuje), tik prisid÷s 
papildoma optin÷ įranga: optiniai kabeliai, optiniai siųstuvai, optiniai keitikliai, optiniai mazgai (OM), optiniai dalikliai, 
movos. Dalis senos perdavimo įrangos bus nebenaudojama. Pagrindinis maršrutizatorius „ASUS“ bus pakeistas 
galingesniu. Operacin÷ sistema ir tinklo valdymo programa liks ta pati. Duomenų perdavimo technologija taip pat ta 
pati – „DOCSIS 2.0.“ 

Šioje schemoje yra pakeistas duomenų srauto ir KTV kanalų persiuntimo tinklu modelis. Perdavimo stotyje 
nebenaudojamas magistralinis stiprintuvas, vietoj jo yra įjungtas optinis siųstuvas mO211A. Jo paskirtis ateinantį 
plačiajuostį elektrinį signalą iš šakotuvo Tab 16 pakeisti į optinį ir perduoti jį į tinklą. Taip pat nebenaudojami ir GR 
stiprintuvai HR001, juos pakeit÷ grįžtamųjų kanalų optinis imtuvas SR2004. Jo paskirtis grįžtančius iš tinklo optinius 
signalus paversti elektriniais, užmoduliuoti juos atitinkamu dažniu ir per testinius šakotuvus perduoti į CMTS 
grįžtamųjų kanalų į÷jimus.  

Šis variantas – tai dalinis optinio tinklo įdiegimas, t. y. koaksialinių magistralinių trasų keitimas į optines 
magistralines trasas. Nuo jo bus prad÷tas KTV tinklo modernizavimas. Jis pirmiausia bus taikomas ten, kur koaksialinio 
tinklo būkl÷ yra kritiška. Po to palaipsniui galima pereiti į FTTB tinklo variantą, pamažu mažinant šį (HFC), tačiau 
visiškai atsisakyti jo nereik÷tų, nes mieste yra tokių tinklo vietų, kur koaksialinis tinklas nesenas arba išvis naujas, o 
potencialių abonentų skverbtis maža, tod÷l ten tiesti optinį tinklą būtų nuostolinga. Šio varianto privalumai tokie: daug 
išlaidų sutaupoma šviesolaidžiui, nes taip jungiant tinklą gali būti naudojamos tik dvi skaidulos, nereikalingi brangūs 
komutatoriai, mažiau naudojama optinio tinklo paskirstymo elementų, nebūtini optiniai stiprintuvai, iškart atlieka daug 
magistralinių stiprintuvų, kuriuos galima panaudoti vietoj namų stiprintuvų, nes jų parametrai žymiai geresni, labai 
pager÷ja kabelin÷s televizijos vaizdo kokyb÷, tinkle sumaž÷ja galimyb÷ atsirasti elektromagnetiniams trukdžiams, 
padid÷ja tinklo sparta, lieka galimyb÷ toliau tobulinti tinklą panaudojant esamus komponentus. Trūkumai: silpnoki 
grįžtamojo kanalo moduliai, tinklo sparta padid÷ja, bet ne daug, vis dar išlieka galimyb÷ į tinklą patekti 
elektromagnetiniams trukdžiams. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
24 pav. HFC architektūros tinklo schema 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
 
Kaip pasikeičia GR kanalų triukšmo lygis ir tinklo pralaidumas įdiegus HTC (FTTC) technologiją KTV tinkle, 

yra pavaizduota 25 paveiksl÷lyje. 

Paprastas koaksialinis KTV tinklas 

 
Error! Objects cannot be created from 

editing field codes. 

KTV tinklas su HFC technologija 

 
Error! Objects cannot be created from 

editing field codes. 

25 pav. Triukšmo bei v÷linimo laiko skirtumai duomenų perdavimui taikant skirtingas tinklo architektūras 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 
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Šio paveiksl÷lio spektrogramos parodo, kad taikant HFC technologiją ne tik nelieka trukdžių ties 23,45 MHz 
dažnių juosta, bet ir GR kanalo amplitud÷ yra gerokai aukštesn÷, o žemiau esančios diagramos parodo, kad žymiai 
padid÷ja tinklo stabilumas bei pamaž÷ja v÷limo laikas. 

 
Per÷jimas iš HFC (FTTC) į FTTB. Kitas etapas būtų per÷jimas iš HFC (FTTC) tinklo architektūros į FTTB 

arba naujas lygiagretus FTTB tinklas, kas pastaruoju metu tarp KTV operatorių labai „madinga“. Tai taip pat lankstus 
sprendimas, nes esant reikalui optinį tinklą galima panaudoti ir KTV programų retransliacijai (šiuo metu dažniausiai ši 
technologija naudojama tik internetinio srauto perdavimui). Šių architektūrų tinklai skiriasi tuo, kad vienas yra pigesnis 
ir paprastesnis, o kitas brangesnis, sud÷tingesnis, bet žymiai spartesnis. 

Gali kilti klausimas, kod÷l iškart nekurti FTTB architektūros tinklo? Atsakymas paprastas: d÷l l÷šų taupymo. 
Kaip jau min÷ta, tinkle yra tokių vietų, kur atskiri koaksialinio tinklo segmentai yra prastos būkl÷s ir yra būtinas jų 
remontas, o taikant FTTB technologiją pradžioje ji būtų taikoma tik duomenų perdavimui (d÷l l÷šų stygiaus, nes nauja 
TV stotis daug kainuotų, o esanti dar puikiai veikia), tod÷l lygiagrečiai reik÷tų atnaujinti ir koaksialinį tinklą, kuris liktų 
tik programų retransliavimui. Gaunasi dviguba investicija, be to, jei ateityje dar labiau augs vartotojų poreikiai, šio 
koaksialinio tinklo resursų gali nebeužtekti, tod÷l jį v÷l gali tekti keisti optiniu, tai jau būtų nebe dviguba, o triguba 
investicija į tą pačią tinklo vietą. Taikant HFC technologiją KTV tinkle, kad taip nenutiktų, reik÷tų naudoti kabelį su 
didesniu kiekiu optinių skaidulų. 

Šiame (26) paveiksl÷lyje pateikiama login÷ KTV duomenų perdavimo schema taikant FTTB tinklo 
architektūrą. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
 

26 pav. Login÷ KTV tinklo schema taikant FTTB technologiją 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Šis tinklo atnaujinimo etapas skiriasi tuo, kad kabelin÷s televizijos signalas n÷ra kartu moduliuojamas su 

CMTS skaitmeniniu signalu. Tai būtų naujas, lygiagretus optinis tinklas esamam koaksialiniam tinklui, tod÷l šiuo atveju 
reik÷s daug optinio kabelio, jo paskirstymo elementų.  Taip pat daug reik÷tų internetinio tinklo paskirstymo elementų: 
optinių – vytos poros keitiklių, komutatorių, tinklinio kabelio. Galbūt pasirinkimas naudoti optinius – vytos poros 
keitiklius n÷ra pats geriausias, bet taip yra žymiai pigiau, nei naudoti brangius optinius komutatorius, be to, šių keitiklių 
didelis veikimo atstumas (tuo labiau, kad miestas ir KTV tinklas yra nedidelis), o jei ateityje kokiam nors name žymiai 
padid÷tų abonentų skaičius, šiuos keitiklius lengvai būtų galima pakeisti geresniais komutatoriais, o juos panaudoti 
tuose namuose, kur KTV interneto vartotojų yra mažai, arba privačių namų abonentams. Kaip pasikeistų tinklo 
pralaidumas įdiegus FTTB technologiją KTV tinkle, yra vaizduojama 27 paveiksl÷lyje. 

Šio (27) paveiksl÷lio diagramos parodo, kad taikant FTTB technologiją KTV tinkle, jo stabilumas, 
pralaidumas padid÷ja apie 10 kartų. GR kanalų spektrogramos nebevaizduojamos, nes šiuo atveju duomenų perdavimui 
nebenaudojama DOCSIS sistema, tod÷l elektromagnetiniai trukdžiai į tinklą nebepatenka. 

Šio tipo (FTTB) tinklo atnaujinimo privalumai būtų tokie: labai padid÷ja tinklo sparta (nuo 10 iki 100 Mb/s 
abonentui, nuo 1 iki 10 Gb/s magistral÷je, priklauso nuo pasirinktų keitiklių komutatorių); tinklas visiškai nejautrus 
elektromagnetiniams trukdžiams; išlieka tinklo tobulinimo pritaikymo įvairiuose duomenų perdavimo srityse 
galimyb÷s. Pvz., esant finansin÷ms galimyb÷ms tinklą galima pritaikyti analoginei, skaitmeninei, IP televizijai 
telemetrijai ir t. t. 

Be šių pagrindinių privalumų, šio tipo tinklams būdingi tokie trūkumai: 
• jautrumas radiacijai; 
• reikalingi papildomi elektriniai / optiniai ir optiniai / elektriniai signalų keitikliai; 
• brangūs tinklo paskirstymo elementai bei galiniai įrenginiai; 
• vis dar brangūs tinklo montavimo darbai bei tam skirta įranga; 
• naudoti šviesolaidinius elementus yra technologiškai sud÷tingiau; 
• tinklo projektavimui ir priežiūrai reikalingi kvalifikuoti specialistai. 
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Paprastas koaksialinis KTV tinklas 

Error! Objects cannot be created from 
editing field codes. 

KTV tinklas su FTTB technologija 

Error! Objects cannot be created from 
editing field codes. 

27 pav. V÷linimo laiko skirtumai duomenų perdavimui taikant skirtingas tinklo architektūras 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
IŠVADOS 

 
1. Atliktas KTV kompiuterinio tinklo tyrimas parod÷, kad tinklo pralaidumas ir stabilumas yra žemas. Buvo 

nustatyta, kad didžiausią įtaką tinklo pralaidumui ir stabilumui daro į GR kanalus patenkantys 
elektromagnetiniai triukšmai. Dažniausiai šias ir kitas su GR kanalais susijusias problemas tinkle sukelia 
koaksialin÷s dalies elementai. Žemiausias SNR būna vakarais arba savaitgaliais. Taip yra tod÷l, kad tuo 
metu būna didžiausias vartotojų, naudojančių įvairius elektroninius prietaisus, aktyvumas (žiūrimi 
televizoriai, į elektros tinklą sujungiami  įvairūs tvarkingi ir netvarkingi buitiniai elektros prietaisai.) Šios 
problemos dažniausiai kyla tose vietose, kur būna netvarkinga elektros instaliacija bei pasenęs ar mažą 
ekranavimo koeficientą turintis koaksialinis tinklas. Kita priežastis, įtakojanti GR kanalų signalo SNR, – 
tai GR stiprintuvų parametrų nestabilumas (ypač jautrumas temperatūrų svyravimams). Esant tokiai tinklo 
būklei naujų paslaugų įdiegimas beveik neįmanomas, tod÷l norint patenkinti pastaruoju metu vis labiau 
augančius vartotojų poreikius būtinas tinklo modernizavimas. 

2. Šiuo metu dominuoja keturios KTV tinklo modernizavimo technologijos: HFC (FTTC), FTTB, FTTH ir 
viena iš naujausių, galbūt ir pigiausių (jei tinkle jau yra įdiegta „DOCSIS“ sistema) – „DOCSIS 3.0.“ 
Pirmosios trys betarpiškai siejamos su šviesolaidiniu duomenų perdavimo tinklu, o paskutinioji gali būti 
taikoma vien tik koaksialiniuose arba HFC (FTTC) tinkluose. Pagal paplitimą tarp Lietuvos KTV 
operatorių šias technologijas galima suskirstyti taip: 1) HFC technologija (ji Lietuvoje naudojama  apie 8 
metus); 2) FTTB technologija (d÷l plataus pritaikomumo ir gerų parametrų šiuo metu pati populiariausia); 
3) FTTH – pati geriausia, perspektyviausia, tačiau ir pati brangiausia, tod÷l Lietuvos KTV operatorių 
beveik nenaudojama; 4) „DOCSIS 3.0“, kol kas Lietuvoje dar nenaudojama, s÷kmingai testuojama 
užsienio KTV. D÷l mažų kaštų, įdiegimo paprastumo ir trigubai didesn÷s spartos (už „DOCSIS 2.0“) ši 
sistema kelia vis didesnį KTV operatorių susidom÷jimą. Tačiau jautrumas elektromagnetiniams 
triukšmams yra vienas iš pagrindinių „DOCSIS“ sistemos trūkumų, nesvarbu kelintos versijos ji bebūtų. 
Neatnaujinant paties tinklo šis trūkumas dar labiau pasireikštų, nes ši versija naudoja 3 kartus platesnę 
dažnių juostą nei antroji. Galimas geras šios sistemos panaudojimo variantas KTV tinkle HFC + 
„DOCSIS 3.0.“ 

3. Kadangi šis darbas yra tiriamojo-taikomojo pobūdžio, parengtas projektas KTV tinklo rekonstrukcijai 
sudarytas iš kelių etapų, kuriuos galima taikyti kartu arba atskirai. Tai nuspręs pats KTV operatorius. 
Mano siūlomas variantas būtų toks: 
a) Tinkamiausias ir universaliausias būdas šio tinklo atnaujinimui (bent jau iš pradžių) bei mažiausiai 
reikalaujantis kaštų būtų HFC technologijos įdiegimas tinkle. Šio tipo tinkle labai pager÷ja GR kanalų 
SNR, tuo pačiu pager÷ja stabilumas ir retransliuojamų programų kokyb÷. Jei n÷ra finansinių galimybių ir 
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toliau neketinama žymiai didinti tinklo pralaidumo taikant FTTB technologiją, jame galima taikyti 
„DOCSIS 3.0“ sistemą (atsiranda galimyb÷ teikti papildomas šiuolaikines paslaugas: IPTV, DVB-C ir t. 
t.), o esant finansin÷ms galimyb÷ms nesunkiai galima pereiti į FTTB arba net FTTH tinklo architektūrą, 
kuri atveria neribotas galimybes šiuo metu esamoms ir dar tik kuriamoms telekomunikacin÷ms 
paslaugoms (keičiasi tik galin÷ įranga); 
b) Visi čia aptarti KTV tinklo modernizavimo būdai yra suderinami su dabartiniais ir ateityje numatomais 
naudoti televiziniais standartais. Tod÷l tinkamai atliktas tinklo modernizavimas ne tik užtikrina KTV 
operatoriaus išlikimą šiuolaikin÷je telekomunikacijų rinkoje, bet ir s÷kmingą konkuravimą joje. 
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Summary 
 
The market of telecommunications has recently become more competitive and it is getting more difficult to 

survive in it. Suppliers of electronic services who can offer the qualitative services, package of modern electronic 
services (digital TV, internet, VDR, VoD, IPTV etc.) for the acceptable price form the major part of this market. 
Unfortunately, the cable television operators from the biggest cities of Lithuania are able to supply the services 
mentioned before and compete in this market because the special knowledge, high investments and well-qualified 
specialists are needed for this purpose. 

The purpose of this research is to analyze the small cable television network chosen as well as to provide offers 
for the reconstruction of this network. Theoretical material was analyzed, the existing network explored, the perfections 
of a new network were projected during the course of research. The research was performed in testing the network at 
different time of load and twenty-four hours. The research performed has shown that the stability and permeability is 
low. The conclusions is as follows: in order to survive and compete in the market of telecommunications successfully 
the modernization of a network is necessary. 
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GINČŲ DöL DRAUDIMO SUTARTIES VYKDYMO PAGRĮSTUMO IR 
PRIEŽASTINGUMO TYRIMAS REMIANTIS LIETUVOS 

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PRAKTIKA 
 

Samanta Andrijauskien÷ 
Dalius Vaičiulis 

(mokslinis vadovas) 
 

ĮVADAS 
 
Draudimas vis labiau skverbiasi į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Nors jis atsirado Romos klest÷jimo laikais, 

tačiau panašu, jog jam n÷ra pl÷timosi ribų. Draudimas apima daugelį sričių: žmonių gyvybes, jų turtą ir daugelį kitų 
gyvenimo sričių, kuriose yra galima rizika. Mums, kaip teisininkams, tai labai plati ir svarbi tema, tod÷l yra būtina 
suvokti teisinį draudimo aspektą.  

Probleminis klausimas: ar pagrįstos ginčų d÷l draudimo sutarčių vykdymo priežastys? 
Darbo objektas – draudimo sutartis. 
Darbo tikslas – atskleisti draudimo sutarčių teisinio reglamentavimo ypatumus sąlytyje su ginčų d÷l jų 

vykdymo priežastingumu ir pagrįstumu. 
Darbo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti draudimo sutarties sampratą. 
2. Išskirti iš draudimo sutarties kylančias šalių pareigas ir teises. 
3. Išsiaiškinti ginčų d÷l draudimo sutarčių vykdymo pagrįstumą. 
Darbo metodai: 
1. Mokslin÷s literatūros turinio analiz÷. 
2. Teis÷s aktų turinio analiz÷. 
3. Teismo aktų turinio analiz÷. 
Praktin÷ šio darbo reikšm÷ yra ta, kad tyrimo rezultatai susieja draudimo sutarčių teisinio reglamentavimo 

imperatyvus ir dispozityvus su ginčų, kylančių d÷l jų vykdymo, priežastingumu ir pagrįstumu. 
Darbe vadovautasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika, J. Čepinskio, 

D. Raškiniaus (2005), J. Galginaičio, R. Stankevičiaus (2005) darbais bei kitais šaltiniais. 
Praktin÷je darbo dalyje atsitiktin÷s atrankos principu išanalizuota keturiolika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

nutarčių, siekiant atskleisti draudimo sutarčių vykdymo priežastingumą bei pagrįstumą.  
Pagrindiniu darbo trūkumu galima įvardyti išanalizuotų bylų kiekį (9), bet tai n÷ kiek nemenkina išvadų ir 

rekomendacijų sąsajų su draudimo sutarčių teisiniu reglamentavimu ir ginčų d÷l jų vykdymo priežastingumu ir 
pagrįstumu. Tyrimas reikalauja tęstinumo, nes Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika kinta tiek kokybiškai, tiek 
kiekybiškai. Tod÷l ateityje atliktos tyrimo pozicijos gal÷s būti kvestionuojamos. 

 
DRAUDIMO SUTARTIS: TEORINIAI ASPEKTAI 

 
Draudimo sutarties definicija 

 
Draudimas savo esme yra ekonomin÷ kategorija, glaudžiai susijusi su finansų kategorija. Ekonomin÷ draudimo 

vystymosi prielaida buvo civilin÷s ir prekybin÷s apyvartos dalyvių būtinyb÷ greitai padengti nuostolius, kurie gal÷jo 
atsirasti jų turtui ar asmeniui įvairių žalingų faktorių (tiek gamtin÷s, tiek ir socialin÷s-ekonomin÷s kilm÷s) pasekoje. 
Draudimas yra tampriai susijęs su civiline teisine atsakomybe. Jis atsirado kaip kompensacija tuo atveju, kai 
atsakomyb÷s klausimas visiškai nekildavo (griaunantis gamtos j÷gų poveikis) arba galiojančios teisin÷s nuostatos žalą 
padariusiojo atsakomybę iš esm÷s susiaurindavo, arba visiškai panaikindavo. Draudimas, kurio pagrindą sudaro 
centralizuotas fondas, sudaromas iš daugelio suinteresuotų asmenų įnašų, leidžia išspręsti tokią problemą, kadangi jo 
d÷ka galima gana greitai padengti žalą, kurią patyr÷ vieno ar keleto asmenų turtas ar asmenyb÷. 

Draudimą geriausiai apibūdina trys elementai: rizikos paskirstymas (1) tarp žymaus narių skaičiaus (2) per 
draudiką (3), tiesiogiai užsiimantį draudimo veikla. 

Rizikos paskirstymas. Draudimo mechanizmas tarnauja ekonominių nuostolių paskirstymui tarp kaip galima 
daugiau asmenų, kuriems gresia tos pačios rūšies rizikos. Draud÷jas neturi jokios galimyb÷s iš anksto sužinoti, ar gaus 
kaip kompensaciją didesnę sumą negu pats įmok÷jo, ar paprasčiausiai mok÷s už kitų nuostolius. Bet pirminis tikslas yra 
rizikingus, kartais žlugdančius nuostolius pakeisti į galimybę mok÷ti tam tikrą fiksuotą sumą fondui, kuri bus 
maksimumas, ką galima prarasti. Šis platus ekonomin÷s rizikos pasidalinimas ir yra rizikos paskirstymo principas. 

Žymus narių skaičius. Tai pagrindinis skirtumas tarp draudimo ir sutarties, kuria viena šalis paprasčiausiai 
prisiima kitos atsakomybę d÷l kokios nors priežasties (pvz., laidavimas). Nustatant dydį draudimo įmokų, kurios turi 
padengti visus nuostolius, administracines ir kitas išlaidas tam tikru periodu, draudikui reikia prognozuoti tokias 
išlaidas. Tikimyb÷, kad tai pavyks padaryti tiksliai, tolydžio auga, kai did÷ja parduotų draudimo polisų skaičius. 
Paprasčiausiai tada lengviau apskaičiuoti vidutinę išmokų sumą. 
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Draudikas, tiesiogiai užsiimantis draudimo veikla. Visuomen÷je egzistuoja tokios sutartys, kurios nors ir turi 
bendruosius rizikos paskirstymo tarp skaitlingos grup÷s elementus, tačiau iš esm÷s n÷ra laikomos draudimu kaipo 
tokios. Tai garantijos sutartys arba sutartys d÷l paslaugų atlikimo, jei ateityje atsitiktų koks nors galimas įvykis. Rizikos 
paskirstymas tarp didelio asmenų skaičiaus yra paprasčiausiai būdingas jų pirminiam tikslui – iš anksto gauti tam tikras 
fiksuotas įmokas už ateityje suteiksimas paslaugas. 

Draud÷jais gali būti tik tie asmenys, kurie suinteresuoti, kad neįvyktų draudiminis įvykis, nes tai jiems sukeltų 
neigiamas pasekmes. Tokį suinteresuotumą priimta vadinti draudimo interesu. Jo buvimas yra būtina galiojančios 
draudimo sutarties sudarymo sąlyga. LR draudimo įstatyme buvo įtvirtintas požiūris, kad draudimo interesas (turtiniai 
interesai) yra draudimo objektas. Tos pačios nuomon÷s yra ir V. Musin. Jis teigia, kad nuostoliai gali pasireikšti jau 
turimos ar kuriamos vertyb÷s sunaikinimu ar sužalojimu, tod÷l draud÷jo turima ar ateityje atsirasianti turtin÷ teis÷, kurią 
tikimasi išsaugoti, ir yra draudimo interesas. Kadangi turtas (vertyb÷), kuris įvardinamas kaip draudimo objektas, 
teisiniu požiūriu apima tas pačias teises ir pareigas, kurių išsaugojimu arba atitinkamai neatsiradimu draud÷jas 
suinteresuotas, tod÷l draudimo interesas gali būti nagrin÷jamas kaip draudimin÷s apsaugos objektas. 

Teorin÷ ir praktin÷ klasifikacijos problema pasireiškia tuo, kad priklausomai nuo konkretaus draudimo teisinio 
santykio priskyrimo vienai ar kitai draudimo rūšiai gali skirtis ir teisinio santykio turinys, ir jo reguliavimui taikomų 
normų ratas. Be to, n÷ra vienodo požiūrio į draudimo rūšis ir tai, ką konkrečiai jos apima. 

 
Draudimo formos 

 
Draudimas skirstomas į privalomąjį ir savanoriškąjį. Šios dvi draudimo formos yra nustatytos ir LR draudimo 

įstatyme (4 str.). Privalomojo draudimo teisiniai santykiai kyla d÷l teis÷s normoje nustatytų juridinių faktų, nurodančių 
jų atsiradimo momentą ir trukmę, bei taikomi kaip visuotiniai ir vieningi atitinkamų objektų apsaugos būdai. Tuo tarpu 
savanoriškojo draudimo teisiniai santykiai kyla draudikui ir draud÷jui susitarus ir sudarius draudimo sutartį, draudimo 
rūšies taisyklių nustatyta tvarka, šie santykiai remiasi laisvanoriška valia. 

Privalomasis ir savanoriškas draudimas priklauso draudimo civiliniam teisiniam institutui, tai sąlygoja 
vienarūšių privalomojo ir savanoriškojo draudimo santykių buvimas, taip pat vienodas jų, kaip turtinių prievolių, 
atsirandančių tarp draudiko ir draud÷jo, turinys. Šių santykių giminingumą rodo ta aplinkyb÷, kad tie patys objektai gali 
būti apdrausti tiek privaloma, tiek savanoriška tvarka, atsiranda materialiai vieningas ir pavaldus vienam teisiniam 
režimui santykis tarp draudiko ir draud÷jo, nors atsiradimo pagrindai skirtingi. 

Privalomąja tvarka turi draustis notarai. LR notariato įstatymo 6 straipsnis nustato, kad notaras per tris 
m÷nesius nuo priesaikos pri÷mimo dienos turi atidaryti savo biurą (gali ir drauge su kitais notarais) ir apsidrausti d÷l 
galimo ieškinio, jei notariniais veiksmais fiziniams asmenims būtų padaryta žala. Taigi, be civilin÷s atsakomyb÷s 
draudimo notarai neturi teis÷s dirbti, jis privalomas. Tačiau įstatymu n÷ra detaliau reglamentuojamas nei draudikas, nei 
kokios nors draudimo sąlygos. Visa tai nustatoma sudarant draudimo sutartį.  

  
Draudimo rūšys 

 
Paprastai klasifikacija suprantama kaip hierarchiškai išd÷styta tarpusavy susijusių grandžių sistema, kas leidžia 

sukurti vieningos visumos vaizdą, kartu išskiriant jos pilnavertes dalis. Draudimo klasifikacijos paskirtis yra išspręsti tą 
pačią problemą: padalinti draudiminių santykių visumą į tarpusavyje susijusias grandis, išsid÷sčiusias hierarchizuota 
tvarka.  

Bet kokios klasifikacijos pagrindas turi būti tokie kriterijai, kurie pervertų visas tas susijusias grandis. 
Draudimas yra klasifikuojamas dažniausiai pagal vieną iš dviejų kriterijų: draudimo objektų ar draudimin÷s 
atsakomyb÷s skirtumus. 

Pagal objektą draudimas yra skirstomas į asmens ir turto draudimą. Pagal savo prigimtį turto draudimas (jūrų 
draudimas, turto draudimas nuo ugnies, vagysčių ir pan.; investicijų draudimas; draudimas skolininko nemokumo 
atveju; civilin÷s atsakomyb÷s draudimas ir t. t.) skirtas nuostolių, susijusių su turto netekimu arba pažeidimu, 
kompensavimui. Kompensavimo dydis priklauso nuo faktiškai patirtų nuostolių dydžio, tod÷l toks draudimas dažnai 
vadinamas draudimu nuo nuostolių.  

Asmens draudimo (gyvyb÷s draudimas, asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir t. t.) atlyginimo dydis 
nepriklauso nuo to, ar draud÷jas patyr÷ kokius nors turtinius nuostolius, ar ne, bet nustatomas sutartyje užfiksuota suma. 
Taigi asmens draudimas turi taupomąjį elementą. 

Svarbus yra ir draudimo šakų skirstymas į smulkesnes dalis. LR draudimo įstatymas pateikia jau min÷tą 
skirstymą į grupes. Jame taip pat yra užsimenama apie šakų skirstymą į rūšis. Sąvoka rūšis, kalbant apie savanoriškąjį 
draudimą, yra vartojama tik ryšiui su draudimo rūšies taisykl÷mis (pagal atskirą draudimo grupę draudimo įmon÷s 
nustatytomis draudimo rūšies sąlygomis) nusakyti. Taigi galima daryti išvadą, kad grup÷ yra stambesnis vienetas, ir ją 
gali sudaryti kelios rūšys. Sąvokos grup÷, nenumatytos kodekse, įvedimą, iš vienos pus÷s, galima paaiškinti tuo, kad 
įstatymu n÷ra siekiama labai detaliai reglamentuoti draudimo veiklos krypčių. Tod÷l čia yra išskirtos tik bendresn÷s 
draudimo grup÷s. O draudimo įmon÷ms palikta laisv÷ formuoti ir vykdyti draudimą pagal konkrečias savo sukurtas 
draudimo rūšis, kurių, kaip matysime, yra daug ir labai įvairių. Tai patvirtina ir nuostata, kad privalomojo draudimo 
rūšys nustatomos kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, t. y. šiuo draudimo įstatymu iš viso nesiekiama nurodyti 
draudimo rūšis. Bet, kita vertus, draudimo grupių ne gyvyb÷s draudime yra numatyta gana daug ir kai kuriais atvejais 
jos sutampa su draudimo rūšimis. Manyčiau, kad taip gal÷jo atsitikti d÷l to, kad tam tikrų draudimo santykių, kaip pvz., 
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teismo išlaidų draudimo, neišeina priskirti prie kurios nors grup÷s, nes jie nuo kitų grupių skiriasi, o nereglamentuoti 
taip pat negalima. Vis d÷lto esm÷ išlieka ta pati – draudimo grupes nustato draudimo įstatymas, o apie draudimo rūšis 
savanoriškame draudime paliekama teis÷ spręsti šalių susitarimu (draudikui ir draud÷jui). 

Gyvyb÷s draudimo šakoje LR draudimo įstatymas išskiria tris grupes: sutuoktuvinį ir  gimimų draudimą, 
gyvyb÷s draudimą, kai investavimo rizika tenka draud÷jui, ir gyvyb÷s draudimą. 

Ne gyvyb÷s šakoje LR draudimo įstatymas išskiria aštuoniolika grupių. Jos yra tos pačios, kaip ir ES Ministrų 
Tarybos numatytos pirmoje ne gyvyb÷s draudimo direktyvoje.  

Kiekvieną draudimo rūšį apibūdina tos rūšies draudimo taisykl÷s, kurias  draudimo įmon÷s sukuria pagal savo 
poreikius. Kad taisykl÷s būtų suprantamos ne tik draudikui, jos turi būti patvirtintos Valstybin÷je draudimo priežiūros 
tarnyboje. 

 
GINČŲ DöL DRAUDIMO SUTARČIŲ PAGRĮSTUMO TYRIMAS 

 
Empirinio tyrimo metu išanalizuotos devynios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, siekiant atskleisti 

draudimo sutarčių vykdymo priežastingumą bei pagrįstumą. 
 

Tyrimo duomenų analiz÷ ir apibendrinimas 
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija. Civilin÷ byla Nr. 3K-7-

81/2006,  procesinio sprendimo kategorija 73.2.6.1 (S) (Prieiga per internetą: <http://wwwlat/lt3nutartys/senos/nutartis. 
aspx?id=28090>).                                                                 

Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta civilin÷ byla, ieškovo kasacinis skundas d÷l Vilniaus 
miesto 2-ojo apylink÷s teismo sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegijos nutarties 
peržiūr÷jimo civilin÷je byloje pagal ieškovo ieškinį atsakovui, UAB draudimo kompanijai,  d÷l žalos atlyginimo. 

 
                                                                                                                          

                                                                                     1 lentel÷. Draudiminio įvykio ribos 

Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 
Civilin÷ byla Nr. 3K-7-
81/2006,  procesinio 
sprendimo kategorija 
73.2.6.1 (S) 

Ieškovas nurod÷, 
kad trečiojo asmens 
teritorijoje individualios 
įmon÷s vairuotojas kranu 
užkabino ir taip padar÷ 
turtinę žalą. Ieškovas savo 
draud÷jui koncernui 
išmok÷jo draudimo išmoką. 
Atsakovas draudimo 
kompanijoje buvo 
apdraudęs individualios 
įmon÷s automobilį 
transporto priemonių 
savininkų ir valdytojų 
civilin÷s atsakomyb÷s 
privalomuoju draudimu, 
tod÷l atsakovui kyla 
atsakomyb÷ už piliečio, 
vairavusio šį automobilį, 
padarytą žalą ieškovo 
draud÷jui 

Įvykis yra nedraudiminis, 
nes pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 
2001 m. rugs÷jo 13 d. 
nutarimu Nr. 1100 
patvirtintų Transporto 
priemonių savininkų ir 
valdytojų civilin÷s 
atsakomyb÷s privalomojo 
draudimo taisyklių 5.1 
punktą nedraudiminiu 
laikomas įvykis, jeigu 
transporto priemon÷ 
nedalyvavo kelių eisme: 
buvo garaže, remonto 
dirbtuv÷se, kitoje ne kelių 
eismui skirtoje vietoje, 
buvo naudojama darbams 
ne keliuose 

Nepagrįstas 

 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija. Civilin÷ byla Nr. 3K-7-

159/005, procesinio sprendimo kategorijos 44.5.2.4; 44.2.4.2 (Prieiga per internetą: 
<http://wwwlat/lt3nutartys/senos/nutartis.aspx?id=27344>.). Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta 
civilin÷ byla pagal ieškov÷s kasacinį skundą d÷l Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegijos 
2004 m. gruodžio 20 d. nutarties ir Vilniaus miesto 3-iojo apylink÷s teismo 2004 m. rugs÷jo 6 d. sprendimo civilin÷je 
byloje pagal ieškov÷s ieškinį atsakovams V. Č., UAB trečiajam asmeniui V. Č. d÷l žalos atlyginimo. 
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                                                                                      2 lentel÷. Draudiminio įvykio ribos 
Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 

Civilin÷ byla Nr. 3K-7-
159/2005, procesinio 
sprendimo kategorijos 
44.5.2.4; 44.2.4.2 

 

Ieškov÷ nurod÷, kad 
atsakovas, vairuodamas 
neblaivus automobilį „Audi 
100“, šio nesuvald÷ ir 
trenk÷si į medį. Autoįvykio 
metu žuvo kartu su 
atsakovu važiavę trys 
keleiviai: A. P., M. T., 
ieškov÷s sūnus. Ieškov÷ 
praš÷ priteisti iš atsakovų 
V. Č. ir UAB , kurioje buvo 
apdrausta automobilio 
valdytojo civilin÷ 
atsakomyb÷, 10 912,30 Lt 
laidojimo išlaidų, kurias 
sudaro: 7000 Lt už 
paminklą, tvorelę ir 
antkapį, 800 Lt už 
paminklo detalę, 1103,30 
Lt už gedulingą vakarienę, 
800 Lt už paminklo ir 
tvorel÷s statymą, 309 Lt už 
paminklo dail÷s darbus, 
900 Lt už trinkelių klojimą, 
tvorelių sienučių 
granitavimą ir skaldos 
klojimą 

Šias ieškov÷s reikalaujamas 
sumas civilinio proceso 
tvarka turi atlyginti ne 
draudimo kompanija, bet 
pats kaltininkas 

Nepagrįstas 

 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išpl÷stin÷ teis÷jų kolegija.  Civilin÷ byla Nr. 3 K-7-

466/2004. Bylų kategorija 67, 39.2.4, 39.4, 39.6.2.11  (Prieiga per internetą: <http://wwwlat/lt3nutartys/ 
senos/nutartis.aspx?id=27706>). Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta civilin÷ byla pagal ieškovo ir  
atsakovo  kasacinius skundus d÷l Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegijos 2004 m. 
balandžio 5 d. nutarties peržiūr÷jimo civilin÷je byloje pagal ieškovo  ieškinį atsakovams  ir  tretiesiems asmenims d÷l 
žalos atlyginimo. 

                                                                                       3 lentel÷. Regreso teis÷ į kaltininką 

Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 
Civilin÷ byla Nr. 3 K-7-
466/2004. Bylų kategorija 
67, 39.2.4, 39.4, 39.6.2.11 

Draudimo kompanija 
kreip÷si  į teismą su 
ieškiniu atsakovams d÷l 
žalos atlyginimo ir nurod÷, 
kad atsakovui 
priklausančiose patalpose, 
kuriose buvo atliekami 
statybos darbai, kilo 
gaisras. D÷l gaisro buvo 
apgadinta AB priklausanti 
parduotuv÷ ir ten buvusios 
prek÷s. Prek÷s buvo 
apdraustos ir draudimo 
kompanija sumokejo 204 
955 Lt draudimo išmoką. 
Tod÷l įgijo reikalavimo 
teisę į atsakingus d÷l žalos 
padarymo asmenis 

Patalpų, kuriose kilo 
gaisras, savininkas 
prival÷jo garantuoti 
priešgaisrinę saugą, 
organizuoti pastato apsaugą 
visą statybos laikotarpį. 
Patalpose, kuriose kilo 
gaisras, darbuotojai atliko 
metalo pjovimo darbus, 
kuriuos pabaigus statybos 
objektas buvo paliktas be 
priežiūros, taip buvo 
sudarytos sąlygos gaisrui 
kilti. 
Patalpų savininkas privalo 
atlyginti draudimo 
kompanijai nuostolius 

Pagrįstas 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų išpl÷stin÷ kolegija. Civilin÷ byla Nr. 3K-7-

175/2003 m. Bylų kategorija 45.8; 67. (Prieiga per internetą: <http://wwwlat/lt3nutartys/senos/nutartis.aspx?id 
=29947>). Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta civilin÷ byla pagal ieškovo  bei atsakovo  kasacinius 
skundus d÷l Vilniaus apygardos teismo 2002 m. kovo 26 d. sprendimo ir  Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų 
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skyriaus teis÷jų kolegijos 2002 m. liepos 12 d. nutarties peržiūr÷jimo civilin÷je byloje pagal ieškovo  ieškinį atsakovui  
d÷l draudimo išmokos priteisimo. 

                                                                              4  lentel÷. D÷l tinkamo valdytojo nustatymo 

Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 
Civilin÷ byla Nr. 3K-7-
175/2003 m. Bylų 
kategorija 45.8; 67 

Ieškovas nurod÷, kad 
sudar÷ su atsakovu 
draudimo sutartį, kuria 
vieneriems metams 
apdraud÷ automobilį 
„Mercedes Benz 110 Vito“ 
trečiojo asmens UAB  
naudai, kadangi šiuo 
automobiliu jis naudojosi 
pagal lizingo sutartį. 
Automobilis buvo 
apdraustas nuo avarijos, 
stichin÷s nelaim÷s, 
nelaimingų įvykių trečiųjų 
asmenų tyčin÷s veiklos 
(vandalizmo) bei vagyst÷s. 

Automobilis buvo 
užvaldytas apgaul÷s būdu 
d÷l trečiųjų asmenų tyčin÷s 
veikos. 
Ieškovo ir atsakovo teises 
bei pareigas nustato 
draudimo polisas ir 
transporto priemonių 
draudimo taisykl÷s. 
Automobilis buvo 
išnuomotas pagal sutartis, 
jo nuomotojas buvo teis÷tas 
valdytojas. Bylos medžiaga 
įrodyta, kad automobilis 
buvo užvaldytas apgaul÷s 
būdu d÷l trečiųjų asmenų 
tyčin÷s veikos. 
Automobiliui galiojo 
draudimin÷ apsauga. 
Tod÷l kompanija privalo 
išmok÷ti draudimo išmoką 

Pagrįstas 

                                                      Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegija. Civilin÷ byla Nr.3k-3-255/2006, 

procesinio sprendimo kategorija 445.1;44.52.17;732.6.1(S) (Prieiga per internetą: <http://wwwlat/lt3nutartys/senos/ 
nutartis.aspx?id=29919>). Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta civilin÷ byla pagal atsakovo E. J. 
kasacinį skundą d÷l Marijampol÷s rajono apylink÷s teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo ir Kauno apygardos 
teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarties peržiūr÷jimo civilin÷je byloje pagal 
ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampol÷s skyriaus ieškinį atsakovams E. J. ir UAB  d÷l 
žalos atlyginimo.  

                                                                                                             5  lentel÷. Regreso teis÷ į kaltininką 

Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 
Civilin÷ byla Nr.3k-3-
255/2006, procesinio 
sprendimo kategorija 
445.1;44.52.17;732.6.1(S) 

Ieškovas Valstybinio 
socialinio draudimo fondo 
valdybos Marijampol÷s 
skyrius nurod÷, kad  
įvykusio autoįvykio metu 
nukent÷jusiajam V. L. buvo 
padarytas apysunkis kūno 
sužalojimas. Sodra 
išmok÷jo 10 606,11 Lt 
išmokų (iš jų 35,79 Lt 
mokestis bankui už išmokų 
įskaitymą į nukent÷jusiojo 
sąskaitą). 
Ir šių sumų reikalauja iš 
kaltininko 

Kadangi kaltu d÷l 
autoįvykio pripažintas 
atsakovas E. J., jis regreso 
tvarka ir privalo atlyginti 
ieškovui žalą (LR 
nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų socialinio 
draudimo įstatymo 31 
straipsnis, LR valstybinio 
socialinio draudimo 
įstatymo 18 straipsnio 1 
dalis) 

Pagrįstas 

                                                                         Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegija. Civilin÷ byla Nr. 3K-3-300/2006, 

procesinio sprendimo kategorijos: 38; 73.2.6.1 (S) (Prieiga per internetą: <http://wwwlat/lt3nutartys/senos/ 
nutartis.aspx?id=29334>). Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta civilin÷ byla pagal ieškovo  kasacinį 
skundą d÷l Alytaus rajono apylink÷s teismo 2005 m. birželio 20 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 
skyriaus teis÷jų kolegijos 2005 m. spalio 27 d. nutarties peržiūr÷jimo civilin÷je byloje pagal ieškovo ieškinį  atsakov÷ms 
B. K. ir G. K. d÷l draudimo išmokos sumok÷jimo. 
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                                                                                                         6  lentel÷.  Regreso teis÷ į kaltininką 

Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 

Civilin÷ byla Nr. 3K-3-
300/2006, procesinio 
sprendimo kategorijos: 38; 
73.2.6.1 (S) 

Ieškovas nurod÷, kad su J. 
K. 2002 m. rugpjūčio 9 d. 
sudar÷ Transporto 
priemonių savininkų ir 
valdytojų civilin÷s 
atsakomyb÷s privalomojo 
draudimo sutartį, pagal 
kurią buvo apdrausta 
automobilio „Mazda“ 
savininko ir valdytojo 
civilin÷ atsakomyb÷ už 
autoavarijos metu padarytą 
žalą. 2002 m rugs÷jo 16 d. 
J. K., vairuodamas 
automobilį „Mazda“, 
padar÷ autoavariją, kurios 
metu pats žuvo. Eismo 
įvykio kaltininku buvo 
pripažintas J. K., kuris 
vairavo mašiną būdamas 
neblaivus. Ieškovas nurod÷, 
kad eismo įvykio metu 
žuvo J. M. ir A. M., 
nukent÷jo A. R.,  buvo 
apgadintas automobilis 
„Toyota Corolla“, 
priklausantis UAB. 
Žuvusiųjų artimiesiems ir 
kitiems nukent÷jusiems 
asmenims ieškovas 
sumok÷jo draudimo 
išmokas. Kompanijos 
išmok÷tas sumas band÷ 
prisiteisti iš įp÷dinių 

LAT teismas pažym÷jo, kad 
ieškovą su J. K. siejo 
civilin÷s atsakomyb÷s 
draudimo santykiai. CK 
6.1015 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad subrogacija 
netaikoma civilin÷s 
atsakomyb÷s draudimo 
atveju 

 

Nepagrįstas 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

   
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegija.  Civilin÷ byla Nr. 3 K-3-27/2006, 

procesinio sprendimo kategorijos 16.2.1, 16.2.4, 44.5.2.16, 73.2.13(S) (Prieiga per internetą: 
<http://wwwlat/lt3nutartys/senos/nutartis.aspx?id=29158>). Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta 
civilin÷ byla pagal ieškovų I. T., R. T., M. T. ir A. T. kasacinį skundą d÷l  Vilniaus apygardos teismo 2004 m. spalio 
31 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegijos 2005 m. geguž÷s 31 d. nutarties 
peržiūr÷jimo civilin÷je byloje pagal ieškovų I. T., R. T., M. T. ir A. T. ieškinį atsakovams UAB d÷l draudimo išmokos 
priteisimo ir žalos atlyginimo. 

                                                                                                            7 lentel÷. Regreso teis÷ į kaltininką 

Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 
Civilin÷ byla Nr. 3 K-3-
27/2006, procesinio 
sprendimo kategorijos 
16.2.1, 16.2.4, 44.5.2.16, 
73.2.13(S) 

Draudimo kompanija 
pareišk÷ ieškinį atsakovams 
UAB ir AB ir nurod÷, kad 
jų vyras ir t÷vas J.T. dirbo 
pas atsakovą lauko 
vamzdynų montuotoju ir 
įvykus nelaimingam 
atsitikimui darbe jis buvo 
mirtinai sužalotas. 
Nelaimingo atsitikimo 
priežastis buvo netinkamas 
darbo organizavimas, už 
kurį atsakinga UAB. 
Draudikas išmok÷jo 
artimiesiems 110 000 Lt  
draudimo išmoką.  

 LAT konstatuoja, kad 
nelaimingas atsitikimas 
darbe įvyko d÷l darbdavio 
UAB kalt÷s, pripažinti 
įvykį draudiminiu, priteisti 
iš atsakovo AB 110 000 Lt 
draudimo išmoką. 
Draudimo kompanija šių 
sumų regreso tvarka 
reikalauja iš UAB 

Pagrįstas 
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegija. Civilin÷ byla Nr. 3K-3-636/2005,  

procesinio sprendimo kategorija 24.1. Rašytinio proceso tvarka teismo pos÷dyje išnagrin÷ta civilin÷ byla pagal atsakovo  
kasacinį skundą d÷l Kauno rajono apylink÷s teismo 2005 m. kovo 1 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių 
bylų skyriaus teis÷jų kolegijos 2005 m. geguž÷s 17 d. nutarties peržiūr÷jimo civilin÷je byloje pagal ieškovo  ieškinį 
atsakovui ir trečiajam asmeniui  d÷l žalos atlyginimo. Ieškovas  teismo praš÷ priteisti iš atsakovo  25 225 Lt žalos 
atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas nuo bylos išk÷limo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 

                                                                      8  lentel÷.  Teismo teis÷ sumažinti žalos dydį 

Civilin÷ byla Ginčo priežastis Lat konstatacija Ginčo pagrįstumas 
Civilin÷ byla Nr. 3K-3-
636/2005,  procesinio 
sprendimo kategorija 24.1 

Ieškovas nurod÷, kad eismo 
įvykio metu buvo 
apgadintas ieškovo 
draud÷jo UAB  automobilis 
„Jaguar XJ6“, apdraustas. 
D÷l šio įvykio padarytos 
žalos draud÷jui išmok÷jo 
25 225 Lt dydžio draudimo 
išmoką. Eismo įvykio 
kaltininku pripažintas V. S., 
vairavęs jam priklausantį 
automobilį „Opel Omega“. 
Jis pažeid÷ KET 14.2 
reikalavimus, padaryti 
pažeidimai tur÷jo tiesioginį 
priežastinį ryšį su avarijos 
kilimu ir žalos atsiradimu. 
Draudimo kompanija 
reikalauja šių sumų iš 
avarijos kaltininko 

 

Teismas konstatavo, kad 
ieškovas nepateik÷ 
įrodymų, jog eismo įvykis 
įvyko tik d÷l atsakovo 
kalt÷s. Iš pateiktų įrodymų 
teismas negal÷jo nustatyti, 
kokia žala buvo padaryta 
automobiliui „Jaguar XJ6“, 
kurio sugadintų detalių 
remontas įvertintas 8360 
Lt. Kadangi atsakovas 
teismui pateik÷ įrodymus 
apie sunkią savo 
materialinę pad÷tį, tai 
teismas atlygintinos žalos 
dydį sumažino iki 10 000 
Lt 

 
 
 

Nepagrįstas 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 
 

Apibendrinant galima teigti, kad pagrindin÷s ginčų d÷l draudimo sutarčių priežastys yra susijusios su 
draudiminio įvykio ribomis, regreso teise į kaltininką, neturtin÷s žalos atlyginimo sąlygų bei tinkamo valdytojo 
nustatymo. Ginčai dažniausiai būna pagrįsti.  

 
IŠVADOS 

 
1. Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje numatytą draudimo įmoką (premiją) 

sumok÷ti kitai šaliai (draud÷jui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar 
draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta 
tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. 

2. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties 
įsigaliojimo išnyko galimyb÷s įvykti draudiminiam įvykiui arba draudimin÷ rizika išnyko d÷l aplinkybių, 
nesusijusių su draudiminiu įvykiu (draudimo objektas žuvo d÷l priežasčių, nesusijusių su draudiminiu 
įvykiu, ir kt.). Draud÷jas turi teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju. 

3. Draudikas atleidžiamas nuo išmokos mok÷jimo, jeigu draudiminis įvykis įvyko d÷l draud÷jo, apdraustojo 
ar naudos gav÷jo tyčios. Draudikas privalo mok÷ti draudimo išmoką, jeigu tyčiniai veiksmai ar 
neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietin÷s pareigos atlikimas ir kt.). 

 
REKOMENDACIJOS 

 
1. Kadangi pagrindin÷s ginčų d÷l draudimo sutarčių vykdymo priežastys yra susijusios su draudiminio įvykio 

ribomis, rekomenduotina asmenims, kurie draudžiasi, išsiaiškinti draudiminius įvykius, nes kreipiantis į 
teismą d÷l įvykio, kuris nelaikomas sutartyje draudiminiu, ieškiniai yra atmetami. 

2. Neturtin÷s žalos atlyginimo atvejai yra ypatingi tuo, kad žalos dydį pagal įstatymus teismas nustato pats. 
Rekomenduotina keisti neturtin÷s žalos nustatymo būdą, t. y. vadovautis nepriklausomų ekspertų 
išvadomis. 
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ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS SUDAROMŲ 
ŽEMöS NUOMOS SUTARČIŲ TURINIO TYRIMAS 

 
Roberta Augevičiūt÷ 

Steponas Vaitkus 
(mokslinis vadovas) 

 
ĮVADAS 

 
Žem÷s nuoma yra viena iš sutarčių rūšių greta pirkimo-pardavimo, mainų, skolos padengimo ir turto 

perleidimo už rentą, rentos, dovanojimo, nuomos, lizingo, gyvenamosios patalpos nuomos, panaudos, rangos ir kitų 
sutarčių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas reglamentuoja žem÷s nuomos sutarties sudarymo ir pasibaigimo 
bendruosius principus, nurodo ir detalizuoja žem÷s nuomos sutarties objektą ir subjektus, kaip konkrečias žem÷s 
nuomos sutarties sudarymo sąlygas. 

Šiame  darbe nagrin÷jama žem÷s nuomos sutarties samprata, jos sudarymo ir pasibaigimo bendrieji principai, 
sutarties objekto ir subjektų savyb÷s, sutarties turinys, sąlygos ir panašiai. 

Tyrimo probleminis klausimas: ar pagrįstos ginčų d÷l žem÷s nuomos sutarčių vykdymo priežastys? 
Darbo tikslas – išanalizuoti žem÷s nuomos sutarčių turinio ypatumus. 
Darbo objektas – žem÷s nuomos sutartys. 
Darbo uždaviniai:  
1. Išsiaiškinti žem÷s nuomos sutarties sąvoką. 
2. Išanalizuoti žem÷s nuomos sutarčių sudarymo tvarką. 
3. Apibr÷žti nuomotojo ir nuomininko teises bei pareigas. 
4. Atskleisti žem÷s nuomos sutarčių sudarymo ypatumus, remiantis Šiaulių apskrities administracijos 

pavyzdžiu. 
Darbo metodai: 
1. Mokslin÷s literatūros analiz÷. 
2. Teis÷s norminių aktų analiz÷. 
3. Lyginimas. 
Darbe vadovautasi Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautin÷s teis÷s šaltiniais, V. Mikel÷no (1998), 

A. Vileitos (2004), R. Stanislovaičio (2005), D. Ambrasien÷s (2004), D. Vasarien÷s (2002), V. Sūdžiaus (2001) darbais 
bei kitais šaltiniais. 

 
ŽEMöS NUOMOS SUTARTIES TEORINIAI ASPEKTAI 

  
Žem÷s nuomos sutarties sąvoka ir sudarymo tvarka 

 
Sutartis yra labiausiai paplitusi sandorių rūšis. Kiekviena sutartis yra sandoris, tačiau ne kiekvienas sandoris 

yra sutartis. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.63 straipsnį sandoriai suprantami kaip asmenų veiksmai, 
kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilin÷s teis÷s pareigas.  

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekso 6.154 straipsnyje pateikiamas toks sutarties apibūdinimas: sutartis 
yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli 
asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų 
atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. 

Taigi pagrindinis sutarties požymis yra šalių susitarimas. Tai dviejų ar keleto asmenų, kurie civiliniame 
teisiniame santykyje dalyvauja kaip atskiros šalys, valios išreiškimas. Valios išreiškimas yra valingas aktas. Tačiau ne 
kiekvienas teisinio santykio dalyvių valios išreiškimas yra susitarimas. Tam, kad tarp asmenų atsirastų sutartiniai 
santykiai, nepakanka paprastos dviejų arba kelių šalių sutarties tarpusavyje siekiant bendrų tikslų.  

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.63 straipsnį sandoriai gali būti vienašaliai, dvišaliai ir 
daugiašaliai. 

Dvišaliuose sandoriuose (sutartyse) turi būti suderinta dviejų šalių priešpriešin÷ valia, o daugiašaliuose 
sandoriuose (sutartyse) – kelių bendram tikslui pasiekti šalių valia. Vadinasi, susitariama įvairiai, priklausomai nuo 
dalyvių tikslų. Pavyzdžiui, sudarant žem÷s nuomos sutartį turi sutapti jos šalių priešpriešiniai tikslai. Šiuo atveju 
nuomotojas nori gauti atlygį už žemę, o nuomininkas nori, išsinuomojęs žemę, uždirbti pinigus (Mikel÷nas ir kt., 1998). 

Sandoriai (vienašal÷s, dvišal÷s arba daugiašal÷s sutartys) pagal  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 
straipsnį gali būti sudaromi žodžiu ar raštu (paprasta ar notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. 

Civilin÷ms sutartims būdingi šie požymiai:  
• veiksmai, nukreipti į visiškai apibr÷žtų teisinių pasekmių sukūrimą;  
• valios išreiškimas yra šalių susitarimas;  
• šalių valios išreiškimas pareiškiamas tam tikra forma (žodine, rašytine ir pan.);  
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• šalių valia išreiškiama įstatymo numatyta tvarka;  
• šalių susitarimu nustatomos, keičiamos ir nutraukiamos jų teis÷s ir pareigos. 

Sutarties sąvoka daugiareikšm÷. Ji įstatymuose, mokslin÷je ir mokymo literatūroje suprantama kaip: 
• rašytinis dokumentas, kuris apibr÷žia šalių teises ir pareigas; 
• teisinis santykis, kuris atsiranda iš šalių susitarimo; 
• juridinis faktas, kuris yra šalių susitarimas. 

Praktin÷ reikšm÷: 
1) Bet kuriam teisiniam santykiui arba ginčui taikytinos tiek bendrosios, tiek ir specialiosios 

normos. Jos visada yra taikomos drauge: bendrąsias konkretizuoja specialiosios. Specialiosios normos atspindi 
reguliuojamų santykių specifiką; 

2) Tam, kad galima būtų tiksliai nustatyti, kokias konkrečias normas taikyti teisiniam santykiui, 
reikia jį teisiškai kvalifikuoti. Dažnai vienas teisinis santykis turi kelis sutarčių požymius; 

3) Civilinių, teisinių sutarčių sistema nuolat pl÷tojama, atsiranda naujų sutarčių. Daugeliu atvejų jos 
neprieštarauja įstatymams, reikia spręsti klausimą, kokiomis teis÷s normomis jas reglamentuoti. 

Teorin÷ reikšm÷: 
1) Sutarčių teis÷ yra prievolių teis÷s dalis, ji turi bendrus civilin÷s teis÷s ir prievolių tes÷s požymius; 
2) Sutarčių teis÷s sistema turi požymių, kurie skiria ją nuo kitų civilin÷s teis÷s posistemių; 
3) Sutarčių teis÷s sistema susideda iš daugyb÷s elementų, kurių kiekvienas, tur÷damas bendrąsias 

sutarčių savybes, kartu turi savą specifiką, reikalauja ypatingo teisinio reguliavimo (Ambrasien÷ ir kt., 2004, 107 p.) 
Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.477 straipsniu pagal nuomos sutartį viena šalis 

(nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už mokestį, o kita šalis 
(nuomininkas) įsipareigoja mok÷ti nuomos mokestį. Šiuo atveju duodamas žem÷s sklypas, už kurį sumokami nuomos 
mokesčiai. 

Taip pat tame pačiame straipsnyje parašyta, jog nuomos sutartyje turi būti nurodytas daiktas ar jo požymiai, 
leidžiantys nustatyti daiktą, kurį nuomotojas privalo perduoti nuomininkui. Jeigu tokie požymiai sutartyje nenurodyti ir 
nuomos sutarties dalyko negalima nustatyti remiantis kitais požymiais, tai nuomos sutartis laikoma nesudaryta. 

Nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota, tačiau visais atvejais sutarties terminas negali būti 
ilgesnis kaip vienas šimtas metų. Nuomos sutarties terminas nustatomas šalių susitarimu. Jeigu sutarties terminas joje 
nenustatytas, tai laikoma, kad nuomos sutartis neterminuota. Įstatymai gali nustatyti kitokius daikto, kuris yra valstyb÷s 
nuosavyb÷, nuomos terminus (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 6.479 str.). 

Jeigu nuomos sutartis yra neterminuota, tai abi šalys turi teisę bet kada nutraukti sutartį, įsp÷jusios apie tai 
viena kitą prieš vieną m÷nesį iki nutraukimo, o kai nuomojami nekilnojamieji daiktai, – prieš tris m÷nesius iki 
nutraukimo. Nuomos sutartyje gali būti nurodyti ir ilgesni įsp÷jimo terminai (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 
6.480 str.). O jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir 
nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 
6.481 str.). 

Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsniu nuomotojas turi pirmenyb÷s teisę atnaujinti 
nuomos sutartis, jeigu: 

1. Nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui turi 
pirmenyb÷s teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį. 

2. Nuomotojas privalo per nuomos sutartyje numatytą terminą raštu pranešti nuomininkui apie šio teisę 
sudaryti nuomos sutartį naujam terminui, o jeigu toks terminas nenumatytas, – per protingą terminą iki nuomos sutarties 
pabaigos. 

3. Sudarant nuomos sutartį naujam terminui, jos sąlygos šalių susitarimu gali būti pakeistos. 
4. Jeigu nuomotojas atsisak÷ sudaryti su nuomininku sutartį naujam terminui, tačiau, pra÷jus ne daugiau kaip 

vieniems metams po nuomos sutarties pabaigos, nepranešęs buvusiam nuomininkui sudaro to paties daikto nuomos 
sutartį su kitu asmeniu, tai buvęs nuomininkas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti arba perduoti jam nuomininko 
teises ir pareigas pagal sudarytą nuomos sutartį, arba atlyginti d÷l atsisakymo sudaryti sutartį naujam terminui 
atsiradusius nuostolius. 

  Nuomos sutarties šalių teis÷s ir pareigos 
 
Nuomos teisinių santykių turinį taip pat sudaro ir veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir 

vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. 
Vienos nuomos sutartinių santykių šalies teis÷s atitinka kitos pareigas, ir atvirkščiai, pagrindin÷s nuomotojo 

pareigos yra: 
1.  Perduoti nuomininkui tinkamos būkl÷s daiktą, atitinkantį sutarties sąlygas bei daikto paskirtį. Tokią normą 

nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.483 straipsnio 1 d. Tai reiškia, kad daiktas turi būti perduotas 
nuomininkui valdyti, juo naudotis pagal paskirtį, tačiau juo disponuoja nuomotojas. Daiktas turi būti perduotas laikantis 
sutartyje nustatyto termino nurodytoje vietoje. Taip pat nuomotojas perduoda daikto dokumentus ir priedus (techninį 
pasą, kokyb÷s sertifikatą ir t. t.) (žem÷s nuomos atveju –  žem÷s sklypo planą), būtinus daiktui naudoti. Sutartyje turi 
būti nurodyti daikto trūkumai, jeigu jie buvo. Tuo atveju, jeigu nuomotojas neperduoda daikto, dokumentų arba priedų, 
nuomininkas turi teisę išreikalauti tą daiktą ir išieškoti d÷l pav÷luotai įvykdytos sutarties atsirandančius nuostolius arba 
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atsisakyti sutarties ir d÷l neįvykdytos sutarties gauti atlygį už nuostolius (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 6.484 
str.). 

2.  Nuomotojas atsako už daikto trūkumus, kurie visiškai arba iš dalies trukdo naudoti daiktą pagal paskirtį. Ši 
daikto savininko pareiga, susijusi su daikto kokybe, turi būti vykdoma neatsižvelgiant į tai, ar nuomotojas, sudarydamas 
sutartį, tuos trūkumus žinojo, t. y. be jokio papildomo tyrimo sutarties sudarymo, arba daikto perdavimo metu trūkumai 
tur÷jo būti pasteb÷ti. Tačiau nuomotojas neatsako už tuos trūkumus, kuriuos jis aptar÷ sudarydamas sutartį. Jeigu 
nuomos sutartimi daikto trūkumai nebuvo aptarti, apžiūr÷damas ir priimdamas daiktą jų nuomininkas nepasteb÷jo ir be 
papildomo tyrimo pasteb÷ti negal÷jo, nuomotojas privalo neatlygintinai šiuos trūkumus pašalinti arba nedelsdamas 
pakeisti išnuomotą daiktą tinkamu. Jeigu nuomotojas šios pareigos nevykdo, nuomininkas turi teisę reikalauti atlyginti 
trūkumų pašalinimo išlaidas (jeigu pats pašalino tuos trūkumus) arba naudotis daiktu su trūkumais, jeigu tai galima, bet 
reikalauti mažinti nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 6.485 str.). 

3.  Nuomotojas privalo atlikti daikto kapitalinį remontą. Jei šalys sutartyje nesusitaria arba įstatymai 
specifiniais atvejais nenumato kitaip, kapitalinį remontą esant reikalui privalo atlikti daikto nuomotojas, o nuomininkas 
privalo sudaryti visas sąlygas šiai nuomotojo pareigai tinkamai įvykdyti. Ilgalaik÷s nuomos sutartyje gal÷tų būti 
pagrįstas priešingas šios pareigos paskirstymas. Šalys taip pat gali susitarti d÷l mišraus būdo, pavyzdžiui, nuomininkas 
gali įsipareigoti atlikti daikto kapitalinį remontą prieš prad÷damas jį naudoti pagal nuomos sutartį, o v÷liau pareiga 
atlikti tokį remontą šalių susitarimu priklausytų nuomotojui. Pažym÷tina, kad nuomotojui vengiant atlikti kapitalinį 
remontą, nuomininkas turi teisę jį atlikti ir išieškoti jo kainą iš nuomotojo ar įskaityti jo kainą į nuomos mokestį tik 
teismo leidimu, nebent šalys sutartyje susitaria kitaip arba nuomotojas informuotas apie remonto būtinybę, ir kapitalinis 
remontas būtinas patalpoms išsaugoti. O pareiga atlikti einamąjį daikto remontą priskiriama prie nuomininko pareigos 
išlaikyti išsinuomotą daiktą, tačiau šalių susitarimu ši pareiga gali būti perkelta nuomotojui arba, esant atitinkamam 
sutikimui, trečiajam asmeniui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika d÷l turto pagerinimo išlaidų ir kainos 
atlyginimo n÷ra vienoda: vienu atveju remiamasi tik ekspertų išvadomis, kitais atvejais griežtai reikalaujama pateikti 
buhalterin÷s apskaitos dokumentus. Daug diskusijų buvo kilę d÷l straipsnių, kurie reguliuoja kapitalinio remonto 
padarytų pagerinimų atlyginimą. Teismas pabr÷ž÷, kad tokie pagerinimai atlyginami ne pagal 1995 m. galiojusio 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 316 straipsnį, bet pagal tų pačių metų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
306 straipsnį. Min÷tas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 306 straipsnis numato, jog nuomininkas, atlikęs patalpų 
kapitalinį remontą, gali išieškoti ne patalpų pagerinimo išlaidas, bet kapitalinio remonto kainą (Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo nutarimas, 2004 m. balandžio 5 d.). 

 Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.486 straipsniu išaišk÷ja, jog tretieji asmenys taip pat  turi 
teisę į išnuomotą daiktą: 

1. Daikto išnuomojimas nepanaikina ir nepakeičia trečiųjų asmenų teisių į tą daiktą. 
2. Nuomotojas prieš nuomos sutarties sudarymą privalo pranešti nuomininkui apie visas trečiųjų asmenų teises 

į tą daiktą (įkeitimą, servitutą, uzufruktą ir kt.). Jeigu nuomotojas šios pareigos neįvykd÷, nuomininkas turi teisę 
reikalauti sumažinti nuomos mokestį arba nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius. 
Už kiekvieną išsinuomotą daiktą reikia mok÷ti nuomos mokestį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.487 
straipsnyje numatyta, jog:  

1. Nuomininkas privalo laiku mok÷ti nuomos mokestį. Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, jis turi teisę 
reikalauti atitinkamai sumažinti nuomos mokestį, kai d÷l aplinkybių, už kurias jis neatsako, sutartyje numatytos 
naudojimosi daiktu sąlygos arba daikto būkl÷ iš esm÷s pablog÷ja. 

2. Jeigu sutartyje nenustatytas konkretus mokesčio dydis ar jo apskaičiavimo metodika, tai abi sutarties šalys 
turi teisę kreiptis į teismą su prašymu paskirti nepriklausomus ekspertus nuomos mokesčio dydžiui nustatyti. 

3. Nuomos mokestis šalių susitarimu gali būti nustatytas tokiais būdais: 
• konkrečia pinigų suma, kuri turi būti mokama iš karto arba periodiškai; 
• iš išnuomoto daikto gaunamos produkcijos, vaisių ar pajamų dalimi; 
• nuomininko teikiamomis nuomotojui tam tikromis paslaugomis; 
• nuomininko pareiga savo l÷šomis pagerinti išnuomoto daikto būklę; 
• nuomininko pareiga perduoti sutartyje numatytą daiktą nuomotojui nuosavyb÷s teise ar jam 

išnuomoti. 
4. Šalys gali susitarti d÷l mišraus šių nuomos mokesčio nustatymo būdų taikymo arba gali nustatyti kitokį 

nuomos mokesčio apskaičiavimo būdą. 
5. Kai kas kita nenumatyta nuomos sutartyje, nuomos mokestis gali būti šalių susitarimu keičiamas jų 

suderintais terminais, bet ne dažniau kaip du kartus per metus, jeigu įstatymai nenustato ko kita. 
6. Jeigu ko kita nenustato nuomos sutartis ir nuomininkas iš esm÷s pažeid÷ nuomos mokesčio mok÷jimo 

terminus, tai nuomotojas turi teisę pareikalauti, kad nuomininkas per nuomotojo nustatytą terminą iš anksto sumok÷tų 
nuomos mokestį, tačiau ne didesnį kaip už du mok÷jimo terminus iš eil÷s. 

Žem÷s sklypas priklauso nuomotojui, tačiau išsinuomoto daikto duodamos pajamos, vaisiai, gyvulių prieauglis 
priklauso nuomininkui, jeigu ko kita nenustato sutartis (Lietuvos Respublikos  civilinis kodeksas, 6.488 str.).  

Aptarus pagrindines nuomotojo teises ir pareigas, reikia išanalizuoti ir nuomininko teises ir pareigas bei su 
jomis susijusias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas bei Aukščiausiojo Teismo praktiką aiškinant šias 
normas. Visų pirma, nuomininkas turi naudotis ir valdyti išnuomotą daiktą atsižvelgiant į nustatytas sąlygas ir turto 
paskirtį.  
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  Nuomos sutarčių pabaigos pagrindai ir jos teisin÷s pasekm÷s 
 

Aiškinant nuomos sutartis svarbi yra ne tik nuomos teisinių santykių pradžia, bet ir jų pabaiga. Nuomos 
teisiniai santykiai baigiasi pasibaigus nuomos sutarčiai. O nuomos sutartis baigiasi, kai tam yra pagrindas. Tuo pagrindu 
yra tam tikras atitinkamas būdas, kurį nustato arba įstatymas, arba šalių sudaryta sutartis. Sutarties nutraukimo būdai 
gali būti tokie: šalių susitarimu, vienos iš sutarties šalių reikalavimu arba atsisakymu nuo sutarties. Priklausomai nuo 
sutarties nutraukimo būdo kinta ir sutarties nutraukimo tvarka. Galiojantys įstatymai bei pačių sutarčių šalių 
įsipareigojimų vykdymo privalomumas riboja sutarties šalies vienašalę iniciatyvą nutraukti sutartį. 

Taigi dispozityvumo principas privatiniuose santykiuose leidžia sutarties šaliai pasirinkti galimybę savo 
iniciatyva, nesikreipiant į teismą, vienašališkai nutraukti sutartį arba inicijuoti sutarties nutraukimą teismine tvarka, 
jeigu atsiranda tai leidžiančios realios aplinkyb÷s ir jei sutartimi ar įstatymu nenustatyta kitaip. 

Trečiasis sutarties pabaigos būdas – kai bet kuri iš šalių įgyvendina savo teisę atsisakyti sutarties. Vienašalis 
sutarties atsisakymas galimas, jeigu tai numatyta įstatyme arba sutartyje. Pavyzdžiui, sutartis pasibaigus terminui 
atnaujinama neribotam laikui, jeigu nuomininkas toliau naudojasi išnuomotu daiktu daugiau kaip dešimt dienų ir 
nuomotojas tam neprieštarauja. Tokią atnaujintą sutartį gali atsisakyti vykdyti bet kuri iš šalių, prieš tai įsp÷jusi kitą šalį 
(Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 6.481 str.). 

Apibendrinant visus sutarties pasibaigimo pagrindus ir vertinant Lietuvos Aukščiausio Teismo praktiką 
aiškinant šiuos klausimus, galima pasakyti, kad pats lengviausias, mažiausiai problemų keliantis ir šalims pats 
tinkamiausias būdas yra sutartinis nuomos sutarties pasibaigimo pagrindas. Tokiu būdu netenka kelti esminių teis÷s 
problemų ir teisminių ginčų. 

 
ŽEMöS NUOMOS SUTARČIŲ TURINIO ANALIZö 

 
Tyrimo duomenų analiz÷ ir apibendrinimas 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Sutarties pavadinimas Valstybin÷s žem÷s nuomos sutartis 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Susitariančios šalys Nuomotojas – Lietuvos Respublikos valstyb÷, 
atstovaujama Šiaulių apskrities viršininko Alvydo 
Šedžiaus 
Nuomininkas – Jonas Petrauskas a/k 34909100481, gyv. 
Ryto 13, Kurš÷nai 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Sutarties dalykas 7,50 ha ploto žem÷s sklypas (kadastrinis Nr. 175), esantis 
Juodinkių kaime, Šiaulių rajone 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Sutarties kaina ir mok÷jimo sąlygos Mokesčio dydis metams 29 700 Lt 
Mokestis sumokamas iki einamųjų metų gruodžio 15 d. 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Sutarties vykdymo terminai Žem÷s sklypas išnuomojamas 1 metams, skaičiuojant 
nuo šios sutarties sudarymo dienos 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Nenugalima j÷ga (Force Majeure) 
 

Nefiksuojama 
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Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Netesybos 
 

Nefiksuojama 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Galiojanti teisin÷ tvarka 
 

Galioja Lietuvos Respublikos įstatymai 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Išlaidos, išplaukiančios iš sutarties sąlygų Sutartį nuomininkas savo l÷šomis per 3 m÷nesius 
įregistruota Nekilnojamo turto registre 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Vienašalis sutarties nutraukimas Ši sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama nuomotojo 
reikalavimu, jeigu žem÷s nuomininkas naudoja žemę ne 
pagal sutartyje numatytą pagrindę tikslinę žem÷s 
naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį arba yra 
keičiama pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis, 
naudojimo būdas ir pobūdis, išskyrus atvejus, kai 
sutartyje numatytas žem÷s sklypo pagrindin÷s tikslin÷s 
žem÷s naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio 
keitimas, taip pat gali būti nutraukiama kitais Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais 
atvejais 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Sutarties sąlygų keitimas Nefiksuota 

 

Teorin÷s rekomendacijos 2007 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 42 

Ginčų sprendimo tvarka Atsakomyb÷ už žem÷s sklypo nuomos sutarties 
pažeidimus – įstatymų numatyta tvarka 

 
Apibendrintai galima teigti, kad 2007 m. spalio 30 d. sutartyje Nr. 42 iš dvylikos punktų, kuriuos 

rekomenduoja verslo teis÷s teorija, užfiksuoti devyni punktai. Neužfiksuota: 1) nenugalima j÷ga (Force Majeure); 
2) netesybos; 3) sutarties sąlygų keitimas. 

Vadinasi, galima teigti, kad Šiaulių apskrities viršininko administracijos sudaromos žem÷s nuomos sutartys 
atitinka teorines rekomendacijas, išskyrus tai, kad nefiksuojami tokie svarbūs sutarčių punktai kaip nenugalima j÷ga 
(Force Majeure), netesybos bei sutarties sąlygų keitimas. 

 
IŠVADOS 

  
1. Pagal žem÷s nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už mokestį kitai šaliai 

(nuomininkui) sutartyje nurodytą žem÷s sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą 
paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mok÷ti sutartyje nustatytą žem÷s nuomos 
mokestį. 

2. Žem÷s nuomos sutartis turi būti sudaroma raštu. Privačią žemę išnuomoja pats žem÷s savininkas, 
valstybinę – pagal kompetenciją apskrities viršininkas, savivaldyb÷s institucija ar kita valstybin÷s žem÷s 
valdytojo funkcijas atliekanti institucija. Prie žem÷s nuomos sutarties turi būti prid÷tas nuomojamo žem÷s 
sklypo planas, o kai žem÷ nuomojama iki trejų metų – žem÷s sklypo schema. Šie dokumentai yra žem÷s 
nuomos sutarties neatskiriama dalis. Žem÷s nuomos sutartys gali būti terminuotos arba neterminuotos, 
tačiau visais atvejais sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip vienas šimtas metų. Maksimalus 
valstybin÷s žem÷s nuomos sutarties terminas – 99 metai. Išskiriama trumpalaik÷ ir ilgalaik÷ nuoma. 
Ilgalaik÷s nuomos terminas negali būti trumpesnis nei 10 metų.   
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REKOMENDACIJOS 
 

Atlikus nuomos sutarčių vykdymo tyrimą, kontrahentams rekomenduojama atsižvelgti į šiuos niuansus: 
Nors Šiaulių apskrities viršininko administracijos sudaromos žem÷s nuomos sutartys ir atitinka teorines 

rekomendacijas, tačiau nefiksuojami kai kurie svarbūs sutarčių punktai.  
1) rekomenduotina aptarti nenugalimą j÷gą (Force Majeure) sutartyje. Ką šalys laikys nenugalimos j÷gos 

sąlygomis? Ji gal÷tų būti įtraukta į sutarties punktus, pvz., stichin÷s nelaim÷s, smarkios audros, ciklonai, žem÷s 
dreb÷jimai, potvyniai, žaibai, gaisrai bei kitos nenugalimos j÷gos; 

2) rekomenduotina įtraukti netesybas; jei per nustatytą terminą nesumokamas žem÷s nuomos mokestis, gali 
būti mokamos netesybos; 

3) rekomenduotina įtraukti į sutarties punktus sutarties sąlygų keitimą, pvz., sutarties sąlygos gali būti 
keičiamos pagal  ekonominę būklę. Jeigu ekonomin÷ būkl÷ pager÷ja, tai žem÷s mokestis did÷ja, jeigu ekonomin÷ būkl÷ 
sumaž÷ja, tai galima būtų sumažinti žem÷s nuomos mokestį. Taip pat sutarties sąlygos gali būti keičiamos d÷l terminų 
pakeitimo. Jeigu nuomotojo finansin÷ būkl÷ labai bloga, atid÷ti sutartam laikui įmoką.  
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Summary 
 
Earth – the global value, the national wealth. For a man, land is a residence, a primary production tool to grow 

agricultural and forestry products, the source of the raw materials for industry, the territory for economic activities. 
Earth – a limited natural resource, which can not be increased. As a result, some owners do not sell their lands, but 
rents, so it is necessary to conclude the land lease contract. Each contract, part of the individual types of contracts. Thus, 
the final work is intended to analyze the land lease contract and performance work is intended to analyze the land lease 
contract and performance characteristics. 
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ĮVADAS 

 
Darbo aktualumas.  Sparčiai ir intensyviai keičiantis civilin÷s apyvartos apimčiai, tampa ypač svarbu detaliai 

ir tinkamai reglamentuoti sutartinių teisinių santykių subjektų teises ir pareigas. 
Pirkimo-pardavimo sutartis yra viena dažniausiai pasitaikančių sutarčių rūšių sutartinių teisinių santykių 

srityje. Tai vienas iš populiariausių nuosavyb÷s teis÷s perleidimo būdų, lemiančių pirkimo-pardavimo sutarčių įvairovę, 
didelį įstatymų leid÷jo d÷mesį reglamentuojant šią sutarčių rūšį. 

Darbo tikslas – išanalizuoti  pirkimo-pardavimo sutarčių teisinius aspektus LAT pavyzdžiu. 
Darbo objektas – pirkimo-pardavimo sutartys. 
Darbo uždaviniai:   
1. Paaiškinti pirkimo-pardavimo sutarties sąvoką. 
2. Atskleisti sutarties sudarymo principus, esmines sąlygas. 
3. Pateikti pirkimo-pardavimo sutarčių teisinius aspektus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pavyzdžiu.  
Darbo metodai: teisin÷s analiz÷s ir sisteminis metodas. 
 

1. CIVILINöS SUTARTIES SAMPRATA 
 

Civilin÷ teisin÷ sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius 
teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus ar 
susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo, o šie įgyja reikalavimo teisę (Lietuvos Respublikos  civilinis kodeksas 
(toliau – LR CK), 6.154 str., 1 d.).     

Civilin÷ sutartis yra sandoris, tod÷l jai taikomos civilinio kodekso normos, reglamentuojančios dvišalius ir 
daugiašalius sandorius (LR CK, 1.63-1.98 str.). Daugeliu atvejų sutartis yra pagrindas  prievoliniams santykiams 
atsirasti, tod÷l sutartims taikomos ir civilinio kodekso normos, reglamentuojančios bendruosius prievolių teis÷s 
klausimus, jeigu sutartinių santykių normos nenustato išimčių. 

Civilinei teisinei sutarčiai būdingi šie požymiai: 
• šalių veiksmai turi būti nukreipti į visiškai apibr÷žtų teisinių pasekmių sukūrimą; 
• valios išreiškimas yra šalių susitarimas; 
• šalių valia išreiškiama tam tikra forma; 
• valia išreiškiama įstatymuose nustatyta tvarka; 
• šalių susitarimu nustatomos, keičiamos ir nutraukiamos jų teis÷s ir pareigos. 

Civilin÷ teisin÷ sutartis vykdo šias funkcijas: 
• iniciatyvos, kuri reiškiasi sutarties dalyvių dispozityvumu, t. y. gal÷jimu spręsti tam tikros 

sutarties sudarymo klausimą, pasirinkti kontrahentą, nustatyti sutarties turinį; 
• koordinacijos (konkretūs veiksmai ir terminai sutarčiai sudaryti); 
• sutarties gynimo – tai priemon÷s sutarčių drausmei įgyvendinti (Namų advokatas, 2002, 

p. 167) 
Pagal CK 6.160 str. 1 d. sutartys skirstomos į dvišales ir vienašales, atlygintines ir neatlygintines, 

konsensualines ir realines, vienkartinio įvykdymo ir tęstinio vykdymo, vartojimo ir kt.  
Pagal sudarymo būdą civilin÷s sutartys skirstomos į abipus÷mis derybomis pagrįstas sutartis ir prisijungiant 

sudaromas sutartis (LR CK,  6.160 str.). Abipus÷mis derybomis sudarant sutartis, dalyvaujančios šalys nustato sutarties 
sąlygas. Kai sudaromos sutartys prisijungiant, tokiu atveju sutarties sąlygas nustato viena šalis, o kitai šaliai galimyb÷ 
papildyti ar pakeisti sąlygas atimama ir ji gali sudaryti sutartį tik sutikusi su šiomis sąlygomis (pavyzdžiui, krovinių 
vežimo geležinkeliu sutartis).      

Pagal CK 6.160 str. 3 d. civilin÷s sutartys pagal gaunamos naudos apibr÷žtumą skirstomos į rizikos ir 
ekvivalentines. Rizikos sutartys yra tokios, kuriose konkrečiai nenustatytas naudos gavimas ar šalių pareigos dydis. 
Taip pat naudos gavimas gali priklausyti nuo tam tikro įvykio buvimo ar nebuvimo. Ekvivalentin÷ms sutartims būdinga 
tai, kad jose sudarymo metu konkrečiai nurodoma gaunama nauda ir jos dydis ar šalių pareigų dydis.       

Pagal privalomumą šalims sudaryti sutartį, jos skirstomos į laisvas ir privalomas. Laisvos sutartys yra tokios, 
kurios sudaromos šalių nuožiūra, tokių sutarčių yra dauguma. Privalomąją sutartį sudaryti privalo viena šalis arba abi 
šalys. Jų  privalomumą nustato norminiai aktai, pavyzdžiui, CK 6.914 str. numato, kad bankas privalo sudaryti banko 
sąskaitos sutartį su klientu. 

Tarp privalomų šalims sudaryti sutarčių ypatingą reikšmę turi viešoji sutartis, kurią numato CK 6.161 str. 
Viešoji sutartis – tai tokia sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo, teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas 
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tik kreipiasi. Tokios sutartys yra šilumos, dujų, elektros, transporto ir kt. Tokias paslaugas teikiantis ar prekes 
parduodantis verslininkas privalo sudaryti sutartį su bet kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus įstatyme numatytas 
išimtis (LR CK, 6.161 str., 2  d.).     

Pagal sutarties sudarymo tvarką skiriamos preliminarios ir pagrindin÷s sutartys  (LR CK, 6.165 str.). 
Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje 
sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Ši sutartis turi būti rašytin÷, priešingu atveju sutartis negalioja. 

Civilin÷s teisin÷s sutarties turinį sudaro sąlygos, d÷l kurių šalys susitar÷. Pagal savo teisinę reikšmę jos 
skirstomos į :  

• esmines; 
• įprastas; 
• atsitiktines. 

Paprastai sutartys sudaromos dviem etapais: 
1. Oferta – kai pareiškiamas pasiūlymas sudaryti sutartį;  
2. Akceptas – kai pareiškiamas sutikimas sudaryti sutartį.  
 

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 
 

1.1. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata 
 

CK 6.305 str. įtvirtinta pirkimo-pardavimo sutarties sąvoka: „Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis 
(pardav÷jas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirk÷jui) nuosavyb÷s ar patik÷jimo teise, o pirk÷jas 
įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumok÷ti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą)“. Pirkimo-pardavimo sutartis yra 
viena dažniausiai pasitaikančių sutarčių rūšių sutartinių teisinių santykių srityje. Tai vienas populiariausių nuosavyb÷s 
teis÷s perleidimo būdų. Visa tai lemia pirkimo-pardavimo sutarčių įvairovę, didelį įstatymų leid÷jo d÷mesį 
reglamentuojant šią sutarčių rūšį.  

 
2.2. Pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys 

 
Išskiriamos šios pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys: 

• nekilnojamojo daikto  pirkimo-pardavimo sutartys; 
• energijos pirkimo-pardavimo sutartys; 
• įmon÷s pirkimo-pardavimo sutartys; 
• daiktų pirkimo-pardavimo išsimok÷tinai sutartys; 
• pirkimas-pardavimas su atpirkimo teise; 
• prekių (turto) pardavimas aukcione; 
• teisių pirkimas-pardavimas; 
• vertybinių popierių ir valiutos pirkimas-pardavimas. 

 
2.3. Pirkimo-pardavimo sutarties esmin÷s sąlygos 

 
Sutarties dalykas yra esmin÷ pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga. Tod÷l pirkimo-pardavimo sutartys, kuriose 

n÷ra susitarta d÷l sutarties dalyko, laikomos nesudarytomis. Sutarties dalykui pirkimo-pardavimo sutartyje keliami 
minimalūs bendrieji reikalavimai.  Kaina – tai pinigų suma, kurią pirk÷jas įsipareigoja sumok÷ti pardav÷jui už perkamą 
daiktą. 

 
2.4. Pirkimo-pardavimo sutarties šalys, jų teis÷s, pareigos, atsakomyb÷ 

 
Pirkimo-pardavimo sutarčių šalys – pirk÷jas ir pardav÷jas. Jie gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. 
          Bendrosios pardav÷jo pareigos: 

1. Pareiga perduoti daiktus pirk÷jui. 
2. Pareiga užtikrinti parduodamo daikto nuosavyb÷s teisę. 

Bendrosios pirk÷jo pareigos:  
1. Pareiga sumok÷ti pirkimo-pardavimo sutarties dalyko kainą. 
2. Pareiga priimti daiktus. 

 
3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ TEISINIAI ASPEKTAI  LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 

PAVYZDŽIU 
 

Tyrimo metu buvo susipažinta su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtomis nutartimis civilin÷se bylose. 
Nutartys atrinktos atsižvelgiant į baigiamojo darbo objektą ir tikslus, tod÷l atrinktos ir analizuotos būtent pirkimo-
pardavimo sutartys. Šių sutarčių būta įvairių. Pasirinktos tokios, kuriose būtų kuo įvairesni pirkimo-pardavimo sutarčių 
dalykai, tai yra kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, materialūs ir nematerialūs ir t. t. Taigi, atrenkant ir analizuojant 
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LAT priimtas nutartis, atsižvelgta ir į kitus kriterijus, tai yra, atrinktos tik pirkimo-pardavimo sutartys, stengtasi, kad 
LAT priimtos nutartys apimtų kuo platesnį laikotarpį, taip pat  kreiptas d÷mesys į tai, kad būtų atrinktos ir išanalizuotos 
kuo įvairesn÷s nutartys d÷l pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo, vykdymo, atsakomyb÷s ir pan. Tod÷l toliau pateiksiu 
kai kurias LAT nutartis, kurios buvo įdomios ir naudingos. 

Civilin÷ byla Nr. 3K-3-416 / 2008 D÷l nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties. Išanalizavus šią LAT 
nutartį matyti, kad sprendžiamas ginčas d÷l to, ar šalių sudaryta sutartis yra preliminarioji, ar pagrindin÷ pirkimo-
pardavimo sutartis. Sprendžiant klausimą d÷l sutarties kvalifikavimo  ir pripažįstant sandorį galiojančiu d÷l to, jog viena 
iš šalių visiškai ar iš dalies įvykd÷ sandorį, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas ex oficio turi 
patikrinti, ar sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, d÷l kurių sutartis negal÷tų būti pripažinta 
galiojančia, taip pat ar nepažeidžiamas viešasis interesas  (nepilnamečių vaikų interesai). Tam, kad nekilnojamasis 
turtas būtų pripažintas šeimos turtu, būtinos dvi sąlygos: tai turi būti turtas, nuosavyb÷s teise priklausantis vienam arba 
abiem sutuoktiniams, ir šis turtas turi būti šeimos gyvenamoji patalpa.  

Civilin÷ byla Nr. 3K-3-679 / 2005 D÷l nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties kainos. Išanalizavus 
šią nutartį galima daryti išvadas, kad nekilnojamajam daiktui pirkti taikomos specialios šios rūšies daiktų pirkimo-
pardavimo taisykl÷s, kad nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis yra konsensualin÷. Buto plotas paprastai turi 
reikšm÷s nustatant kainą, bet šalių susitarimą d÷l kainos gali lemti daugelis kitų veiksnių, tod÷l galimas atvejis, kai  
kaina nustatoma ne pagal buto ploto vienetą, o už visą butą kaip vienetą.  

Civilin÷ byla Nr. 3K-3-609 / 2008 D÷l  teisių pirkimo-pardavimo. Ši byla buvo įdomi ne tik d÷l to, kad 
pirkimo-pardavimo dalykas yra paveld÷jimo teis÷s, bet ir tod÷l, kad ginčytasi d÷l esminių sutarties sąlygų. Teismas 
konstatavo, kad parduodamo turto kaina yra esmin÷ sutarties sąlyga. Tačiau parduodama paveld÷jimo teises ieškov÷, 
veikdama normaliai atidžiai, apdairiai ir rūpestingai, nežinojo apie paveld÷tą teisę atkurti nuosavyb÷s teises į žemę, o 
atsakovai, pažeisdami teisingumo ir sąžiningumo principus, iki ginčijamos sutarties sudarymo ieškov÷s apie tai 
neinformavo, nors tik jie žinojo apie šias teises. Taigi šiuo atveju buvo paneigtas sąžiningumo ikisutartiniuose ir 
sutartiniuose santykiuose imperatyvas (LR CK, 6.157, 6.163 str.), kuris, be kita ko, reiškia ir šalių pareigą atskleisti 
viena kitai joms žinomą informaciją, turinčią esminę reikšmę sutarčiai sudaryti. LAT teisingai pripažino negaliojančiu 
sandorį, kuris sudarytas susiklosčius sunkioms aplinkyb÷ms ir aiškiai nenaudingomis sandorį sudariusiam asmeniui 
sąlygomis, kai kita sandorio šalis, žinodama apie tokias aplinkybes, savanaudiškai jomis pasinaudojo. 

 
IŠVADOS 

 
1. Civilin÷ teisin÷ sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius 

teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus 
veiksmus ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo, o šie įgyja reikalavimo teisę.  

2. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardav÷jas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai 
(pirk÷jui) nuosavyb÷s ar patik÷jimo teise, o pirk÷jas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumok÷ti už jį 
nustatytą pinigų sumą (kainą).   

3. Daikto pirkimo-pardavimo teisinis santykis yra daiktinis prievolinis teisinis santykis, tod÷l jam taikomos 
tiek daiktin÷s, tiek prievolių teis÷s normos, tačiau esant konkurencijai tarp daiktin÷s ir prievolin÷s teis÷s, 
pirmenyb÷ teikiama daiktinei subjektinei teisei.   

4. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kada šalys susitaria d÷l visų esminių 
sutarties punktų ir įstatymo priimta forma išreiškia savo valią. 

5. Sutarties dalykas yra esmin÷ pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga. 
6. Už gaunamą sutarties dalyką perduodamas materialinis ekvivalentas visuomet yra konkreti pinigų suma, ir 

tai  yra esminis pirkimo-pardavimo ir mainų sutarčių atribojimo požymis. 
7. Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teis÷s taikymo aspektu, tod÷l pasisako tik 

d÷l tų kasacinių skundų argumentų, kuriais keliami teis÷s klausimai. 
 

REKOMENDACIJOS 
 

Galimyb÷ išvengti ilgų ir varginančių ginčo sprendimo procedūrų yra tinkamai ir detaliai parengta sutartis, kuri 
tuo pačiu  yra ir  puiki sutarties šalių teisių bei teisinių interesų garanto priemon÷. 

Nesant statutin÷je teis÷je konkrečių imperatyvių teis÷s normų, kurios detaliai reglamentuotų pirkimo-
pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygas, reik÷tų vengti atsitiktinių ir dviprasmiškų nuostatų, kurių aiškinimas 
kilus ginčui gali neteisingai atskleisti tikrąją sutarties šalies ar šalių valią. 
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THE EMPIRICAL RESEARCH OF LITHUANIA SUPREME COURT PRACTICE PRESENTS ISSUES OF 
LAW CONCERNING PURCHASE-SALES CONTRACT IMPLEMENTATION CAUSALITY AND 

LEGITIMACY 
 

Summary 
 
On the basis of the analysis of Lithuanian law and scientific literature the peculiarities of purchase-sales 

contract implementation are revealed.  
The empirical research of Lithuania Supreme Court practice presents issues of law concerning purchase-sales 

contract implementation causality and legitimacy.  
The empirical research data shows that issues of law concerning purchase-sales contract implementation 

causes are directly related to the invalid interpretation and explanation of dispositive law norms revealed in contracts 
and ignorance of principles of contract law not only in the stage of making a contract, but implementing it as well. 
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TEISINIO REGULIAVIMO 
YPATUMAI BIRŽŲ RAJONE 

 
Violeta Bitinait÷ 
Dalius Vaičiulis  

(mokslinis vadovas) 
 

ĮVADAS 
 
Temos aktualumas. Socialin÷s paslaugos yra labai svarbi socialin÷s sistemos dalis. Lietuvoje socialinių 

paslaugų sąvoka prad÷ta vartoti gana neseniai. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar 
stiprinti geb÷jimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su 
visuomene, taip pat pad÷ti įveikti socialinę atskirtį (LR socialinių paslaugų įstatymas, 3 str., 2 d.). Nuolat augant 
socialinių paslaugų poreikiui labai svarbu nustatyti prioritetines socialinių paslaugų kryptis. Poreikių socialin÷ms 
paslaugoms turi įvairios žmonių grup÷s: vieniši, seni žmon÷s, socialinių problemų turinčios šeimos, t÷vų globos netekę 
vaikai, našlaičiai.  

Teisinį pagrindą socialinių paslaugų pl÷tojimui sudaro Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas bei 
daugelis kitų įstatymų statuso aktų. Pri÷mus socialinių paslaugų įstatymą, buvo žengtas pirmasis žingsnis kuriant 
socialinių paslaugų teisinę bazę. 

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldyb÷s. Jos analizuoja įvairių visuomen÷s 
grupių poreikius, planuoja l÷šas, reikalingas socialin÷ms paslaugoms finansuoti. Vertina asmenų poreikį socialin÷ms 
paslaugoms bei paskiria reikalingas paslaugas. Savivaldyb÷ atsako už socialinių paslaugų teikimą jų teritorijose 
gyvenantiems asmenims. 

Probleminis klausimas: ar pakankamas socialinių paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas ir teikimas 
Biržų rajone? 

Tikslas – atskleisti socialinių paslaugų teikimo ypatumus Biržų rajone. 
Uždaviniai: 
1. Atskleisti socialin÷s paslaugos sampratą. 
2. Išanalizuoti socialinių paslaugų rūšis. 
3. Ištirti socialinių paslaugų teikimo ypatumus Biržų rajone. 
Metodai: 
1. Teis÷s aktų turinio analiz÷. 
2. Mokslin÷s literatūros turinio analiz÷. 
3. Duomenų analiz÷ ir apibendrinimas. 
4. Interviu. 
Darbe vadovautasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teis÷s aktais, L. Žalimien÷s (2003),  M. Išorait÷s 

(2005), A. Guogio (2000) darbais bei kitais šaltiniais. 
Praktin÷je dalyje išanalizuotos socialin÷s paslaugos, teikiamos Biržų rajone, siekta atskleisti socialinių 

paslaugų teikimo teisinį reglamentavimą ir teikimą Biržų rajone. 
 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SAMPRATA 
 

Terminas „socialin÷s paslaugos“ labai populiarus, kai kalbama apie šiuolaikin÷s valstyb÷s pagalbą žmogui, 
apie vadinamos gerov÷s valstyb÷s teikiamas socialines garantijas. Socialin÷s paslaugos plačiuoju požiūriu – visuomenei 
teikiamos paslaugos, kaip antai: švietimo, sveikatos priežiūros, socialin÷s apsaugos, sporto, laisvalaikio, kultūros 
paslaugos. Šiek tiek siauresn÷ socialinių paslaugų samprata – paslaugos, kurias teikia šiuolaikin÷ socialin÷s apsaugos 
sistema, apimanti aštuonias socialines rizikas (liga, invalidumas, senatv÷, našlyst÷, šeima / vaikai, nedarbas, būstas, 
socialin÷ atskirtis) pagal Europos Sąjungos apsaugos statistikos klasifikaciją. Socialin÷s paslaugos siauruoju požiūriu 
apibr÷žiamos socialin÷s apsaugos sistemos kontekstu kaip šios sistemos dalis, jomis siekiama panaikinti socialinę 
atskirtį, remti asmenų lygiateisiškumą, įsitraukimą į bendruomenę teikiant paslaugas labiausiai pažeidžiamoms žmonių 
grup÷ms: senyvo amžiaus žmon÷ms, neįgaliesiems, šeimoms, vaikams, jaunimui, bedarbiams, imigrantams, 
benamiams, pab÷g÷liams. Socialin÷s paslaugos – socialinio darbo organizavimas ir vadovavimas jam. Socialin÷s 
paslaugos – pagalba asmenims ne pinigais, siekiant juos integruoti į visuomenę (Žalimien÷, 2003, 11 p.). 

Taigi socialin÷s paslaugos išskiriamos iš socialin÷s apsaugos sistemos remiantis keturiais kriterijais 
(Žalimien÷, 2003, 12 p.): 

• formos – pagalba nepinigine forma; 
• tikslo – siekiama pad÷ti socialiai pažeidžiamiems visuomen÷s nariams užtikrinti jų integraciją į 

visuomen÷s gyvenimą; 
• finansavimo būdo – teis÷ į paslaugas dažniausiai neparemta kliento įnašų mok÷jimu; 
• išlaidų kompensavimo būdo – tai valstyb÷s subsidijuojamos paslaugos, klientas už jas moka ne 

rinkos kainomis arba visai nemoka. 
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Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 3 str. 1 d. pateiktas socialin÷s paslaugos apibr÷žimas: 
„Socialin÷s paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), d÷l amžiaus, neįgalumo, 
socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam geb÷jimus ar galimybes savarankiškai 
rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s gyvenime“. 

Socialinių paslaugų kataloge, kurį patvirtino socialin÷s apsaugos ir darbo ministr÷ 2000 m. liepos 10 d. 
įsakymu Nr. 70, socialin÷s paslaugos apibr÷žiamos kaip pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepinigin÷mis 
formomis bei globa pinigais, siekiant grąžinti sugeb÷jimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę (Išorait÷, 2005, 
23 p.). 

A. Guogis (2000, 74 p.) teigia, kad socialin÷s paslaugos – tai pagrindinių valstyb÷s socialinio pobūdžio 
programų (socialin÷s apsaugos, mokymo bei užimtumo) vykdymo būdas ir socialin÷s apsaugos tarnybų teikiamos ne 
medicinos srities paslaugos. 

R. Kalesnykas (2000, 10 p.) socialines paslaugas apibūdina kaip valstyb÷s siekį patenkinti asmens gyvybinius 
poreikius ir sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepaj÷gia to padaryti, bei 
grąžinti asmenims geb÷jimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomen÷je. Taigi galima teigti, kad savo siekį valstyb÷ 
įgyvendina teikdama socialines paslaugas. 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RŪŠYS 

 
Bendrosios socialin÷s paslaugos – tai paslaugos, kurios teikiamos asmenims tam, kad pad÷tų jiems gyventi 

savarankiškai savo namuose ir kad jiems nereiktų teikti socialinių paslaugų (Išorait÷, 2005, 25 p.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Bendrųjų socialinių paslaugų rūšys 
 

Specialiosios socialin÷s paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio geb÷jimams savarankiškai rūpintis 
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų 
nepakanka (LR socialinių paslaugų įstatymas, 8 str., 1 d.). 

Socialin÷s priežiūros paslaugų rūšys (Socialinių paslaugų katalogas, 2006): 
• pagalba į namus; 
• socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 
• apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; 
• laikinas apnakvindinimas; 
• intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

Specialiosios socialin÷s paslaugos asmenims teikiamos tuomet, kai bendrosios socialin÷s paslaugos yra 
neveiksmingos. Specialiosios socialin÷s paslaugos skirstomos į socialin÷s priežiūros ir globos paslaugas. Socialin÷s 
priežiūros paslaugas sudaro pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško 
gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba. Socialin÷s globos paslaugą sudaro 
dienos socialin÷ globa, trumpalaik÷ socialin÷ globa ir ilgalaik÷ socialin÷ globa. O bendrosios socialin÷s paslaugos yra 
tiesiogiai teikiamos paslaugos, t. y. informacijos teikimas ir konsultavimas, pagalba namuose, slauga namuose, globos 
pinigai (pinigai, skirti sumok÷ti už suteiktas socialines paslaugas). Globos pinigai gali būti paskirti asmenims, kurie juos 
gali panaudoti apsirūpindami socialin÷mis paslaugomis. 

Socialin÷s paslaugos teikiamos skurdo atveju, netekusiems t÷vų globos vaikams ir našlaičiams, benamyst÷s, 
bedarbyst÷s, invalidumo atvejais, įvykus nelaimei ir socialin÷s rizikos šeimoms. D÷l socialinių paslaugų, kurių teikimą 
finansuoja savivaldyb÷ iš savo biudžeto ar iš valstyb÷s biudžeto l÷šų specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių 
biudžetams, skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo glob÷jas / rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į 
asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę. 

 

Sociokultūrin÷s 
paslaugos 

Informavimas Konsultavimas 
Tarpininkavimas ir 

atstovavimas 
Maitinimo 

organizavimas 
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI BIRŽŲ RAJONE 

Empirinio tyrimo metu panaudojant eksperto interviu metodą buvo atliktas socialinių paslaugų teikimo teisinio 
reguliavimo ypatumų tyrimas Biržų rajono pavyzdžiu. Ekspertei, Biržų rajono socialin÷s paramos skyriaus vyriausiajai 
specialistei, interviu metu buvo pateikta 12 klausimų.  

Biržų rajone teikiamos 7 bendrosios socialin÷s paslaugos (žr. 1 lentelę). 
 

1 lentel÷. Bendrųjų socialinių paslaugų rūšys bei teikimo dažnis 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos apibūdinimas 
Paslaugos teikimo 

trukm÷ / dažnumas 
1. Informavimas Reikalingos informacijos apie  

socialinę pagalbą suteikimas. 
Informavimas vykdomas socialinių 
paslaugų ir kitose įstaigose, 
nevyriausybin÷se organizacijose bei 
asmens namuose. 

Vienkartinis 
 

2. Konsultavimas Kartu su asmeniu analizuojama asmens 
(šeimos) problemin÷ situacija ir ieškoma 
problemos sprendimo būdų. 
Konsultavimas vykdomas socialinių 
paslaugų ir kitose įstaigose, 
nevyriausybin÷se organizacijose bei 
asmens namuose. 

Iki problemos 
išsprendimo 

3. Tarpininkavimas ir 
atstovavimas 

Pagalbos suteikimas sprendžiant asmens 
(šeimos) problemas (teisines, sveikatos, 
ūkines, buitines, dokumentų tvarkymo, 
mokesčių mok÷jimo, kreipimosi į 
specialistus, ūkinių darbų organizavimo ir 
pan., tarpininkavimo tarp asmens (šeimos) 
ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, 
asmenų). Tarpininkavimas ir atstovavimas 
vykdomas socialinių paslaugų ir kitose 
įstaigose, nevyriausybin÷se organizacijose 
bei asmens namuose. 

Iki problemos 
išsprendimo 

4. Maitinimo organizavimas Pagalba asmenims (šeimoms), kurie d÷l 
nepakankamo savarankiškumo ar 
nepakankamų pajamų nepaj÷gia maitintis 
savo namuose. Maitinimas gali būti 
teikiamas socialinių paslaugų įstaigose, 
kitose maitinimo vietose ar pristatant 
sauso maisto rinkinius į namus. 

Pagal paslaugas 
teikiančios institucijos 
numatytą laiką 

5. Aprūpinimas 
būtiniausiais drabužiais ir 
avalyne 

Būtiniausių drabužių, avalyn÷s ar kitų 
reikmenų teikimas. Aprūpinimą 
organizuoja socialinių paslaugų įstaigos, 
nevyriausybin÷s organizacijos ir kitos 
įstaigos. 

Pagal poreikį 

6. Transporto paslaugų 
teikimas 

Pagalba asmenims, kurie d÷l negalios, 
ligos ar senatv÷s turi jud÷jimo problemų ir 
d÷l to ar d÷l nepakankamų pajamų negali 
naudotis visuomeniniu ar individualiu 
transportu. Transporto paslaugas gali teikti 
paslaugų įstaigos, nevyriausybin÷s 
organizacijos ir kiti teik÷jai. 

Pagal poreikį 

7. Asmens higienos ir 
priežiūros paslaugos 

Pagalba asmenims, kurie d÷l nepakankamų 
pajamų negali ar neturi savo namuose 
galimybių pasirūpinti savo higiena. 
Asmens higienos paslaugos (maudymasis 
vonioje, po dušu ir pan.) gali būti 
teikiamos socialinių paslaugų ir kitose 
įstaigose. 

Pagal poreikį 
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Darytina išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų teikimo dažnis svyruoja nuo vienkartinio teikimo iki 
paslaugą teikiančios institucijos numatyto termino. Tai sąlygoja, kad socialin÷s paslaugos teikiamos atsižvelgiant į jų 
būtinumą. 

Tyrimo metu nustatyta, kad Biržų rajone teikiamos trijų rūšių socialin÷s priežiūros paslaugos (žr. 2 lentelę). 
 

2 lentel÷. Socialin÷s priežiūros paslaugos 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos 
pavadinimas 

Paslaugos apibūdinimas 

Paslaugos 
teikimo 
trukm÷ / 

dažnumas 
1. Pagalba į namus Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš 
tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba 
ruošiant maistą, pagalba dirbant buities ir namų ruošos darbus 
(skalbiant, tvarkant namus, rūpinantis asmens higiena), lyd÷jimas į 
įvairias įstaigas, kitos paslaugos norint asmeniui sudaryti galimybes 
jam gyventi savo namuose. 

Pagal poreikį 

2. Socialinių 
paslaugų 
ugdymas ir 
palaikymas 

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 
bendravimas,maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą 
maitinimą, maisto talonus ar sauso maisto produktų rinkinius, 
organizuojant maitinimą socialinių paslaugų įstaigose), kasdienio 
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 
apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų 
ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbinių 
įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dail÷s dirbiniai, 
keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos 
paslaugos, reikalingos asmens (šeimos) savarankiškumui palaikyti. 

Pagal poreikį 

3. Laikinas 
apnakvindinimas 

Informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvyn÷s 
suteikimas, minimalios asmenin÷s higienos paslaugų organizavimas 
(dušas), minimalių buitinių paslaugų organizavimas (virtuv÷l÷). 

 

 
Socialin÷s priežiūros paslaugos – paslaugos, teikiamos asmeniui (šeimoms) dienos metu siekiant palaikyti ir 

atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. 
Vadovaujantis socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintame 

socialinių paslaugų kataloge apibr÷žtomis socialinių paslaugų rūšimis, rajono savivaldyb÷je neteikiama apgyvendinimo 
savarankiško gyvenimo namuose ir intensyvi krizių įveikimo pagalba asmenims, atsidūrusiems krizin÷je situacijoje. Šių 
paslaugų trūksta ir jos reikalingos rajono gyventojams. 

Nustatyta , kad Biržų rajone teikiama 3–jų rūšių socialin÷ globa (žr. 3 lentelę). 
 

3 lentel÷. Socialin÷s globos paslaugos 

Paslaugos 
pavadinimas 

Paslaugos apibūdinimas 
Paslaugos teikimo 

trukm÷ / dažnumas 
Dienos 
socialin÷ globa 

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 
bendravimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama 
ilgiau nei 5 val. per dieną), asmenin÷s higienos paslaugų 
organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), kasdienio gyvenimo 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 
apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų 
ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas 
(siuvimas, mezgimas, audimas, dail÷s dirbiniai, keramika, 
savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), sveikatos 
priežiūros paslaugos, masažo, kineziterapijos, kitos paslaugos, 
reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį. 

Senyvo amžiaus 
asmenims – nuo 3 iki 8 
val. per dieną, iki 5 
kartų per savaitę 
institucijoje; nuo 3 iki 
8 val. per parą, iki 7 
kartų per savaitę 
asmens namuose. 

Trumpalaik÷ 
socialin÷ globa 

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,  
psichologin÷ pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant 
mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, 
bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, 
mezgimas, audimas, dail÷s dirbiniai ir keramika, patalpų, aplinkos 
tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, asmenin÷s higienos 
paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.). 
 

Senyvo amžiaus 
asmenims – ne mažiau 
kaip 12 val per parą, iki 
1 m÷n. 
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Ilgalaik÷ 
socialin÷ globa 

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir  atstovavimas, 
apgyvendinimas, psichologin÷ pagalba, kasdienio gyvenimo 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 
apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų 
ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas 
(siuvimas, mezgimas, audimas, dail÷s dirbiniai ir keramika, 
patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimas, 
asmenin÷s higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir 
pan.), sveikatos priežiūros paslaugos (slauga). 

Senyvo amžiaus 
asmenims – daugiau 
nei 1 m÷n. per pusę 
metų, neterminuotai. 

 
Socialin÷ globa teikiama globos įstaigose. Socialin÷ globa teikiama senyvo amžiaus asmenims, kuriems 

skiriama daugiausiai socialinių paslaugų, nes šie asmenys neturi artimų žmonių, kurie jais pasirūpintų, tod÷l stengiamasi 
šiems asmenims suteikti socialinę pagalbą, sudaryti jiems sąlygas stiprinti savo geb÷jimus patiems spręsti iškylančias 
socialines problemas ir sumažinti ar išvengti socialin÷s atskirties. 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį Biržų rajone administruoja savivaldyb÷s administracijos 
Socialin÷s paramos skyriaus specialistai, paslaugų poreikį vertina ir teikia savo išvadas socialinio darbo organizatoriai, 
dirbantys aštuoniose seniūnijose. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į: 

• asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens 
interesus ir poreikius atitinkančiomis socialin÷mis paslaugomis; 

• asmens poreikių sritį bei asmens priskyrimą socialinei grupei. 
Biržų rajone socialinių paslaugų poreikio nustatymo procedūra pradedama taip, kad Biržų rajono gyventojai 

d÷l socialinių paslaugų gavimo (išskyrus transporto paslaugas) turi kreiptis į Biržų rajono savivaldyb÷s administracijos 
Socialin÷s paramos skyrių arba į gyvenamosios vietos seniūniją. D÷l socialinių paslaugų gali kreiptis pats asmuo, 
kuriam reikalingos paslaugos, vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo glob÷jas / rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys, 
bendruomen÷s nariai. Be to, asmenys, negalintys atvykti į skyrių ar seniūniją, d÷l socialinių paslaugų gali kreiptis 
telefonu. Pagal gyvenamąją vietą užpildo Prašymą-paraišką socialin÷ms paslaugoms gauti bei pateikia asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. D÷l bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, 
konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, aprūpinimo paramos būdu gautais drabužiais) gavimo asmens raštiškas 
prašymas nebūtinas. D÷l bendrųjų socialinių paslaugų, kurių skyrimo duomenys turi būti įvesti į Socialin÷s paramos 
informacin÷s sistemos duomenų bazę (aprūpinimas technin÷s pagalbos priemon÷mis, transporto paslaugomis), turi būti 
pateiktas Prašymas-paraiška socialin÷ms paslaugoms gauti paslaugas teikiančiai įstaigai. Seniūnijos socialinio darbo 
organizatorius, gavęs asmens raštišką prašymą ar informaciją apie poreikio socialin÷ms paslaugoms įvertinimo 
reikalingumą iš Socialin÷s paramos skyriaus, ne v÷liau kaip per 7 darbo dienas privalo įvertinti asmens socialinių 
paslaugų poreikį. Asmens poreikio socialinei globai vertinimas atliekamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. 
Seniūnijos socialinio darbo organizatorius, nustatęs asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildytą formą 
pateikia Socialin÷s paramos skyriui. Socialin÷s paramos skyrius dokumentus d÷l ilgalaik÷s socialin÷s globos pateikia 
komisijai, priimančiai rekomendacinio pobūdžio sprendimą d÷l socialinių paslaugų skyrimo. Sprendimą d÷l socialinių 
paslaugų skyrimo priima savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

Biržų rajone yra 12 įstaigų, kurios teikia socialines  paslaugas (žr. 4 lentelę). 
 

4  lentel÷. Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas 

Pavadinimas Apibūdinimas 

Medeikių vaikų globos 
namai 

Tai visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksin÷, nuolatin÷s specialistų priežiūros 
reikalaujanti pagalba (informavimas, atstovavimas, apgyvendinimas, maitinimas, socialinių 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmenin÷s higienos, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio 
organizavimas ir kt.) vaikams, likusiems be t÷vų globos, ir socialin÷s rizikos šeimų vaikams. 

N. ir S. Vasiljevų 
šeimyna 

Tai visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksin÷, nuolatin÷s specialistų priežiūros 
reikalaujanti pagalba (informavimas, atstovavimas, apgyvendinimas, maitinimas, socialinių 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmenin÷s higienos, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio 
organizavimas ir kt.) vaikams, likusiems be t÷vų globos, ir socialin÷s rizikos šeimų vaikams. 
 

G. ir H. Kantonų 
šeimyniniai globos 
namai 

Tai visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksin÷, nuolatin÷s specialistų priežiūros 
reikalaujanti pagalba (informavimas, atstovavimas, apgyvendinimas, maitinimas, socialinių 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmenin÷s higienos, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio 
organizavimas ir kt.) vaikams, likusiems be t÷vų globos, ir socialin÷s rizikos šeimų vaikams. 
 

VšĮ „Vaiko užuov÷ja“ Tai visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksin÷, nuolatin÷s specialistų priežiūros 
reikalaujanti pagalba (informavimas, atstovavimas, apgyvendinimas, maitinimas, socialinių 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmenin÷s higienos, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio 
organizavimas ir kt.) vaikams, likusiems be t÷vų globos, ir socialin÷s rizikos šeimų vaikams. 
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Legailių vienišų 
asmenų ir senelių 
globos namai 

Šiose įstaigose  teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, buitin÷s, bendravimo, konsultavimo, 
informavimo ir kt. paslaugos pagal poreikius senyvo  amžiaus ir neįgaliems asmenims. 

VšĮ Vincento Pauliečio 
globos namai 

Šiose įstaigose  teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, buitin÷s, bendravimo, konsultavimo, 
informavimo ir kt. paslaugos pagal poreikius senyvo  amžiaus ir neįgaliems asmenims. 

VšĮ Onos Milien÷s 
senelių globos namai 

Šiose įstaigose  teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, buitin÷s, bendravimo, konsultavimo, 
informavimo ir kt. paslaugos pagal poreikius senyvo  amžiaus ir neįgaliems asmenims. 

Darželis – mokykla 
„Vytur÷lis“ 

Šioje įstaigoje teikiamas informavimo, konsultavimo, bendravimo, laisvalaikio 
organizavimo, ugdymo organizavimo, psichologin÷ pagalba.  Skirta neįgaliems vaikams. 

Kučgalio specialiojo 
ugdymo centras 

Šioje įstaigoje teikiamas informavimo, konsultavimo, bendravimo, laisvalaikio 
organizavimo, ugdymo organizavimo, psichologin÷ pagalba, aprūpinimas technin÷s 
pagalbos priemon÷mis. Skirta vaikams su psichine negalia. 

Labdaros ir paramos 
fondo „Vilties šviesa“ 
vaikų dienos centras 

Šioje įstaigoje teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrin÷s paslaugos, 
asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, maitinimo  organizavimo paslaugos, 
vyksta individualus darbas su vaikais, t÷vais ir kitais šeimos nariais. Skirta socialin÷s rizikos 
ir nepasiturinčių šeimų vaikams. 

Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos dienos 
užimtumo centras 

Teikiamos bendrosios socialin÷s paslaugos: informavimas, konsultavimas, aprūpinimas 
būtiniausiais drabužiais, transporto organizavimas, asmenin÷s higienos ir priežiūros 
paslaugos. Teikiamos specialiosios socialin÷s paslaugos: savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymas, pagalba namuose, specialiosios paslaugos dienos užimtumo centre. 

VšĮ Biržų aklųjų ir 
silpnaregių dienos 
centras 

Teikiamos bendrosios socialin÷s paslaugos: informavimas, konsultavimas, aprūpinimas 
būtiniausiais drabužiais, transporto organizavimas, asmenin÷s higienos ir priežiūros 
paslaugos. Teikiamos specialiosios socialin÷s paslaugos: savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymas, pagalba namuose, specialiosios paslaugos dienos užimtumo centre. 

Biržų socialinių 
paslaugų centras 

Teikia bendrąsias socialines paslaugas: informavimas, konsultavimas, aprūpinimas technin÷s 
pagalbos priemon÷mis. Specialiosios socialin÷s paslaugos: pagalba į namus.  Skirta 
asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia ir 
suaugusiems su negalia. 

 
Ilgalaikes socialin÷s globos paslaugas senyvo  amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia trys socialin÷s globos 

įstaigos: VšĮ Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai, Biržų rajono Legailių globos namai  ir VšĮ Onos 
Milien÷s senelių globos namai. Legailių globos namai teikia ir trumpalaik÷s globos paslaugas. 

Apibendrinant pateiktų socialinių paslaugų įstaigų Biržų rajono savivaldyb÷je duomenis daroma išvada, kad 
būtina pl÷toti socialinių paslaugų centrus kaimiškose vietov÷se. 

 
IŠVADOS 

 
1. Socialin÷s paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) d÷l amžiaus, 

neįgalumo, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar visiškai praradusiam 
geb÷jimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti bendruomen÷s 
gyvenime. 

2. Socialin÷s paslaugos skirstomos į bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialines paslaugas. 
Bendrosios socialin÷s paslaugos – tai paslaugos, kurios teikiamos asmeniui (šeimai), kurio geb÷jimai 
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be 
nuolatin÷s specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis. Specialiosios socialin÷s paslaugos – tai 
paslaugos, kurios asmens globos tikslais teikiamos specialiose įstaigose. 

3. Apibendrinant atlikto tyrimo rezultatus pasteb÷ta, kad paslaugos Biržų rajone (dienos socialin÷ globa 
suaugusiems asmenims su negalia institucijose) yra išvystytos ir paslaugų teikimas atitinka paslaugų 
išvystymo normatyvus šalyje. Neteikiamos šios paslaugos: trumpalaik÷ socialin÷ globa institucijoje 
socialin÷s rizikos asmenims (n÷ra nakvyn÷s namų, krizių centrų, psichologin÷s bei socialin÷s reabilitacijos 
įstaigų). Tyrimo duomenys rodo, kad socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja pakankamai teis÷s aktų, 
teikiamų paslaugų yra labai daug. Tačiau skiriamas nepakankamas d÷mesys kaimo vietov÷se 
gyvenantiems asmenims ir nepakankamai užtikrinamas socialinių paslaugų prieinamumas, kadangi 
daugelis socialinių paslaugų įstaigų yra įsikūrusios miesto teritorijoje. 

 
REKOMENDACIJOS 

 
Atlikus interviu apie socialinių paslaugų teikimo teisinio reglamentavimo ypatumus Biržų rajone 

rekomenduojama: 
1. Nors socialines paslaugas teikia pakankamai įstaigų, bet jų daugiausiai yra miesto teritorijoje, tod÷l 

tikslinga įsteigti socialinių paslaugų centrų ir kaimiškose vietov÷se, kadangi d÷l didesnio paslaugų 
prieinamumo būtų efektyviau aptarnaujama daugiau asmenų iš pastarųjų vietovių. 
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2. Nors interviu duomenys rodo, kad daugelis žmonių d÷l socialinių paslaugų kreipiasi laiku, tačiau yra ir 
tokių asmenų, kurie nesikreipia d÷l informacijos stokos. Rekomenduotina savivaldybei ir socialinių 
paslaugų darbuotojams rengti konferencijas, platinti informacinius leidinius apie socialines paslaugas, 
ypatingą d÷mesį skiriant kaimiškose vietov÷se gyvenantiems asmenims. 
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LEGAL REGULATORY PECULIARITIES OF SOCIAL SERVICE PROVISION IN BIRŽAI AREA 

 
Summary 

 
On the basis of the analysis of the Lithuanian law and scientific literature the peculiarities of social services are 

disclosed.  
The empirical research data shows that the legal regulation of social services in Biržai area is sufficient. Social 

services in the area are provided by the various groups of persons.  However, the insufficient attention is paid to the 
persons residing in rural areas. 
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ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ INFORMUOTUMO 
APIE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ TYRIMAS 

 
Rasa Griguolait÷ 

Reda Lekait÷ 
(mokslinis vadovas) 

 
ĮVADAS 

 
Žmones nuo seno supa pavojų kupina aplinka. Tačiau kiekviename žmoguje slypi sugeb÷jimas įsp÷ti apie 

galimus pavojus, sumažinti jų poveikį ir neigiamus padarinius. Tod÷l esame linkę draustis nuo nemalonių netik÷tumų ir 
potencialių rizikos faktorių. Kiekvienam piliečiui aišku, kad jis bet kada gali tapti priklausomas nuo aplinkinių 
pagalbos, paramos ir garantijų. Netikrumas d÷l ateities formuoja natūralų žmogaus apsaugos poreikį, kuris gali būti 
patenkinamas visuomeninio susitarimo pagrindu.  

Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas – patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumo 
nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepaj÷gia to padaryti, o šalutinis šių paslaugų tikslas – grąžinti 
asmenims geb÷jimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę. 

Socialin÷s paslaugos – viena iš svarbiausių socialin÷s paramos formų. Bendrosios socialin÷s paslaugos bei 
socialin÷ priežiūra teikiamos siekiant pad÷ti asmenims savarankiškai gyventi savo namuose ir bendruomen÷je.  

Probleminis klausimas: koks Šiaulių kaimiškosios seniūnijos gyventojų informuotumo lygis socialinių 
paslaugų klausimais? 

Darbo objektas – socialin÷s paslaugos. 
Darbo tikslas – atskleisti socialinių paslaugų rūšis ir visuomen÷s informuotumo apie socialines paslaugas lygį. 
Darbo uždaviniai:  
1. Išsiaiškinti socialinių paslaugų sampratą ir rūšis. 
2. Pateikti socialinių paslaugų skyrimo tvarką ir gavimo sąlygas. 
3. Išanalizuoti visuomen÷s informavimo lygį socialinių paslaugų klausimais Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje. 
Darbo metodai: 
1. Teis÷s aktų turinio analiz÷. 
2. Mokslin÷s literatūros turinio analiz÷. 
3. Duomenų analiz÷ ir apibendrinimas. 

 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SAMPRATA IR RŪŠYS 

 
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme teigiama, kad socialin÷s paslaugos – tai paslaugos, kuriomis 

suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), d÷l amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, 
neįgijusiam arba praradusiam geb÷jimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti 
visuomen÷s gyvenime. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti geb÷jimus ir 
galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat pad÷ti įveikti socialinę 
atskirtį. Socialin÷s paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomen÷s socialin÷ms problemoms 
kilti, taip pat visuomen÷s saugumui užtikrinti. 

Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grup÷s: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, asmenys su 
negalia ir jų šeimos, likę be t÷vų globos vaikai, socialin÷s rizikos vaikai ir jų šeimos, socialin÷s rizikos šeimos, vaikus 
globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.  

 
Lentel÷. Socialinių paslaugų samprata 

Autorius/šaltinis 
 

Socialinių paslaugų samprata 
 

Socialin÷s apsaugos 
terminų žodynas 

LT tiesiogiai teikiamos paslaugos, pagalba ir slauga namuose, konsultavimas bei pinigin÷s 
išmokos (globos pinigai), skirtos sumok÷ti už socialines paslaugas 

A. Guogis 1. Pagrindinių valstyb÷s socialinio pobūdžio programų (socialin÷s apsaugos, mokymo bei 
užimtumo) vykdymo būdas 
2. Socialin÷s apsaugos tarnybų teikiamos ne medicinos srities paslaugos 

A. Valentas 
 

Paslaugos kartu su materialin÷mis g÷ryb÷mis įeina į visuomen÷s vartojimo fondą ir turi 
piniginę išraišką. Socialin÷s visuomen÷s paslaugos yra racionalios vartojimo struktūros 
elementas. Vienos jų daugiausia tenkina buitinius poreikius, o kitos jų socialines ir kultūrines 
reikmes. Pirmosios yra mokamos, antrosios tenka gyventojams per visuomeninius fondus 

L.Žalimien÷ Tai nemateriali tam tikrai visuomen÷s daliai suteikta socialin÷ pagalba 

Šaltinis:  sudaryta autor÷s 
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Socialinių paslaugų rūšys 
 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nurodomos bendrosios ir specialiosios socialin÷s paslaugos. 
Bendrosios socialin÷s paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio geb÷jimai savarankiškai rūpintis asmeniniu 

(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatin÷s 
specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis.  

Bendrosioms socialin÷ms paslaugoms (žr. 1 pav.) priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir 
atstovavimo, sociokultūrin÷s paslaugos, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais 
reikalingais drabužiais ir avalyne bei kitos paslaugos. Bendrosios socialin÷s paslaugos yra tiesiogiai teikiamos 
paslaugos (žr. 1 pav.). 

 

 
 

1 pav. Bendrosios socialin÷s paslaugos 
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Specialiosios socialin÷s paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio geb÷jimams savarankiškai rūpintis 

asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų 
nepakanka.  

Specialiosioms paslaugoms priskiriama socialin÷ priežiūra ir socialin÷ globa.  
Socialin÷ priežiūra yra visuma paslaugų, kurios asmeniui (šeimai) teikiamos kaip kompleksin÷ pagalba, kuriai 

nereikia nuolatin÷s specialistų priežiūros. Socialinei priežiūrai priskiriamos pagalbos į namus, socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo, laikinos nakvyn÷s bei kitos paslaugos. 

Socialin÷ globa yra visuma paslaugų, kurios asmeniui teikiamos kaip kompleksin÷ pagalba, kuriai reikia 
nuolatin÷s specialistų priežiūros. Specialiosios socialin÷s paslaugos gali būti teikiamos įstaigose, kurios išvardytos 2 
paveiksle.  

 

 
 

2 pav. Socialin÷s įstaigos 
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KLASIFIKAVIMAS 

 
Socialin÷s paslaugos klasifikuojamos pagal gav÷jus, pagal teik÷jus, teikiamų paslaugų pobūdį. Socialin÷s 

paslaugos skiriamos asmens, jo šeimos narių  arba rūpintojo / glob÷jo raštišku prašymu. Teis÷ į socialines paslaugas 
įgyvendinama, kai savivaldyb÷s administracijos socialinio padalinio vadovas socialinių darbuotojų, įvertinusių 
socialinių paslaugų poreikį, teikimu paskiria socialinių paslaugų rūšį ir mastą. Raštiškas sutikimas ar atsisakymas skirti 
socialinę paslaugą asmeniui įteikiamas ne v÷liau kaip per 1 m÷nesį nuo prašymo gavimo dienos.  

Socialin÷s paslaugos skirstomos pagal klientų grupes (žr. 3 pav.). Senyvų  žmonių grupei priklauso asmenys, 
sulaukę 65 metų amžiaus. Dažniausiai ši grup÷ dar skirstoma į kelis pogrupius: nuo 65 m. iki 75 m., nuo 76 m. iki 85 
m., nuo 86 m. ir vyresni. Neįgalūs suaugusieji ir vaikai skirstomi į turinčius fizinę ar proto negalią. Probleminių šeimų 
grupei priklauso šeimos, kuriose t÷vai neprižiūri vaikų, kurios gyvena asocialų gyvenimą, t÷vai turi problemų su vaikais 
d÷l jų elgesio bei smurtą patyrusios moterys ir vaikai. Rizikos grupei priskiriami asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, 
narkotikais, grįžę iš įkalinimo įstaigų, benamiai, prostitut÷s, bedarbiai ir kt. Kitos klientų grup÷s – etnin÷s mažumos, 
pab÷g÷liai, emigrantai ir pan. 
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3 pav. Socialinių paslaugų klientų grup÷s 
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Dažniausiai socialinių paslaugų įstaigos teikia paslaugas kuriai nors vienai klientų grupei pagal tai, kokie yra 

tos klientų grup÷s poreikiai (dienos centrai – probleminiams vaikams, krizių centrai – patyrusioms smurtą moterims ir 
jų vaikams).  

Socialinių paslaugų įstaigų steig÷jas gali būti valstyb÷, savivaldyb÷s ir religin÷s bendruomen÷s, privatūs ir 
juridiniai asmenys. Jų steigiamos įstaigos gali tur÷ti skirtingą juridinį statusą: biudžetin÷s arba viešosios įstaigos. 
Kartais nevyriausybin÷s organizacijos ar religin÷s bendruomen÷s teikia socialines paslaugas neįsteigusios socialinių 
paslaugų įstaigos, bet vykdo šią paslaugų teikimo veiklą kaip tam tikrą dalį įgyvendinamos programos.  

 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZATORIAI IR GAVIMO SĄLYGOS 

 
Pagrindin÷s socialinių paslaugų valdymo institucijos yra: 

• Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija; 
• apskričių viršininkai; 
• savivaldyb÷s; 
• Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos. 

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija: įgyvendina valstyb÷s socialinių paslaugų politiką; pagal savo 
kompetenciją teikia siūlymus Vyriausybei d÷l valstyb÷s socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo 
krypčių bei rengia teis÷s aktų projektus d÷l asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų 
skyrimo, teikimo, finansavimo, mok÷jimo už socialines paslaugas, socialin÷s globos normų, socialin÷s globos įstaigų 
licencijavimo, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų pad÷j÷jų profesin÷s kvalifikacijos k÷limo ir veiklos 
reglamentavimo ir kt.; analizuoja ir vertina socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikia siūlymus savivaldyb÷ms d÷l 
socialinių paslaugų planavimo, organizavimo; rengia ir įgyvendina valstyb÷s socialinių paslaugų programas ir 
projektus. 

Apskrities viršininkas: įgyvendina valstyb÷s socialinių paslaugų politiką apskrityje; steigia, reorganizuoja ir 
likviduoja regionin÷s reikšm÷s socialinių paslaugų įstaigas bei užtikrina jų funkcionavimą; rengia ir įgyvendina 
apskrities socialinių paslaugų programas ir projektus. 

Savivaldyb÷: planuoja socialines paslaugas; vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius; pagal 
gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis; vertina ir nustato socialinių 
paslaugų finansavimo poreikį.  

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas: vertina, prižiūri ir kontroliuoja socialinių paslaugų kokybę; 
teikia metodinę pagalbą d÷l socialin÷s globos normų taikymo; išduoda licencijas teikti socialinę globą, sustabdo ir 
naikina jų galiojimą; atlieka įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatytas funkcijas.  

Kreipimasis d÷l socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai). D÷l socialinių paslaugų, kurių teikimą 
finansuoja savivaldyb÷ iš savo biudžeto l÷šų ar iš valstyb÷s biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių 
biudžetams, skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo glob÷jas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į 
asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį 
smurtą arba kyla gr÷sm÷ jo fiziniam ar emociniam saugumui, d÷l bendrųjų socialinių paslaugų ir socialin÷s priežiūros 
skyrimo, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo glob÷jas, rūpintojas gali kreiptis ir į kitą, ne asmens (šeimos) 
gyvenamosios vietos, savivaldybę. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomen÷s socialinio saugumo interesais, prašymą 
d÷l socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomen÷s nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, 
nurodę priežastį, d÷l kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo glob÷jas, rūpintojas negali to padaryti pats.  

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymas. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas 
individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir 
poreikius atitinkančiomis socialin÷mis paslaugomis. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai 
vertinant šeimos narių geb÷jimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su 
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visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis 
socialin÷mis paslaugomis ar socialine priežiūra. Asmens (šeimos), pageidaujančio gauti socialines paslaugas, kurias 
finansuoja savivaldyb÷ iš savo biudžeto l÷šų ar iš valstyb÷s biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių 
biudžetams, socialinių paslaugų poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldyb÷s institucijos nustatyta 
tvarka.  

ŠIAULIŲ KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ INFORMAVIMO 
APIE SOCIALINES PASLAUGAS TYRIMAS 

 
Tyrimo organizavimas. Siekiant išanalizuoti socialinių paslaugų poreikį bei informavimą apie socialines 

paslaugas buvo sudaryta anketa ir atliktas tyrimas. Akcentuojama, kad kaimiškosios seniūnijos, pasižyminčios aukštu 
nedarbo lygiu, prasta demografine pad÷timi ir prastai sprendžiamais socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo 
mechanizmais, sudaro atskirą problemų ratą.  

Apklausa buvo atlikta anketavimo būdu, išdalinant anketas asmenims, gyvenantiems Šiaulių kaimiškojoje 
seniūnijoje. 

Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje yra 58 kaimai. Empirinio tyrimo metu atsitiktine tvarka buvo apklausti 6 
gyvenviečių gyventojai nuo 20 metų. Iš viso buvo išdalinta 91 anketa.  

Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Atlikus anketinę apklausą, kiekybiškai ištirtas Šiaulių kaimiškosios 
seniūnijos gyventojų informavimo lygis socialinių paslaugų klausimais. Buvo analizuojami anketiniai respondentų 
atsakymai, kurie pateikti grafiškai kartu su apibendrinta kiekvieno klausimo analize. 

Kadangi anketa anonimiška, buvo naudotasi tokiais demografiniais kriterijais, kaip amžius ir socialinis 
statusas. Dalis klausimų buvo susiję su socialin÷mis paslaugomis, siekta išsiaiškinti, kaip žmon÷s yra informuoti apie 
socialines paslaugas, ką žino apie tai. 

1/3 atsakiusiųjų į anketos klausimus buvo nuo dvidešimties iki trisdešimties metų, į dvidešimt šešias anketas 
atsak÷ respondentai nuo penkiasdešimties metų (2/7), į dvidešimt anketų atsak÷ 2/9 nuo keturiasdešimties iki 
penkiasdešimties metų amžiaus ir į trylika anketų atsak÷ 1/7 respondentų nuo trisdešimties iki keturiasdešimties metų 
amžiaus. 

Nedirbančių buvo penkiasdešimt vienas respondentas (5/9), o dirbančių buvo keturiasdešimt gyventojų (4/9). 
Buvo respondentų pasidom÷ta apie socialinį statusą. Daugiausia apklaustųjų (dvidešimt vienas) yra bedarbiai 

(1/5), devyniolika apklaustųjų yra studentai (1/5), šešiolika respondentų – tarnautojai, specialistai ir darbininkai (1/6). 
Respondentams reik÷jo pažym÷ti, kokia pagalba būtų reikalinga siekiant išvengti skurdo (žr. 4 pav.). 

Pateiktame paveiksle matome, kad trisdešimt vienas respondentas mano, kad siekiant išvengti skurdo reikia padidinti 
minimalaus darbo užmokestį (2/7), dvidešimt penki respondentai mano, kad norint išvengti skurdo, svarbiausia yra 
teikti pagalbą įsidarbinant (1/4), vienuolika respondentų mano, kad vyriausyb÷ daugiau tur÷tų kompensuoti vaistus, 
daugiau l÷šų skirti sveikatos priežiūros paslaugoms bei suteikti lengvatas transportui. 

Buvo pasidom÷ta, ar respondentai naudojasi socialin÷mis paslaugomis, teikiamomis Šiaulių kaimiškojoje 
seniūnijoje. Į klausimą daugiausia atsak÷, kad nesinaudoja socialin÷mis paslaugomis, teikiamomis Šiaulių kaimiškojoje 
seniūnijoje,  – šešiasdešimt septyni respondentai (2/3), o trisdešimt trys apklaustieji pažym÷jo, kad naudojasi šiomis 
teikiamomis paslaugomis (1/3). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pav. Labiausiai reikalinga pagalba siekiant išvengti skurdo 
Šaltinis: sudaryta autor÷s 
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Respondentų buvo pasiteirauta, ar žino, kokie teis÷s norminiai aktai reglamentuoja teikiamas socialines 
paslaugas. Daugiausia (keturiasdešimt) atsak÷, kad nežino, kokie teis÷s norminiai aktai reglamentuoja teikiamas 
socialines paslaugas (4/9), dvidešimt septyni respondentai pažym÷jo, kad žino, o dvidešimt keturi respondentai 
pažym÷jo, kad neturi nuomon÷s šiuo klausimu. 

Respondentų užklausta, ar socialinių paslaugų skyrimo tvarka jiems yra aiški ir suprantama (žr. 5 pav.). 
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5 pav. Socialinių paslaugų skyrimo tvarkos aiškumas 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Kitu punktu respondentų buvo paprašyta, kad parašytų savo nuomonę, ką reik÷tų keisti siekiant padidinti 

visuomen÷s informuotumo lygį (žr. 6 pav.). 
 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
6 pav. Respondentų nuomon÷ 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Kaip matome, trisdešimt septyni (1/3) respondentai atsak÷, kad nuomon÷s neturi, trisdešimt trys paraš÷, kad 

reik÷tų daugiau informacijos skelbti vietin÷je spaudoje, laikraščiuose, per televiziją, radiją, internete. Šešiolika (1/6) 
paraš÷, kad reikia rengti įvairias konferencijas, pageidautų, kad būtų daugiau susitikimų su gyventojais, socialiniai 
darbuotojai lankytųsi pas kaimo žmones. 

Buvo pateiktas socialinių paslaugų sąrašas. Prašyta įvertinti jų kaime teikiamas paslaugas pagal tai, kiek jos 
yra pakankamos / nepakankamos. Respondentų nuomon÷ apie informavimą (žr. 7 pav.).  

 
Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

7 pav. Informavimas 
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Kaip matome, trisdešimt septyni (3/8) pažym÷jo, kad jų kaime informavimo apie socialines paslaugas 

nepakanka, dvidešimt vienas (1/5) apklaustasis mano, kad iš dalies pakanka, devyniolika (1/5) respondentų mano, kad 
visiškai pakanka. 

Respondentų buvo paklausta apie konsultavimą (žr. 8 pav.): ar socialinių darbuotojų konsultavimo kokyb÷ 
atitinka gyventojų lūkesčius. Trisdešimt keturi (3/8) respondentai pažym÷jo, kad konsultacijų nepakanka, dvidešimt du 
(1/4) pažym÷jo, kad tik iš dalies pakanka, šešiolikos (1/6) respondentų nuomon÷, kad išvis neteikiamas konsultavimas, 
trylika (1/7) atsak÷, kad visiškai pakanka. 
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8 pav.  Devinto klausimo susisteminta lentel÷ 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Respondentams reik÷jo pasisakyti apie socialinių darbuotojų tarpininkavimą ir atstovavimą gyventojams. Apie 

socialinių darbuotojų tarpininkavimą respondentų nuomon÷ labai neišsiskyr÷ – dvidešimt vienas respondentas (1/4) 
pažym÷jo, kad nepakanka, dvidešimt asmenų (2/9) pažym÷jo, kad iš dalies pakanka, septyniolika respondentų (1/5) 
galvoja, kad tokia paslauga neteikiama, dvylika (1/8) mano, kad visiškai pakanka, vienuolika (1/8) pažym÷jo, kad sunku 
pasakyti, dešimt (1/9) respondentų įsitikinę, kad ši paslauga nereikalinga. 

Respondentams reik÷jo pareikšti nuomonę apie aprūpinimą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais 
reikmenimis. Dvidešimt respondentų (2/9) atsak÷, kad paslaugų nepakanka, aštuoniolika (1/5) mano, kad tokios 
paslaugos neteikiamos, penkiolika (1/6) galvoja, kad iš dalies pakanka. 

Susisteminus visus devinto punkto atsakymus, matyti (žr. 8 pav.), kad daugiausia respondentų atsakymai buvo: 
nepakanka ir neteikiama. D÷l to galime akcentuoti, kad klientai yra pasyvūs vartotojai, nes remdamiesi anketos 
atsakymais galime daryti išvadas, kad informavimas apie teikiamas socialines paslaugas yra itin prastas, o teikiamos 
paslaugos yra gana žemos kokyb÷s arba yra nepakankamos. Taip pat svarbu yra pridurti, kad socialinių darbuotojų 
kompetencijos lygis ne visada atitinka gyventojų poreikius. 

Dešimtuoju punktu respondentų buvo paprašyta pažym÷ti tik jiems svarbiausius veiksnius, įvertinant 
intensyvumą procentais, kas lemia socialinių paslaugų poreikį (žr. 9 pav.).  

Sud÷jus visus respondentų surašytus procentus, kaip matome susistemintoje lentel÷je, daugiausia procentų 
surinko bedarbyst÷, finansiniai sunkumai ir priklausomyb÷s ligos. Iš devyniasdešimt vienos anketos penkiolikoje anketų 
šis klausimas neįskaitytas, kadangi neteisingai buvo paskirstyti procentai. 

Apibendrinant galima teigti, kad visos kaimo gyvenimo problemos glaudžiai susijusios. Nedarbą dažniausiai 
lemia žemas išsilavinimo lygis, atotrūkis nuo darbo rinkos ir pačių asmenų pasyvumas. Tai sąlygoja bedarbių socialinių 
problemų sprendimų sud÷tingumą. Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad seniūnijos gal÷tų labiau rūpintis 
gyventojų užimtumo ir kitomis priemon÷mis. Kaimiškosiose seniūnijose dažniausiai rūpinamasi identifikuoti, kokios 
paslaugos iš teikiamų seniūnijose socialinių paslaugų tinklo asmeniui reikalingos ir įvertinti jų apimtį, tačiau, vertinant 
paslaugų kokybę, dažnai neatsižvelgiama į tai, kad paslauga nebuvo veiksminga ir efektyvi. 
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9 pav. Veiksniai, lemiantys socialinių paslaugų poreikį  
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

IŠVADOS 

1. Socialin÷s paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), d÷l amžiaus, 
neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam geb÷jimus 
ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomen÷s gyvenime. 
Socialinių paslaugų rūšys: bendrosios ir specialiosios paslaugos.  

2. Socialin÷s paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir 
poreikius, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 16 straipsnio nuostatas, ir 
nuolat vertinant teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą asmens (šeimos) galimyb÷ms ir geb÷jimams 
rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ar dalyvauti visuomen÷s gyvenime ugdyti ar kompensuoti.  

3. Atlikus tyrimą apie visuomen÷s informavimo lygį socialinių paslaugų klausimais Šiaulių kaimiškojoje 
seniūnijoje, nustatyta, kad informuotumo lygis yra prastas. Tai matyti pateiktose lentel÷se. Analizuojant 
kaimo gyventojų atsakymus galima teigti, kad kaimo gyventojai tur÷tų ne tik naudotis paslaugomis, bet ir 
patys aktyviai dalyvauti jas kuriant. Gyventojai tikisi, kad seniūnijų darbuotojai išspręs jų problemas, bet 
patys neturi aiškaus supratimo, kaip tai tur÷tų būti padaryta. Didelę įtaką paslaugos teikimo procesui 
kaimo vietov÷se turi bendra seniūnijų darbuotojų kultūra bei geranoriškumas. Vartotojų lūkesčių ir 
poreikių konkretumas suformuotų jų nuomonę apie laukiamą paslaugų kokybę vertinant galutinę paslaugą. 
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Summary 

 
On the basis of the analysis of the Lithuanian law and scientific literature, the types of social services and 

public awareness about social services were defined. 
The study has revealed that the level of public awareness of social services in Šiauliai subdistrict council is 

insufficient. 
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GINČŲ DöL NUOMOS SUTARČIŲ VYKDYMO ANALIZö LIETUVOS 
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PRAKTIKOS PAVYZDŽIU 

 
Virginija Silevičiūt÷ 

Virgilijus Januška 
(mokslinis vadovas) 

ĮVADAS 

 
Vienokiems arba kitokiems asmenų poreikiams tenkinti kasdien reikia įvairių daiktų. Įsigyti nuosavyb÷s teisę į 

tuos daiktus ne visuomet būtina ir tikslinga ekonominiu požiūriu. Tokie poreikiai gali būti tenkinami laikinai 
pasinaudojant turtu už tam tikrą atlyginimą. Tokių poreikių tenkinimo būdas yra vadinamas nuoma. Net ir dabar įvairių 
šalių teis÷s normos yra išsaugojusios šią rom÷nų teis÷je įtvirtintą nuomos santykių paskirtį – daiktų perdavimą laikinai 
naudotis už mokestį.    

Tyrimo probleminis klausimas: ar pagrįstos ginčų d÷l nuomos sutarčių vykdymo priežastys? 
Tyrimo objektas – nuomos sutartys.  
Tyrimo tikslas – atskleisti nuomos sutarčių teisinio reglamentavimo ypatumus sąlytyje su ginčų d÷l jų 

vykdymo priežastingumu ir pagrįstumu. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Atskleisti nuomos sutarties sampratą. 
2. Išsiaiškinti nuomos sutarties šalių teises ir pareigas. 
3. Išvardinti nuomos sutarčių rūšis. 
4. Atskleisti priežastis ginčų, kylančių vykdant nuomos sutartis. 
Tyrimo metodai: 
1. Teis÷s aktų turinio analiz÷ ir apibendrinimas. 
2. Literatūros šaltinių turinio analiz÷ ir apibendrinimas. 
3. Ginčų d÷l nuomos sutarčių LAT analiz÷ ir apžvalga. 
 

NUOMOS SUTARTIES SAMPRATA 
 
Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis 

juo už mokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mok÷ti nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
(toliau – CK), 6.477 str., 1 d.). Tai yra vienas iš klasikinių sandorių, žinomas civilin÷je teis÷je nuo rom÷nų laikų. 
Skirtumas tarp nuomos ir pirkimo-pardavimo, kurį nurodydavo rom÷nų juristai, yra tas, kad asmuo pirkdamas daiktą 
įgydavo nuolatinę daikto valdymo teisę, o nuomos pagrindu daiktu naudodavosi laikinai.  

Akivaizdu, kad nuoma, kaip prievolin÷s teis÷s institutas, turi daiktin÷ms teis÷ms būdingų požymių, nes 
nuomos santykių turinys apima ne tik naudojimąsi daiktu, bet ir to daikto valdymą.  

Svarbu pabr÷žti, koks yra nuomos sutarties dalykas. Lietuvos civilin÷ teis÷ numato vien tik daiktų, o ne turtinių 
teisių, paslaugų arba darbų nuomą. Ši nuostata svarbi teisiniam santykių kvalifikavimui atskiriant nuomos, atlygintinų 
paslaugų teikimo ir rangos santykius. Tod÷l CK 6.477 str. 3 d. numatyta, jog nuomos sutartyje turi būti nurodytas 
daiktas ar jo požymiai, leidžiantys nustatyti daiktą, kurį nuomotojas privalo perduoti nuomininkui. Jeigu tokie požymiai 
sutartyje nenurodyti ir nuomos sutarties dalyko negalima nustatyti remiantis kitais požymiais, tai nuomos sutartis 
laikoma nesudaryta. 

Svarbi nuomos sutarties ypatyb÷ yra ta, kad ją gali sudaryti tik savininkas arba atitinkamus įgaliojimus iš 
savininko gavęs asmuo. Nuomos sutartis sudaryta ne savininko ir be jo sutikimo laikoma savininko nuosavyb÷s teisių 
pažeidimu ir yra pagrindas ją pripažinti negaliojančia. 

Apibendrinant galima teigti, kad nuomos sutartys civilin÷je teis÷je turi savo atskirą vietą, tod÷l ir sutarties 
šalys, sudarydamos ir taikydamos sutartį, ir Teismas, aiškindamas tokias sutartis, vadovaujasi specialiomis CK 
normomis, kurias reguliuoja nuomos sutartys. Manau, aptartoje civilin÷je byloje Teismas nepriekaištingai ir visai 
suprantamai paaiškino CK normas, susijusias su nuomos sutarties sudarymo taisykl÷mis. 

 
NUOMOS SUTARČIŲ RŪŠYS 

Atskirų nuomos sutarčių rūšių (žr. 1 pav.) sureguliavimas CK n÷ra paremtas kokiais nors bendrais 
klasifikavimo kriterijais. Įstatymo leid÷jas numat÷ atskiras nuomos rūšis, pirmiausia siekdamas nustatyti konkrečios 
nuomos sutarties ypatumus palyginus su bendromis nuomos sutartį nustatančiomis teis÷s normomis. Pvz., vartojimo 
nuoma svarbi kaip verslo rūšis; žem÷s, statinių, pastatų nuoma – d÷l nuomojamų objektų reikšmingumo civiliniuose 
santykiuose; lizingas – d÷l sutartinių santykių sud÷tingumo.  

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bendrosios nuomą reguliuojančios nuostatos mutatis mutandis 
taikomos ir atskirų nuomos rūšių teisiniam reguliavimui, jeigu tą nuomos rūšį nustatančios teis÷s normos nesureguliavo 
kitaip. Atskirą nuomos rūšį nustatančios teis÷s normos yra specialiosios teis÷s normos. 
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1 pav. Nuomos sutarčių rūšys 
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
 Išperkamoji nuoma – įstatymų ar nuomos sutarties nustatytais atvejais išnuomotas daiktas gali pereiti 

nuomininkui nuosavyb÷s teise (pasibaigus nuomos sutarties terminui arba iki termino pabaigos), jeigu nuomininkas 
sumoka visą sutartyje numatytą kainą (išperkamoji nuoma) (CK, 6.503 str., 1 d.). Nuomos sutarties šalys gali susitarti 
d÷l daikto išpirkimo tiek sudarydamos sutartį, tiek nustatydamos daikto išpirkimo sąlygą v÷liau papildomu susitarimu 
(CK, 6.503 str., 1 d.). Šios nuomos sutarties tikslas – nuomininko siekis įgyti nuosavyb÷s teisę į nuomojamą daiktą 
(tačiau ne vien verslo tikslais, kaip tai būtų lizingo sutarties atveju), o nuomotojo – realizuoti daiktą. Mok÷damas 
nuomos mokestį, nuomininkas kaskart sumoka daikto pardavimo kainos dalį.  

 Vartojimo nuoma – tai tokia sutartis, kuria nuomotojas, t. y. asmuo, kurio nuolatinis verslas – daiktų nuoma, 
įsipareigoja duoti nuomininkui ar jo šeimos nariams kilnojamąjį daiktą laikinai valdyti ir naudoti už mokestį namų ūkio 
poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o nuomininkas įsipareigoja mok÷ti nuomos mokestį, kuris 
nustatomas sutartyje pinigų suma, kuri sumokama iš karto arba periodiškai per kelis kartus (CK, 6.504 str.). 

 Transporto priemonių nuoma. Transporto priemonių nuomos sutarties rūšys yra dvi: 1) pagal transporto 
priemonių nuomos teikiant vairavimo ir technin÷s priežiūros paslaugas sutartį nuomotojas įsipareigoja perduoti 
nuomininkui laikinai naudotis už mokestį transporto priemonę ir suteikti tos transporto priemon÷s vairavimo ir 
technin÷s priežiūros paslaugas, o nuomininkas įsipareigoja mok÷ti nuomos mokestį (CK, 6.512 str.); 2) pagal transporto 
priemonių nuomos neteikiant vairavimo ir technin÷s priežiūros paslaugų sutartį nuomotojas įsipareigoja suteikti už 
mokestį transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mok÷ti nuomos 
mokestį (CK, 6.522 str.).  
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2 pav. Transporto priemonių nuomos kvalifikaciniai požymiai 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 
  
 Pastatų, statinių ar įrenginių nuoma – tai tokia sutartis, kuria nuomotojas įsipareigoja už mokestį perduoti 

nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti arba laikinai naudoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas įsipareigoja 
mok÷ti nuomos mokestį (CK, 6.530 str.). 

 Įmon÷s nuoma – tai sutartis, kuria nuomotojas įsipareigoja už mokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti 
ir naudoti įmonę kaip turtinį kompleksą, naudojamą verslui, o nuomininkas įsipareigoja mok÷ti nuomos mokestį (CK, 
6.536 str.). 

 Žem÷s nuoma – tai sutartis, kuria viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai 
(nuomininkui) sutartyje nurodytą žem÷s sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir 
naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mok÷ti sutartyje nustatytą žem÷s nuomos mokestį (CK, 6.545 str.).  

 Lizingas (finansin÷ nuoma) – tai tokia sutartis, kuria viena šalis (lizingo dav÷jas) įsipareigoja įgyti 
nuosavyb÷s teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gav÷jo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gav÷jui valdyti ir 
naudoti verslo tikslais už mokestį su sąlyga, kad sumok÷jus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo 
gav÷jui nuosavyb÷s teise, jeigu sutartis nenumato ko kita (CK, 6.567 str., 1 d.). Ši sutartis sudaroma komerciniais 
tikslais, tai skiria šią sutartį nuo pirkimo-pardavimo išsimok÷tinai. Jeigu sutartį sudaro fiziniai asmenys, įsigyjantys 
daiktą savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams, tokiems santykiams tur÷tų būti taikomos daiktų pirkimo-pardavimo 
išsimok÷tinai taisykl÷s (CK, 6.411 str.).  

 Gyvenamosios patalpos nuoma – tai tokia sutartis, kuria nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį 
gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia 
patalpa pagal paskirtį ir mok÷ti nuomos mokestį (CK, 6.576 str.).  

 Apibendrinant galima teigti, kad visų kodekse išskirtų nuomos rūšių santykiai panašūs tod÷l, kad jiems 
būdingi esminiai nuomos požymiai, t. y. daiktai duodami laikinai naudotis ir valdyti (ar tik naudotis) už mokestį, o 
pasibaigus nuomos sutarčiai, daiktas grąžinamas savininkui ar teis÷tam valdytojui. 

 
NUOMOS SUTARTIES ŠALYS, JŲ TEISöS IR PAREIGOS 

 
Nuomos sutarties šalys yra nuomotojas ir nuomininkas. Nuomotojas gali būti daikto savininkas arba asmuo, 

kurio teisę nuomoti svetimą daiktą numato įstatymas, ar atitinkamus įgaliojimus gavęs iš savininko. Šios nuostatos 
reiškia, kad nuomotojas yra tas asmuo, kuris gali turtą tvarkyti. Šią teisę, be abejo, pirmiausia turi daikto savininkas. 
Įstatymu tokias teises įgyja visi tos nuosavyb÷s valdytojai, tvarkytojai. Jeigu nuomos teis÷ įstatymu nenumatyta, tai 
turtą tvarkantys ar valdantys asmenys tokią teisę gali įgyti savininkui specialiai taip nutarus. 

Bendra taisykl÷, kad nuomotoju ar nuomininku gali būti bet kuris civilin÷s teis÷s subjektas – tiek fizinis, tiek 
juridinis asmuo – komercin÷s ir nekomercin÷s organizacijos, taip pat valstyb÷s, valstybin÷s valdžios institucijos. 
Specialius reikalavimus atskiriems šių santykių subjektams numato atskiras nuomos rūšis nustatančios normos. Daug 
papildomų reikalavimų keliama subjektams nuomojant valstybinį ir municipalinį (savivaldybių) turtą, pavyzdžiui 
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Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. gruodžio 14 d. nutarime Nr. 1524 „D÷l valstyb÷s materialiojo turto 
nuomos“. 

 Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys turi atlikti įgyvendindamos teises ir 
vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. Vienos nuomos sutartinių santykių šalies teis÷s atitinka kitos pareigas, ir 
atvirkščiai. CK nustato šias pagrindines nuomotojo pareigas: 

 1)  Perduoti nuomininkui tinkamos būkl÷s daiktą, atitinkantį sutarties sąlygas bei daikto paskirtį (CK, 6.483 
str.). Tai reiškia, kad daiktas turi būti perduotas nuomininkui valdyti, juo naudotis pagal paskirtį, tačiau juo disponuoja 
nuomotojas. Daiktas turi būti perduotas laikantis sutartyje nustatyto termino nurodytoje vietoje. Taip pat nuomotojas 
perduoda daikto dokumentus ir priedus (techninį pasą, kokyb÷s sertifikatą ir t. t., žem÷s nuomos atveju – žem÷s sklypo 
planą), būtinus daiktui naudoti;  

 2) Nuomotojas atsako už daikto trūkumus, kurie visiškai arba iš dalies trukdo naudoti daiktą pagal paskirtį. 
Ši daikto savininko pareiga, susijusi su daikto kokybe, turi būti vykdoma neatsižvelgiant į tai, ar nuomotojas, 
sudarydamas sutartį, tuos trūkumus žinojo, t. y. be jokio papildomo tyrimo sutarties sudarymo arba daikto perdavimo 
metu trūkumai tur÷jo būti pasteb÷ti. Tačiau nuomotojas neatsako už tuos trūkumus, kuriuos jis aptar÷ sudarydamas 
sutartį. Jeigu nuomos sutartimi daikto trūkumai nebuvo aptarti, apžiūr÷damas ir priimdamas daiktą nuomininkas jų 
nepasteb÷jo ir be papildomo tyrimo pasteb÷ti negal÷jo, nuomotojas privalo neatlygintinai šiuos trūkumus pašalinti arba 
nedelsdamas pakeisti išnuomotą daiktą tinkamu. Jeigu nuomotojas šios pareigos nevykdo, nuomininkas turi teisę 
reikalauti atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas (jeigu pats pašalino tuos trūkumus) arba naudotis daiktu su trūkumais, 
jeigu tai galima, bet reikalauti mažinti nuomos mokestį (CK, 6.485 str.);  

 3) Nuomotojas privalo atlikti daikto kapitalinį remontą. Jei šalys sutartyje nesusitaria arba įstatymai 
specifiniais atvejais nenumato kitaip, kapitalinį remontą esant reikalui privalo atlikti daikto nuomotojas, o nuomininkas 
privalo sudaryti visas sąlygas šiai nuomotojo pareigai tinkamai įvykdyti. Ilgalaik÷s nuomos sutartyje gal÷tų būti 
pagrįstas priešingas šios pareigos paskirstymas. Šalys taip pat gali susitarti d÷l mišraus būdo, pavyzdžiui, nuomininkas 
gali įsipareigoti atlikti daikto kapitalinį remontą prieš prad÷damas juo naudotis pagal nuomos sutartį, o v÷liau pareiga 
atlikti tokį remontą šalių susitarimu priklausytų nuomotojui. Pažym÷tina, kad nuomotojui vengiant atlikti kapitalinį 
remontą, nuomininkas turi teisę jį atlikti ir išieškoti jo kainą iš nuomotojo ar įskaityti jo kainą į nuomos mokestį tik 
teismo leidimu, nebent šalys sutartyje susitaria kitaip arba nuomotojas informuotas apie remonto būtinybę, nes 
kapitalinis remontas būtinas patalpoms išsaugoti. Pareiga atlikti einamąjį daikto remontą priskiriama prie nuomininko 
pareigos išlaikyti išsinuomotą daiktą, tačiau šalių susitarimu ši pareiga gali būti perkelta nuomotojui arba, esant 
atitinkamam sutikimui, trečiajam asmeniui.  

CK taip pat numato pareigas nuomininkui:   
 1) Nuomininkas privalo laiku mok÷ti nuomos mokestį. Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, jis turi 

teisę reikalauti atitinkamai sumažinti nuomos mokestį, kai d÷l aplinkybių, už kurias jis neatsako, sutartyje numatytos 
naudojimosi daiktu sąlygos arba daikto būkl÷ iš esm÷s pablog÷ja; 

 2) Nuomininkas privalo laikyti išnuomotą daiktą tvarkingą, atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo sąskaita 
daryti einamąjį remontą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Naudojimo teis÷, kurią nuomos sutarties pagrindu 
įgyja nuomininkas, reiškia tam tikros naudos gavimą iš išnuomoto daikto, tod÷l be kita ko, apima teisę gauti pajamų 
(CK, 6.488 str.) Tačiau tik daikto savininkas turi teisę disponuoti daiktu, t. y. tik jis turi teisę spręsti d÷l įvairių 
atlygintinų / neatlygintinų sandorių, kurių objektas yra daiktas, sudarymo.  

Nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę ar 
perduoti ją kaip turtinį įnašą, ar kitaip ją suvaržyti tik gavęs išankstinį rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita 
nenustato nuomos sutartis. Jeigu nuomininkas šio straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka perleido savo teises ir pareigas 
kitam asmeniui, nuomininko prievol÷s nuomotojui pagal nuomos sutartį baigiasi (CK, 6.491 str.). Kartais taip nutinka, 
jog žem÷s savininkas arba žem÷s nuomininkas miršta.  

Apibendrinant galima teigti, kad sutartis dažniausiai galioja tik jos šalims ir tik tos šalys vykdo ją. Sutarties 
šalys, prieš sudarydamos nuomos sutartį, visų pirma turi gerai ją išstudijuoti ir žinoti šalių teises ir pareigas, nes tokiu 
atveju būtų išvengta nepageidaujamų teisinių pasekmių.  

 
NUOMOS SUTARTIES PABAIGA 

 
Nuomos sutartis pasibaigia, kai tam yra pagrindas, atitinkamu būdu ir įstatymo ar sutarties numatytomis 

sąlygomis bei tvarka. Sutarties pasibaigimo pagrindai ir tvarka priklauso nuo sutarties nutraukimo būdo. Nutraukimo 
būdai: šalių susitarimas, vienos iš sutarties šalių reikalavimas, atsisakymas nuo sutarties. Priklausomai nuo sutarties 
nutraukimo būdo kinta sutarties nutraukimo tvarka. Nutraukiant sutartį šalių susitarimu, šis susitarimas sudaromas tokia 
pat forma, kokia buvo sudaryta pati sutartis. Sutarties nutraukimas prieš terminą vienos šalies reikalavimu 
realizuojamas pareiškus ieškinį, laikantis ikiteisminių ginčo sureguliavimo procedūrų. Atsisakant nuo sutarties, būtinas 
rašytinis kontrahento įsp÷jimas.  

Pagrindinis sutarties pasibaigimo būdas yra šalių susitarimas, jeigu toks susitarimas nepažeidžia trečiųjų 
asmenų teisių ir teis÷tų interesų. Sutarties pasibaigimą šalių susitarimo pagrindu nustatančios normos reguliuoja ne 
susitarimo teis÷tumo teisinį įvertinimą, o tokio sutarties pasibaigimo pasekmes. 

Kitas nuomos sutarties pasibaigimo būdas – sutarties nutraukimas prieš terminą teisme vienos iš šalių 
reikalavimu. Tokiam sutarties nutraukimui būtini vienos šalies veiksmai, kurie kvalifikuotini kaip iš esm÷s 
pažeidžiantys sutartį. CK 6.497 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai numato pagrindus, kada nuomotojas turi teisę reikalauti 
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teisme nutraukti nuomos sutartį, kai nuomininkas ją pažeidžia. CK 6.497 straipsnio 3 dalyje nustatyta tam tikra 
ikiteismin÷ stadija prieš nuomotojui reiškiant ieškinį teisme. Nuomotojo reikalavimas nutraukti sutartį prieš terminą 
galimas tik po to, kai jis nusiunčia nuomininkui rašytinį įsp÷jimą apie būtinumą įvykdyti prievolę, pvz., mok÷ti mokestį 
ar pašalinti pažeidimus per protingą terminą, pvz., gyvenamąją patalpą naudoti gyvenimui joje, o ne biuro reikm÷ms. 
Jeigu nuomininkas, gavęs įsp÷jimą, nepašalina pažeidimų ir nevykdo sutartin÷s prievol÷s, nuomotojas turi teisę 
reikalauti nutraukti sutartį. Reikalavimą įvykdyti prievolę ir tam skirtą terminą bei šio reikalavimo neįvykdymo 
pasekmes nuomotojas privalo nurodyti aiškiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegija 
nutartyje, priimtoje 2002 m. spalio 14 d. civilin÷je byloje Švenčion÷lių miesto seniūnija v. UAB ,,Žeimenos krantai“ 
redakcija, konstatavo, kad pirmosios ir apeliacin÷s instancijos teismai, nustatę, kad nuomotojo raštas, kuriuo šis teig÷ 
įsp÷jęs nuomininką d÷l nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą, yra klaidinantis, dviprasmiškas ir neįsp÷jantis 
atsakovo apie būtinumą įvykdyti savo prievolę per jame duotą papildomą terminą. Tod÷l atsakovas, įvykdydamas 
prievolę per vieną iš nurodytų terminų, pašalino priežastį, d÷l kurios būtų galima teismine tvarka nutraukti terminuotą 
nuomos sutartį CK 6.497 str. 3 dalyje numatytu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis. Civilin÷ byla Nr. 
3K-3-1198/2002. [žiūr÷ta 2009-05-23]. Prieiga per internetą: <http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis. 
aspx?id=9357>). Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomininko reikalavimu galimas, esant CK 6.498 straipsnio 1–5 
punktuose numatytiems pagrindams. Kadangi šie pagrindai susiję su išnuomoto daikto būkle arba daikto neperdavimu, 
tai nuomininko teis÷s nutraukti sutartį šiais pagrindais įstatymų leid÷jas nesuvarž÷ įpareigojimais papildomai įsp÷ti 
nuomotoją. Teismine tvarka nuomos sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių reikalavimu, esant pagrindams, 
numatytiems nuomos sutartyje. Šie pagrindai šalių nustatomi sudarant sutartį. Teisminiu būdu sutartis nutraukiama tik 
nustačius įstatyme ar sutartyje numatytus pagrindus. Nesant šių pagrindų, vienašališkai nutraukdama sutartį sutarties 
šalis pažeistų sutarties privalomumo principą.  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegijos nutartyje, priimtoje 2002 m. geguž÷s 
13 d. civilin÷je byloje R. Gaidžiūnas v. Lietuvos Respublikos kariuomen÷, nurodyta, kad vienašališkas sutarties 
atsisakymas tur÷tų būti traktuojamas kaip nesąžiningas ir neteisingas elgesys, pažeidžiantis kitos šalies teises ir 
interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis. Civilin÷ byla Nr. Nr. 3K-3-720/2002. [žiūr÷ta 2009-05-24]. Prieiga 
per internetą: <http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=10387>). D÷l šios priežasties nuomotojo pranešimas 
nuomininkui apie nuomos sutarties nutraukimą gali būti laikomas tik pasiūlymu nutraukti sutartį. 

Trečiasis sutarties pasibaigimo būdas – kai bet kuri iš šalių realizuoja savo teisę atsisakyti sutarties. Vienašalis 
sutarties atsisakymas galimas, jeigu tai numatyta įstatyme ar sutartyje. Pavyzdžiui, pasibaigus sutarties terminui, ji 
atnaujinama neribotam laikui, jeigu nuomininkas toliau naudojasi išnuomotu daiktu. Tokią atnaujintą sutartį gali 
atsisakyti vykdyti bet kuri iš šalių, prieš tai įsp÷jusi kitą šalį. 

Nuomos sutarčių pasibaigimui taikomos bendros sutarčių pabaigą nustatančios CK 6 knygos II dalies XVIII 
skyriaus nuostatos, jeigu ko kito nenustato tos pačios knygos IV dalies XXVIII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos. 

Svarbu yra ir tai, kad nuomos sutarčių pabaigai yra taikomos bendros sutarčių pabaigą nustatančios CK 6 
knygos II dalies XVIII skyriaus nuostatos, jeigu ko kita nenustato tos pačios knygos IV dalies XXVIII skyriaus trečiojo 
skirsnio nuostatos, atskiras nuomos rūšis reguliuojančios normos (pvz., CK 6.562–6.565 str.). 

Apibendrinant galima teigti, kad iš visų sutarties pasibaigimo pagrindų pats lengviausias, mažiausiai problemų 
keliantis ir šalims pats tinkamiausias būdas yra sutartinis nuomos sutarties pasibaigimo pagrindas. Tokiu būdu netenka 
kelti esminių teis÷s problemų ir teisminių ginčų. 

 
GINČŲ DöL NUOMOS SUTARČIŲ VYKDYMO PRIEŽASTYS IR PAGRĮSTUMAS 

Išnagrin÷jus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką matyti, kad ginčų d÷l nuomos sutarčių yra gan÷tinai 
nemažai (žr. 4 pav.).  
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4 pav. Ginčų d÷l nuomos sutarčių vykdymo priežastingumas 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 
 
Kaip matyti  4 paveiksle, dažniausiai ginčai kyla d÷l nuomojamo objekto sugadinimo (patirtos žalos) – apie 

50 %;  nuomojamo objekto naudojimo ne pagal sutartyje numatytą paskirtį – apie 30 %, mokesčio nesumok÷jimo – apie 
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20 %. Be to, ginčų kyla d÷l klaidingo sutarties sampratos traktavimo, netinkamo nuomos objekto eksploatavimo ir kitų 
nuomininko ir nuomotojo nesutarimų.  

Išanalizavus visas atsitiktin÷s atrankos būdu aptartas nutartis, darytina išvada, kad mažiausiai ginčų kyla d÷l 
transporto priemonių nuomos, įmonių nuomos ar įrenginių nuomos. Tai galima būtų paaiškinti tuo, kad šios nuomos 
rūšys n÷ra plačiai naudojamos ir nepopuliarios mūsų verslo sistemoje. Tačiau tokia nuomos rūšis kaip finansin÷ nuoma 
(lizingas) rinkoje yra taikoma labai plačiai, bet teisinių ginčų taip pat n÷ra labai daug. Iš to daroma išvada, kad 
finansin÷s nuomos sutarties samprata yra gan÷tinai gerai suprantama nuomos šalims, ir nuomos sąlygos yra aiškios ir 
nedviprasmiškos.  

Nuomos šalys, sudariusios sutartį, paprastai nenori neigiamų teisinių pasekmių iškilus konfliktui, t. y. 
sugadinus įrenginį, praradus įrenginį, laiku nesumok÷jus nuomos mokesčio, panaudojus įrenginį ne pagal paskirtį ir 
panašiai. Palyginus nuomojamų įrenginių vertę su nuomojamos žem÷s ar nekilnojamo turto verte, ji yra pakankamai 
maža. Galbūt tod÷l konfliktus d÷l nuomojamų įrenginių šalys dažniausiai sprendžia pačios be teismų įsikišimo. Dar 
viena prielaida, d÷l ko gal÷tų būti nedaug įrenginių nuomos teisinių ginčų, yra ta, kad nuomotojas, nuomodamas 
stambesnį įrengimą (brangesnį, sud÷tingiau valdomą ar eksploatuojamą), siūlo nuomininkui pasinaudoti ir įrengimo 
operatoriaus paslaugomis. Tuomet nuomos sutartį galima būtų traktuoti kaip rangos sutartį, kadangi rangos sutartimi 
viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio 
darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumok÷ti (CK, 6.644 str., 1 d.). Tuomet 
nuomos sutartis persipina su rangos sutartimi ir ji tampa jungtin÷. Esant tokiai įrenginių nuomos sutarčiai suprantama, 
kad nuomininkas tur÷tų išvengti atsakomyb÷s už įrengimo netinkamą ar neteisingą panaudojimą. Tačiau v÷l kyla 
klausimas, kas privalo atsakyti už įrenginio saugumą ne darbo metu ar kitus veiksnius, kuriems neturi įtakos nuomotojo 
operatorius. Tod÷l nuomos šalys tur÷tų kruopščiai aptarti savo teises ir pareigas bei teisingai suvokti savo 
įsipareigojimus sudarant ir tvirtinant nuomos sutarties projektą. Dažniausiai praktikoje nuomos įmon÷s, sudarydamos 
tokias nuomos sutartis, neišskiria to, kad yra įrenginio nuomos sutartis ir darbų atlikimo (rangos) sutartis. Paprasčiausiai 
sudaroma įrangos nuomos sutartis, kurioje pažym÷ta, kad įranga yra nuomojama su operatoriumi. Teisiškai tokį faktą 
galima būtų suprasti kaip žmogaus (darbuotojo) nuomą, tačiau Lietuvoje toks institutas n÷ra įteisintas. 

Norint išsiaiškinti ginčų d÷l nuomos sutarčių vykdymo priežastis ir pagrįstumus, toliau bus smulkiau 
nagrin÷jamos konkrečios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys.   

Ginčas d÷l skirtingų nuomos sutarties esm÷s traktavimo. Kaip jau buvo min÷ta anksčiau, labai svarbu teisingai 
išaiškinti nuomos sutartį, kad ji būtų traktuojama kaip nuomos sutartis. Tam svarbu įvertinti visas sutarties sąlygas, šalių 
valią ir tikslus. Taip pat vertinant nuomos sutarties esmę gali kilti tam tikrų nesupratimų. Tokie nuomos šalių 
nesupratimai kyla d÷l skirtingų tikslų sudarant nuomos sutartį, d÷l nežinojimo arba d÷l sukčiavimo. Panagrin÷jus 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) nutartis galima būtų išskirti tokią civilinę bylą Nr. 3K-3-44/2008. Šioje 
byloje tiek ieškovas, tiek atsakovas, sudarę nuomos sutartį, skirtingai traktavo jos esmę.  

Ginčo esm÷ – ieškovas savo valią išreišk÷ kaip statybos įrangos nuomos sutartį, o atsakovas –  išperkamosios 
nuomos sutartį. D÷l to ir kyla teisinis konfliktas, kadangi šių sutarčių pasekm÷s yra skirtingos. Kaip žinoma, pagal 
nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už 
mokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mok÷ti nuomos mokestį (CK, 6.477, str. 1 d.), o išperkamosios nuomos 
ar kita panašaus pobūdžio sutartis – kai daiktai, esantys sutarties dalyku, vartotojo nuosavyb÷n pereina per šioje 
sutartyje nustatytą terminą sumok÷jus daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus sutartyje nustatytus mokesčius (CK, 
6.886 str., 2 d.). Atitinkamai pagal CK 6.503 str. 1 d. nuomos sutartyje galima numatyti, kad išnuomotas daiktas pereina 
nuomininkui nuosavyb÷s teise pasibaigus nuomos sutarties terminui arba iki šio pabaigos, jeigu nuomininkas sumoka 
visą sutartyje numatytą kainą (išperkamoji nuoma). Be to, ginčijama, ar ieškovas buvo teis÷tas nuomojamo turto 
savininkas, kad gal÷tų sudaryti išperkamosios nuomos sutartį. Esant situacijai, kai pardav÷jas parduoda jam 
nepriklausantį daiktą nebūdamas daikto savininko įgaliotas ar netur÷damas tam teis÷s pagal įstatymus, gali būti 
pripažinta negaliojančia pagal daikto savininko, valdytojo arba pirk÷jo ieškinį (CK, 6.307, str. 1 d.). Šiuo atveju 
statybin÷ įranga priklaus÷ lizingo kompanijai. Tod÷l atitinkamai ieškovas ir atsakovas, gindami savo interesus, 
bylin÷josi d÷l to, kad nuomos šalių valios buvo skirtingos. 

Išnagrin÷jęs visas aplinkybes LAT pateik÷ tokius argumentus: 1) sutartis yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, 
kuriam sudaryti būtina dviejų ar daugiau šalių tarpusavyje suderinta valia, kuria siekiama tam tikro bendro rezultato; 2) 
sutarčių teis÷je galioja sutarties laisv÷s principas, kuris reiškia tai, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo 
nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas; 3) taikant konsensualizmo principą būtina atskleisti šalių tikrus 
ketinimus, tai reiškia, kad kilus poreikiui išaiškinti sutartį; sutartis visų pirma turi būti aiškinama sąžiningai ir 
neapsiribojant vien pažodiniu sutarties teksto (taip pat ir pavadinimo) aiškinimu; 4) esant ginčui, būtina nustatyti, ko 
sutarties šalys, sudarydamos sutartį, siek÷ ir kaip suderino savo valią; 5) visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos 
atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, šalių tarpusavio santykių praktiką; 6) sutarčių aiškinimo 
taisykl÷s įtvirtintos CK 6.193 straipsnio nuostatose bei išpl÷totos LAT jurisprudencijoje (Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo civilinių bylų skyriaus teis÷jų kolegijos nutartis civilin÷se bylose Nr. 3K-7-438/2002, Nr. 3K-3-1167/2003, 
Nr. 3K-3-421/2006 ir kt.). 

Teismas nurod÷, kad šalių ginčas kilo d÷l to, kaip vertintinos jų sudarytos sutartys – nuomos ar išperkamosios 
nuomos. Nors sutarčių pavadinimuose nurodyta, kad išperkamosios nuomos sutartys vadovaujasi CK 6.477–6.503 
straipsniais, teismai nustat÷, kad ginčijamomis sutartimis nustatytų m÷nesinių įmokų dydžiai iš esm÷s (neįskaitant 
ieškovo papildomų išlaidų) sutampa su lizingo bendrov÷s ieškovui grafikuose nustatytais mok÷jimo dydžiais, nors ši 
informacija yra konfidenciali ir atsakovui neprieinama. Nors abi šalys yra verslininkai ir abiejų veiklos pobūdis tas pats 
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– statybos įrangos nuoma, tačiau ieškovas ginčijamų sutarčių sudarymo metu buvo jau patyręs, o atsakovas – 
pradedantysis. Be to, tarp šalių egzistavo ir asmeninis pasitik÷jimas, nes atsakovo akcininku tapo ieškovo įmon÷s 
savininko sūnus. Teismai išaiškino, kad sutartys, d÷l kurių kilo ginčas, yra išperkamosios nuomos sutartys. Įstatymai 
nedraudžia ieškovui tuo pačiu metu būti lizingo gav÷ju ir daiktą (lizingo objektą) išnuomoti išperkamosios nuomos 
sutartimi, jeigu nuosavyb÷s teis÷ į daiktą nuomininkui (faktiškai, subnuomininkui) pereina po to, kai lizingo gav÷jui 
nuosavyb÷s teis÷ į daiktą pagal lizingo sutartį jau yra per÷jusi. 

Remiantis tokiu atveju galima teigti, kad ypatingai svarbu tiksliai apibūdinti savo (nuomotojo ar nuomininko) 
valią, kad nekiltų nepageidaujamų teisinių pasekmių. Kaip antai, Lietuvos Aukščiausiasis teismas 1999 m. geguž÷s 12 
d. civilin÷s bylos nutartyje Nr. 3K-3-111/1999 „Respublikos Varpai“ prieš Vilniaus miestą konstatavo: nebūdama ginčo 
patalpų nuominink÷, laikraščio „Respublikos varpai“ redakcija negal÷jo ir tų patalpų privatizuoti, nes nuomos santykiai 
nesukuria turto nuomininkui teis÷s disponuoti išsinuomotu turtu. Tačiau tam, kad nuomininkas pasinaudotų savo 
subnuomos teise, jis turi gauti rašytin÷s formos nuomininko sutikimą. Subnuomoti daiktą be rašytinio nuomotojo 
sutikimo nuomininkas tur÷s tik tuo atveju, jei tai bus numatyta nuomos sutartyje, kurioje jau sudarant sutartį buvo 
išreikšta nuomotojo valia. Tai tik dar kartą parodo, jog siekiant, kad nekiltų nepageidaujamų teisinių pasekmių, reiktų 
tinkamai išstudijuoti sutarties teisinį reglamentavimą, šalių teises ir pareigas, sutarties įvykdymo pasekmes.  

Bet kokiu atveju sutarties sudarymo metu tur÷tų būti aiškiai pateiktas šalių sutarties sudarymo tikslas. Sudarius 
sutartį yra labai svarbu paisyti visų nuomos sutarties sąlygų bei žinoti nuomotojo ir nuomininko teises bei pareigas (CK, 
6.483–6.495 str.), atidžiai susipažinti su nuomos sutarties sąlygomis. Esant valios neatitikimams ar sąlygoms, kurių kuri 
nors šalis negali įgyvendinti, nuomos sutarties punktai gali būti keičiami prieš tai, kol sutartis bus pasirašyta. Nuomos 
šalis gali apeliuoti į savo nežinojimą, patirties stoką ar aplaidumą pasirašant sutartį esant ginčui teisme. Bet tai tik 
parodo šalies norą pateisinti savo teisinių žinių spragas. 

Ginčas d÷l nuomos sutarties sąlygų pažeidimo. Išanalizuotas ginčas d÷l nuomos sutarties sąlygų pažeidimo 
LAT civilin÷je byloje Nr. 3K-3-2002/2008 tarp ieškovo (UAB „Fertekso transportas“) ir atsakovo (Baltarusijos 
Respublikos įmon÷s Gamybinio susivienijimo „Beloruskalij“). Šio ginčo esm÷ – ieškovas teigimas, jog atsakovas 
naudojo nuomos objektą (geležinkelio vagonus) ne pagal nuomos sutartyje nurodytas sąlygas, t. y. transportuodamas 
geležinkelio vagonus nenustatytais maršrutais. Tod÷l ieškovas atsakovui buvo laikinai uždraudęs naudotis dalimi 
vagonų (CK, 6.58, 6.207 str.), ir ieškovas, remdamasis LR CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.71 straipsniais, praš÷ teismą priteisti iš 
atsakovo pinigų sumą bei delspinigius nuo bylos išk÷limo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.  

LAT teis÷jų kolegija konstatavo tokias teismų nustatytas aplinkybes: 1) pagal nuomos sutartį ieškovas 
nuomojo atsakovui geležinkelio vagonus kroviniams gabenti nustatytais maršrutais; 2) atsakovas įsipareigojo 
remontuoti vagonus ieškovo sąskaita; 3) atsakovas naudojo nuomojamus vagonus ne pagal nuomos sutartyje nurodytus 
maršrutus, tačiau praš÷ ieškovo leisti naudoti šiuos vagonus kitais maršrutais; 4) ieškovas kreip÷si į teismą ir praš÷ 
priteisti iš atsakovo nesumok÷tą vagonų nuomos mokestį, o atsakovas praneš÷ ieškovui, kad ieškovas yra skolingas už 
nuomojamų vagonų remontą, tod÷l atsakovas įskaito ieškovui mok÷tinų nuompinigių sumą už naudojimąsi vagonais. 

LAT konstatavo, jog tarp ieškovo ir atsakovo susiklost÷ nuomos sutarties pagrindu iškilę santykiai, kurių 
nuomos objektas yra geležinkelio vagonai. Esminis ginčas iškilo d÷l to, kad ieškovas neleido nukrypti nuo nuomos 
sutarties sąlygų ir panaudoti nuomos objekto kitais tikslais nei numatyta sutartyje. Tačiau dalį vagonų atsakovas 
naudojo pažeisdamas sutarties sąlygas ir nepais÷ ieškovo nuomon÷s. Tuomet ieškovui pateikus ieškinį teismui d÷l 
nuomos sutarties pažeidimų ir pareikalavus sumok÷ti nuomos mokestį už geležinkelio vagonų nuomą, atitinkamai 
atsakovas teig÷, kad gali atlikti įskaitą už geležinkelio vagonų nuomą kompensuojant nuomos mokestį. Atsižvelgus į tai, 
kad įskaitymas nuomos sutartyje galimas ir realiai suvokiamas, kadangi esant įrenginių gedimui nuomotojas turi teisę 
savo l÷šomis atlikti remontą, o v÷liau tas išlaidas atsiimti iš nuomotojo (CK, 6.485 str., 2 d., 1 p.), taip pat atlikti 
įskaitymą prievolei baigti (CK, 6.130 str., 1 d.).  

Ši teismo nutartis leidžia teigti, kad nuomos sutartis gali būti sudaryta ir taip, kad nuomotojas gali tur÷ti 
finansinių įsipareigojimų nuomininko atžvilgiu. Šiuo atveju nuomos sutartyje numatyta, kad nuomotojas yra 
įsipareigojęs mok÷ti nuomininkui už nuomojamų vagonų remontą. Tod÷l atsiranda vienarūšiai priešpriešiniai 
reikalavimai, kad abi šalys turi prievoles mok÷ti viena kitai atitinkamas pinigų sumas. Tačiau įskaityti reikalavimus, 
ginčijamus teisme, draudžiama (CK, 6.134 str., 1 d., 1 p.), tod÷l teismas įskaitymui nenustat÷ teis÷tumo ir pagrįstumo. 

Ginčas d÷l nuomos mokesčio priteisimo. LAT civilin÷je byloje Nr. 3K-3-88/2007 ieškovas B. K. sudar÷ su 
atsakovu UAB „Frima“ negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas perdav÷ atsakovui laikinai valdyti 
ir naudotis patalpas vaistin÷s veiklai vykdyti. Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo mok÷ti ieškovui kas m÷nesį 
nuomos mokestį. Tačiau atsakovas išnuomotose patalpose neprad÷jo vykdyti su vaistine susijusios veiklos, nes negavo 
licencijos užsiimti farmacine veikla, nors licencijų gavimas buvo atsakovo pareiga; nuomos sutartyje nenustatyta 
ieškovo pareigos gauti licenciją vaistin÷s veiklai. Atsakovas, negavęs licencijos užsiimti farmacine veikla, nemok÷jo ir 
nuomos mokesčio. Tod÷l  ieškovas, remdamasis CK 6.37, 6.210 straipsniais, 6.485 straipsnio 5 dalimi, 6.497 straipsnio 
1 dalies 1 ir 3 punktais, praš÷ nutraukti 2005 m. vasario 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, priteisti iš atsakovo 
38 266,60 Lt nesumok÷to nuomos mokesčio, delspinigių, priskaičiuotų pagal nuomos sutarties sąlygas už netinkamą 
nuomos sutarties vykdymą. 

Atsakovas priešieškinyje nurod÷, kad licencijos negavo d÷l ieškovo kalt÷s, bei praš÷ priteisti ieškovui 
sumok÷tą nuomos mokestį. Teismai ieškinį atmet÷, priešieškinį tenkino ir nustat÷, kad atsakovas, tur÷damas ieškovo 
sutikimą, įreng÷ neįgaliesiems įvažiavimą į išnuomotas patalpas; šios išlaidos, nutraukus ginčo patalpų nuomos sutartį, 
priteistinos atsakovui. 
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LAT teis÷jų kolegija konstatavo, kad pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties privalomumo ir 
vykdytinumo principas. Tai reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Kadangi sutarties 
sąlygos gali būti aiškiai išreikštos arba numanomos, tai šalys privalo vykdyti ne tik tas, kurios aiškiai išreikštos, bet ir 
numanomas sutarties sąlygas, kurias gali lemti tiek sutarties esm÷, tiek dispozityviosios teis÷s normos. Šalims taip pat 
privalomos imperatyviosios teis÷s normos, nesvarbu, įtrauktos jos į sutartį ar ne (CK, 6.157 str., 1 d.). Pagal min÷tą 
sutartį išnuomotos patalpos nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip vaistin÷s ir stomatologijos kabineto patalpos. 
Įstatyme – CK 6.483 straipsnyje – yra nustatyta, kad nuomotojas privalo garantuoti, jog daiktas bus tinkamas naudoti 
pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas visą nuomos terminą. Taip pat įstatyme nustatyta, kad nuomotojas neatsako už 
tuos daikto trūkumus, kuriuos jis aptar÷ sudarydamas sutartį. Šalių sudarytoje patalpų nuomos sutartyje nebuvo aptarti 
išnuomotų patalpų atitiktis nuomos paskirčiai (vaistin÷s veiklai) ir išnuomoto daikto trūkumai. CK 6.202 straipsnyje 
nustatytos sutarties šalių teis÷s ir pareigos, susijusios su privalomų leidimų, būtinų sutarčiai vykdyti, gavimu. 
Sąžiningumo principas reikalauja, kad šalis, privalanti gauti leidimą, apie jo būtinumą informuotų kitą šalį ir laiku jį 
gautų, tod÷l šalis, privalanti gauti leidimą, turi iš anksto išsiaiškinti jo gavimo procedūrą, terminus, laiku kreiptis d÷l 
tokio leidimo išdavimo, laiku pateikti visus reikalingus duomenis tokiam leidimui išduoti ir t. t. Taip pat šalis privalo 
informuoti kitą šalį d÷l leidimo gavimo bei kitokias aplinkybes, susijusias su leidimo gavimu. Bylą nagrin÷ję teismai 
nustat÷, jog ginčo patalpų nuomininkui buvo atsisakyta išduoti licenciją nustačius, kad nuomojamos patalpos neatitiko 
SAM įsakymu patvirtintų reikalavimų vaistin÷ms 2.1 p. nurodytos vaistin÷s sąvokos. CK 6.189, 6.200 straipsniuose 
nustatyta, kad sutarčių turi būti laikomasi ir jos turi būti vykdomos, nors ir kiltų sunkumų d÷l to.  

Taip pat LAT konstatavo, kad byloje yra kilusi teis÷s normų, reglamentuojančių nuomos sutarties šalių teises ir 
pareigas, bei atsakomyb÷s už daikto trūkumus, kurie trukdo naudoti išnuomotą daiktą pagal paskirtį, aiškinimo ir 
taikymo problema. CK 6.485 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuomotojas atsako už išnuomoto daikto trūkumus, kurie 
visiškai ar iš dalies trukdo naudoti daiktą pagal paskirtį, net ir tais atvejais, kai nuomotojas sudarydamas sutartį apie 
juos nežinojo. Tačiau teismai, laikydami, kad nuomotojas yra atsakingas už išnuomoto daikto trūkumus ir turi atlyginti 
nuomininko patirtus nuostolius, neatkreip÷ d÷mesio į CK 6.485 str. 5 d. nuostatą ir į tai, kad nuomininkui tur÷jo būti 
žinoma, jog yra keliami specialūs reikalavimai vaistin÷s patalpoms. Teis÷jų kolegija pažymi, kad nuomininkui tur÷jo 
būti žinoma, jog yra keliami specialūs reikalavimai vaistin÷s patalpoms, kuriose siekiama užsiimti farmacine veikla, ir 
gauti leidimą šiai veiklai bei panaudoti išsinuomotas patalpas pagal paskirtį. D÷l to, teis÷jų kolegijos nuomone, 
nuomininkas yra atsakingas už sutartinių įsipareigojimų vykdymą (CK, 6.485 str., 5 d.). Tod÷l nuomininkas, 
nuomodamas patalpas, neatitinkančias vaistinei keliamų reikalavimų, rizikavo pats, o nuomotojas nebuvo pakankamai 
atidus nuomojamam daiktui keliamiems reikalavimams ir nesi÷m÷ galimų priemonių daikto trūkumams pašalinti, kad 
nuomininkas gal÷tų išnuomotas patalpas naudoti pagal paskirtį. Tokiu atveju abi prievol÷s šalys yra kaltos d÷l sutartinių 
įsipareigojimų netinkamo vykdymo, taigi yra mišri kalt÷, tod÷l nuomininko atsakomyb÷ turi būti mažinama 
proporcingai nuomotojo kaltei (CK, 6.248 str., 4 d.; 6.256, 6.259 str.; 6.483 str., 1 dalis; 6.485 str.). Šiuo atveju 
nuomininkas už nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą atsako iki to laiko, kol buvo gautas paskutinis 
atsisakymas išduoti leidimą užsiimti farmacine veikla, o nuomotojas atsako nuo šio momento iki sutarties nutraukimo.  

Ginčas d÷l nuomojamojo objekto naudojimo ne pagal nuomos sutartyje numatyta paskirtį. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo civilin÷je byloje Nr. 3K-3-32 ieškov÷s A. I. motina sudar÷ su A. K. individualia įmone patalpų 
nuomos sutartį. Šalys nuomos sutarties 1 punkte susitar÷, kad nurodytos patalpos buvo išnuomotos atsakovui kirpyklai 
įkurti; nuomininkas įsipareigojo naudoti negyvenamąsias patalpas tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Bylą nagrin÷ję 
teismai, aiškindami nuomos sutartį, nustat÷, kad  nuomos sutarties šalys susitar÷, jog atsakovas išsinuomotose 
negyvenamosiose patalpose vykdys kirpyklos veiklą. Teismai įvertinę, ar atsakovas vykd÷ kitą ūkinę veiklą ir naudojosi 
išsinuomotu turtu nepažeisdamas nuomos sutarties ar įstatymų, konstatavo, jog atsakovas nepažeid÷ esminių nuomos 
sutarties sąlygų. 

LAT teis÷jų kolegija konstatavo, kad apeliacin÷s instancijos teismo išvada yra nepagrįsta, nes padaryta 
neatsižvelgiant į nuomos sutarties punktus, kuriuose yra nustatyta nuomotojo teis÷ vienašališkai prieš terminą nutraukti 
nuomos sutartį, jeigu nuomininkas pažeidžia sutarties 1 ir 4.2.9 punktų reikalavimus, t. y. jei naudoja negyvenamąsias 
patalpas ne pagal tiesioginę jų paskirtį, nustatytą nuomos sutarties 1 punkte. Pažym÷tina, kad ieškovo ieškinys buvo 
grindžiamas CK 6.217 straipsnio 5 dalimi ir 6.497 straipsnio 1 dalies 5 punktu, tačiau pirmosios ir apeliacin÷s instancijų 
teismai, vertindami ieškovo nurodytas aplinkybes, kad atsakovas naudoja išnuomotas patalpas ne tik kirpyklai, bet ir 
kitoms veiklos rūšims, nenurodytoms sutartyje, neįvertino aplinkyb÷s, kad atsakovas naudoja patalpas masažo, auskarų 
v÷rimo, karpų šalinimo ir kt. veiklai, kuri nebuvo numatyta nuomos sutartyje, taip pat nepasisak÷ d÷l nuomotojo 
galimyb÷s vienašališkai nutraukti sutartį pagal nuomos sutarties punktus ir nesant esminių nuomos sutarties sąlygų 
pažeidimo. Lietuvos Respublikos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio 
direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakyme Nr. 252 „D÷l ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujinimo“ 
(2003 m. sausio 1 d. redakcija) kirpyklų veikla pažym÷ta kodu 93.02.10, kosmetikos kabinetų ir salonų veikla – 
93.02.20, o masažo kabinetų veikla – 93.04.20. Tuo tarpu auskarų v÷rimo, karpų šalinimo ir kita veikla, nurodyta 
atsakovo skelbime apie teikiamas paslaugas, min÷tame klasifikatoriuje iš viso neminima ir nepriskiriama prie 
ekonomin÷s veiklos rūšių. Šalys sudarytoje nuomos sutartyje susitar÷ naudoti atsakovui išnuomotas patalpas tik pagal 
tikslinę jų paskirtį kirpyklos veiklai, tačiau  šioje sutartyje raštiškai nebuvo susitarta, kad atsakovui, nesant nuomotojo 
sutikimo arba papildomo nuomos sutarties šalių susitarimo, leidžiančio atsakovui užsiimti ir kita ekonomin÷s veiklos 
rūšimi jam išnuomotose patalpose, bus leidžiama užsiimti kita ekonomin÷s veiklos rūšimi: kosmetikos kabinetų ar 
salonų veikla, masažo kabinetų veikla  ir kita klasifikatoriuje nenurodyta veikla. CK 6.193 straipsnio 1 dalies 
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dispozicija reikalauja išsiaiškinti tikruosius sutarties šalių ketinimus sudarant sutartį ir atsižvelgiant į visas sutarties 
sąlygas, į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, jos sudarymo aplinkybes. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2002 m. kovo 18 d. nutartyje, priimtoje Kauno miesto savivaldyb÷ v. UAB 
„Trimitas“, UAB „Liandrija“ byloje Nr. 3K-3-456/2002, konstatavo, kad nuomininko pareiga naudoti daiktą pagal 
paskirtį, kaip ir pareiga grąžinti daiktą nuomotojui, perkeliama subnuomininkui, nes subnuomos teis÷ yra išvestin÷ iš 
nuomos teis÷s. Šioje byloje Teismas nustat÷, kad UAB „Trimitas“ buvo neišnuomotų patalpų savininkas, o nuomininkas 
subnuomojo dalį išnuomotų patalpų be nuomotojo sutikimo bei pakeit÷ patalpų naudojimo paskirtį – vietoje drabužių 
siuvyklos leido subnuomininkui įrengti barą-kavinę. UAB „Trimitas“ pažeid÷ terminuotą nuomos sutartį ir sudar÷ 
pagrindą nuomotojo nuostoliams  atsirasti, tod÷l ieškovas – nuomotojas tur÷jo teisinį pagrindą reikalauti nutraukti 
nuomos sutartį, prieš tai įsp÷jęs nuomininką ir subnuomininką. 

Ginčas d÷l nuomojamo objekto sugadinimo (žalos atlyginimo). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilin÷je 
byloje Nr. 3K-3-493/2007 nuomotojas (ieškovas) UAB ,,Colibri“ su nuomininku (atsakovo) UAB ,,Stilsena“ sudar÷ 
485,50 kv. m negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Atsakovas įreng÷ v÷dinimo, šildymo ir šaldymo sistemas, buitines 
patalpas tam, kad gal÷tų gauti leidimą-higienos pasą verstis ūkine ir komercine veikla. Taip išsinuomotą daiktą 
atsakovas pagerino, o šias išlaidas turi kompensuoti ieškovas.  

Nuomotojas pareišk÷ reikalavimą atlyginti nuostolius, atsiradusius d÷l nuomininko išsinuomotų negyvenamųjų 
patalpų pablogintos būkl÷s šių patalpų naudojimosi metu. Ieškovas raštu pareikalavo iš atsakovo sugrąžinti į pradinę 
pad÷tį šio pertvarkytus patalpų kondicionavimo ortakius ir įrengtas patalpas. Tačiau teismas nustat÷, kad grąžintų 
ieškovui patalpų būklę nul÷m÷ vykdytos nuomos sutarties sąlygos, kuriose šalys sulygo, jog patalpos bus naudojamos 
prekybinei veiklai. D÷l to ieškovas žinojo, kad atsakovas nuomojamas patalpas pertvarkys pagal savo poreikius, tod÷l 
prisi÷m÷ riziką d÷l patalpų būkl÷s pasikeitimo. Patalpų pritaikymas atsakovo veiklai nelaikytinas būkl÷s pabloginimu, 
ieškovas neįrod÷, kad d÷l tokio patalpų pertvarkymo patyr÷ nuostolių. Teismas įvertino atsakovo išlaidas patalpų 
pertvarkymui kaip daikto pagerinimus, kurių atskirti be žalos patalpoms neįmanoma, d÷l to priteis÷ šias išlaidas 
atsakovui. Ieškinys buvo atmestas. 

LAT teis÷jų kolegija konstatavo, jog pagal CK 6.500 str. nustatyta: jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą 
daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti d÷l pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad 
daiktas pablog÷jo ne d÷l jo kalt÷s. Įstatyme įvardytas išsinuomoto daikto pabloginimas reiškia daikto vert÷s sumaž÷jimą 
arba daikto funkcionalumo dalies netekimą, d÷l kurių tolesnis daikto naudojimas pagal paskirtį netenka savo tur÷tos iki 
pabloginimo ekonomin÷s vert÷s. Jeigu daikto būkl÷ pablog÷ja d÷l jo natūralaus susid÷v÷jimo arba d÷l jo normalaus 
naudojimo laikantis nuomos sutarties sąlygų, tai tokiais atvejais nuomininkas neprivalo atlyginti atsiradusių nuostolių 
nuomotojui, nebent sutartyje būtų nustatyta kitaip (CK, 6.499 str., 1 d.). Nurodytais atvejais nuomotojas turi žinoti ir 
gali iš anksto numatyti išnuomojamo daikto pabloginimą, taigi jis negali pagrįstai tik÷tis d÷l daikto pabloginimo 
nuostolių atlyginimo, jeigu jam tokia teis÷ į nuostolių atlyginimą nesuteikta sutartyje.  

Apibendrinant galima teigti, kad per savo praktiką teismas išaiškino nuomos sutarčių esmę, šalių teises ir 
pareigas bei kitus svarbiausius aspektus, kurie susiję su nuomos sutarties reguliuojančiomis normomis. Teismas 
pakankamai aiškiai ir suprantamai aiškina tiek CK normas, susijusias su nuomos sutarčių reguliavimu, tiek ir 
svarbiausius ir pamatinius teis÷s principus, padedančius teisingai ir teis÷tai aiškinti reikiamas normas.  

IŠVADOS 

1. Nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja duoti kitai šaliai (nuomininkui) daiktą laikinai valdyti ir 
naudotis juo už mokestį, o nuomininkas – mok÷ti nuomos mokestį ir grąžinti daiktą pasibaigus sutarčiai.  

2. Nuomos sutartyje yra privaloma nurodyti nuomininko ir nuomotojo teises ir pareigas. Tiek nuomotojas, 
tiek nuomininkas turi teises ir pareigas, kuriomis turi vadovautis. Pažeidus arba nesilaikant sutartyje 
numatytų teisių ir pareigų, tarp šalių kyla įvairių nesusipratimų, d÷l kurių tenka net kreiptis į teismą. Šalys 
turi teisę modifikuoti savo santykių reguliavimą, sutartimi detalizuodamos, pildydamos ir keisdamos 
įstatyminį reguliavimą.  

3. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir bendrąją praktiką šalyje yra sudaromos tokios rūšies nuomos 
sutartys: išperkamosios nuomos, vartojimo nuomos sutartis, transporto priemonių nuomos sutartis, 
nekilnojamojo turto nuomos sutartis, įmon÷s nuomos sutartis, žem÷s nuomos sutartis, lizingo (finansin÷s 
nuomos) sutartis, gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Kiekviena sutarties rūšis turi specifinių 
sutarties sąlygų, nustato skirtingus terminus, šalių teises ir pareigas. Taip pat nustatomi šių sutarčių 
registracijos reikalavimai. 

4. Ginčų, kylančių vykdant nuomos sutartis, priežastys: 
a) nuomos mokesčio nesumok÷jimas; 
b) nuomojamo objekto naudojimas ne pagal paskirtį; 
c) klaidingas sutarties sampratos traktavimas; 
d) nuomojamo objekto sugadinimas (d÷l žalos atlyginimo); 
e) netinkamo nuomos objekto eksploatavimas.  

 
REKOMENDACIJOS 

 
Atlikus ginčų d÷l nuomos sutarčių vykdymo tyrimą, rekomenduojama atsižvelgti į šiuos niuansus: 
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1. Atsižvelgiant į tai, kad normos, susijusios su nuomos sutarčių reguliavimu, yra pakankami dispozityvios ir 
paliekančios sutarties šalims didelę veikimo laisvę, LR civilinį kodeksą papildyti norma, kuri numatytų 
sutarties šalims privalomai  įtvirtinti tiek nuomininko, tiek ir nuomotojo interesų užtikrinimo priemones. Tokiu 
būdu būtų palengvintas teismo darbas, nes tinkamai parengta nuomos sutartimi šalys gal÷tų tinkamai valdyti 
esamas ir visas numatomas rizikas, susijusias su nuomos teisiniais santykiais.  

2. Sutartyje numatyti dar griežtesnius šalių elgesio standartus, sutarties sąlygas, taip pat prieš sudarant sutartis iki 
galo šalims aptarti visas sąlygas, kad būtų  galima išvengti galimų tarp sutarties šalių kylančių nesusipratimų. 
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Summary 

 
On the basis of the analysis of Lithuanian law and scientific literature the peculiarities of lease contract 

implementation are revealed. The empirical research of Lithuania Supreme Court practic presents issues of law 
concerning lease contract implementation causality and legitimacy. 

The empirical research data shows that issues of law concerning lease contract implementation causes are 
direktly related to invalid interpretation and explanation of dispositive law norms revealed in contracts and ignorance of 
principles of contract law not only in the stage of making a contract, but implementing it as well. 
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IĮ „MAREMA“ KLIENTŲ LOJALUMO VERTINIMAS 
 

Zita Jankevičien÷ 
Lina Giedrimien÷ 

(mokslinis vadovas) 
 

ĮVADAS 
 

Temos aktualumas. Šiuolaikinis verslas gyvuoja dinamiškoje aplinkoje, kurioje pokyčiai yra pastovus 
reiškinys. Tod÷l įmon÷ms iškilo būtinyb÷ nustatyti savo tikslus bei parengti planus jiems pasiekti. Iš esm÷s pakitusi 
valstyb÷s ekonomin÷ sistema keičia vartotojų elgseną. Į klientus orientuota politika yra svarbi asmeninio vartojimo bei 
paslaugų sferoje. Dabartiniu metu technologijos pasiekimai vidutiniojo ir smulkiojo verslo savininkams suteikia 
pranašumų. Egzistuoja labai daug rinkodaros sprendimų, skirtų verslininkams skelbti apie save ir burti ištikimus 
klientus. Kad įmon÷ veiktų s÷kmingai ir gal÷tų išsilaikyti konkurencin÷je kovoje, ji turi būti ne tik produktų ar paslaugų 
ekspert÷, bet ir klientų ekspert÷. Pardav÷jai kaip išmanydami turi išlaikyti lojalų klientą. 

Vartotojų lojalumo tyrimo srityje aktyviai dirba sociologai, psichologai, teisininkai ir kiti specialistai. 
Įvairiapusiškas dom÷jimasis vartotojų lojalumu neleidžia šios sąvokos traktuoti vienareikšmiškai. Moksliniuose 
vartotojo lojalumo tyrimuose dominuoja loginio mąstymo metodai, kuriais siekiama: suprasti ir numatyti vartotojo 
elgseną; išsiaiškinti priežasties ir pasekm÷s ryšius, kurie per įtikin÷jimus, informavimą, mokymą valdo vartotoją 
(Urbanskien÷ ir kt., 2000). 

Daugelio autorių darbuose (Pikturnien÷, 2003; Urbanskien÷, 2000; Dikčius, 2005 ir kt.) dominuoja šiuolaikinių 
vartotojų elgsenos, lojalumo tyrimų rezultatai, kuriuose plačiai analizuojami įvairūs aplinkos veiksniai, lemiantys 
vartotojo pasirinkimą ir  darantys tam įtaką. 

Tyrimo problema. Kaip pažymi J. Stankevičien÷ (2004), vartotojų lojalumas yra dinamiškas sociokultūrinis 
reiškinys, tod÷l nepaisant atliktų tyrimų gausos šios temos ne tik išlieka aktualios, bet jų aktualumas did÷ja. Pastaraisiais 
metais pasirod÷ daugiau mokslinių monografijų, straipsnių lietuvių kalba, nagrin÷jančių vartotojų lojalumo aspektus, 
tačiau tai vis dar aktuali teorin÷ ir praktin÷ problema. 

Kadangi  rinka yra perpildyta įmonių, kurios užsiima ta pačia arba labai panašia veikla, iškilo problema: kaip 
pritraukti klientą ir kaip išlaikyti jau esamą. IĮ „Marema“, kuri specializuojasi odinių drabužių gamybos srityje, taip pat 
renka ir atnaujina duomenis apie savo klientus, tačiau įmon÷s vadovams šiandien sunku pasakyti, kokie vartotojų 
elgsenos veiksniai lemia lojalumą įmonei. Įvertinusi vartotojų lojalumą įtakojančius veiksnius, įmon÷ tikisi efektyviau 
taikyti marketingo sprendimus, susijusius su dar geresniu vartotojų poreikių tenkinimu bei savų tikslų įgyvendinimu. 

Tyrimo tikslas - remiantis IĮ „Marema“ klientų nuomonių tyrimo rezultatais išanalizuoti įmon÷s klientų 
lojalumą lemiančius veiksnius. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Apžvelgti lojalumo sampratą ir jo esmę. 
2. Apibr÷žti klientų lojalumą lemiančius veiksnius. 
3. Atlikti įmon÷s klientų apklausą vertinant jų lojalumą. 
4. Pateikti galimas IĮ „Marema“ vartotojų lojalumo didinimo priemones. 
Tyrimo objektas – IĮ „Marema“ vartotojų lojalumas. 
Tyrimo metodai: sistemin÷ analiz÷, anketin÷ apklausa, grafinis duomenų vaizdavimas, apibendrinimas. 
  

VARTOTOJO ELGSENA IR  LOJALUMO SAMPRATA 
 
Bet kokia įmon÷ veikia nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Nor÷dama s÷kmingai dirbti, įmon÷ privalo steb÷ti 

aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti ir prie jų prisitaikyti. Marketingin÷s veiklos centre yra vartotojas 
(Dikčius, 2005). 

Vartotojo elgesys yra sudedamoji žmogaus elgesio dalis. Tod÷l norint suprasti vieną, reikia išsiaiškinti ir kitą. 
Kiekvienas individo apmąstymas, jausmas arba veiksmas yra žmogiškojo elgesio dalis. Motyvai, kuriais vadovaujamasi 
studijuojant, minčių eiga, nukreipta į įvairius dalykus, pojūčiai, patiriami atliekant tam tikrą darbą, visa dienos veikla –
taip pat yra žmogiškoji elgsena. Vartotojo elgsena yra siauriau suprantama ir apibūdinama. Ji apima specifines 
žmogiškojo elgesio sritis, susijusias su rinkos elementais. L. Bagdonien÷ ir R. Hopenien÷ teigia, kad vartotojas – ne tik 
lygiavertis paslaugos teik÷jo partneris, bet ir būtinas paslaugos teikimo dalyvis – be jo nebūtų paslaugos (Bagdonien÷, 
Hopenien÷, 2005). 

Vartotojų elgseną stipriai veikia asmeniniai, psichologiniai, kultūriniai bei socialiniai veiksniai, kurių 
marketingo specialistai daugeliu atvejų negali įtakoti (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 2003; Bakanauskas, 2006 ir 
kt.). Taigi, vartotojų elgsenos mokslas, siekdamas pažinti ir modeliuoti skirtingų asmenų ir jų grupių vartojimo 
ypatumus, plačiai naudoja tiek asmenyb÷s, tiek ir socialin÷s psichologijos žinias, kurios praktiškai panaudojamos 
kuriant ir modeliuojant vienokias ar kitokias marketingo strategijas. 

Vartotojų elgsenos tyrimai padeda organizacijai pažinti aplinką, surasti tinkamą reagavimo į aplinką derinį, 
parengti sprendimo, priemonių ir veiklos variantų kompleksą. Vartotojų elgsenos tyrimai leidžia įmon÷s vadovams 
suprasti vienokius ar kitokius vartotojų poelgius bei numatyti galimą  jų elgseną ateityje.  
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Vartotojų pasitenkinimas skatina jų lojalumą. Organizacijos nuolat turi siekti didinti patenkintų vartotojų 
skaičių. Tai įmanoma sistemingai matuojant vartotojų pasitenkinimą. Nustačius pasitenkinimo prielaidas ir 
nepasitenkinimo priežastis, organizacija gali s÷kmingai gausinti patenkintų vartotojų skaičių (Mowen, 1990).  

 Daugeliui yra žinomas daug kur aptartas ir jau konstatuotas faktas: lojalus klientas įmonei kur kas 
naudingesnis nei tik pasitenkinęs klientas. Tai galima paaiškinti tuo, kad patenkinti klientai gali bet kada nueiti pas 
konkurentą ir išm÷ginti jo teikiamas paslaugas, o lojalus klientas – visada ištikimas savo pasirinkimui.  

Dabartin÷s lietuvių kalbos žodyne lojalus – tai asmuo, kuris bent išoriškai yra ištikimas valdžiai, 
neperžengiantis teis÷tumo ribų (Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas, 2000). Sąvoka lojalumas savo pirmine reikšme 
nurodo į įstatymo galios pripažinimą ir besąlygišką jo laikymąsi. Tik v÷liau lojalumo sąvoka įgijo ištikimyb÷s (žmogui, 
visuomenei, valstybei ar idealui ir vertybei), atsidavimo, laisvo įsipareigojimo ir pasišventimo aspektus (Pikturnien÷, 
2007). 

Šiais laikais lojalumo susiejimas su laisve ir laisvu pasirinkimu leidžia lojalumą atskirti nuo paklusnumo. 
Apibendrinant galima teigti, kad lojalumo esm÷ – laisvo žmogaus aktas ir apsisprendimas, laisvas įsipareigojimas. 
Įsipareigojimo sąvoka sietina su šiuolaikine žmogaus koncepcija, kuri pabr÷žia žmogaus aktyvumą, apsisprendimą 
veikti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos padarinius. Lojalus pirk÷jas – tai pirk÷jas, kuris nuolat teikia pirmenybę 
tam tikroms prek÷ms (paslaugoms) (Pranulis ir kt., 2000). 

Įvairūs marketingo specialistai, apibr÷ždami klientų lojalumo sampratą, akcentuoja tuos pačius esminius 
dalykus, tačiau kiekviename iš šių apibr÷žimų jaučiamas skirtingas autorių ind÷lis į lojalumo sampratą (žr. 1 lent.). 

 
1 lentel÷. Lojalumo sąvoka 

Autorius Apibr÷žimas 
Oliver, 1999  
 

Lojalumas – tai vidinis vartotojo įsipareigojimas ateityje pakartotinai įsigyti prekę (paslaugą) 
arba pakartotinai apsilankyti prekybos vietoje, nepaisant situacijos įtakos ar marketingo 
pastangų pakeisti vartotojo elgseną 

Bogatyriova, 2001  Lojalumas – tai vartojimo įprotis, kurį vadybininkai nor÷tų sukurti, vartotojų ištikimyb÷ 
produktui 

Gudačiauskas, 2002  Lojalumas - tai vartotojų pasitenkinimo prekiniu ženklu, jautrumo kainai ir pakartotinių 
pirkimų dažnio funkcija 

Gudynait÷, 2006  Lojalumas - pirmenyb÷s teikimas tam tikrai prekei ar prekybos vietai 
Šaltinis: sudaryta autor÷s remiantis A.Bogatyriova,  I.Gudynaite,  R.Urbanskiene,  R.Vaitkiene  

 
Šiuolaikiniai marketingo specialistai pabr÷žia, kad vartotojų lojalumas neįmanomas be prisirišimo (Gudynait÷, 

2006 ir kt.). Prisirišimas – vartotojo emocinis požiūris į prekę, prek÷s ženklą, paslaugą, parduotuvę (Gudynait÷, 2006). 
2 lentel÷je pateikiami pagrindiniai vartotojų lojalumo ir prisirišimo ypatumai. 

Pasak I.Gudynait÷s (2006), prisirišę vartotojai paprastai labiau m÷gsta įmon÷s reklamą, linkę daugiau mok÷ti 
už prekių ženklą ir įdeda daugiau pastangų, kad jį nusipirktų. Empiriškai įrodyta, kad prisirišę vartotojai didžiąją dalį 
savo pinigų, skirtų tam tikro poreikio tenkinimui, išleidžia būtent tam prekių ženklui, prie kurio yra prisirišę. Šie 
vartotojai yra mažiau jautrūs kainų pokyčiams ir atsparesni marketingo veiksmams, kurių imasi konkurentai. Pasak I. 
Gudynait÷s (2006), tur÷ti lojalių pirk÷jų įmonei naudinga d÷l daugelio priežasčių: tokių pirk÷jų nebereikia skatinti 
pirkti, jie jau yra išbandę prekę ir žino jos pardavimo sąlygas, nebereikia gaišti laiko ir d÷ti pastangų aiškinant prek÷s 
savybes, nes jos jau seniai žinomos, lojalūs pirk÷jai prekių nebesirenka, jie iš anksto žino, ką įsigis. 

Be aukščiau pamin÷tų lojalių klientų teikiamų privalumų įmonei, E. Gečien÷ (2004) mini tai, kad lojalius 
klientus paprasčiau ir pigiau aptarnauti, kadangi jiems kyla mažiau klausimų, jie rečiau klysta, ilgainiui linkę pirkti vis 
daugiau; stipr÷jant ryšiams, ištikimi klientai tampa vis nejautresni konkurentų siūlymams; ištikimi klientai dažnai 
rekomenduoja įmonę kitiems, o tai mažina naujų klientų pritraukimo išlaidas. 

Lojalumo samprata pastaraisiais metais kinta: ji jau nebesuvokiama vien tik kaip pakartotinis pirkimas, į ją 
įtraukiami ir psichologiniai vartotojo apsisprendimo pirkti aspektai. Teorijoje išskiriami įvairūs vartotojų lojalumo tipai. 
Lojalių vartotojų teikiama nauda įmonei nediskutuotina. 

VARTOTOJŲ LOJALUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI 

 
Daugelio marketingo tyrimų autorių pritaria nuostatai, jog svarbiausi vartotojų lojalumą įmonei lemiantys 

veiksniai yra vartotojo suvoktos paslaugos vert÷, santykių rinkodara, vartotojų pasitenkinimas ir vartotojų lojalumo 
formavimas. Visi šie veiksniai yra tarpusavyję susiję ir įtakoja vienas kitą. 

• Vartotojo suvoktos paslaugos vert÷. Vartotojo lūkesčiai ir paslaugos ar prek÷s kokyb÷ yra 
glaudžiai tarpusavyje susiję: vartotojas tikisi iš produktą teikiančios įmon÷s gauti paslaugą ar prekę, kurios kokyb÷ 
atitinka jo lūkesčius. Ir atvirkščiai, vartotojo įgytos paslaugos ar prek÷s kokyb÷ koreguoja jau įgytus ir būsimus su 
konkrečios paslaugų ar prekių įmon÷s teikiamo produkto kokybe susijusius vartotojų lūkesčius. Kokyb÷s įtaka vartotojų 
lojalumui yra labai didel÷.  

• Santykių rinkodara, pasak M. Kuitinausko (2004), – tai pelningų santykių su pirk÷jais ir 
pardav÷jais nustatymas, sukūrimas, palaikymas ir stiprinimas, o kai reikia, ir nutraukimas, pagrįstas abipusių tikslų 
suderinimu, bendradarbiavimu, įsipareigojimų įvykdymu (Gronroos, 1990). Neretai iš santykių su klientais gaunamos 
pajamos vos padengia sąnaudas arba net patiriamas nuostolis. Visgi dalis šiandien nepelningų ar net nuostolingų klientų 
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turi potencialą tapti pelningais. Šiuo atveju reik÷tų įvertinti galimybę šiam klientui parduoti pelningus produktus 
ateityje. Tam reikalingas atidus klientų pažinimas ir nuodugniai parengtos lojalumo programos (Leonavičius, 2002). 

• Vartotojų pasitenkinimas. Kiekvienas vartotojas jam tiekiamo produkto naudą įvertina 
individualiai. Taigi ir vert÷s suvokimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeninių savybių: nuostatų, patirties, 
temperamento ir pan. V. Sūdžius (2001) teigia, jog klientai tampa vis labiau nusimanantys ir daugiau reikalaujantys. 
Optimalus kokyb÷s ir kainos derinys svarbus ne tik pardav÷jui, bet ir vartotojui. 

• Vartotojų lojalumo formavimas. Įmonei svarbu suvokti, kaip susiformuoja vartotojo suvokimas 
apie produktų bei paslaugų kokybę. Pagrindinis veiksnys, įtakojantis vartotojų lojalumą įmonei, yra jų pasitenkinimas 
įgyta preke ar paslauga. 

Apibendrinus įvairių autorių mintis (Urbanskien÷, Jakštys, 2000; Kotler, Wong, 2003; Berkowitz, 1992 ir kt.) 
vartotojų lojalumą formuojančių veiksnių aspektu, prieita prie išvados, kad visus pagrindinius veiksnius, galinčius 
įtakoti ir įtakojančius vartotojo lojalumą konkrečiam prek÷s ženklui, galima būtų suskirstyti į dvi pagrindines grupes: 
vartotojų elgsenai įtaką darantys veiksniai, susiję su vartotojo asmenybe, ir vartotojų elgsenai įtaką darantys veiksniai, 
susiję su vartotojo aplinka.  

Apibendrinant galima teigti, kad nuo paties vartotojų priklausančius jų lojalumą prekei įtakojančius veiksnius 
galima suskirstyti į vidinius ir išorinius.  

Apibendrinus įvairių autorių, analizavusių vartotojų elgseną ir jų lojalumą konkrečiam prek÷s ženklui 
formuojančius veiksnius, mintis, pasteb÷ta, kad galima būtų išskirti šiuos pagrindinius veiksnius: požiūris, pažinimo 
poreikis, naujovių pri÷mimo greitis, nuostatos, amžius ir gyvenimo ciklas, ekonomin÷ pad÷tis, gyvenimo stilius, 
emocijos.  

Pagrindiniai vidiniai vartotojų lojalumą lemiantys, nuo paties vartotojo priklausantys veiksniai: požiūris, 
pažinimo poreikis, naujovių pri÷mimo greitis, nuostatos, amžius ir gyvenimo ciklas, ekonomin÷ pad÷tis, gyvenimo 
stilius, emocijos.  

VARTOTOJŲ LOJALUMO DIDINIMAS 

 
Šiandien santykių su klientais valdymo strategija pateikiama kaip viena prioritetinių įmonių veiklos sričių. 

Gerai organizuota santykių su klientais valdymo strategija duoda rezultatus įvairiose įmon÷s funkcionavimo srityse. Tai 
gali pagerinti pardavimus, padidinti klientų išlaikymą, taip pat užtikrinti didesnį pelną. 

Lojalumo programos yra vartotojų išlaikymo rinkodaros dalis. Pagrindin÷ lojalumo programų užduotis – 
išlaikyti klientą, priminti jam apie galimybę nuolat naudotis įmon÷s siūlomomis paslaugomis ar gaminiais. Tuo tikslu 
gali būti gaminamos specialios vardin÷s kortel÷s, kuriose saugoma informacija apie klientus ir jų finansinius srautus, 
susijusius su konkrečios įmon÷s prek÷mis ar paslaugomis. Lojalumo programų nauda dažnai yra teisiškai neįvertinama 
d÷l duomenų apie pirk÷jus stokos ar neaiškumo. Galima steb÷ti tų pirk÷jų, kurie turi lojalumo programų korteles, pinigų 
srautus, tačiau ne visiškai aišku, kiek jie yra lojalūs įmonei (Urbanskien÷ ir kt., 2006). 

Klientų santykiams sutvirtinti ir sustiprinti tur÷tų būti naudojami keturi veiksmai (Wilky, 1986): 
• Kiekvieno kliento individualių savybių, pageidavimų nustatymas; reiškia, kad būtina sukaupti 

nors menką informaciją apie klientą. Būtina tur÷ti jo kontaktinę informaciją, darbo profilį bei pagrindinius 
pageidavimus. 

• Esamų ir potencialių pirkimų modeliavimas padeda suskirstyti klientų prioritetus, pagal kuriuos 
reikia aptarnauti klientus. 

• Biznio planų ir strategijų kūrimas, pradedant nuo pelningiausių projektų. 
• Įmon÷s veiklos reorganizavimas, reikalingas tam, kad būtų sukurti glaudesni santykiai tarp 

organizacijos ir kliento, jei n÷ra pakankamai išvystytas klientų aptarnavimo lygis, santykiai su klientais negali būti 
efektyviai valdomi, galimas įmon÷s reorganizavimas. 

Svarbiausias konkurencingos įmon÷s veiklos aspektas – įmon÷s klientų poreikių išsiaiškinimas ir kuo geresnis 
jų patenkinimas mažiausiomis sąnaudomis. A. Savickas (2006) pateikia pagrindinių priežasčių sąrašą, kod÷l įmonei 
tur÷tų būti svarbi orientacija į klientus:  

• tai leidžia padidinti užimamos rinkos dalį bei išsaugoti turimas pozicijas;  
• tai leidžia sumažinti veiklos sąnaudas ir padidinti pelną;  
• tai užtikrina veiklos ir produkto (paslaugos) kokybę.  

Šie įmon÷s tikslai yra susiję, o jų įgyvendinimo pradžia yra ryšių su vartotojais užmezgimas nuolatin÷s 
komunikacijos pagrindais.  

Stoner, Freeman, Gilbert (1999) vartotojų pasitenkinimą sieja su vartotojų poreikių patenkinimu. Jų nuomone, 
jei prek÷ ar paslauga vartotoją tenkina, susiformuos teigiami su jomis susiję vartotojų patyrimai. Jeigu vartotojas teigia, 
kad jis yra patenkintas ar džiaugiasi pirkiniu, tai bendras jo jausmas arba patyrimas, susijęs su tuo pirkiniu, gali būti 
neutralus arba teigiamas. Pats vartotojo pasitenkinimas n÷ra rodiklis, bylojantis apie to vartotojo išlaikymo galimybes. 
Lojalus vartotojas yra tas vartotojas, kurio lūkesčiai yra patenkinti arba viršyti, ir jie aktyviai siejami su tiek÷ju.  

Vidutinio svarbumo poreikiai yra tokie vartotojo poreikiai, kurių patenkinimas tiesiogiai lemia vartotojo 
pasitenkinimą įsigytu gaminiu. Vartotojo pasitenkinimo įsigytu gaminiu priklausomyb÷ yra tiesiogiai proporcinga 
poreikių patenkinimo lygiui. Tenkinant papildomus poreikius vartotojų pasitenkinimas pasiekiamas efektyviausiai. 
Įd÷jus mažai gaminio gamintojo pastangų tenkinti šiuos poreikius, gaunamas sąlygiškai didelis vartotojų pasitenkinimo 
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padid÷jimas. Papildomų poreikių tenkinimas išskiria gaminį iš kitų tuos pačius poreikius tenkinančių gaminių, kartu tai 
yra priemon÷ konkuruoti rinkoje (Šliburyt÷, 1999).  

 
KLIENTŲ LOJALUMO ANALIZö IĮ „MAREMA“ 

 
IĮ „Marema“ įregistruota 1992 metais Šiaulių mieste, tačiau turi savo filialų ir parduotuvių visoje Lietuvoje: 

Šiauliuose, Klaip÷doje, Kaune. Netrukus bus atidarytas salonas Vilniuje. IĮ „Marema“ veikla – odinių ir kailinių 
drabužių importavimas bei gamyba. Įmon÷ s÷kmingai dirba ir vystosi jau septynioliktus metus. Šiuo metu įmon÷je dirba 
per 30 kvalifikuotų darbuotojų: siuv÷jų, sukirp÷jų, konstruktor÷-technolog÷, gamybos vadov÷ ir kt. Įmon÷s direktorius 
bendrovei vadovauja jau 17 metus. Įmon÷s kolektyvas jaunas ir perspektyvus. Darbuotojai parenkami atitinkamo 
išsilavinimo.  

Įmon÷s atstovai nuolat dalyvauja tarptautin÷se parodose, vykstančiose kelis kartus per metus Rygoje, 
Poznan÷je. Šie miestai d÷l juose vykstančių parodų laikomi mados sostin÷mis, čia susirenka žymiausi gamintojai ir 
dizaineriai. Šiose parodose įmon÷ „Marema“ jau prieš pusmetį pristato plataus asortimento gaminius ateinančiam 
sezonui. 

Įmon÷s veikla per pastaruosius metus smarkiai išsipl÷t÷. Buvo įkurti ne tik nauji prekybos salonai, tačiau 
atidaryta ir įmon÷s siuvykla. Siuvykloje dirba  aukštos kvalifikacijos savos srities specialistai. Smarkiai išaugo ir 
gaminių asortimentas. Gaminiams naudojama įvairių šalių gamintojų žaliava: italų, ispanų, turkų ir kt. Įmon÷ užsakovui 
siūlo aukštos kokyb÷s, apdirbtos  taikant šiuolaikines odos apdirbimo ir apdailos technologijas odos, kurios paviršiuje 
išgaunami sud÷tingi spalviniai, reljefiniai ir ažūriniai efektai. Neradus patinkamo modelio ar tinkamo dydžio, galima 
užsisakyti jį individualiai.  Kiekvieno kliento poreikiai derinami su galimyb÷mis. Siuvykla  siūlo savo modelius, bet gali 
atlikti ir užsakovo pageidavimus. Tai madingi įvairių spalvų, faktūrų natūralios odos ir kailio švarkai, striuk÷s, 
puspalčiai, paltai, sijonai, keln÷s.  Rūbą čia atras bet kokio sud÷jimo žmogus.  

 Įmon÷ didelį d÷mesį skiria paslaugų kokybei, tod÷l įgyvendino eilę projektų, kurių d÷ka tiekiamų paslaugų 
kokyb÷ žymiai pager÷jo. Siekiant svarbių ir didelių tikslų, be techninių sprendimų, vadovaujamasi ir kitu raktu į s÷kmę 
– vadyba. 

  
TYRIMO METODIKA. TYRIMO IMTIES CHARAKTERISTIKA  

 
Tyrimo imtis. Respondentais pasirinkti IĮ „Marema“ klientai. Tyrimo metu buvo apklausti 82 respondentai, 

kuriems paaiškinti tyrimo tikslai –  įvertinti klientų lojalumą ir nustatyti, kaip klientai vertina IĮ „Marema“ veiklą. 
Tyrimo laikas. Tyrimas buvo atliekamas 2009 m. kovo m÷n.  
Tyrimo eiga. Apklausa atlikta IĮ „Marema“ salonuose Šiaulių mieste. Klientai buvo apklausiami asmeniškai, 

pateikiant klausimus bei prašant patvirtinti ar paneigti pateiktus teiginius, paaiškinant kiekvieną anketos klausimą /  
teiginį, jei respondentui jis buvo neaiškus. Kiekvieno respondento atsakymai užfiksuoti anketoje. Gauti duomenys 
apdoroti Microsoft Excel programa. Rezultatų analiz÷ atlikta naudojant grupavimo, lyginimo, apibendrinimo metodus. 

Apklausoje iš viso dalyvavo 74 pirk÷jai, apsiperkantys IĮ „Marema“ salonuose. Apklausoje dalyvavę vyrai 
sudar÷ 27 proc. visų respondentų, moterys sudar÷ apie du trečdalius visų apklausos dalyvių (73 proc.). Anot 
mokslininkų, moterys yra pagrindin÷s drabužių pirkimo „ekspert÷s“.  

Respondentai buvo suskirstyti į devynias amžiaus grupes: pirmai grupei priskirti asmenys iki 25 metų, antrai – 
nuo 25 iki 30 metų, trečiai – nuo 31 iki 35 metų, ketvirtai – nuo 36 iki 40, penktai – nuo 41 iki 45, šeštai – nuo 46 iki 
50, septintai – nuo 51 iki 55, aštuntai – nuo 56 iki 60 ir devintai – 60 ir daugiau metų. Apklausoje dalyvavę prekybos 
tinklo IĮ „Marema“ parduotuv÷se besilankantys pirk÷jai pagal amžiaus grupes pasiskirst÷ taip: 

• Pirmajai amžiaus grupei (nuo 18 iki 25 metų) priskirta beveik 17 proc. apklausoje dalyvavusių 
pirk÷jų. Šie respondentai gali būti studentai, kurie neturi didelių poreikių, tačiau pakankamai 
dažnai ieško įdomesnių ir naujesnių prekių; 

• Didžiausia dalis respondentų priskirta antrajai amžiaus grupei (nuo 26 iki 30 ir nuo 31 iki 36 
metų) – jie kartu sudar÷ beveik 70 proc. visų apklausos dalyvių. Apklausoje dalyvavusių kiek 
vyresnio amžiaus (nuo 36 iki 45 metų) pirk÷jų dalis buvo pakankama – jie sudar÷ 12,7 proc. visų 
respondentų.  

Norint išsiaiškinti vartotojų perkamąją galią, buvo analizuojamos respondentų m÷nesin÷s pajamos. Pagal 
vidutines asmenines m÷nesio pajamas apklausoje dalyvavusius IĮ „Marema“ klientus galima suskirstyti į 5 grupes. 
Mažiausia dalis respondentų (apie 9 proc.) teig÷ vidutiniškai per m÷nesį gaunantys iki 800 Lt – tai asmenys iki 25 metų. 
Didžiausios dalies apklausoje dalyvavusių pirk÷jų (36 proc.) vidutin÷s asmenin÷s m÷nesin÷s pajamos priklaus÷ 
intervalui nuo 1500 iki 2500 Lt. Apie 14,5 proc. apklaustųjų per m÷nesį gauna daugiau nei 2500 Lt pajamų. Remiantis 
pateiktais duomenimis galima teigti, kad pagrindiniai IĮ „Marema“ klientai yra didesnes už vidurkį pajamas gaunantys 
asmenys. 

Dauguma iš apklaustųjų respondentų yra verslininkai (32 proc.) ir tarnautojai (35 proc.), maždaug ketvirtadalį 
sudar÷ darbininkai (17 proc.), kiti pasiskirst÷ maž÷jančia tvarka. Galima teigti, kad turintys pastovias pajamas, darbą, 
socialiai užtikrinti d÷l savo ateities pirk÷jai domisi naujov÷mis, stiliumi, yra labiau linkę išbandyti ką nors nauja. 
Atlikus tyrimą paaišk÷jo, kad dauguma respondentų turi nuolatinį ir pastovų darbą. Vadinasi, jie gali bet kada įsigyti IĮ 
„Marema“ gaminių.  
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 IĮ „MAREMA“ SISTEMOS KLIENTŲ PASITENKINIMO  IR LOJALUMO ANALIZö 
 

Analizuojant odos gaminių salonų IĮ „Marema“ klientų lojalumą svarbu išaiškinti, kas jiems kuria didžiausią 
vertę. Pasitelkus įvairius teiginius apklausos metu išsiaiškinta, kaip respondentai vertina IĮ „Marema“ priklausančių 
salonų vietas bei susijusius veiksnius. 

Klientai (41 proc.) kaip labiausiai lankomas nurod÷ kitas vietas, tai gali būti mug÷s, turgus ir pan. Įdomu tai, 
kad vyrams labiau patinka lankytis prekybos salonuose. Ten didesnis prekių pasirinkimas, patogesnis privažiavimas, 
taip jie sutaupo laiko. Tuo tarpu moterys jau nuo seno linkusios daugiau vaikščioti po parduotuves, tyrin÷ti kainas, 
matuotis, labiau rinktis. Iš gautų rezultatų galima daryti išvadą, kad žinomiausia įmon÷ ir daugiausia lankomasi IĮ 
„Marema“ – 20 proc., po to – UAB „Laukinis jakas“ (18 proc. respondentų). 

Atsakymų rezultatai parodo, kokiomis odos gaminių įmon÷mis naudojasi apklaustieji. Kaip matyti, apie 20 
proc. respondentų naudojasi būtent IĮ „Marema“ gaminiais, galbūt tod÷l, kad tai labiausiai žinoma odos įmon÷, kuri 
viena iš pirmųjų prad÷jo siūlyti produkciją rinkai. Antroje vietoje yra UAB „Laukinis jakas“ (18 proc.) bei IĮ 
„Antilop÷“, kurių gaminiais naudojasi tik keletas respondentų (10 proc.), dalyvavusių apklausoje. 

Kiekvienas vartotojas, besinaudojantis odos gaminių įmonių teikiamomis paslaugomis, turi pasirinkimą. 
Dabartiniu laiku visuose odos gaminių salonuose yra plati paslaugų pasiūla, tenka tik pasirinkti. Pagal gautus rezultatus 
matyti, jog didžioji dalis apsklautųjų dažniausiai naudojasi nuolaidomis (34 proc.), įvairiais dovanų kuponais (29 proc.), 
kiek mažesn÷ dalis respondentų – lojalumo programomis (15 proc.), dalyvauja prekių pristatymuose ir demonstracijose 
(14 proc.). Mažiausia dalis (8 proc.) apklaustų klientų dalyvauja konkursuose, loterijose, žaidimuose. 

Tyrimo rezultatai parod÷, jog sprendimo pirkti pri÷mimui įtakos turi gaminio reklama. Daugiau nei trečdaliui 
klientų reklama yra vienas iš veiksnių, skatinančių įsigyti prekę ar paslaugą. Kitam trečdaliui respondentų reklama 
neturi jokios įtakos įsigyjant gaminius. 

Siekiant nustatyti, kod÷l vartotojai renkasi vienas ar kitas odos gaminių įmonių teikiamas paslaugas, 
atitinkamai ir įmonę, klientams buvo pateiktas klausimas apie odos drabužių gamintojų teikiamų paslaugų pasirinkimo 
motyvus. Didžiausią įtaką tur÷jo tiek reklama, tiek pažįstamų patarimai. Vyrams aktualesn÷ patogi geografin÷ įmon÷s 
pad÷tis. Mažiausiai d÷mesio vartotojai kreipia į lietuviškų prekių pasirinkimą. Susumavus visus rezultatus galima teigti, 
jog ypatingą reikšmę vartotojų apsisprendimui turi būtent kaina, asortimento gausa, kokyb÷. 

 Visiškas poreikių patenkinimas, kokybiškas ir malonus aptarnavimas, platus siūlomų gaminių asortimentas, 
personalo paslaugumas – tokie dažniausiai klientų, apsilankiusių IĮ „Marema“, pasteb÷jimai. Didžiausią įspūdį vis d÷lto 
palieka aptarnavimas, nuo kurio gali priklausyti poreikių patenkinimas. Tad galima teigti, kad odos gamintojai turi ypač 
didelį d÷mesį skirti savo klientams, jų aptarnavimui, t. y. maloniai bendrauti, siūlyti kokybiškus odos gaminius, stengtis 
perprasti kiekvieno kliento poreikius ir juos patenkinti. Nuo tokių veiksnių taip pat gali priklausyti ir organizacijos 
s÷km÷.  

Apibendrinant galima teigti, kad visiems odos gaminių įmonių teikiamų paslaugų vartotojams pasirenkant 
paslaugą bei ją teikiantį odos gaminių saloną svarbiausia, kad jis atitiktų vartotojų poreikius. 47 proc. respondentų save 
priskiria prie lojalių klientų, 27,2 proc., likusi dalis, respondentų pasiskirst÷ apylygiai, t. y. variantą nesu lojalus n÷ 
vienai įmonei pasirinko 26 proc. respondentų, o 27 proc. apklaustųjų neman÷ esantys lojalūs dviem ir daugiau įmon÷ms.  

Klientas, besikreipiantis į IĮ „Marema“ ne pirmą kartą, jau gali žinoti, kokios kokyb÷s gaminiai bus pasiūlyti, 
tuo tarpu naujas klientas, at÷jęs pirmą kartą, tiesiog tik÷sis malonaus aptarnavimo. Pagal gautus rezultatus galima spręsti, 
kad respondentai yra patenkinti IĮ „Marema“ darbu, t. y. dauguma apklaustųjų IĮ „Marema“ paslaugomis naudojosi tik 
vieną kartą, kiek mažiau (patys lojaliausi klientai) įmon÷s paslaugomis naudojosi daugiau kartų, t. y. kreip÷si 2–3 kartus, 
ir mažiausia dalis respondentų IĮ „Marema“ paslaugomis naudojosi 4–5 kartus. Pagal naudojimąsi įmon÷s teikiamomis 
paslaugomis laiko atžvilgiu, galima daryti išvadą, jog klientai, kartą pasinaudoję IĮ „Marema“ paslaugomis, naudojasi 
jomis dar kartą, o tai rodo klientų lojalumą, pasitik÷jimą įmone, teikiamų paslaugų ir gaminių kokybe bei patikimumą.  

Siekiant nustatyti, kokią įtaką IĮ „Marema“  klientams turi jiems išduotos lojalumo kortel÷s, buvo tiriama, kaip 
dažnai jie naudojasi lojalumo programa. Gauti rezultatai parod÷, jog du trečdaliai klientų naudoja IĮ „Marema“ lojalumo 
korteles kaskart apsipirkdami, 3 proc. klientų neturi nuolaidų kortel÷s. Likusi dalis apklaustųjų lojalumo korteles 
naudoja, jei nepamiršta, arba kai būna akcijos. 

Deja, jei vartotojas įsigijo IĮ „Marema“ produktą, tai dar nereiškia, kad jis taps lojaliu pirk÷ju ar pakartotinai 
pirks įmon÷s produktus. Pakartotiną produkto pirkimą įtakoja daug psichologinių ir ekonominių veiksnių, kurie siejami 
su motyvavimu, vertinimu, įsitikinimais, produkto kaina bei kokybe. IĮ „Marema“ produktų pakartotinį pasirinkimą 
labiausiai įtakoja prek÷s ženklo žinomumas ir patikimumas (33 proc.). Kiti  respondentai (26 proc.) teig÷, kad jų 
pirkimą lemia platus prekių pasirinkimas, 20 proc. respondentų pirkimą paskatino kaina, atitinkanti kokybę ( 1 pav.). 
Tai tik dar sykį patvirtina faktą, kad žinomi prekių ženklai daro didelę įtaką pirk÷jų pasirinkimui ir teikia daug 
privalumų gamintojui. 

Pakartotiną IĮ „Marema“ gaminių pirkimą labiausiai įtakoja gera gaminių kokyb÷. Kita dalis respondentų teig÷, 
kad jų pakartotiną pirkimą lemia priimtina kaina ir geras kainos bei kokyb÷s santykis. Tod÷l galima daryti išvadą, kad 
pakartotinai įsigyjant produktą didelę įtaką daro tokie veiksniai, kaip produkto kokyb÷ ir kaina. Sprendimas pirkti 
susiformuoja įvertinus alternatyvas. Įvertinęs visą turimą informaciją vartotojas išskiria tam tikrus kriterijus, kurie 
nulemia pirkimo veiksmus. Sprendimą pirkti gali sustiprinti kitų žmonių nuomon÷, suvokiama rizika bei kiti veiksniai. 

Pagal gautus atsakymų rezultatus (žr. 1 pav.) matyti, jog klientai IĮ „Marema“ gaminius ir paslaugas vertina 
labai gerai. Dauguma jų  rinkosi atsakymų variantus  visiškai sutinku ir iš dalies sutinku. Vadinasi,  beveik visi 
respondentai yra patenkinti IĮ „Marema“  gaminiais ir teikiamomis paslaugomis.  
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1 pav. Respondentų pakartotiną IĮ „Marema“ gaminių pirkimą labiausiai įtakojančių veiksnių pasiskirstymas (proc.) 
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Svarbus klientų lojalumą lemiantis aspektas – prekių pasirinkimas, patrauklumas, išskirtinumas ir pan. 

Vertindami prekių pasirinkimo galimybes 78 proc. respondentų pasirinko atsakymo variantą visiškai sutinku. Taigi 
remiantis apklausos metu gautais duomenimis galima teigti, jog IĮ „Marema“ odos gaminių salono parduotuv÷se didelis 
prekių pasirinkimas – tokią nuomonę pareiškusieji apklausos dalyviai tikriausiai randa, ko ieško, o kartais įsigyja 
produkcijos, kurios net nenuman÷ esant prekybos vietose. Prekių patrauklumą IĮ „Marema“ tinklo parduotuv÷se visi 
respondentai taip pat įvertino teigiamai. 

Siekiant įvertinti, kiek svarbi klientams yra teikiamų paslaugų kaina, buvo pateiktas klausimas: kaip gaminių 
kaina įtakoja (įtakotų) Jūsų sprendimą rinktis IĮ „Marema“ paslaugas? 10 proc. respondentų mano, jog kaina n÷ra 
svarbi, nes lemiamą vaidmenį vaidina paslaugos kokyb÷. 46 proc. respondentų teigia, jog kaina pakankamai 
nereikšmingas dalykas, tačiau vis d÷lto ieško optimalaus sprendimo – tinkamos kainos ir kokyb÷s. Teiginį, jog 
svarbiausia yra geros įsigijimo sąlygos ir bendrov÷s patikimumas, pažym÷jo 31 proc. apklaustųjų, 13 proc. apklaustųjų 
sprendimą labiausiai įtakoja kaina. Pagal atsakymus galima apibendrinti, jog apklaustieji klientai svarbiausiu veiksniu 
nurod÷ kokybę. Nors nemaža dalis klientų didel÷s reikšm÷s kainai neteikia, visgi labiau rinktųsi optimalų variantą – 
palankios kainos ir kokyb÷s derinį. Galima teigti, jog kaina yra labai svarbus IĮ „Marema“ paslaugas apibūdinantis 
veiksnys. Odos gaminių įmon÷s, numatydamos paslaugų kainas, įgyvendina pagrindinius savo tikslus – pritraukti kuo 
daugiau klientų ir juos išlaikyti. Atsižvelgdami į tai klientai renkasi, ar priimtina kaina, kurią siūlo įmon÷, ar ne. Tačiau, 
kaip buvo min÷ta, įtakos tai turi 13 proc. apklaustųjų. 

Respondentų buvo paprašyta apibūdinti IĮ „Marema“, o atsakymams pasiūlyta keletas apibūdinimų, kuriais 
respondentai nusak÷, su kuo jiems asocijuojasi min÷ta įmon÷. Daugiausia respondentų nurod÷, jog „Marema“ prekinis 
ženklas jiems asocijuojasi su apibūdinimais autentiškas (42 proc.), stilingas (34 proc.), draugiškas (61 proc.), 
kūrybiškas (49 proc.), patikimas (47 proc.). Galima daryti išvadą, jog įmon÷s vertinimo etape vartotojas identifikuoja ir 
surenka pakankamai informacijos apie įmonę, apie galimas alternatyvas. Identifikacijos etape susipažinęs su 
alternatyvomis, gautomis per reklamą, remdamasis praeities patirtimi, apsilankęs pirkimo vietose, vartotojas užfiksuoja 
tam tikrą informaciją apie produkto savybes, ženklą, kainą, naujumą ir panašiai, iš ko jis gali susidaryti nuomonę apie 
įmonę, ir tuo pačiu įmon÷ jam gali būti draugiška, šilta, stilinga ir pan. 

L. C. Johnson taip pat teigia, kad prieš darbuotojui atsiliepiant į kliento poreikius, užmezgant santykius ar 
pradedant spręsti kliento problemą, būtina suprasti klientą ir jo situaciją (Kurutien÷, 2006). Didžioji dalis respondentų 
yra visiškai patenkinti IĮ „Marema“ paslaugomis, tai atspindi respondentų atsakymai visiškai sutinku: „Mano 
pasirinkimas naudotis IĮ „Marema“ paslaugomis buvo geras sprendimas“ (88 proc.); „Mano atsiliepimai apie IĮ 
„Marema“ paslaugas yra teigiami“ (92 proc.); „Aš esu lojalus IĮ „Marema“, nes ji suteikia geriausios kokyb÷s paslaugas 
(58 proc.); „Aš esu labai geros nuomon÷s apie naudojamą IĮ „Marema“ gaminį“ (13 proc.).  

Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad dauguma apklaustųjų klientų buvo patenkinti kompanijoje suteiktų 
paslaugų kokybe: informacija apie paslaugos naudingumą ir tikslus suteikta aiškiai ir suprantamai, paslaugos 
suteikiamos pakankamai greitai, konsultantai yra kvalifikuoti ir kompetentingi. Nepatenkintų ar abejojančių šiuo 
paslaugų kokyb÷s aspektu nebuvo daug. 

Tiek teigiami, tiek neigiami klientų atsiliepimai rodo, kad klientų pasitenkinimas paslauga labai priklauso nuo 
pardavimo konsultantų asmeninių savybių bei sugeb÷jimų. Galima teigti, jog nuo to, kaip kokybiškai suteikiamos 
paslaugos, nemaža dalimi priklauso, kokiomis savyb÷mis, bruožais pasižymi kompanijos personalas. Analizuojamos 
įmon÷s klientų grup÷ itin palankiai vertina esamą tiriamo padalinio personalą. 

Paskutiniu anketos klausimu buvo siekiama įvertinti IĮ „Marema“ teikiamas paslaugas (pagal penkiabalę 
sistemą). Atsakymų variantai pasiskirst÷ taip:   

• prekių pristatymas – 5 balais įvertino 84 proc., 4 balais įvertino 16 proc.;  
• drabužių modeliavimas – visi apklaustieji įvertino 5 balais, t. y. 100 proc.;  
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• pasiūtų gaminių kokyb÷ – teigiamai įvertino didžioji dalis apklaustųjų, t. y. 87 proc., 4 balais – 13 
proc.;  

• prekyba išsimok÷tinai – taip pat visi apklaustieji įvertino aukščiausiu balu;  
• garantinis ir pogarantinis aptarnavimas – 4 balais įvertino 67 proc., 5 balais – 33 proc. respondentų.    

Apibendrinant tyrimo duomenis galima teigti, kad IĮ „Marema“ yra susikūrusi patikimos, patrauklios, stabilios 
ir kokybiškas paslaugas teikiančios įmon÷s įvaizdį. Įmon÷s klientai jaučia nuolatinį bendradarbiavimą kuriant ir 
tobulinant paslaugas, įsipareigojimų vykdymą, draugišką ir etišką darbuotojų elgesį. IĮ „Marema“ yra pritraukusi 
klientų per vartotojų poreikių tenkinimą ir esamų vartotojų išlaikymą, tačiau pritraukti naujus klientus sud÷tinga, tod÷l 
rekomenduojama įmonei stengtis išlaikyti ilgalaikius santykius su esamais klientais. 

 
VARTOTOJŲ LOJALUMO SKATINIMAS  IĮ „MAREMA“ 

 
Siekiant padidinti vartotojų lojalumą IĮ „Marema“ produktams būtina orientuotis į dabartinius ir į potencialius 

vartotojus, taip pat turi būti vykdoma kryptinga rinkodarin÷ veikla, pasirenkami efektyviausi metodai. Siekdama 
vartotojų lojalumo IĮ „Marema“ didžiausią d÷mesį turi sutelkti į produktus ir jų kokybę. Tik tuo atveju galima tik÷tis 
vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo. Turimi produktai, jų charakteristikos ir ypač kokyb÷ turi atitikti vartotojų lūkesčius, 
nes did÷jant pasiūlai vartotojai tampa vis įnoringesni. 

Vienas iš esminių lojalumo skatinimo priemonių – tai klientų lūkesčių valdymas. Klientai įvertina produktų 
kokybę, palygina savo norus ir lūkesčius su realiais parduodamų produktų kaina ir kokybe. Klientas vienaip ar kitaip 
sieja ir lygina produkto naudą ir kainą, kurią jis turi mok÷ti už gaminį. IĮ „Marema“ taikant lojalumo skatinimo 
priemones reik÷tų vadovautis principu: visiškai patenkinti klientą!  

Kita svarbi problema – produkto suvokiama kokyb÷. Reik÷tų vykdyti vartotojų informavimo programą. Tokiu 
būdu galima išvengti klaidingo produkto kokyb÷s vertinimo.Vienas iš metodų, siūlomų naudoti lojalumo didinimui, yra 
įvairūs vartotojų klubai.  

Atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos ir jos gyventojų ekonominę pad÷tį, didžiausią naudą šiuo laikotarpiu galima 
būtų gauti naudojant kainų lojalumo programas. Mažesn÷s kainos tur÷tų pritraukti daugiau vartotojų. Tačiau 
konkurentams pasiūlius mažesnes kainas vartotojas gali pereiti pas juos. Be to, mažos kainos ilgainiui stipriai įtakotų 
įmon÷s pelno normą. Didelių kainų nustatymas pad÷tų formuoti gerą produkto įvaizdį, nes dažniausiai kaina yra 
suvokiama kaip puikios produktų kokyb÷s rodiklis.  

R÷mimui galima naudoti reklamą, pardavimų skatinimą, populiarinimą. Tačiau IĮ „Marema“  įmon÷s atveju 
naudingiausia būtų naudoti pardavimų skatinimus, reklamą bei populiarinimą. Pardavimų skatinimas susijęs su 
įvairiomis emocinio poveikio vartotojui priemon÷mis. Kurdama teigiamą įvaizdį įmon÷ keistų ir vartotojų pasitik÷jimą 
jos veikla, pasitenkinimą gaminamais produktais, o tai įtakotų vartotojų lojalumą IĮ „Marema“ gaminiams.  

Vartotojų lojalumo skatinimo programos taikymo efektyvumas IĮ „Marema“ priklauso nuo santykių su 
vartotojais kokyb÷s. Tad labai svarbu yra ryšių rinkodaros pagalba užmegzti ir palaikyti ilgalaikius santykius su 
vartotojais. Taip pat vartotojų lojalumas turi tapti įmon÷s tikslu. 

 
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 
1. Vartotojų lojalumas yra ta sritis, į kurią organizacijos yra priverstos investuoti, siekdamos išlikti konkurencin÷je 

rinkoje. Klientų lojalumas glaudžiai susijęs su jų teigiamu požiūriu į įmonę, jos siūlomas prekes bei paslaugas, 
tuo pačiu lemia jos pelningumą ir gaunamą naudą.  Vartotojų pasitenkinimą įgyta preke sąlygoja trys 
pagrindiniai veiksniai: vartotojo suvokta (gauta) įgytos prek÷s vert÷, vartotojo lūkesčiai, prek÷s kokyb÷. Visi šie 
veiksniai susiję ir įtakoja vienas kitą. 

2. Tik žinodamos klientų poreikius, įmon÷s gali suteikti klientams visapusišką servisą ir paslaugas. Įmon÷, 
suteikdama klientui tai, ko jis pageidauja, patvirtina, kad tokiu būdu užmezgami ryšiai su klientu, ir tai 
garantuoja, kad jis nepereis pas konkurentus. Nepažinus kliento ir neperpratus jo lūkesčių, sunku tik÷tis, kad jis 
anksčiau ar v÷liau nepereis pas konkurentus. 

3. Pagal atlikto tyrimo rezultatus galima teigti: 
• vartotojų lojalumą IĮ „Marema“ lemia kaina, aptarnavimo kokyb÷, šeimos bei pažįstamų nuomon÷, 

atsiliepimai; 
• vartotojai nurod÷, kad d÷mesį kreipia į organizacijos įvaizdį ir reklamą; 
• IĮ „Marema“ vartotojai prieš priimdami sprendimą pirkti rinko informaciją apie kokybę, garantijas, 

kainas, gaminių savybes, eksploatavimo sąlygas, informacijos jie ieškojo įvairiuose šaltiniuose. 
Sprendimo pirkti pri÷mimo procese didelį vaidmenį vaidina bendravimas, informacija „iš lūpų į 

lūpas“; 
• IĮ „Marema“ vartotojų sprendimo pirkti pri÷mimo kriterijai yra standartiniai: kokyb÷, garantijos, 

kaina. Jais naudodamiesi vartotojai priima racionalius sprendimus; 
• gaminių pirkimui ir įsigijimui svarbios yra akcijos, reklamos; 
• visi klientai gaminių kokybę vertino lygindami savo norus ir lūkesčius su realiai parduodamais 

gaminiais. 
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4. IĮ „Marema“ vadovams reik÷tų suvokti vartotojų lūkesčius ir palyginti teikiamų paslaugų lygį. Siekdama įgyti 
vartotojų lojalumą, IĮ „Marema“  pirmiausiai tur÷tų atsižvelgti į savo gaminių kokybę, nes tik tada galima tik÷tis 
vartotojų pasitenkinimo. Tod÷l svarbu išsiaiškinti, ar turimi produktai, jų charakteristikos ir ypač kokyb÷ atitinka 
vartotojų lūkesčius. Asortimento didžiausiuose prekybos centruose, salonuose suvienodinimas, didesnis 
pateikimas didintų produktų žinomumą, vartojimą, lojalių vartotojų pasitenkinimą bei apsaugotų nuo konkurentų 
produktų pasirinkimo. Vartotojų lojalumo kūrimas turi būti nuolatinis procesas, įvertinamas ir koreguojamas. 

5. Siekiant pritraukti daugiau paslaugos vartotojų, IĮ „Marema“ odos salonams būtina veiklą pl÷toti šiomis 
kryptimis: vartotojų poreikių patenkinimas, paslaugų kokyb÷s gerinimas, malonios atmosferos sudarymas, 
didesnis d÷mesys kainų sistemos lankstumui. 

6. Išlaikyti ilgalaikius santykius su vartotojais bei kelti aptarnaujančio personalo kvalifikaciją. 
7. Skirti didesnį d÷mesį komunikacijai, nes tai įtakoja pakartotinus pirkimus ir vartotojų atsiliepimus. IĮ „Marema“ 

vadovas tur÷tų skirti l÷šų personalo mokymams, kad jis sugeb÷tų kuo sklandžiau susitvarkyti su iškilusiais 
nusiskundimais, vartotojų nepasitenkinimu įgytomis paslaugomis. 

  
LITERATŪRA 

 
1. Bagdonien÷, L.; Hopenien÷, R. (2005). Paslaugų marketingas ir vadyba. Kaunas: Technologija. 
2. Bakanauskas, A. (2006). Vartotojų elgsena. Vilnius: VDU leidykla. 
3. Bogatyriova, A. (2001). Kiekvienas klientas – svarbiausias: ryšių su klientais valdymo koncepcija. Vadovo 

pasaulis, Nr. 11.  
4. Boguslauskas, V.; Valančien÷, L. (2003). Įmonių prekių vartotojų diferenciacija. Kaunas: Technologija.  
5. Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas. (2000). Lietuvių kalbos institutas; red. kol.: St. Keinys (vyr. red.) ir kt. 4-

asis leid. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst.  
6. Dikčius, V. (2005). Marketingo tyrimai. Vilnius: Vilniaus vadybos akademija. 
7. Gečien÷, E. (2004). Marketingo strategija ir valdymas. Vilnius: Ciklonas. 
8. Gudynait÷, I. (2006). Lojalumas ir prisirišimas. [žiūr÷ta 2009-03-16]. Prieiga per internetą: 

<http://www.google.lt/search?hl=lt&q=vartotoj%C5%B3+lojalumas&meta=lr%3Dlang_lt>.  
9. Grönroos, Ch. (1990). Service Management and Marketing - Managing the Moment of Truth in Service 

Competition. Toronto: Lexington Books. 
10. Kotler, Ph. ir kt.(2003). Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika. 
11. Mowen, J. C. (1990). Consumer Behaviour. New York: Macmillan. 
12. Pikturnien÷, I. (2007). Vartotojų elgsenos kaitos tendencijos (2). Verslo Banga, gruodis. [žiūr÷ta 2009- 04-06]. 

Prieiga per internetą:<http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/45bb3452a222b?vbanga2>. 
13. Pranulis, V. ir kt. (2000). Marketingas. Vilnius: Eugrimas. 
14. Savickas, A. (2006). Ar prek÷s vardas gali pad÷ti parduoti? [žiūr÷ta 2009-04-05]. Prieiga per internetą: 

<http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/3c0377e84a837?vbanga2>. 
15. Stankevičien÷, J. (2004). Vartotojų elgsenos ypatumai Lietuvoje: vartojimo prekių kontekstas: daktaro 

disertacija. KTU. Kaunas: Technologija. 
16. Stankevičien÷, J.; Urbanskien÷, R. (2005). Organizational Decisions of Marketing. Kaunas: Technologija. 
17. Sūdžius, V. (2001). Smulkaus ir vidutinio verslo administravimas ir valdymas. Vilnius: Kronta.  
18. Šliburyt÷, L. (1999).Vartotojo požiūrio reikšm÷ reklamoje ir jo keitimo strategijos. Organizacijų vadyba: 

sisteminiai tyrimai. Nr.6, p. 127–137. 
19. Urbanskien÷, R.; Vaitkien÷, R. (2006). Prek÷s ženklo valdymas. Kaunas: Technologija. 
20. Vilkie, W.L. (1986). Consumer Behavior. USA: Wiley and sons.  

 
Summary 

 
In this article the customers’ loyalty and behaviour are analyzed searching for the makers of leather clothes and 

evaluating the services. The customers’ behavior depends on the interior and exterior factors that influence the final 
choice. The increase in customers’ satisfaction becomes one of the most important questions for companies that try to 
reach a stronger competitive position in the market. The full customers’ satisfaction is the key to customers’ loyalty and 
long-lasted financial stability of the company. The high customers’ loyalty guides to the strong relations between 
customers and the company. Such contact is profitable. In the conditions of an intensive competition even well known 
companies come into a collision with a complicated problem: how to save the part of owned market and reach the 
effective activity in the future. The aim of the study is according to the results of the research of customers’ opinion to 
analyze the customers’ loyalty and the factors that settle the loyalty.  

In the theoretical part of the study the studies of the different authors were analyzed investigating customers’ 
loyalty and trade mark for goods or a group of goods. In the empirical part of the study the analysis of customers’ 
loyalty in the company “Marema” was made as well as the research that let us to increase customers’ loyalty. Loyalty 
depends on different reasons, connected with customers’ satisfaction with the levels of goods, customers’ emotions and 
activity. In theoretical and empirical parts of this study the influence of loyalty on the results of the activity of company 
is presented. The factors on which depend customers’ activities choosing the company are analyzed in the study as well.  
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UAB „EUREMA“ MARKETINGO STRATEGIJOS ANALIZö 
 

Rolandas Matolis 
Saulius Vaivada 

(mokslinis vadovas) 
 

ĮVADAS 
 

Temos aktualumas. Šiandieniniam verslui labai svarbu atpažinti ir suvokti konkrečią besikeičiančios prekių ar 
paslaugų rinkos situaciją. Svarbu išsiaiškinti pagrindines konkurencines priemones, kuriomis būtų galima padidinti 
gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų pasiūlą, atrasti verslui terpę konkurencin÷je aplinkoje. Įmonių vadovai vis 
labiau tur÷tų suvokti marketingo sprendimų savo veikloje būtinybę, nor÷dami išlaikyti ir išpl÷sti savo veiklą 
konkurencin÷mis sąlygomis. Tod÷l vis didesnę reikšmę versle įgauna tinkamos marketingo strategijos suformavimas ir 
jos taikymas konkurencin÷je kovoje. 

Įmon÷s marketingo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas yra sud÷tingas procesas. Marketingo strategija yra 
organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. R. Virvilait÷s (2007) 
teigimu, marketingo strategija laikoma viena iš funkcinių įmon÷s strategijų, kurių visuma sudaro bendrąją verslo 
strategiją. Tačiau marketingo strategijos reikšm÷ bendrajai verslo strategijai yra labai didel÷, kadangi marketingas 
kontroliuoja pagrindines įmon÷s santykių su išorine aplinka palaikymo funkcijas – prek÷s pristatymo rinkai ir 
pardavimo. Iš kitos pus÷s, įmon÷s marketingo strategija turi būti tikslinga, t. y. orientuota į tam tikrus apibr÷žtus įmon÷s 
tikslus.  

Tyrimo problema: kokia tur÷tų būti taikoma UAB „Eurema“ marketingo strategija, siekiant pagerinti įmon÷s 
poziciją rinkoje bei padidinti konkurencingumą? 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti krovininių transporto priemonių remonto įmon÷s  UAB „Eurema“ marketingo 
strategiją. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti marketingo strategijos teorinius aspektus. 
2. Įvertinti krovininių transporto priemonių remonto įmon÷s UAB „Eurema“ marketingo aplinką. 
3. Atlikti įmon÷s SSGG analizę. 
4. Atlikti kiekybinį tyrimą – apklausti UAB „Eurema“ vartotojus. 
5. Parinkti UAB „Eurema“ tinkamą marketingo strategiją. 
Tyrimo objektas – krovininių transporto priemonių remontu užsiimanti įmon÷ UAB „Eurema“. 
Tyrimo dalykas – UAB „Eurema“ marketingo strategija. 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros šaltinių analiz÷, pirminių ir antrinių duomenų grupavimas, 

sisteminimas ir analiz÷, anketin÷ apklausa. 
 

1. MARKETINGO STRATEGIJOS FORMAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI 
 

1.1. Marketingo strategijos esm÷, jos planavimas 
 

C. Fill (2006) strategiją apibūdina kaip kelią į tikslą arba veiksmų, vykdomų pagal atitinkamą planą, visumą. 
Rinkodara yra tiek svarbi, kad negali būti išskiriama kaip atskira verslo funkcija, kaip kad gamyba ar personalo 
valdymas. Rinkodara reikalauja atskiro darbo ir skirtingo pobūdžio veiklos. Tačiau ji pirmiausia yra centrin÷ viso verslo 
dimensija (Viršilait÷, 1996). 

Kaip nurodo R. Viršilait÷ (2007), remdamasi Porter, marketingo strategija turi būti konkurencin÷. Svarbiausias 
jos tikslas – atlikti puolamuosius arba gynybinius veiksmus kuriant tvirtą poziciją rinkoje, taip pat užtikrinti įmon÷s 
investicijų pelningą grįžtamumą. Marketingo strategija tur÷tų atsakyti į du pagrindinius klausimus: 

• koks yra ilgalaikis konkurencinis įmon÷s pranašumas? 
• kaip sukurti ilgalaikį konkurencinį pranašumą?  

Remiantis atsakymais į šiuos klausimus galima teigti, kad ilgalaikis konkurencinis pranašumas bus tik tada, kai 
jis naudingas vartotojui, unikalus, pelningas įmonei ir sunkiai nukopijuojamas. Tod÷l įmon÷ turi nuolat kurti vis naujus 
konkurencinius pranašumus, tuo pačiu naikindama konkurentų pranašumus. Kita vertus, tai ir yra marketingo strategijos 
tikslas. Be to, marketingas gali būti suvokiamas kaip aukščiausia strateginio valdymo funkcija. Taigi marketingo 
strategija sudaro esminį strateginio įmon÷s valdymo aspektą, be kurio pats įmon÷s valdymas negali būti pakankamai 
efektyvus. 

P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong (2003) išskiria veiksnius, įtakojančius rinkodaros strategiją. 
Min÷tų autorių teigimu, rinkodaros strategija pagrindinį d÷mesį skiria tiksliniams klientams. Bendrov÷ pasirenka rinką, 
padalija ją į segmentus, atrenka iš jų pačius perspektyviausius ir sutelkia savo j÷gas į šių segmentų aptarnavimą. 
Bendrov÷ sukuria rinkodaros kompleksą naudodama savo žinioje turimas priemones: produktą, kainą, paskirstymą ir 
r÷mimą. Kad sukurtų patį geriausią rinkodaros kompleksą ir gal÷tų imtis atitinkamų veiksmų, bendrov÷ atlieka 
rinkodaros analizę, sudaro rinkodaros planus ir juos vykdo. Ji vykdo šią veiklą, steb÷dama rinkodaros aplinką ir prie jos 
prisitaikydama.  
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A. Svetiko (2008) nuomone, įmon÷s rinkodaros strategijos privalo atliepti vartotojų poreikius ir kartu būti 
suderintos su konkurentų strategijomis. Atsižvelgdama į savo dydį ir pramon÷s kryptingumą, įmon÷ privalo rasti 
strategiją, kuri būtų pranašesn÷ už konkurentų. Min÷to autoriaus teigimu, rinkodaros strategiją įtakoja įmon÷s makro- ir 
mikroaplinkų veiksniai bei įmon÷je vykdoma rinkodaros valdymo sistema. 

Rengiant marketingo strategiją pirmiausia rekomenduojama suformuoti įmon÷s viziją ir misiją, išsikelti sau 
veiklos tikslus, atlikti aplinkos analizę. V÷liau atlikti situacijos analizę ir paruošti rinkodaros strategiją (Gatautis, 2000). 

R. Viršilait÷ (2007), apibendrindama Kotler, Hooley, Saunders, Piercy ir kitų mokslininkų darbus, pateikia 
tokius pagrindinius marketingo strategijos rengimo etapus: 

• išorin÷s ir vidin÷s aplinkos analiz÷;  
• SSGG analiz÷;  
• segmentavimas, tikslin÷s rinkos nustatymas, pozicionavimas;  
• konkurencinio pranašumo įgijimo strategijų parinkimas;  
• marketingo strategijos parinkimas;  
• marketingo komplekso formavimas;  
• marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrol÷.  

Paslaugų įmon÷s strateginis planavimas, E. Vitkien÷s (2004) teigimu, vyksta keliais etapais, kurie 
įvardijami kaip strateginio planavimo žingsniai. Pagrindiniai iš jų, min÷tos autor÷s nuomone, yra: 

• paslaugų įmon÷s (organizacijos) vizijos formulavimas; 
• paslaugų įmon÷s (organizacijos) misijos parengimas; 
• situacijos analiz÷; 
• tikslų nustatymas; 
• strategijos pasirinkimas; 
• plano (veiksmų programos) parengimas; 
• plano (veiksmų programos, strategijos) įgyvendinimo kontrol÷, įvertinimas; 
• paslaugų įmon÷s (organizacijos) vizijos, misijos, būsimųjų tikslų numatymas. 

 
1.2. Marketingo strategijų klasifikavimas. 

Tikslinis marketingas, rinkos segmentavimo būdai 
 

Įmon÷s, siekdamos išlaikyti konkurencinį pranašumą, išsirenka tas rinkos dalis, kurias sugeba geriausiai 
aptarnauti. Kaip pabr÷žia V. Pranulis ir kt. (2000), rinkos segmentavimą galima įvardyti kaip rinkoje esančių tiksliai 
apibr÷žtų vartotojų grupių, besiskiriančių savo poreikiais, charakteristikomis ar elgsena, nustatymą; jų aptarnavimui gali 
prireikti tam tikrų prekių ar marketingo kompleksų.  

N÷ra universalaus rinkų segmentavimo būdo, kadangi pačios rinkos yra labai įvairios ir nevienalyt÷s. Tačiau 
rinkos tyrimų specialistai gali segmentuoti rinkas taikydami vienodus principus, turinčius tam tikrus kintamuosius. 

Su rinkos segmentavimu siejama tikslinio marketingo (tikslin÷s rinkodaros) sąvoka. P. Kotler ir kt. (2003) 
teigimu, tikslin÷ rinkodara – tai įmon÷s pastangų nukreipimas į vienos ar kelių vartotojų grupių, išsiskiriančių poreikių 
ar charakteristikų bendrumu, aptarnavimą.  

P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders ir V. Wong (2003) išskiria šiuos pagrindinius tikslin÷s rinkodaros 
elementus: 

• rinkos segmentavimas (rinkos segmentavimo principų nustatymas, išskirtų rinkos segmentų aprašymas); 
• tikslinių segmentų parinkimas (segmentų patrauklumo įvertinimas, tikslinio segmento parinkimas); 
• prek÷s pozicionavimas rinkoje (prek÷s pozicijos parinkimas kiekviename tiksliniame segmente, 

marketingo komplekso parinkimas kiekvienam tiksliniam segmentui). 
Kai kurie autoriai (Ivanauskas, Urbonavičius, 2003) tikslinio marketingo vietoje vartoja sąvoką marketingo 

strategija, kurios etapus sudaro tie patys trys elementai: rinkos segmentavimas, tikslin÷s rinkos parinkimas ir 
pozicionavimas (žr. 1 pav.). 
Rinkos segmentavimas Tikslin÷s rinkos 

parinkimas 
Pozicionavimas 

1. Segmentavimo 
kriterijų parinkimas ir 
rinkos segmentavimas 

3. Segmentų patrauklumo 
įvertinimas 

5. Pozicionavimo būdo ir 
numatomos pozicijos 
parinkimas 

 
2. Tipiškų segmento 
atstovų apibūdinimas 

 

 
4. Tikslinio segmento (arba 
segmentų) parinkimas 

 

6. Pozicionavimo veiksmų 
atlikimas marketingo 
komplekso elementų 
pagrindu 

 
 1 pav. Marketingo strategijos kūrimo nuoseklumas 

Šaltinis: Ivanauskas, R.; Urbonavičius, S. (2003). Pozicionavimo mažmenin÷je prekyboje reikšm÷s did÷jimas konkurenciniu į Europos 
Sąjungą veiksnių kontekstu. [žiūr÷ta 2009-03-09]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/> 

Kadangi klientai turi unikalių poreikių ir norų, kiekvienas klientas potencialiai gali būti kita rinka. Idealu, jei 
gamintojas ar paslaugos teik÷jas gali parengti atskirą marketingo programą kiekvienam klientui. Kai kurios įmon÷s 
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(dažniausiai paslaugų sferoje) stengiasi taikyti atskiras priemones kiekvienam prek÷s ar paslaugos  pirk÷jui, kiti tokį 
individualų segmentavimą laiko beprasmišku dalyku. 

V. Pranulis,  A. Pajuodis, S. Urbonavičius bei R. Virvilait÷ (2000) segmentuoti rinką siūlo pagal šiuos 
požymius: pagal geografinį kriterijų, pagal demografinį kriterijų, pagal psichografinį kriterijų, pagal vartotojų elgseną.  

P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders ir V. Wong (2003) segmentuoti rinką rekomenduoja prad÷ti nuo rinkos 
segmentavimo lygių. Visų pirma autoriai siūlo įmon÷ms nuspręsti: nenaudoti segmentavimo „masin÷ rinkodara“, 
naudoti visišką segmentavimą „mikrorinkodara“, dalinį segmentavimą – segmentų rinkodarą (kai iš rinkų įmon÷ išskiria 
didelius segmentus ir pritaiko savo pasiūlymus pagal kiekvieno iš šių segmentų poreikius) ar nišų rinkodarą (ji 
naudojama aptarnauti didelių segmentų mažesnes dalis; niša suprantama kaip labai nedidel÷ vartotojų grup÷, kuri 
išskiriama dalijant segmentą į dar mažesnius segmentus arba apibr÷žiant žmonių grupę, pasižyminčią tam tikromis 
išskirtin÷mis savyb÷mis bei ieškančią tam tikros naudos). 

J. Vijeikis (2003) išskiria analogiškus segmentavimo lygius, kaip ir P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders ir V. 
Wong, tik kaip atskirą lygmenį įvardija individualiąją rinkodarą, kurią anksčiau min÷ti autoriai priskyr÷ prie 
mikrorinkodaros. Išskiriami segmentavimo būdai pagal J. Vijeikį (2003) – segmentavimas pagal geografinį, 
demografinį, psichografinį kriterijus bei vartotojų elgseną.  

Įmon÷, suskirsčiusi savo vartotojus į homogeniškus segmentus, turi juos įvertinti bei nuspręsti, kiek ir kokius 
segmentus ji pasirinks kaip tikslinius. Tiksliniai segmentai dažniausiai pasirenkami įvertinus segmentų patrauklumą bei 
įmon÷s galimybes aptarnauti atitinkamą segmentą. R. Viršilait÷ (2007), remdamasi užsienio marketingo specialistų 
(Kotler ir Keller) darbais, pateikia požymius, kuriuos ištirdamos įmon÷s gali įvertinti segmento patrauklumą:  

• segmento dydis – didesni segmentai yra patrauklesni nei maži; 
• segmento did÷jimo tempas – greitai did÷jantys segmentai yra patrauklesni už l÷tai did÷jančius arba 

nedid÷jančius segmentus; 
• vartotojų mokumas – patrauklesni yra tie segmentai, kurių vartotojai yra mokesni; 
• konkurencijos intensyvumas – segmentai, aptarnaujami nedidelio kiekio ar sąlygiškai nestiprių 

konkurentų, yra patrauklesni už segmentus, kuriuose konkurencija yra intensyvi; 
• pastovumas – segmentai, kurių dydis nuolat kinta, yra mažiau patrauklesni už pastovius, retai 

kintančius segmentus; 
• masto ekonomija – segmentai, kuriuose galima pasiekti masto ekonomiją, yra patrauklesni už 

nuolatiniu kaštų dydžiu pasižyminčius segmentus. 
Pasirinkusi patraukliausius rinkos segmentus, įmon÷ privalo įvertinti, ar turi reikiamų išteklių, kad sugeb÷tų 

juose įsitvirtinti. Marketingo specialistai rekomenduoja iš karto atsisakyti tų segmentų, kurie neatitinka ilgalaikių 
įmon÷s tikslų. 

1.3. Rinkos pozicionavimo strategijos 

 
Pozicionavimas – tai prek÷s (ar įmon÷s) įvaizdžio vartotojo sąmon÷je kūrimas, siekiant išskirti ją iš konkurentų 

(Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilait÷, 2000). L. Šimonio (2005) nuomone, pozicionavimą reik÷tų traktuoti kaip 
proceso, parodančio, kaip žmogaus smegenys priima informaciją ir kaip ją v÷liau naudoja, aprašymą, taisykles, 
kuriomis naudodamiesi galime motyvuoti pirk÷ją rinktis būtent mus, o ne konkurentus. 

Kaip teigia Al Ries ir Jack Trout (2005), pagrindinis pozicionavimo principas yra ne kurti ką nors nauja ir 
originalaus, bet manipuliuoti tuo, kas mintyse jau yra, ir pakeisti egzistuojančius ryšius. Informacijos džiungl÷se 
vienintel÷ viltis nugal÷ti yra atsirinkti, siaurinti taikinius ir segmentuoti. Vienu žodžiu – pozicionuoti. Informacijos 
perkrautoje visuomen÷je geriausia taikyti itin supaprastinto pranešimo metodą. Informacijos perdavime, kaip ir 
architektūroje, mažiau reiškia daugiau. Pranešimas turi būti gerai “išaštrintas”, kad jis įsir÷žtų į sąmonę. Norint padaryti 
ilgalaikį įspūdį, privaloma atsisakyti visų dviprasmybių ir pranešimą kiek įmanoma supaprastinti. Min÷tų mokslininkų 
nuomone, pozicionavimas – vienintelis informacijos perkrautos visuomen÷s problemų sprendimas. 

Pozicionavimo strategija nustato vietą, kurią įmon÷ siekia užimti rinkoje konkurentų ir vartotojų atžvilgiu. Jos 
tikslas – išsiskirti iš konkurentų ir išryškinti savo profilį vartotojų sąmon÷je. Išsiskirti iš konkurentų pasiseka, kai įmon÷ 
priart÷ja prie idealios pozicijos ir iš panašių įmonių išsiskiria savitais bruožais. Toks išsiskyrimas ypač svarbus tokioms 
įmon÷ms, kurios, vartotojų nuomone, yra vienodos arba panašios ir tod÷l gali būti pakeičiamos. Tokiais atvejais šiuos 
objektus gali išskirti tik įvaizdis. Jei vartotojui įmon÷s (pirkimo vietos) įvaizdis yra priimtinas, jis tampa nuolatiniu 
pirk÷ju (klientu) (Pajuodis, 2002). 

Pozicionavimo strategijos yra labai įvairios. Siekdamos pakeisti vartotojų požiūrį į produktą, šios strategijos 
naudoja asociacijas. Marketingo specialistai turi rasti tokią prek÷s ženklo savybę ar jo duodamą naudą, pagal kurią šis 
prek÷s ženklas būtų geriausias. A. Ries ir J. Trout (2005) pateikia 3 pozicionavimo būdus: 

Pirmoji strategija – sustiprinti dabartinę prek÷s ženklo poziciją vartotojų sąmon÷je. Kaip pastebi min÷ti 
autoriai, daugelis marketingo ekspertų neįvertina, kaip svarbu būti pirmuoju. Pirmasis brendas, įsiskverbęs į sąmonę, 
gauna dvigubai didesnę rinkos dalį už antrąjį ir dar dvigubai daugiau už trečiąjį. Beveik kiekviename žingsnyje 
pirmaujantis brendas turi pranašumą. Būtent rinkos lyderiai dažniausiai potencialaus pirk÷jo sąmon÷je pastato laiptus, 
kurių viršuje, ant aukščiausios pakopos, tvirtai prikaltas jų prek÷s ženklas. 

Antroji strategija – tai ieškojimas dar neužimtos pozicijos, kurią vertina pakankamai vartotojų. Laikantis šios 
strategijos, įmonei reikia ieškoti naujos nišos ir ją užpildyti, t. y. sugeb÷ti mąstyti priešingai nei visi kiti. 
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Trečiosios strategijos – perpozicionavimo – tikslas yra išstumti konkurentus iš jų užimamų pozicijų. Kadangi 
yra taip mažai nišų, kompanija turi ją susikurti perpozicionuodama tuos konkurentus, kurie jau yra už÷mę pozicijas 
žmonių mintyse, t. y. norint įterpti id÷ją ar produktą į žmonių mintis, reikia iš ten pašalinti senąją. 

P. Kotleris (2000) išskiria septynis pozicionavimo būdus, o kartu ir atitinkamas pozicionavimo strategijas.  
Autoriaus nuomone, pozicionuoti galima pagal: 

• prek÷s savybę (angl. attribute) – prekę bandoma išskirti pagal kokią nors jos savybę (dydį, spalvą, greitį, 
saugumą, patikimumą ir t. t.); 

• prek÷s duodamą naudą (angl. benefit) – nurodoma, kokią naudą duoda prek÷ ar atskiros jos savyb÷s; 
• vartojimo būdą ar situaciją (angl. user or application) – sureikšminama tam tikra prek÷s vartojimo 

situacija, kurioje atsiskleidžia jos išskirtin÷s savyb÷s; 
• vartotoją (angl. user) – pabr÷žiama ne prek÷s savyb÷, bet jos vartotojas; 
• konkurentą (angl. competitor) – siekiama įrodyti pranašumą prieš tam tikrą konkretų konkurentą; 
• prekių grupę (angl. product category) – lyginama su visa panašių prekių grupe, siekiant įrodyti prek÷s 

pranašumą prieš visus konkurentus iš karto.  
• kokybę ar kainą (angl. quality or price) – pabr÷žia labai svarbias prek÷s savybes – kainą ir kokybę, arba jų 

santykį. 
P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong (2003) nurodo, kad pozicionuoti galima pagal: 
• produkto savybes – ši strategija pasitelkiama daugeliui techninių produktų pozicionuoti; 
• siūlomą naudą arba poreikių patenkinimą;  
• vartojimo progą;  
• vartotojus – produktai pozicionuojami susiejant juos su vartotojų grupe;  
• veiklą – ši strategija dažniausiai naudojama parduoti brangiems daiktams; 
• asmenybę – prestižiniai prekių ženklai pozicionuojami pasitelkiant žinomas asmenybes, kurios suteikia 

produktui tam tikrą atspalvį;  
• kilmę – savo gamintoją arba pagaminimo vietą; 
• kitus prekių ženklus; 
• konkurentus – ši strategija suteikia galimybę pozicionuoti produktą dviem būdais: produktas gali būti 

pozicionuojamas tiesiogiai jį priešpriešinant konkurentui arba atsiribojant nuo konkurentų; 
• priklausymą tam tikrai prekių kategorijai. 
Kaip pastebi P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong (2003), marketingo specialistai naudoja kelias 

marketingo strategijas iš karto. Kiekviena bendrov÷ privalo išskirti savo produktą, sukurdama jam unikalius 
konkurencinius pranašumus, kurie skiriami tam tikram vartotojų segmentui. Kai surandami konkurenciniai pranašumai, 
reikia pasirinkti tinkamiausius ir efektyviai pozicionuoti produktus rinkoje. 

Pozicionavimo sprendimai negali būti daromi anksčiau negu išanalizuojamos perspektyvos, o ypač konkurentų 
strategijos (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilait÷, 2000). Pozicionavimo galimyb÷s priklauso nuo numatyto 
segmento vartotojų savybių. Kita vertus, pozicionavimo kryptį reikia numatyti anksčiau negu daromi sprendimai d÷l 
konkrečių marketingo komplekso elementų. Nors kuriant prekių pozicijas tiesiogiai dalyvauja tik r÷mimo veiksmai, 
netiesiogiai nuo numatytos pozicijos priklauso ir visi kiti marketingo sprendimai. 

 
1.4. Konkuravimo strategijos 

 
Konkuravimo būdo strategijos (kitų autorių įvardijamos kaip rinkos strategijos) ne visada išskiriamos kaip 

atskira marketingo strategijų grup÷. Tai galima argumentuoti tuo, kad bet kurią marketingo strategiją dalinai galima 
laikyti konkuravimo strategija, nes marketingas apr÷pia ne tik vartotojų poreikių tenkinimo, bet konkuravimo 
klausimus. Pavyzdžiui, pasirenkant tikslinę rinką tuo pačiu pasirenkami ir joje jau įsitvirtinę konkurentai. Pasitaiko 
atvejų, kad labai patrauklių rinkos segmentų tenka atsisakyti vien d÷l juose dirbančių konkurentų stiprumo.  

Z. Gineitien÷, D. Korsakait÷, M. Kučinskien÷ ir J. Tamulevičius (2003) išskiria penkias konkuravimo 
strategijas, kurias įvardija rinkos strategijomis: į÷jimo į rinkas strategija; rinkos užmojo strategija; rinkos geografijos 
strategija; rinkos įsipareigojimų strategija; rinkos atsisakymo strategija. 

P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong (2003) pateikia keturias konkuravimo strategijų grupes pagal 
įmonių pad÷tį rinkoje: rinkos lyderių strategijos, pretendenčių į lyderes strategijos, sek÷jų strategijos, nišų užpildytojų 
stategijos (žr. 2 pav.).  

 
1.5. Produkto ir paslaugų strategijos 

Preke marketinge įvardijama tai, kas gali patenkinti vartotojų norus ir poreikius, ir tai, kas siūloma rinkai 
siekiant pritraukti vartotojų d÷mesį, pl÷toti vartojimą, įskaitant fizinius objektus ir id÷jas. Siaurąja prasme galima teigti, 
kad prek÷ yra rinkinys apčiuopiamų požymių, už kuriuos žmon÷s pasiryžę mok÷ti pinigus. 

Prek÷ – materialių ir nematerialių savybių rinkinys, apimantis įpakavimą, spalvą, kainą, kokybę, firmos ženklą, 
taip pat teikiamas paslaugas bei pardav÷jo reputaciją (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilait÷, 2000).  

Kaip pažymi P. Kotleris (2003), produktas gali būti bet kas, kas gali būti pasiūlyta rinkai atkreipti d÷mesiui, 
įsigyti, naudoti ar vartoti ir norui ir poreikiui patenkinti. Nurodyto autoriaus teigimu, tai gali būti materialūs daiktai, 



 

 

 

110

paslaugos, asmenys, vietov÷s, organizacijos, id÷jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Įmonių pad÷ties rinkoje strategijos 
Šaltinis: Kotler, P. ir kt. (2003). Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika 

 

Tačiau kalbant apie paslaugas reikia pamin÷ti, kad skirtumų tarp prek÷s ir paslaugos yra. Paslaugos samprata 
turi daugelį reikšmių, apimančių veiklą nuo asmenin÷s paslaugos iki paslaugos kaip produkto sudedamosios dalies. 
Paslaugas apibūdinti sud÷tinga tod÷l, kad esminis paslaugos ir prek÷s skirtumas yra tas, kad paslauga tuo pačiu metu yra 
ir veikla, ir rezultatas. 

Paslaugas bandoma apibr÷žti kaip naudingą veiklą, už kurią gaunantieji paslaugas moka pinigus. Ši veikla gan 
individualizuota ir nepasikartojanti (Langvinien÷ ir kt., 2008).  

Paslauga – specifin÷ prek÷, kurios gamyba ir vartojimas vyksta vienu metu (Žvirblis, 2005). Paslaugą galime 
apibūdinti kaip bet kokią  aptarnavimo ar pagalbos veiklą, skirtą kito žmogaus poreikiams tenkinti.  

Šiuolaikin÷je rinkoje vis dažniau pateikiamas prek÷s ir paslaugos derinys, kai daiktinę išraišką turintis gaminys 
susiejamas su materialios išraiškos neturinčiu gaminiu – paslauga (Pranulis ir kt., 2000). Paslaugų  veikla pasižymi 
didele įvairove. Sunku vienareikšmiškai jas apibūdinti, nes n÷ra bendros klasifikacijos. Paslaugų apibr÷žimuose 
išryškinamos savyb÷s: 

� paslauga – tai veikla; 
� ji neapčiuopiama; 
� paslauga – tai santykiai, nors ne visuomet akivaizdžiai matomi; 
� klientų poreikių tenkinimas; 
� veikla, kurią gali atlikti tik kitas asmuo (ši aplinkyb÷ išryškina savitarnos ir paslaugos  
� skirtumus). 

Paslaugos teikime būtinai dalyvauja ir paslaugos teik÷jas, ir vartotojas (Langvinien÷ ir kt.,  2006). Paslaugos 
atveju būtent tokia veikla tampa kliento ar vartotojo poreikių tenkinimo priemone. Gali atsitikti ir taip, kad darbu 
vartotojas nebus labai patenkintas, bet įvertins aptarnaujančio personalo geranoriškumą, d÷mesį, paslaugumą, 
mandagumą. 

Kalbant apie prek÷s ir paslaugos strategijas reikia pažym÷ti, kad marketingo specialistai jas skirtingai grupuoja 
ir įvardija. R. Jucevičius (1998) prie prek÷s strategijų priskiria pozicionavimo, perpozicionavimo, sutapatinimo, 
apimčių, produkto kūrimo, eliminavimo (panaikinimo), naujo produkto, diversifikacijos ir vertingumo strategijas. 
Z. Gineitien÷, D. Korsakait÷, M. Kučinskien÷ ir  J. Tamulevičius (2003) išskiria septynias prek÷s strategijas ir pavadina 
jas šiek tiek kitaip nei R. Jucevičius. R. Jucevičiaus (1998) išskirta sutapatinimo strategija įvardyta kaip prek÷s 
apsupimo strategija, apimčių strategija – prek÷s užmojo strategija, produkto kūrimo strategija – prek÷s projektavimo 
strategija, naujo produkto strategija įvardyta kaip prekių įvairinimo strategija. R. Jucevičiaus išskirtą eliminavimo 
strategiją min÷ti autoriai išskaido į dvi strategijas – visos prekių grup÷s strategiją ir prekių grup÷s paprastinimo 
strategiją. 

Kadangi vartotojų poreikiai, lūkesčiai, technologija, konkurencin÷ aplinka labai greitai kinta, įmon÷ negali 
visas savo viltis ir lūkesčius susieti su jau gaminamomis ir parduodamomis prek÷mis. Vartotojas laukia naujų, 
patobulintų produktų. Taigi kiekvienai įmonei reikia tur÷ti savo naujų prekių gaminimo programą, o pirmiausia – 
tinkamą strategiją. Daugelis rinkodaros specialistų sutelkia d÷mesį į naujo produkto strategijos kūrimą. 

ĮMONIŲ PADöTIS RINKOJE 

Rinkos lyderių 
strategijos 
(Įmon÷, turinti 
didžiausią rinkos 
dalį savo 
pramon÷s šakoje. 
Kitos įmon÷s 
dažnai taikosi prie 
jos kainų pokyčių,   
naujų produktų ar 
paslaugų įvedimo 
į rinką, prekių 
paskirstymo ir 
pardavimo 
r÷mimo išlaidų) 

Pretendenčių į 
lyderes 
strategijos 

(Įmon÷, savo 
pramon÷s šakoje 
esanti antra po 
lyderių ir atkakliai 
bandanti užimti 
didesnę rinkos 
dalį) 

Sek÷jų strategijos  

(Įmon÷, kuri savo 
pramon÷s šakoje 
nori išlaikyti esamą 
rinkos dalį, 
nekeisdama pad÷ties 
rinkoje) 

Nišų užpildytojų 
strategijos  

(Įmon÷, kuri savo 
pramon÷s šakoje 
aptarnauja 
nedidelius rinkos 
segmentus, kurių 
kitos įmon÷s 
nepastebi arba 
ignoruoja) 
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1.6. Kainodaros strategijos 
 

Kainodara yra procesas, kuris balansuoja tarp interesų konfliktų ir yra naudojamas įvairiems tikslams pasiekti. 
Įmon÷ nenustato vienos kainos, o kuria bendrą kainodaros sistemą, kuri apima įvairių prekių ar paslaugų asortimento 
kainas. Kainos koreaguojamos atsižvelgiant į sąnaudų ir paklausos pokyčius, į pirk÷jų pokyčius bei įvairias situacijas. 
Keičiantis konkurencinei aplinkai, įmon÷ sprendžia, kada pačiai inicijuoti kainų pakeitimus, o kada reaguoti į 
konkurentų iniciatyvas. 

Kainodaros strategija galima pavadinti metodą, kuriuo įmon÷ siekia pagrindinių kainų tikslų. Kainodaros 
strategija yra neatsiejama įmon÷s marketingo strategijos dalis. Marketingo strategija kiekvienu konkrečiu atveju nustato 
ir galimų kainų strategiją (Vijeikis, 2003). 

Marketingo specialistai kainodaros strategijas įvardina ir grupuoja labai įvairiai. V. Pranulis,  A. Pajuodis, S. 
Urbonavičius bei R. Virvilait÷ (2000) išskiria šias pagrindines kainodaros strategijas: 

Nugriebimo strategija – tai tokia kainos strategija, kai naujai prekei nustatoma aukšta kaina, kuri v÷liau, 
skverbiantis į didesnę rinkos dalį, laipsniškai mažinama.   

Įmon÷, pagaminusi naują produktą, pradžioje nustato aukštą kainą, nor÷dama gauti didžiausią pelną. Ši 
strategija tinka tada,  kai parduodamos naujos prek÷s, itin gerai tenkinančios vartotojų poreikius. Rinkos dalis turi 
apimti segmentus, kurių pirk÷jai n÷ra labai jautrūs kainai. Dar reikia, kad konkurentai netur÷tų galimyb÷s lengvai 
įsiskverbti į rinką ir sumažinti kainas. „Nugriebusi grietin÷lę“, įmon÷ pradeda mažinti kainas ir kartu išplečia pirk÷jų 
ratą, pritraukia kainoms jautresnius vartotojus.  

Nugriebimo strategija patogi tuo, kad greitai atsiperka prek÷s kūrimo investicijos. Gamintojai gali prad÷ti nuo 
nedidel÷s gamybos ir pardavimo apimties, nes iš pradžių pirk÷jų yra gana nedaug. Didel÷ kaina „signalizuoja“ 
pirk÷jams apie prek÷s kokybę ir prestižą. Be to, dauguma pirk÷jų neigiamai vertina bet kokį prekių pabrangimą v÷liau, 
o laikantis šios strategijos to beveik neprireikia.  

Skverbimosi strategija – tai tokia kainos strategija, kai nustačius pabr÷žtinai nedidelę kainą siekiama įeiti į 
didelę rinkos dalį.   

Nauja prek÷ įvedama į rinką nedidel÷s kainos. Tokia ji lieka gana ilgai, o v÷liau, atsižvelgiant į aplinkybes, gali 
būti didinama arba mažinama. Šios strategijos tikslas – greitai įeiti į plačią kainai jautrių pirk÷jų rinką. Kaina 
pasitelkiama kaip svarbiausias konkuravimo įrankis, viliojantis ne tiek naujus, kiek konkurentų prekes jau perkančius 
vartotojus. Skverbimosi strategija gana agresyvi ir puikiai tinka rinkoms, kuriose pirk÷jai prekes renkasi pagal kainą. Iš 
kiekvienos parduotos prek÷s įmon÷ „uždirba“ nedaug, bet nemažai pelno susidaro d÷l didel÷s apyvartos. 

Į konkurentus orientuota strategija. Kai kurios įmon÷s savo prek÷s kainą nustato mažesnę negu artimiausi 
konkurentai. Joms atrodo, kad mažesn÷ kaina pritrauks daugiau vartotojų. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad vartotojai 
tokių prekių nevertina kaip konkuruojančių analogų.  

Vis d÷lto įmon÷, taikydama į konkurentus orientuotą strategiją, turi numatyti visus galimus konkurentų 
atsakomuosius veiksmus. Vienas paprasčiausių būdų nusp÷ti galimą konkurentų reakciją – tai parengti paprastą 
scenarijų, t. y. apgalvoti tuos veiksmus, kurių imtųsi įmon÷s vadovas, jeigu būtų konkuruojančios įmon÷s vadovas.  

Kainos ir kokyb÷s strategija. Nustatydama kainą, įmon÷ turi žinoti, kokią kainos ir kokyb÷s poziciją užima 
prek÷. Galimi devyni kainos ir kokyb÷s strategijų variantai.  

 
1 lentel÷.  Kainos ir kokyb÷s strategijų variantai  

KAINA 
 Aukšta Vidutin÷ Žema 

Aukšta 1. Premijinių priedų 
strategija 

2. Didel÷s vert÷s 
strategija 

3. Labai didel÷s 
vert÷s strategija 

Vidutin÷ 4. Padidintos kainos 
strategija 

5. Vidutin÷s vert÷s 
strategija 

6. Geros vert÷s 
strategija 

 
 
 
 
 
PREKöS KOKYBö 

Žema 7. Apipl÷šimo 
strategija 

8. Melagingos 
ekonomikos 

strategija 

9. Ekonomijos 
strategija 

 
Šaltinis: Pranulis, V. ir kt. (2000). Marketingas. Vilnius: The Baltic Press 

 
Z. Gineitien÷, D. Korsakait÷, M. Kučinskien÷ ir J. Tamulevičius (2003) kainodaros strategijas grupuoja į 

septynias grupes: 
� „grietin÷l÷s nugriebimo“ strategija; 
� įsitvirtinimo rinkoje strategija; 
� skverbimosi į rinką strategija; 
� orientuota į konkurentus strategija; 
� krintančios kainos strategija; 
� kainos ir kokyb÷s strategija;  
� diferencijuotos kainos strategija. 

P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong (2003) visas kainodaros strategijas skirsto į tris stambias 
grupes – naujų produktų kainodaros strategijos, prekių asortimento kainodaros strategijos ir kainos koregavimo 
strategijos. 
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1.7. Pateikimo strategijos 

Paskirstymas – tai marketingo komplekso elementas, kuris apima sprendimus ir veiksmus, susijusius su prekių 
jud÷jimu nuo gamintojo iki vartotojo (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilait÷, 2000). 

Kalbant apie paslaugų marketingą, paskirstymo funkcija yra dvejopa (Vitkien÷, 2004): 
1) paskirstymas suvokiamas kaip marketingo kanalas, kurio tikslas – pasiekti, kad paslauga taptų 

prieinamesn÷, lengviau pasiekiama, patogi vartotojui; 
2) fizinis paskirstymas, kuriam priskiriamos vietos sąlygos, technin÷s galimyb÷s, transportavimas ir kitos 

sąlygos, atsižvelgiant į paslaugos pobūdį. Paskirstymo kanalas yra sud÷tin÷ paslaugos dalis, kurioje dalyvauja paslaugos 
teik÷jas, tarpininkai (agentai) ir pats paslaugos vartotojas (dažniausiai). 

Tiekiant į rinką prekes paprasčiausias pateikimo variantas yra tas, kai gamintojas parduoda prekes tiesiai 
vartotojui. Tiesioginis prekių paskirstymas gali vykti dviem formomis (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilait÷, 
2000): per savus prekių pardavimo padalinius ir darbuotojus ir per savarankiškus tarpininkus, veikiančius pagal 
gamybos įmon÷s nurodymus (per prekybos atstovus, maklerius (brokerius), komisionierius).  

Netiesioginį paskirstymą daugelis autorių išskaido į tris dalis, tik jas vadina skirtingai. R. Virvilait÷ (2000) – 
prekių paskirstymo strategijomis, J. Ramanauskien÷ (1998) – galimomis įmon÷s ir tarpininkų darbo formomis, 
J. Vijeikis (2003) – kaip pageidaujamą demonstravimo rinkoje laipsnį. R. Virvilait÷ (2000)  pateikia tokius netiesioginio 
paskirstymo strategijų apibr÷žimus: 

• intensyvus paskirstymas – tai tokia prekių paskirstymo strategija, kai gamintojas siekia savo prekes 
vartotojui pateikti per kuo didesnį prekybos tarpininkų skaičių; 

• atrankinis paskirstymas – tai tokia prekių paskirstymo strategija, kai gamintojas pagal tam tikrus 
kokybinius kriterijus apriboja prekybos tarpininkų, kuriems parduoda savo prekes, skaičių; 

• išskirtinis paskirstymas – tai tokia prekių paskirstymo strategija, kai gamintojas tam tikrame regione 
suteikia teisę prekiauti savo prek÷mis tik vienam prekybos tarpininkui. 

P. Kotler ir kt. (2003) išskiria tris priešingas tradicinei paskirstymo grandinei tendencijas: vertikaliąsias, 
horizontaliąsias ir daugiakanales (hibridines) rinkodaros sistemas. Vertikaliojoje paskirstymo grandin÷je gamintojai, 
mažmenininkai ir didmenininkai veikia kaip viena sistema. Tai pasiekiama sudarant kooporacijas, administruojant ar 
sutartimis. Horizontaliojoje paskirstymo sistemoje susijungia dvi ar daugiau to paties lygio įmon÷s, kad pasinaudotų 
naujomis rinkos galimyb÷mis. Daugiakanal÷s rinkodaros sistemos atveju firma siekia savo prekes vartotojui pateikti per 
dvi ar daugiau rinkodaros grandinių, kad gal÷tų aptarnauti vieną ar daugiau vartotojų segmentų. 

 
1.8. R÷mimo strategijos 

 
Marketingo specialistai sutaria d÷l sąvokos r÷mimas esm÷s, formuluodami tai kaip veiksmus ir sprendimus, 

kuriais siekiama informuoti pirk÷jus apie prekes ar paslaugas ir paskatinti juos tuos produktus ar paslaugas pirkti. 
R÷mimas – tai veikla, kurios d÷ka tiksliniai klientai sužino apie produktą ar paslaugą ir jų privalumus bei yra įtikinami 
tą prekę nupirkti  (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 2003). R÷mimas – tai marketingo komplekso elementas, 
apimantis sprendimus ir veiksmus, kuriais numatytos asmenų grup÷s informuojamos ir skatinamos pirkti (Pranulis, 
Pajuodis, Urbonavičius, Virvilait÷, 2000). 

Siekiant pageidaujamos reakcijos, didelę reikšmę turi ne tik perduodamos informacijos turinys, bet ir 
perdavimo būdas, pateikimo forma, laikas. R÷mimo strategija sprendžia vartotojų informavimo, jų nuomon÷s sudarymo, 
poreikio skatinimo ir pardavimų stabilizavimo, priemonių planavimo, įdiegimo ir kontrol÷s klausimus. R÷mimas padeda 
užmegzti ryšį tarp įmon÷s gamintojos ar paslaugų teik÷jos ir jos klientų. 

D÷l r÷mimo sudedamųjų dalių marketingo specialistai taip pat sutaria vienodai. R÷mimo kompleksą, kaip tam 
tikrą reklamos, asmeninio pardavimo, pardavimo skatinimo ir populiarinimo (ryšių su visuomene) marketingo 
priemonių rinkinį įmon÷ naudoja savo marketingo tikslams pasiekti. 

Reklama vadinama užsakovo bet kokia forma apmokamas neasmeniškas informacijos apie id÷jas, gaminius ar 
paslaugas skleidimas (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 2003). Dažniausi reklamos tikslai, min÷tų autorių teigimu,  
–  pl÷sti žinojimą apie prekę (paslaugą), sužadinti interesą, sukelti norą pirkti ir paskatinti veiksmą.  

Pardavimų skatinimui priskiriami veiksmai ir sprendimai, numatantys specifinių trumpalaikių priemonių, 
skatinančių pirkimą, naudojimą, taip pat sudarantys palankesnes sąlygas prek÷ms įsigyti. Jie gali būti nukreipti į galutinį 
vartotoją ar tarpininką. Nepaisant jų įvairumo, juos galima sugrupuoti tokiu būdu (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, 
Virvilait÷, 2000): 

� Konkursų organizavimas tarp pardav÷jų ir tarpininkų bei tarp pirk÷jų, premijų įteikimas;  
� Prekių demonstravimas parduotuvių lentynose;  
� Pavyzdžių siuntimas nemokamai;  
� Kuponų, garantuojančių kainos nuolaidą perkant prekę, naudojimas;  
� Dovanos perkantiems kitas tos pačios įmon÷s prekes;  
� Nuolaidos didmenininkams;  
� Pardavimo kainos mažinimas.  

Asmeninis pardavimas – tai asmeninis bendravimas, siekiant įtikinti potencialų pirk÷ją nupirkti siūlomą prekę 
ar paslaugą (Virvilait÷, 2000). Marketingo žinovai (P. Kotleris, J. Vijeikis) sutaria, kad tai pati brangiausia r÷mimo 
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forma, kadangi kontaktuojama su vienu žmogumi, o ne su plačiąja auditorija. Tačiau ši priemon÷ dažniausiai turi 
lemiamą įtaką pirk÷jo sprendimui.  

Populiarinimas (angl. publicity) – tai beasmenis ir neapmokamas informacijos platinimas per spaudą, radiją, 
televiziją ir kitais kanalais pačių žiniasklaidos priemonių iniciatyva. Tokia informacija tiesiogiai neskatina pirkti, bet vis 
d÷lto informuoja visuomenę apie konkrečią firmą ir jos prekes. Vadinasi, ji, sudarydama teigiamą įvaizdį, netiesiogiai 
didina pardavimų apimtis (Pranulis, Pajuodis, Urbonavičius, Virvilait÷, 2000). Būtina nurodyti ir labai plačią veiklos 
sritį – ryšius su visuomene (angl. public relations). Palaikant ryšius su visuomene svarbūs tiek vidiniai, tiek išoriniai 
ryšiai.  

Vidiniai ryšiai reiškiasi skleidžiant pačių firmos darbuotojų nuomonę apie savo firmą ir gaminamą produkciją. 
Juk kiekvienas darbuotojas perduoda informaciją toliau daugeliui žmonių, su kuriais jis bendrauja. Ypač intensyviai 
skleidžiama negatyvi informacija (santykis su teigiama 11:3). Taigi šis ryšys labai svarbus, nes kol kas ne visų firmų 
darbuotojai yra lojalūs.  

Išoriniai ryšiai su visuomene reiškiasi formuojant visuomen÷s nuomonę išorin÷mis priemon÷mis. Tai r÷mimas 
(pirmiausia įvairių renginių, akcijų, labdaringos veiklos), ryšiai su įtakingais žmon÷mis, ryšiai su spauda, spaudos 
konferencijos, ryšiai su įvairiomis organizacijomis, fondų įkūrimas (pvz., fondas vaikų gabumams ugdyti).  

Nustačius r÷mimo tikslus, uždavinius ir tikslinę auditoriją – grupę vartotojų, kuriai skirtas r÷mimas 
(Ramanauskien÷, 1998), būtina parengti strategiją. Marketingo specialistai (Vijeikis, Virvilait÷, Kotler ir kt.) išskiria dvi 
r÷mimo strategijas: stūmimo ir traukimo. 

Stūmimas – tai tokia r÷mimo strategija, kai kiekvienas paskirstymo grandin÷s dalyvis r÷mimo veiksmus 
nukreipia į artimiausią paskirstymo kanalo grandį (Virvilait÷, 2000). 

Traukimas,  arba skatinamoji strategija pagal P. Kotler (2003), tempimo strategija pagal J. Vijeikį (2003) – tai 
tokia r÷mimo strategija, kai pastangos ir veiksmai yra nukreipiami į galutinį vartotoją, kad sužadintų prek÷s poreikio 
grįžtamąjį ryšį (Virvilait÷, 2000). 

Nei viena iš šių strategijų, P. Kotlerio (2000) teigimu, negali būti laikoma geresne ar blogesne už kitą. R÷mimo 
strategijos pasirinkimas – įmon÷s vidaus reikalas. Žinoma, abi r÷mimo strategijas galima derinti drauge atliekant 
stūmimo ir traukimo veiksmus. Tai gali sukelti gan greitai pastebimų pardavimo apimties pokyčių, tačiau ne visada yra 
efektyvu d÷l „dvigubų kaštų“. R÷mimo veiksmų rūšių parinkimas priklauso nuo produkto ir rinkos tipo, pirkimo 
proceso etapo ir prek÷s gyvavimo ciklo stadijos.  

 
2. UAB „EUREMA“ MARKETINGO STRATEGIJOS ANALIZö 

 
2.1. Įmon÷s UAB „Eurema“ charakteristika ir veiklos apibūdinimas 

 
UAB  „Eurema“ įkurta 1996 metais kaip dukterin÷ tikrosios ūkin÷s bendrijos „Žaibas“ įmon÷. TŪB „Žaibas“ 

veiklos sritys: įvairios paskirties krovininių automobilių k÷bulų, priekabų, puspriekabių gamyba ir miesto, priemiesčio, 
tolimojo susisiekimo bei specialiosios paskirties mikroautobusų įrengimas. UAB „Eurema“ specializuojasi pagrindin÷je 
– krovininių transporto priemonių remonto srityje. Įmon÷ taip pat prekiauja naudotomis bei atnaujintomis specialiosios 
paskirties transporto priemon÷mis, priekabomis, puspriekab÷mis, autobusais, vilkikais ir kt. UAB „Eurema“ atlieka 
krovininių automobilių valymą metalo abrazyvais, dažymą, r÷mų ir k÷bulų geometrijos atstatymą, ratų geometrijos 
atstatymą bei remontuoja įvairios paskirties ir tipų (tentinius ir izoterminius) krovininius k÷bulus, autobusus, vilkikus, 
hidraulinę krovimo-išvertimo įrangą, šaldymo įrangą. 

Įmon÷je, užimančioje 3300 kv. m. gamybinį plotą, dirba apie 50 darbuotojų, kvalifikuotų specialistų, 
sukaupusių vertingos patirties krovininių transporto priemonių remonto srityje. UAB „Eurema“ teikiamų paslaugų 
kokybei konkurencin÷ aplinka ir vartotojų poreikiai diktuoja aukštus reikalavimus, tod÷l autoremonto darbai atliekami 
su pasaulyje žinomų  firmų aukščiausios kategorijos įranga: švedų JOSAM (transporto priemonių r÷mo ir k÷bulo 
geometrijai atstatyti), vokiečių HAWEKA (ratų suvedimui ir geometrijai atstatyti), italų NOVA VERTA (dažymo 
darbams), olandų AIRBLAST (metalo valymas abrazyvu). Įmon÷ taip pat turi savo „Sandwich“, „Plywood“ ir kitų tipų 
plokščių gamybos liniją (šios plokšt÷s naudojamos puspriekab÷ms – šaldytuvams gaminti) bei lakštinio metalo 
lankstymo ir karpymo įrangą. 

Pagrindin÷s naudojamos medžiagos ir dalys importuojamos iš Vokietijos, Belgijos, Suomijos, Olandijos ir 
Italijos. Medžiagos, įranga ir detal÷s aukštos kokyb÷s, atitinkančios Europos Sąjungos kokyb÷s reikalavimus.  

UAB „Eurema“ pagrindiniai klientai ir paslaugų užsakovai – stambios Lietuvos autotransporto įmon÷s, 
puspriekabių gamintojai (teikiamas garantinis remontas), gamybos įmon÷s, draudimo bendrov÷s,  išperkamosios 
nuomos bendrov÷s ir kt. 

 
2.2. Įmonę veikiančios aplinkos analiz÷ 

 
Šiame poskyryje identifikuojami svarbiausi išorin÷s ir vidin÷s aplinkos veiksniai, turintys įtakos įmon÷s 

marketingo strategijos parinkimui. 
Ekonomin÷ aplinka. Ekonominiai veiksniai – tai veiksniai, susiję su šalies ūkio veikla, raida ir jo kryptimi. 

Ekonomin÷ pad÷tis, ekonomikos lygis lemia vartotojų turtingumą bei interesus. Pagal tai tenka derinti marketingo 
veiklos būdus ir formas. Ekonomin÷ aplinka susidaro iš daugelio ekonominių rodiklių, kuriuos veikia vyriausyb÷s 
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vykdoma politika. Vienas iš svarbiausių strateginio marketingo planavimo proceso uždavinių yra identifikavimas, 
monitoringas ir prognozavimas tų rodiklių, kuriems įmon÷ yra jautriausia (Blythe, 2003). 

Remiantis statistikos departamento duomenimis, 2009 metų sausio m÷nesį pramon÷s apimtys palyginti su 
pra÷jusių metų sausio m÷nesiu sumaž÷jo 15,3 procento, statybos darbų, atliktų savo j÷gomis, – 10,59 procento, 
mažmenin÷ prekyba – 27,2 procento, prekių eksportas – 14,6 procento, importas – 40,59 procento. Tai yra pramon÷s 
apimtys 2009 metų sausio m÷nesį palyginti su pra÷jusių metų tuo pačiu m÷nesiu sumaž÷jo apie 750 mln. litų, statybų 
apimtys (pagal 2008 I-ąjį ketvirtį) – apie 75 milijonus litų, mažmenin÷ prekyba – 621,1 milijono litų.  Kaip matyti iš 
paskelbtų ekonomikos sektorių duomenų, min÷tų sektorių apimtys šių metų sausio m÷nesį bendrai sumaž÷jo 1,446 
milijardu litų palyginti su pra÷jusių metų sausio m÷nesiu. Kitose ūkio šakose (transporto, pašto ir telekomunikacijos 
paslaugos) įmonių apyvarta 2008 metais sudar÷ 44,9 mlrd. Litų, arba apie 40 procentų šalies BVP. Šių sektorių 
duomenys kol kas n÷ra paskelbti. Šį ekonominį nuosmukį sušvelnina 1,69 milijardų litų šiais metais sumaž÷jęs 
neigiamas eksporto ir importo balansas. 

Ekonominis nuosmukis neigiamai atsiliep÷ ir krovinių pervežimo bei tranporto įmon÷ms, kas sąlygojo 
smarkiai sumaž÷jusią UAB „Eurema“ apyvartą. Jei 2008 m. paskutinįjį ketvirtį įmon÷ dirbo pelningai (žr. 3 pav.), tai I-
asis ir II-ojo šių metų ketvirčio pradžia įmonei buvo nuostolingi. 
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3 pav. UAB „Eurema“ grynojo pelno arba nuostolio (nuo apyvartos) dinamika 2008 metais 

(skaičiavimas atliktas apyvartinių išlaidų metodu) 
Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Technologin÷ aplinka. Marketingui svarbus mokslo ir technikos lygis, šios srities raida. Pokyčiai šioje srityje 

yra sunkiai prognozuojami. Įmon÷ms būtina išanalizuoti naujų technologijų atsiradimo galimybę, kaip jas paveiks naujų 
technologijų atsiradimas. Konkurencin÷ aplinka taip pat priklausys nuo to, kokia technologija toje ūkio šakoje yra 
prieinama, nes būtent kūrybingas naujausių technologijų panaudojimas įmon÷ms užtikrina konkurencinį pranašumą 
(Blythe, 2003).  

UAB „Eurema“ darbų kokybei kelia  itin aukštus reikalavimus, tod÷l darbus atlieka su pasaulyje žinomų firmų 
aukščiausios kategorijos įranga: švedų JOSAM (transporto priemonių r÷mo ir k÷bulo geometrijai atstatyti), vokiečių 
HAWEKA (ratų suvedimui ir geometrijai atstatyti), italų NOVA VERTA (dažymo darbams), olandų AIRBLAST 
(valyti metalo abrazyvais). 

JOSAM tiesinimo įranga leidžia efektyviai ir kokybiškai suremontuoti deformuotus automobilių r÷mus ir 
važiuokles užuot keičiant juos naujais. Tai reiškia, kad klientas gali iš esm÷s sutaupyti. Ilgamet÷ patirtis ir glaudus 
bendradarbiavimas su klientais leidžia JOSAM nuolat tobulinti savo produktus. Nuolat įdiegiamos naujos technologijos 
ir medžiagos leidžia pasiūlyti efektyviausią įrangą ir geriausius metodus. Naujos produktų koncepcijos ir metodai 
testuojami JOSAM matavimo ir deformacijų taisymo dirbtuv÷se.  

Pagrindiniai AIRBLAST sm÷liasrovių privalumai: platus priedų pasirinkimas; konusuotas sm÷liasrov÷s indas,  
palengvinantis indo pripildymą; visos sm÷liasrov÷s sumontuotos ant didelių ratukų, kuriais galima lengvai transportuoti 
sm÷liasroves; visi įrengimai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. 

Politin÷-teisin÷ aplinka. Kaip ir bet kuri kita įmon÷, UAB „Eurema“ marketingo veikloje susiduria su tris sritis 
reguliuojančiais dokumentais: 

� įmonių steigimo, vidin÷s veiklos ir likvidavimo reguliavimas;  
� įmon÷s santykių su partneriais ir vartotojais reguliavimas;  
� atskirų marketingo sričių reguliavimas.  

Ekonomin÷ kriz÷, vyriausyb÷s priimami sprendimai bei vartotojų perkamosios galios sumaž÷jimas neigiamai 
atsiliep÷ daugelio autotransporto įmonių veiklai. Tai savo ruožtu mažina UAB „Eurema“ klientų skaičių. Tačiau tuo 
pačiu pastebimas ir verslą reglamentuojančių įstatymų kaitos maž÷jimas, kas sudaro palankesnes sąlygas verslui vystyti.  

Tiek÷jai.  Apie tiek÷jus galima spręsti pagal jų finansinius bei gamybinius paj÷gumus. UAB  „Eurema“ nuo 
savo gyvavimo pradžios yra užmezgusi ilgalaikius ryšius su svarbiausiais žaliavų tiek÷jais: UAB „IMS Antera“ 
(nerūdijančio plieno prekybos lyderis Lietuvoje), UAB „Autokurtas“ (transporto priemonių ir jų dalių prekybos ir 
serviso tinklas, s÷kmingai savo veiklą pl÷tojantis visame Baltijos šalių regione), UAB „Centrako“ (atsarginių 
sunkvežimių ir puspriekabių / priekabų dalių pardavimas (DAF, TRP, BPW, HALDEX, WABCO, SAF ir kt.), UAB 
„Serpantinas“ (didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba suvirinimo ir pjaustymo įranga, medžiagomis, reikmenimis; oro 
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valymo, v÷dinimo ir kondicionavimo įranga; j÷gos ir suvirinimo generatoriais; stacionariais ir mobiliais oro 
kompresoriais; elektriniais ir pneumatiniais įrankiais; vakuuminiais keltuvais ir manipuliatoriais), UAB „Ekofiltras“ 
(gamina produkciją, skirtą oro filtravimui komercin÷se, visuomenin÷se, gamybin÷se bei gyvenamosiose patalpose) ir kt. 
Pamin÷tų tiek÷jų gamybiniai paj÷gumai dideli, o tai reiškia, kad šie tiek÷jai yra paj÷gūs aprūpinti UAB „Eurema“ savo 
produkcija esant padid÷jusiai paklausai. 

Konkurentai. UAB „Eurema“ krovininių transporto priemonių remonto paslaugas teikia jau 13 metų ir užima 
apie 15–20 % Lietuvos rinkos. Pagrindiniai įmon÷s konkurentai įsikūrę Šiauliuose  (3 konkurentai), Panev÷žyje (1 
konkurentas): 

UAB „Egmila“ įkurta 2004 metais. Pagrindin÷ įmon÷s veikla – sunkiojo transporto (vilkikų, sunkvežimių, 
autobusų, puspriekabių, priekabų, įvairios paskirties k÷bulų, spec. technikos) remontas po autoįvykių. Vykdoma įvairios 
paskirties k÷bulų gamyba. UAB „Egmila“ remontuoja vilkikus, sunkvežimius, autobusus, puspriekabes, priekabas, 
nevarančiąsias ašis po autoįvykio, spec. techniką (cisternas, savivarčius, miškovežius, betonvežius ir kt.). Įmon÷ taip pat 
gamina izoterminius k÷bulus, tentinius k÷bulus, tentinių bei izoterminių k÷bulų komplektuojamas dalis. 

Pagrindinis šios įmon÷s skirtumas lyginant su UAB „Eurema“ yra tas, kad UAB „Egmila“ labiau 
specializuojasi į pačios automašinos (agregato), o  ne į priekabų ar puspriekabių remontą. 

UAB „Porigida“ įkurta 2000 metais Šiauliuose. Pagrindin÷ įmon÷s veikla – įvairaus komercinio transporto 
atstatymas po autoįvykių; benzinvežių, pienovežių cisternų remontas; autovežių antstatų remontas; autobusų remontas; 
priekabų, puspriekabių važiuoklių  remontas; tentinių k÷bulų remontas; izoterminių k÷bulų remontas; ratų geometrijos 
atstatymas; r÷mo geometrijos atstatymas; paruošimo dažymui ir dažymo darbai. 

Pagrindinis šios įmon÷s skirtumas lyginant su UAB „Eurema“ yra tas, kad UAB „Porigida“ labiau 
orientuojasi į Rytų Europos rinką, o UAB „Eurema“ aptarnaujamas klientų segmentas – Lietuvos autotransporto 
įmon÷s.  

UAB „Departus“ įkurta 2002 metais. Pagrindin÷ įmon÷s veikla – nekilnojamojo turto nuoma, sunkiojo 
transporto (vilkikų, sunkvežimių, autobusų, puspriekabių, priekabų, įvairios paskirties k÷bulų, spec. technikos) ir 
lengvųjų automobilių remontas po autoįvykių. Teikiamos autoremonto paslaugos: vilkikų, sunkvežimių, autobusų, 
puspriekabių, priekabų, įvairios paskirties k÷bulų, spec.technikos, lengvųjų automobilių remontas po autoįvykių; 
vilkikų, krovininių platformų, priekabų, puspriekabių, autobusų, visureigių, ne lengvųjų automobilių r÷mų ir k÷bulų 
geometrijos matavimai ir lyginimas; krovininių automašinų ir puspriekabių ratų geometrijos matavimai ir reguliavimas; 
vilkikų, krovininių platformų, priekabų, puspriekabių, autobusų, mikroautobusų, lengvųjų automobilių paruošimas 
dažymui ir dažymas, dažų parinkimas; plastmasinių ir stiklo audinio detalių remontas; izoterminių, tentinių, 
sunkvežimių k÷bulų remontas; izoterminių k÷bulų sienų keitimas. 

Pagrindinis UAB „Eurema“ pranašumas lyginant su šiuo konkurentu yra tas, kad UAB „Eurema“ yra daug 
labiau Lietuvoje žinoma įmon÷, turinti tvirtesnes pozicijas krovininio transporto priemonių srityje. 

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, vokiško kapitalo įmon÷, įsikūrusi Panev÷žyje ir visus savo konkurentus 
Lietuvoje lenkianti finansine apyvarta bei aktyviai vykdoma r÷mimo politika (reklama, ryšiai su visuomene), Lietuvoje 
ir Europoje labiau žinoma ne kaip krovininio transporto priemonių remonto paslaugas teikianti įmon÷, bet kaip 
priekabų, puspriekabių,  k÷bulų ir autotraukinių gamintoja. Jos pagrindiniai klientų segmentai pagal geografinį 
segmentą yra Vakarų bei Rytų Europos šalys. Taip pat reik÷tų išskirti ir tai, kad pagrindiniai šios įmon÷s tiek÷jai įsikūrę 
Vokietijoje.  

Klientai. UAB „Eurema“ pagrindiniai klientai ir paslaugų užsakovai:  
� stambios Lietuvos autotransporto įmon÷s; 
� puspriekabių gamintojai (atliekamas garantinis remontas); 
� gamybos įmon÷s; 
� draudimo bendrov÷s;  
� išperkamosios nuomos bendrov÷s ir kt. 

2.3. Įmon÷s UAB „Eurema“ SSGG (SWOT) analiz÷ 

SSGG (SWOT) analiz÷ – tai analiz÷, apibendrinanti ir sujungianti išorin÷s aplinkos ir išteklių analiz÷s 
rezultatus suklasifikuojant organizacijos strategiją lemiančius veiksnius į keturias grupes: stipryb÷s, silpnyb÷s, 
galimyb÷s ir gr÷sm÷s (Vasiliauskas, 2004). 

B. R. Jewell (2002) teigimu, taikant SSGG metodologiją galima numatyti rinkos vystymosi tendencijas, kurios 
sukuria palankias įmon÷s vystymosi galimybes.   

Taigi analizuojant įmon÷s UAB „Eurema“ stipriąsias ir silnąsias puses buvo taikoma SSGG metodika.  Buvo 
vertinama (žr. 2 lentelę): 

 
• Įmon÷s stipriosios pus÷s – tai vidiniai veiksniai, kurie daro įmonę stipresnę lyginant su konkurentais; 
• Silpnosios pus÷s – tai vidiniai veiksniai, kurie daro įmonę silpnesnę lyginant su konkurentais; 
• Galimyb÷s – tai išoriniai aplinkos veiksniai, kurie palankūs įmon÷s veiklai; 
• Gr÷sm÷s – tai išorin÷s aplinkos veiksniai, kurie neigiamai gali paveikti įmon÷s veiklą. 
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2 lentel÷. UAB „Eurema“ SSGG analiz÷ 

STIPRYBöS SILPNYBöS 

• specializacija pagrindin÷je – krovininių transporto 
priemonių remonto srityje; 
• darbuotojų turima ilgamet÷ patirtis, kompetencija; 
• remonto darbų atlikimo operatyvumas; 
• lanksti kainų ir nuolaidų sistema; 
• naudojama moderni technologija ir medžiagos; 
• žinomas vardas ir patirtis Lietuvos rinkoje; 
• bendrų projektų vykdymas su TŪB „Žaibas“. 

• bazuojasi regione, kuriame įsikūrę pagrindiniai 
konkurentai; 
• ilgalaik÷s strategijos netur÷jimas; 
• neįdiegta aplinkos prognoz÷s sistema; 
• neišvystyta reklamos ir ryšių su visuomene sistema; 
 

GALIMYBöS GRöSMöS 

• ilgalaik÷s strategijos parengimas; 
• parengta aiški marketingo strategija; 
• reklamin÷s kampanijos parengimas ir ryšių su 

visuomene aktyvesnis palaikymas; 
• autoremonto paslaugų teikimas užsienio 

autotransporto ir pervežimo įmon÷ms. 

• did÷janti konkurencija; 
• užsakymų skaičiaus maž÷jimas, susijęs su pervežimo 

verslo būkl÷s pablog÷jimu; 
• nestabili šalies ekonomin÷ ir vidaus politin÷ situacija; 
• did÷jantys mokesčiai; 
• užsakovų ir klientų mokumo problemos. 

 

2.4. UAB „Eurema“ marketingo veiklos analiz÷: klientų tyrimas 

Apklausai internetu buvo atrinkta 50 UAB „Eurema“ klientų – įmonių, kurios paskutiniais metais naudojosi 
krovininių transporto priemonių remonto paslaugomis. Anketų grįžtamumas – 64 %.  

Daugiau nei pus÷ apklaustųjų, kas parodo ir realią įmon÷s vartotojų populiaciją, sudar÷ krovinių pervežimo 
įmon÷s; ketvirtis tyrime dalyvavusių įmonių priskyr÷ save gamybiniam sektoriui. Keleivių pervežimo įmon÷s sudar÷ 
daugiau nei dešimtadalį respondentų imties, kitos apklausoje dalyvavusios ir UAB „Eurema“ paslaugomis 
pasinaudojusios įmon÷s buvo iš užsiimančių įvairia kita veikla, nepriskiriama prie anksčiau išvardytų trijų,  segmentų. 

Nors UAB „Eurema“ įsikūrusi Šiaur÷s Lietuvos regione, Šiauliuose, tačiau jos klientai – įmon÷s iš visos 
Lietuvos. Du trečdaliai apklausoje dalyvavusių įmonių nurod÷, kad jos yra įsikūrusios Šiaur÷s Lietuvos regione, o likusi 
dalis apklaustųjų nurod÷, jog jų įmon÷s buvein÷ yra  vidurio arba Pietų Lietuvos regione (atitinkamai 31 % ir 28 %). 

Klientams, kuriuos aptarnauja UAB „Eurema“, dažnai prireikia transporto priemonių remonto paslaugų, nes 
kaip jau buvo min÷ta ankstesniuose šio straipsnio poskyriuose kalbant apie įmon÷s vartotojus (klientus), tai stambiosios 
Lietuvos autotransporto įmon÷s ar įmon÷s, kurios gamina puspriekabes. Tik 9 % respondentų nurod÷, kad remonto 
paslaugomis UAB „Eurema“ naudojasi 1–5 kartus per metus, visi kiti pateik÷ apsilankymų skaičių didesnį: kad lankosi 
nuo 6 iki 10 kartų, nurod÷ du penktadaliai respondentų, pus÷ klientų paslauga naudojasi daugiau kaip 10 kartų per 
metus. 

Vienu iš pagrindinių faktorių šiuolaikiniame marketinge tampa greitis, kuris dažnai yra lemiamas 
konkurencin÷je kovoje. Tai galima pasteb÷ti ir krovinių transporto priemonių remonto rinkoje. Klientai, pasirinkdami 
paslaugas teikiančią įmonę, dažniausiai nori, kad paslauga būtų teikiama iš karto, ir tik mažiau nei trečdalis sutinka 
laukti įmon÷je, kurioje dažniausiai ta paslauga ir naudojasi. 

Klientų lojalumą vienai įmonei iliustruoja faktas, kad lojalūs klientai sudaro šiek tiek daugiau nei penktadalį, 
visi kiti nuolat ieško naujų galimybių, tik÷damiesi surasti įmonę, kuri tą pačią paslaugą suteiktų palankesn÷mis 
sąlygomis. 

Analizuojant UAB „Eurema“ teikiamų paslaugų pranašumą prieš konkurentų atitinkamas paslaugas pastebima 
tai, kad darbų atlikimo terminai šiuo aspektu yra svarbiausias kriterijus – tai nurod÷ beveik du penktadaliai UAB 
„Eurema“ klientų  (žr. 4 pav.); toliau rikiuojasi darbuotojų kompetencija (19 %), atliktiems darbams suteikiama 
garantija (16 %), kai kurių paslaugų specifiškumas (13 %), įranga ir technologijos, kurios naudojamos atliekant darbus 
(9 %), medžiagos, naudojamos darbų atlikimui (6 %). 

Pastebimiausias kainodaros kriterijus, kuris, respondentų nuomone, lemia UAB „Eurema“ konkurencingumą 
rinkoje, – mažesn÷ kaina lyginant su kitomis krovininių transporto priemonių remonto įmon÷mis (tai išskyr÷ 43 % 
apklaustųjų); mažiau reikšminga anketavime dalyvavusiems atrodo lanksti atsiskaitymo už paslaugas sistema (šį 
kriterijų pamin÷jo ketvirtis respondentų), kainos ir kokyb÷s santykis (19 %), nuolaidos, suteikiamos pastoviam klientui 
(13 %) (žr. 4 pav.). 

UAB „Eurema“ savo paslaugas teikia ne tik tiesiogiai, bet ir per tarpininkus – į įmonę klientus nukreipia 
puspriekabių gamintojai, kurių klientams UAB „Eurema“ atlieka garantinę puspriekab÷s priežiūrą, ar draudimo 
kompanijos, kurios savo klientams įmonę rekomenduoja po autoįvykio. Tačiau didžioji dalis (65 %) klientų UAB 
„Eurema“ pasirenka savo sprendimu. 

Informacijos šaltinis, iš kurio klientai dažniausiai sužino apie įmonę UAB „Eurema“,  – įmon÷s partneriai, 
pažįstami (daugiau kaip du penktadaliai nurod÷ šį informacijos šaltinį). 
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4  pav. UAB „Eurema“ teikiamų paslaugų išskirtinumo kriterijai 
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5 pav. UAB „Eurema“ taikomos kainodaros elementų išskirtinumas 

 
Antras pagal svarbumą šioje vertinimo kategorijoje atsidūr÷ Lietuvos įmonių katalogas (šį informacijos šaltinį 

išskyr÷ 22 % respondentų), trečioje pozicijoje apklaustieji nurod÷ įmon÷s internetinį puslapį (16 %). Kad įmon÷ 
nevykdo reklaminių kampanijų ir ryšių su visuomene, iliustruoja paskutin÷se informacijos šaltinių pozicijose 
atsidūrusios įvairios reklamos ir straipsniai spaudoje. Tik pavieniai klientai teigia apie tai gird÷ję (atitinkamai po 6 % 
apklaustųjų) 

Paskutiniai du anketos klausimai buvo atviri siekiant, kad įmon÷s klientai patys nurodytų UAB „Eurema“ 
silpnąsias ir stipriąsias puses (respondentai gal÷jo nurodyti po kelias stiprybes ir silpnybes). Apibendrinus ir sugrupavus 
visus pateiktus atsakymus, buvo išskirtos 6 UAB „Eurema“ stipriosios ir 3 silpnosios pus÷s (žr. 3 lentelę). 

 
3 lentel÷. UAB „Eurema“ stipriosios ir silpnosios pus÷s: klientų vertinimas 

UAB „EUREMA“ STIPRIOSIOS IR SILPNOSIOS PUSöS 
Stipriosios pus÷s Silpnosios pus÷s 

R/Nr. Kriterijus % R/Nr. Kriterijus % 
1. Mažesn÷ kaina nei kitose  

krovininių transporto priemonių 
remonto įmon÷se 

68 1. Įsikūrusi strategiškai 
nepalankioje vietoje 
(Šiauliuose yra daugiausiai 
konkurentų) 

62 

2. Darbų atlikimo terminai 59 2. Informacijos ir reklamos apie 
įmonę stoka 

56 

3. Kompetentingi darbuotojai 37 3. Siauras paslaugų asortimentas 16 
4. Lanksti atsiskaitymo už 

paslaugas sistema 
31    

5. Atliekamų darbų kokyb÷ 25    
6. Rinkoje žinomas vardas 18    
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2.5. Įmon÷s UAB „Eurema“ strateginių alternatyvų vertinimas ir parinkimas 

Kiekvienas įmon÷s strateginis sprendimas yra išrenkamas iš tam tikros alternatyvų aib÷s. Išskirti strategijų 
alternatyvas reiškia numatyti strategijas, kurias įmon÷ gal÷s įgyvendinti ateityje. Kokias įmon÷ pasirinks strateginių 
sprendimų alternatyvas, priklauso nuo analiz÷s metu gautų rezultatų. 

UAB „Eurema“ misija – teikti kokybškas krovininių transporto priemonių remonto paslaugas. 
Galima išskirti du pagrindinius strateginius įmon÷s tikslus: 

1. Tur÷ti tvirtą poziciją Lietuvoje krovininių transporto priemonių remonto paslaugų rinkoje. 
2. Iki 2011 metų įeiti į Rytų Europos krovininių transporto priemonių remonto paslaugų rinką. 

 
4  lentel÷. UAB „Eurema“ strateginių alternatyvų vertinimas ir parinkimas 

Tikslai Strategijos 
Tur÷ti tvirtą poziciją Lietuvoje krovininių transporto 
priemonių remonto paslaugų rinkoje 

Rinkos užmojo – pretendenčių į lyderes strategija 

 
Iki 2011 metų įeiti į Rytų Europos krovininių transporto 
priemonių remonto paslaugų rinką 

Rinkos geografijos – tarptautin÷s rinkos strategija 

 

Vertinant šias dvi strategijas reik÷tų pažym÷ti, kad pirmosios strategijos įgyvendinimas įmanomas tik tokiu 
atveju, jei įmon÷ vykdys aktyvesnę r÷mimo politiką. Nes kaip rodo klientų apklausa, informacijos apie įmonę 
skleidimas yra viena iš silpniausių įmon÷s pusių. 

Rinkos geografijos strategijai įgyvendinti, t. y. įeiti į tarptautinę rinką, įmonei, kaip naujam tos rinkos dalyviui, 
reik÷s išskirti konkurencinį pranašumą, kad tur÷tų savo vartotojų ratą. Tam gal÷tų tikti vietin÷je rinkoje taikoma 
orientuota į konkurentus (mažesn÷ kaina) kainodaros strategija ir / ar išskirtinumas numatant paslaugos terminus (darbų 
atlikimo operatyvumas). Šį konkurencinį pranašumą įmonei sukuria turimos technologijos, su kurių pagalba įmon÷ pati 
pasigamina puspriekabių ir priekabų remontui reikalingas „Sandwisch“ plokštes (konkurentai šią produkciją priversti 
pirkti iš tiek÷jų, dažniausiai iš užsienio gamintojų). 

 
IŠVADOS 

 
1. Atlikus teorinę analizę galima daryti išvadą, kad marketingo strategijos formavimas yra nuoseklus 

veiksmų procesas, prasidedantis nuo įmon÷s misijos suformulavimo bei vizijos, t. y. kokią save įmon÷ nori 
matyti ateityje. Marketingo tikslai yra iškeliami pagal įmon÷s tikslus bei atsižvelgiant į įmonę veikiančias 
marketingo mikro- ir makro- aplinkas. Formuojant įmon÷s marketingo strategiją reikia atsižvelgti į 
taikomus marketingo principus, rinkos segmentavimą, pozicionavimą bei įvertinti galimas gaminamo 
produkto ar teikiamos paslaugos, kainodaros, r÷mino, pateikimo bei konkuravimo strategijas. 

2. Nustatyta, kad konkuravimo būdu strategijos ne visada išskiriamos į atskiras grupes. Taip yra d÷l to, kad 
bet kurią marketingo strategiją galima laikyti taip pat ir konkuravimo, kadangi marketingo strategija 
apr÷pia ne tik vartotojų poreikio patenkinimo, bet ir konkuravimo klausimus. Dažnai ši strategija 
vadinama rinkos strategija. 

3. Išanalizavus UAB „Eurema“ marketingo aplinką, išskirti pagrindiniai įmon÷s konkurentai: UAB 
„Egmila“, UAB „Porigida“, UAB „Departus“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“; klientai  ir paslaugų 
užsakovai – stambios Lietuvos autotransporto įmon÷s, puspriekabių gamintojai (atliekamas garantinis 
remontas), gamybos įmon÷s, draudimo bendrov÷s, išperkamosios nuomos bendrov÷s ir kt; pagrindiniai 
tiek÷jai – UAB „IMS Antera“, UAB „Autokurtas“, UAB „Centrako“, UAB „Serpantinas“,  UAB 
„Ekofiltras“ ir kt. Išanalizuota ekonomin÷s, politin÷s-teisin÷s, technologin÷s aplinkos įtaka įmon÷s veiklai. 

4. Atlikus UAB „Eurema“ SSGG analizę, rasta: a) įmon÷s stipryb÷s – specializacija pagrindin÷je krovininių 
transporto priemonių remonto srityje; darbuotojų turima ilgamet÷ patirtis, kompetencija; remonto darbų 
atlikimo operatyvumas; lanksti kainų ir nuolaidų sistema; naudojama moderni technologija ir medžiagos; 
žinomas vardas ir patirtis Lietuvos rinkoje; bendrų projektų vykdymas su TŪB „Žaibas“; b) silpnyb÷s – 
ilgalaik÷s strategijos netur÷jimas; neįdiegta aplinkos prognoz÷s sistema; bazuojasi regione, kuriame savo 
veiklą vykdo stipriausi konkurentai; neišvystyta reklamos ir ryšių su visuomene politika. 

5. Atlikus UAB „Eurema“ klientų apklausą d÷l įmon÷s marketingo veiklos vertinimo nustatyta, kad įmon÷ 
naudoja orientuotą į konkurentus (mažesn÷ kaina) kainodaros strategiją bei pozicionavimo pagal 
paslaugos savybę (trumpesni darbų atlikimo terminai) strategiją.  

6. Įvertinus įmon÷s UAB „Eurema“ strategines alternatyvas ir jų pasirinkimą nustatyta, kad įmon÷ 
pasirengusi vykdyti pretendenčių į lyderes – rinkos užmojo (Lietuvos rinkoje) bei tarptautin÷s rinkos – 
rinkos geografijos strategiją (Rytų Europos rinka). 
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ANALYSIS OF MARKETING STRATEGY OF UAB „EUREMA“ 

Summary 
 
There are theoretical aspects of a marketing strategy of various authors examined and selection opportunities 

of an appropriate strategy of the company offering repairing services of cargo-carrying vehicles analyzed in this study. 
The aim of the following work is to analyze the marketing strategy of the cargo-carrying vehicles repairing 

company UAB „Eurema“. 
The object of the study is UAB „Eurema“, the company offering repairing services of cargo-carrying vehicles. 
The subject of the study is the marketing strategy of UAB „Eurema“. 
To reach the aim of the study the following tasks were set: to analyze theoretic aspects of marketing strategy; 

to evaluate the planning process of marketing of the cargo-carrying vehicles repairing company UAB „Eurema“; to 
perform the qualitative analysis – to make UAB „Eurema“ consumer survey; to select an appropriate marketing strategy 
for UAB „Eurema“.    

After the evaluation of the planning process of the company’s marketing, analysis of the market and 
consumers’ opinion and after the performance of the SWOT analysis, the main competitive advantages of UAB 
„Eurema“ were distinguished, i.e. the minimum market price and terms of performance of repair works. 
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DARBUOTOJŲ ADAPTACIJA: UAB „ŠIAULIŲ TAURO TELEVIZORIAI“ 
DARBUOTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMAS 

 
Jurgita Poškevičien÷ 
Renata Veršinskien÷ 
(mokslinis vadovas) 

 
ĮVADAS 

 
Darbuotojų adaptacija pagal svarbą nusileidžia tik darbuotojų atrankai ir mokymui. Adaptacijos sistemos 

įdiegimas mažina naujo personalo paieškos išlaidas. Be to, naujokų mokymas suteikia galimybę juos mokantiems 
darbuotojams įgyti vadovavimo įgūdžių. Bet svarbiausia, kad tokia sistema pagreitina naujų darbuotojų adaptavimąsi ir 
didina jų darbo efektyvumą. Ne paslaptis, jog adaptacijai skiriama per mažai d÷mesio, galbūt taip yra tod÷l, kad 
vadovas neteikia tam didel÷s reikšm÷s, gal nesuvokia, jog tai svarbu ne tik pačiam darbuotojui, bet ir įmonei, gal tiesiog 
visa tai užgožia daugyb÷ kasdienių darbų. Priežasčių gali būti labai daug ir įvairių. Kaip žinia, visuomet vyksta kova d÷l 
geriausių specialistų. Tačiau vadovai praleidžia pro pirštus faktą, kad darbo rezultatai priklauso ir nuo asmenin÷s 
kompetencijos, ir nuo galimybių, kurias suteikia įmon÷s sistemos. Išeidamas darbuotojas negali pasiimti sąlygų, 
lemiančių jo darbo rezultatus. Tod÷l pakartoti savo s÷kmę gali būti nelengva, ir tai gali užtrukti ne vienus metus. Norint 
sugeb÷ti rezultatyviai dirbti ir vystytis, prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, yra neišvengiama nuolat tobulinti 
savo veikloje taikomus metodus. Organizacijų vadovams iškyla sud÷tingas uždavinys, kaip organizuoti darbuotojų 
adaptaciją organizacijoje, kad ši veikla būtų veiksminga ir kartu priimtina organizacijos darbuotojams. Šioje veikloje 
svarbu ir tai, kad ne tik būtų kalbama apie darbuotojų adaptavimosi tobulinimą skambiais žodžiais, bet ir būtų 
įgyvendinama praktin÷je veikloje.  

Straipsnio tikslas – aptarti adaptacijos procesą UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ darbuotojų požiūriu. 
Uždaviniai: 
1. Išanalizuoti adaptacijos proceso teorinius aspektus. 
2. Atskleisti adaptacijos svarbą teoriniame kontekste. 
3. Apžvelgti adaptacijos patirtį užsienio šalyse. 
4. Sužinoti,  kaip darbuotojai vertina adaptacijos procesą  bendrov÷je „Šiaulių Tauro televizoriai“.  
Objektas – UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“ darbuotojų adaptacija.   
Metodai:  
1. Teoriniai: mokslin÷s informacijos šaltinių sistemin÷-struktūrin÷ analiz÷.  
2. Empiriniai: UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“ darbuotojų anketin÷ apklausa raštu.  
3. Statistiniai: aprašomoji statistika (deskriptyvin÷s (aprašomosios) statistikos metodas). 

 
1. DARBUOTOJŲ ADAPTACIJOS TEORINIAI PAGRINDAI 

 
1.1. Sąvokos „darbuotojų adaptacija“ esm÷ 

 
Sąvoka adaptacija labai plačiai vartojama įvairiose mokslo srityse, pvz., sociologijoje, psichologijoje, 

biologijoje, edukologijoje, pedagogikoje, medicinoje ir t. t. Kiekvienas iš šių mokslų įneša savo ind÷lį į bendrosios 
adaptacijos teorijos pl÷totę. Pasaulio mokslin÷je literatūroje daug d÷mesio skiriama adaptacijos tyrimams. Tačiau 
nepaisant didelio susidom÷jimo teorinis aiškinimas išlieka vienu sunkiausių ir sud÷tingiausių klausimų. Tai lemia 
adaptacijos sampratų platumas ir įvairiapusiškumas, nes šis reiškinys tiriamas iš skirtingų perspektyvų, aplinkos ir 
konteksto. Bendrąja prasme tarptautinių žodžių žodyne sąvoka adaptacija (lot. adaptatio – pritaikymas, priderinimas) – 
žmogaus prisitaikymas prie kintančių ar naujų gyvenimo sąlygų; organizmų prisitaikymas prie aplinkos. I. Leliūgien÷ 
(1997) praplečia bendrąją adaptacijos sampratą, nurodydama, jog adaptacija – tai dvipusis procesas tarp individo ir jį 
supančios aplinkos, siekiant pakeisti aplinką arba pasikeisti pačiam. „Adaptacija – tai darbuotojo prisitaikymo prie 
išorinių ir vidinių aplinkos sąlygų procesas“ (Šadrakov, 2004, p. 10). V. Vesnin (1998) (cit. Kurutien÷, 2006) nuomone, 
adaptacija – procesas, kuris apima valdymo ryšių pažinimą; doktrinų, kuriomis vadovaujamasi organizacijoje, 
suvokimas; mokymosi procesas, įsisąmoninimas to, kas yra svarbu organizacijai ar jos padaliniams. „Adaptacija – naujų 
darbuotojų prisitaikymas prie organizacijos aplinkos ar sąlygų, reikalavimų. Tai procesas, per kurį individas įgyja 
savybių, būtinų jo veiklai organizacijoje. Adaptacijos procese formuojasi ir funkcionuoja asmenyb÷, įnešdama savo 
ind÷lį į organizaciją“ (Kurutien÷, 2006, p. 111). Tačiau, anot G. Dessler (2003), adaptacija neapsiriboja vien tik darbo ir 
organizacijos taisykl÷mis. Vienas iš adaptacijos uždavinių yra pad÷ti naujam darbuotojui pasijausti laukiamu komandos 
nariu organizacijoje, sudaryti jam sąlygas jaustis patogiai. Apibendrinant teigtina, jog adaptacija – tai dvipusis procesas 
tarp asmens ir jį supančios aplinkos, tai procesas, padedantis optimizuoti personalo darbą, tai būtina personalo vadybos 
grandis. Tinkamai reglamentavus adaptacijos procesą, pirmieji naujo darbuotojo darbo m÷nesiai tampa perregimi, o 
kartu sumaž÷ja iš÷jimo iš įmon÷s rizika. Taigi adaptacija – tai procesas, padedantis darbuotojui sklandžiai prisitaikyti 
prie organizacijos, o organizacijai – prie naujo darbuotojo. 
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1.2. Adaptacijos proceso analiz÷ teoriniu aspektu 
 
„Tyrin÷jant adaptaciją, pagrindiniu analiz÷s objektu tampa ne darbuotojas ir ne aplinka (įmon÷), bet šių abiejų 

priešingų polių (komponentų) sąveika. Tai reiškia, kad daugiausia analizuojami tie individo bruožai, kurie gali 
palengvinti, nulemti jo adaptavimąsi, įsitraukimą į pertvarkomąją veiklą (taip pat jų formavimas), bei pagrindiniai 
įmon÷s parametrai, kurie turi įtaką adaptacinei sistemai. Tuo tarpu, asmenyb÷ kiekvienu atveju adaptuojasi 
individualizuotai, tod÷l šiuo požiūriu nelengva tirti adaptaciją“ (Grigas, 1982, p. 7). O. Dainyt÷ (2005) adaptacijos 
procesą įmon÷je skaido į šiuos etapus: organizacinį, socialinį ir psichologinį bei profesinį. Apibūdinsime kiekvieną iš 
šių etapų:  

• Organizacinis. Šiame etape reikia numatyti naujo darbuotojo supažindinimą su organizacija. Informaciją 
apie organizaciją sudaro: įmon÷s apžvalga (vertyb÷s, istorija, misija), vidaus tvarkos taisykl÷s (saugos institucija ir kt.), 
įmon÷s struktūra (vadovyb÷), personalo politika (įmon÷je taikoma skatinimo sistema ir kt.);  

• Socialinis ir psichologinis. Šis etapas apima supažindinimą su padalinio veikla ir kolegomis – padalinio 
nuostatais, bendravimo normomis. Vienas iš svarbesnių naujoko rūpesčių – įsitraukimas į kolektyvą. Vien naujoko 
pastangų čia neužtenka – organizacija turi apgalvoti iš anksto ir stengtis naujoką įtraukti į komandinį darbą, skatinti jo 
priklausomyb÷s kompanijai jausmą ir bendradarbiavimą. Taip pat S. Manajevas ir J. Gorkovenko (2001) pažymi, jog 
socialin÷-psichologin÷ adaptacija – tai socialinių-psichologinių organizacijos ypatumų per÷mimas, prisitaikymas prie 
organizacijoje egzistuojančių santykių sistemos. Jai būdingi pozityvūs santykiai su darbuotojais. Šiems autoriams 
pritaria R. Daugirdas, L. Gustauskien÷ (1982), kurie nurodo, jog socialin÷-psichologin÷ adaptacija vyksta asmenybei 
bręstant, formuojantis, pereinant iš vienos socializacijos pakopos į kitą; 

• Profesinis. Šiame etape, pasak O. Dainyt÷s (2005), būtina numatyti laipsnišką profesinių ir 
bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimą, kad naujokas būtų parengtas tinkamai vykdyti užimamas pareigas 
(supažindinimas su pareiginiais nuostatais, funkcijomis bei kriterijais, pagal kokius bus vertinami darbo rezultatai). 
Anot I. Jermakovien÷s (2004), nesunku suprasti, jog svarbiausias naujoko rūpestis – jo tikslios pareigos. Turi būti aišku, 
ko iš jo tikimasi ir koks elgesys bei darbas bus laikomas s÷kmingu. R. Grigas (1982) profesine adaptacija vadina 
profesin÷ms funkcijoms ir nuolatiniam darbui atlikti reikalingų žinių, įgūdžių įgijimą bei tam tikros psichologin÷s 
nuostatos formavimą. Taigi didžiausia konkrečių žinių dalis turi apimti darbo technologiją, ypač tas operacijas, kurias 
naujokui teks atlikti.  

Taip pat R. Grigas (1982) išskiria darbin÷s adaptacijos sąvoką, kurios esm÷ – darbuotojų prisitaikymas prie 
naujos gamybin÷s aplinkos, konkrečių gamybos sąlygų ir darbo organizavimo. Vadinasi, pasak A. Aškinio (1982), 
profesin÷ ir darbin÷ adaptacija – dvi tarpusavyje susijusios vieno proceso dalys, kurios dar vadinamos „profesine 
darbine adaptacija“. Anot autoriaus, adaptacija gali vykti dviem skirtingais atvejais: kai darbuotojas pirmą kartą pradeda 
dirbti organizacijoje ir čia įgyja profesiją; kai darbuotojas, keisdamas darbovietę, keičia ir profesiją. Pasak R. Grigo 
(1982), paaišk÷jo, jog žmogaus adaptaciją organizacijoje galima vertinti kaip tam tikrą socializacijos organizacijoje 
etapą. Nagrin÷jant literatūros šaltinius darbuotojų adaptacijos tema, kyla pavojus sutapatinti adaptacijos ir socializacijos 
sąvokas Kad taip nenutiktų, kitame poskyryje ieškosime šių procesų skirtumų. 

 
1.3. Adaptacijos ir socializacijos  esminiai principai 

 
Literatūroje vartojamos adaptacijos ir socializacijos sąvokos yra giminingos, apibūdinančios bendrą asmenyb÷s 

įsijungimo į socialinę aplinką procesą, bet netapačios. Anot Wanous, P. John, Reichers, E. Arnon (2000), panašūs šie 
procesai tuo, kad susiję su prieš į÷jimo į organizaciją laikotarpiu, – su tokiais etapais kaip verbavimas ir atranka. Antras 
panašumas yra tas, jog abu susiję su asmens – organizacijos atlikimo problema, t. y. naujoko poreikių ir darbo 
reikalavimų atitikimas. „Socializacija (lot. socialis – visuomeninis) – tai istoriškai nulemtas socialin÷s patirties 
per÷mimas ar aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo procese“ (Vaitkevičiūt÷, 2000). „Darbuotojų 
socializacija organizacijoje – procesas, per kurį naujokai išmoksta tam tikrų elgesio būdų, vertybių, įsitikinimų ir 
socialinių žinių, kaip atlikti savo vaidmenį ir s÷kmingai funkcionuoti organizacijoje“ (Žukauskait÷, 2005, p. 60). A. 
Sakalas (1996) teig÷, kad socializacija organizacijoje – tai toks procesas, per kurį organizacija padeda naujam 
darbuotojui adaptuotis joje. Galima teigti, kad socializacija – tai procesas, kuriuo senbuviai naujai at÷jusiems 
darbuotojams perduoda savo įgūdžius, žinias, reikalingas naujam darbui bei vaidmeniui organizacijoje atlikti. 
Socializacija organizacijoje apima tokius reiškinius kaip mokymą darbo grup÷je, organizacijos vertybes, taisykles, 
veikimo būdus bei normas, visuomeninių ir darbinių santykių ugdymą, naujam darbui reikalingų žinių ir įgūdžių 
ugdymą. Taigi socializacija labiau orientuota į organizacijos kultūros perteikimą darbuotojui. 1 lentel÷je pateiktas 
socializacijos proceso turinys, iš šios lentel÷s duomenų mes galime sužinoti, ką darbuotojai turi sužinoti ir įgyti 
socializacijos procese. Yra mažiausiai penkios savyb÷s, kuriomis adaptacija nuo socializacijos skiriasi. Visų pirma – 
laikotarpis, nes pasak T. N. Garavan ir M. Morley (1997), adaptacija apima specialias programas, kurios trunka trumpą, 
apibr÷žtą laikotarpį. Tuo tarpu socializacija kaip pasikeitimų procesas vyksta daug ilgiau ir dažniausiai neapibr÷žtą 
periodą. Antra, kaip teig÷ Wanous ir kt. (2000), mažiau organizacijos narių yra įtraukti į orientacinę programą, 
palyginus su socializacija. Socializacijos procesas paliečia visus darbuotojus, nes ji vyksta skirtinguose organizacijos 
lygiuose. Trečia, – pasak užsienio autorių Wanous ir kt. (2000), būtų turinio skirtumas. Socializacija apima visus su 
darbu susijusius aspektus. Anot P. Jucevičien÷s (1996), socializacija labiau orientuota į žmogaus socialinių žinių ir 
įgūdžių įgijimą bei susijusi su asmenyb÷s tapimo procesu. Tuo tarpu adaptacijos orientacija yra siauresnio konteksto, 
kaip teig÷ T. N. Garavan ir M. Morley (1997), čia svarbus aspektas – žinių bei įgūdžių įgijimas, kurie reikalingi 
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darbin÷ms funkcijoms atlikti. Ketvirta, anot T. N. Garavan ir M. Morley (1997), adaptacijos tikslas yra pad÷ti 
individams įveikti stresą, o socializacija yra susijusi su naujoko derinimusi prie organizacijos normų ir vertybių. 
Penktas skirtumas yra tas, jog adaptacija paprastai yra programa, o ne procesas. „Adaptacija – kaip trumpą laikotarpį 
vykstanti programa, tod÷l tyrin÷tojai turi galimybę ją tirti eksperimento būdu, tuo tarpu, socializacija negali būti taip 
tiriama“ (Garavan, Morley, 1997, p. 120). Be to, adaptacijos procesas išvengia problemos, su kuria susiduria 
socializacijos tyrin÷tojai, – kada socializacijos procesas prasideda ir baigiasi ir ar jis kada nors baigiasi. Apibendrinant 
vertas d÷mesio yra teiginys, jog „socializacijos procesas vyksta nepaisant organizacijos pastangų. Nevykdant formalios 
programos, naujokai bus socializuoti neformaliai“ (Garavan, Morley, 1997, p. 121). Išsiaiškinome adaptacijos ir 
socializacijos esminius principus, procesų skirtumus. Kitame poskyryje sieksime aptarti naujų darbuotojų adaptacijos 
organizacijoje sistemą.  

 
1.4. Naujų darbuotojų adaptacijos organizacijoje sistema 

 
Moksliniuose literatūros šaltiniuose darbuotojų adaptacijos tema pateikiama daug patarimų bei taisyklių, kaip 

parengti bei įgyvendinti efektyvią orientacinę programą. Šio skyriaus nagrin÷jimo objektas – sąmoningi organizacijos 
vadovaujančių organų veiksmai ir sprendimai, siekiant s÷kmingai adaptuoti individą į organizaciją. Tačiau pirmiausia 
turime atkreipti d÷mesį, jog užsienio literatūroje šia tema dažnai naudojama orientacijos (orientation) bei įvadin÷s 
programos (induction) sąvokos. Orientacijos sąvoka lietuvių literatūroje laikoma tapati adaptacijos sąvokai, o įvadin÷s 
programos sąvoka yra kiek siauresnio turinio, tačiau savo esme ji yra panaši į adaptacijos sąvoką. Anot R. Mathis, 
J. Jackson (2002), orientacija yra suplanuotas naujokų supažindinimas su darbu, bendradarbiais ir organizacija. Pasak 
S. P. Robbins (2003), vienas svarbiausių ir įvairiapusiškiausių uždavinių, su kuriais susiduria organizacijos, – 
prisitaikyti prie žmonių, kurie yra kitokie. Vadovai privalo pakeisti mąstymą ir netraktuoti visų vienodai, o pripažinti 
skirtingumus ir reaguoti į juos taip, kad gal÷tų išlaikyti darbuotojus, pagerinti organizacijų kūrybingumą, sumaniau 
diegti naujoves ir priimti sprendimus. Personalo adaptavimosi sistema siekiama: 1) nurodyti, kada ir kaip turi būti 
įvykdyti uždaviniai; 2) kontroliuoti, kad nustatyti darbų terminai ir reikalavimai nebūtų pažeisti; 3) užtikrinti, kad būtų 
pašalinti nereikalingi, neekonomiški nukrypimai nuo terminų ir reikalavimų; 4) užtikrinti, kad darbuotojai greitai 
prisitaikytų prie kolektyvo (Sakalas, 2003, p. 146). 

Anot A. Sakalo (2003), specializuotos ekonomikos sąlygomis labai svarbu bendradarbį parengti būsimam 
darbui, nes pirmaisiais darbo m÷nesiais naujieji darbuotojai dažnai esti nepatenkinti darbu (tai lemia ne tik materialin÷s, 
bet ir socialin÷s sąlygos, ankstesniame darbe susiformavę darbuotojų įpročiai), d÷l to did÷ja darbuotojų kaita. Dažnai 
socialin÷ darbuotojo integracija naujajame kolektyve yra sunkesn÷ nei profesin÷. Norint sumažinti šių problemų 
did÷jimo tendencijas, būtina visus naujus darbuotojus supažindinti su įmon÷s tradicijomis, vidaus tvarka ir galimais 
pavojais. Taip pat dirbant konkrečioje organizacijoje svarbios pasirodo ne visos profesin÷s žinios, reikalingi ne visi įgyti 
įgūdžiai, kuriuos atsineša naujas darbuotojas. Pasirodo, kad turimas žinias svarbioje organizacijai srityje gali tekti 
gerokai pagilinti, o reikalingus įgūdžius daugiau ištobulinti. Tam, kad naujas organizacijos narys išvystytų organizacijai 
reikalingiausius įgūdžius ir taptų darnaus specialistų ansamblio dalimi, pasak F. S. Butkaus (2008), reikalingas 
pareiginis naujo organizacijos nario rengimas, kuris prad÷tinas nuo darbuotojo informavimo apie organizacijos pad÷tį 
jos veiklos aplinkoje, ypatingų reikalavimų, kuriuos ta aplinka kelia organizacijai, paaiškinimo ir būdų, kuriais 
organizacija stengiasi tuos reikalavimus patenkinti, nupasakojimo. Jei organizacija turi svarbiausių darbo ir vadybos 
procesų dokumentavimo tradicijas, pareiginis rengimas tęstinas tokių dokumentų studijomis. Vadovas, pateikęs naujam 
darbuotojui tų dokumentų komplektą ir paprašęs jį savarankiškai panagrin÷ti pažad÷damas paaiškinti viską, kas 
pasirodys neaišku, gali daug lengviau diagnozuoti galimas pareiginio rengimo problemas. Atsakius į visus naujam 
darbuotojui rūpimus klausimus apie organizacijos būklę, pereitina prie konkretaus jo darbo organizacijoje nagrin÷jimo. 
Tą nagrin÷jimą geriausiai prad÷ti nuo pačių dažniausiai pateikiamų jo darbo produktų. Tam vadovas turi pasiruošti visą 
darbuotojo pateikiamų darbo produktų sąrašą: darbo vietos supažindinimas ir įrengimų aprodymas; supažindinimas su 
darbuotojais;  naujo darbuotojo steb÷jimas; supažindinimas su organizacijos vadybine struktūra, aukščiausiojo vadovų 
ansamblio funkcijų paskirstymu, svarbiausiais padalinio uždaviniais organizacijoje, jo darbo vartotojais ir vertintojais, 
vertinimo kriterijais. Jei reikia, sudaroma individualaus mokymo sutartis su geriausiais specialistais, nukreipiant į 
reikalingus kursus, pasiunčiant pasitobulinti kitose organizacijose. A. Šadrakov (2004) adaptacijos procesą skirsto į 
keturis etapus: 

1. Naujoko pasiruošimo lygio įvertinimas.  
2. Praktinis supažindinimas su būsimomis pareigomis. 
3. Aktyvi adaptacija. 
4. Veikimas.  
O. Dainyt÷ (2006) teig÷, jog svarbu atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 1) būtina nustatyti veiksnius, 

lemiančius s÷kmingą naujų darbuotojų adaptaciją, bei efektyvios adaptacijos vertinimo kriterijus; 2) reikia išsiaiškinti, 
kokios priemon÷s per kuo trumpesnį laiką naujam darbuotojui padeda suprasti organizacijos struktūrą bei atliekamo 
darbo specifiką; 3) reikia paskirti specialistus, kurie organizuotų ir kontroliuotų naujų darbuotojų adaptacijos procesą 
bei atsakytų už pasiektus darbo rezultatus. T. Šulgien÷ (2003) išskiria efektyviausius būdus naujų darbuotojų įvedimui 
pasitelkiant visus įmon÷s darbuotojus. Personalo skyriaus darbuotojai tur÷tų organizuoti pirmąją naujojo darbuotojo 
darbo dieną, pasirūpinti, kad būtų suderinti darbo sutarties klausimai, išskirtas darbuotojo pažym÷jimas, aprodytos 
patalpos, atsarginiai iš÷jimai, įmon÷s darbuotojų darbo vietos ir vietos, skirtos valgymui ir poilsiui, paskirtas kuratorius. 
Vadovai su naujuoju darbuotoju tur÷tų aptarti pareigybines darbuotojo instrukcijas, darbo sutarties sąlygas, atlyginimą, 
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jo apskaičiavimo ir išmok÷jimo sistemas, atskaitomyb÷s klausimą – kam ir kokiu būdu tur÷tų atsiskaitin÷ti naujasis 
darbuotojas. Naujo darbuotojo bendradarbiai tur÷tų prisistatyti ir trumpai nupasakoti savo funkcijas organizacijoje, 
paaiškinti, kokiais klausimais į juos galima kreiptis, papasakoti įmon÷s tradicijas ir nerašytas taisykles. Kuratoriai 
tur÷tų dirbti kartu su naujuoju darbuotoju bent keletą savaičių, pad÷ti įsijungti į darbą ir paaiškinti visus kilusius 
neaiškumus arba nurodyti, kur tuo klausimu kreiptis. Siekiant efektyvios orientacijos būtina žinoti, kokių veiksmų ir 
sprendimų reikia vengti. H. J. Bernardin (2003) pateikia tokias dažniausiai daromas klaidas vykdant orientaciją: didel÷ 
dalis orientacijai skirto laiko panaudojama dokumentų pildymui; pateikiamas didelis kiekis informacijos per trumpą 
laiką bei pateikiama informacija, kuri n÷ra reikšminga prisitaikant prie darbo organizacijos; per didel÷ dalis laiko 
skiriama neigiamų darbo aspektų aptarimui, tai paremta abipuse komunikacija; ribota pirmos darbo dienos orientacija. 

A. Šadrakov (2004) taip pat pateikia tipines naujo darbuotojo įtraukimo į įmonę klaidas (1 lentel÷). 
 

1 lentel÷. Tipin÷s naujo darbuotojo įtraukimo į įmonę klaidos 

 
 
 
 
 
 

1 klaida 
Neatsižvelgiama į tai, ar 

naujas darbuotojas priprato 
prie kolektyvo 

 
 
 
 
 
 

2 klaida 
Naujas darbuotojas 

paliekamas likimo valiai 

 
 
 
 
 
 

3 klaida 
Per didelis d÷mesys ir greitų 

rezultatų laukimas 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
 

Su tuo sutinka ir J. Brown, kurios manymu, darbuotojų taisyklių knygut÷ ir krūva popierių neb÷ra produktyvus 
būdas priimti darbuotoją ir jį apmokyti organizacijoje. Dažniausias naujų darbuotojų nusiskundimas d÷l organizacijos – 
per didelis informacijos kiekis, nuobodu arba darbuotojas yra paliktas likimo valiai. To rezultatas – pasimetęs  
darbuotojas, kuris n÷ra produktyvus ir neatmeta galimyb÷s išeiti į kitą darbovietę. Taigi paprastai naujokas susiduria su 
daugeliu sunkumų. Dažniausiai juos sukelia informacijos apie darbo tvarką, kolegas stoka. Speciali naujo darbuotojo 
supažindinimo su įmone procedūra gali pad÷ti išvengti daugelio sunkumų. Be to, naujų darbuotojų adaptacijos būdai 
gali padidinti ir senų darbuotojų kūrybinį potencialą, labiau juos įtraukti į įmon÷s gyvenimą. Juk daug maloniau dirbti 
įmon÷je, kur rūpinamasi naujais darbuotojais, sudaromos jiems geros darbo sąlygos, o ne liepiama „b÷gti kliūčių 
ruožu“. Apibendrinant galima pabr÷žti, jog n÷ra universalių sprendimų d÷l s÷kmingos adaptacijos įgyvendinimo, nes 
kiekvienos įmon÷s situacija yra skirtinga, tad vienos įmon÷s s÷km÷s veiksnys negali garantuoti s÷kmę kitoms 
organizacijoms.  

1.5. Adaptacijos svarba įmonei 
 

Dauguma įmonių vadovų ir personalo valdymo specialistų pripažįsta, kad naujo darbo pradžia yra kritinis 
laikotarpis ir jo metu darbuotojui reikia pad÷ti. Tačiau retai kuri įmon÷ skiria d÷mesio naujo darbuotojo adaptavimosi 
procesams. Dažniausiai šie procesai vyksta natūraliai: žmogus ateina į naują darbą ir dirba. Gali kilti klausimas: o kuo 
tai yra blogai? Ko netenka įmon÷?  
 Į šiuos klausimus gali atsakyti L. Pečiulien÷, kurios manymu, organizacijos patiriami nuostoliai yra žymiai 
didesni, nei jai atrodo. Tai dvigubos, o kartais ir trigubos, naujo darbuotojo paieškos ir atrankos išlaidos (tiek laiko, tiek 
finansin÷s). Kartais tai svarbios komercin÷s informacijos, kuri yra įdomi konkurentams, nutek÷jimas. Taip pat autor÷ 
pabr÷žia, jog reik÷tų nepamiršti, kad įmon÷ netenka ir paties specialisto. Jeigu toje pačioje pozicijoje keletą kartų iš 
eil÷s pasikeičia darbuotojai, nukenčia tos srities, gal net viso skyriaus ar padalinio rezultatai. Jei iš organizacijos dažnai 
išeina nauji darbuotojai, tai ji gali sugadinti savo, kaip darbdavio, įvaizdį. Juk darbuotojo lojalumas įmonei dar n÷ra 
susiformavęs ir tikriausiai jis visiems pasakos, kiek nemalonių išgyvenimų jis patyr÷ buvusioje įmon÷je. Tod÷l v÷liau 
įmonei gali kilti sunkumų pritraukiant geriausius kandidatus, nes žmon÷s mąstys paprastai: „iš gerų įmonių darbuotojai 
neb÷ga". Pasak G. T. Chao (cit. pagal E. Dereškevičiūt÷, E. Narijauskait÷), s÷kmingas naujoko prisitaikymas 
organizacijai yra naudingas keliais aspektais: 

• ekonominiai s÷kmingo prisitaikymo padariniai – ilg÷ja darbo organizacijoje trukm÷, t. y. maž÷ja 
darbuotojų kaita (sutaupome naujų darbuotojų atrankos ir mokymo išlaidas, vieno darbuotojo pakeitimas organizacijai 
vidutiniškai kainuoja apie 6 jo m÷nesių atlyginimus); did÷ja darbo efektyvumas, t. y. darbuotojas pasiekia geresnių 
rezultatų (geresni rezultatai organizacijai reiškia pelną, rinkos dalį); 

• psichologin÷s s÷kmingo prisitaikymo pasekm÷s – did÷ja pasitenkinimas darbu ir motyvacija (motyvuoto 
darbuotojo rezultatai geresni nei nemotyvuoto); įsipareigojimas organizacijai (kuo įsipareigojimas organizacijai yra 
didesnis, tuo mažesnis nebuvimo darbe rodiklis, o kiekviena darbuotojo nebuvimo darbe diena organizacijai kainuoja – 
v÷luojantys projektai, pakaitinių darbuotojų samda ir pan.); teigiamas darbuotojo savo profesin÷s kompetencijos 
vertinimas (geros savivert÷s darbuotojai yra kūrybingesni, iniciatyvesni), socialin÷s integracijos jausmas (darbuotojai 
jaučiasi esą komandos dalis). 

T. Šulgien÷ (2003) teig÷, jog organizacijos, kurios skiria pakankamai d÷mesio asmens įvedimui į organizaciją 
ar į naujas pareigas, išlošia keliose srityse: nuoseklus įvedimas į pareigas sumažina išlaidas, skirtas naujų darbuotojų 
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paieškai, nes sumaž÷ja kadrų kaita; nuoseklus įvedimas į pareigas motyvuoja naujus darbuotojus darbui šioje 
organizacijoje; įvedimas į pareigas padidina mokymų bei darbuotojo vystymosi efektyvumą. O. Dainyt÷ (2005) pateikia 
tokius s÷kmingos adaptacijos rezultatus: palankus įvaizdis apie organizaciją ir darbą naujam darbuotojui;  suteikta 
informacija apie organizaciją ir darbą; geresnis naujoko pripažinimas tarp bendradarbių;  garantuoti greitesni darbo 
rezultatai ir našumas; mažesn÷s naujo personalo paieškos sąnaudos; mažiau atleistų darbuotojų ir administracijos 
iniciatyva, ir asmeniniu noru (Dainyt÷, 2005, p. 70). 

Taigi, darbuotojo kaita susijusi ne tik su paieškos, atrankos ir mokymo išlaidomis. Netekus darbuotojo, 
nukenčia įmon÷s našumas, darbdavio įvaizdis darbo rinkoje, stabilaus verslo partnerio reputacija, be to, 
demoralizuojami likę darbuotojai. Taigi vadovai tur÷tų suprasti, kad s÷kminga adaptacija organizacijoje tur÷tų vykti 
sistemingai. 

Apibendrinant galima teigti, jog procesas – tai tarpusavyje susijusių, vienas kitą įtakojančių veiksmų visuma, 
kitaip tariant, tai yra tie veiksmai, kurie gavinius paverčia rezultatais. Pvz., gavinys – naujas darbuotojas, procesas – 
naujo darbuotojo adaptavimas, rezultatas – motyvuotas darbui žmogus. Taigi procesas organizacijoje jungiamas į 
bendrą sistemą ir sudaro seką.  

 
1.6. Adaptacijos svarba darbuotojui 

 
Jauni specialistai pradeda karjerą nuo paprastesnių užduočių, dirba kaip asistentai, tačiau greičiausiai 

kiekvienas svajoja pasiekti daugiau, tapti lygiateisiu ir gerbiamu kolega. Vieni darbo subtilumus perpranta ir pakyla 
karjeros laiptais anksčiau, kitiems šis kelias ilgesnis. Į ką vert÷tų atkreipti d÷mesį siekiant įsitvirtinti tarp patyrusių 
kolegų adaptacijos metu? Ir ką duoda adaptacijos procesas darbuotojui? Darbuotojai, įsidarbinę naujoje darboviet÷je, 
yra ypač pasiduodantys įtakai, kadangi jie nežino savo vaidmens darbe reikalavimų. Anot A. Sakalo (1997), pagrindinis 
psichologinis kriterijus šiame etape yra priklausomyb÷. Tod÷l individai būna neryžtingi, jaučia nepasitik÷jimą savo 
kompetencija. Taigi organizacijos veiksmai adaptacijos sistemoje įtakos tolesnę individo karjerą įmon÷je. Kuo 
s÷kmingiau praeis adaptacijos laikotarpis, tuo labiau motyvuotas darbui bus žmogus. E. Kavaliauskait÷ (2008) pateikia 
keletą s÷kmingos adaptacijos rezultatų darbuotojui: lojalumas ir profesin÷s etikos laikymasis. Geram ir aplinkinių 
gerbiamam darbuotojui būdinga vadinamoji „specialisto laikysena“ – savęs ir darbo vertinimas, ribų nustatymas, 
vertyb÷s, tvirtos nuostatos profesin÷s etikos klausimais, iniciatyvumas. Reik÷tų prisiderinti prie dabartin÷s situacijos ir 
pamąstyti, ko galima iš jos išmokti, kokią patirtį galima perimti iš savo darbą išmanančių specialistų, kokias galimybes 
atveria dabartin÷ situacija, siekis tobul÷ti ir dom÷jimasis naujov÷mis. Vadovai ir bendradarbiai vertina ne vien jūsų, 
kaip jauno specialisto, profesinę kompetenciją, bet ir jūsų bendravimo įgūdžius, lankstumą, mąstymą (ar jums galima 
skirti tik konkrečius techninius darbus, pavyzdžiui, dokumentų surinkimą, rūšiavimą, registravimą, ar ir analitinio 
mąstymo reikalaujančias užduotis), sugeb÷jimą planuoti laiką ir veiklą, atsakomyb÷s jausmą ir tvarkingumą, netgi 
asmenines nuostatas ir vertybes. Taigi adaptacijos procesas atneša naudą ne tik įmonei, bet ir pačiam darbuotojui. 
Darbas įmon÷je, kurioje galima daug ko išmokti, dažnai atperka tai, kad karjeros pradžioje jaunam specialistui 
mokamas gana nedidelis darbo užmokestis. Bet patirtį, kuri įgyjama, reikia vertinti kaip atlygio dalį ir nebijoti to 
parodyti vadovams – ji neįkainojama. Jei naujam darbuotojui bus sudarytos tinkamos sąlygos, jis stengsis kuo geriau 
atlikti savo darbą ir atskleisti visus savo sugeb÷jimus. Svarbiausia, neužmiršti juo pasirūpinti pirmosiomis dienomis, 
aptarti tikslus, užtikrinti grįžtamąjį ryšį adaptacijos laikotarpiu (ir ne tik), garantuoti kolegų paramą ir pagalbą. Siekiant 
s÷kmingos darbuotojų adaptacijos reikia įd÷ti nemaža pastangų, tačiau jos visuomet atsiperka – taip išugdomi lojalūs, 
organizacijos tikslų siekiantys darbuotojai. Tačiau neretai naujas darbuotojas yra priverstas išeiti iš įmon÷s savo noru, 
kurioje nesugeb÷jo (ar nesp÷jo) pritapti. Galime pabr÷žti, jog jis taip pat netenka daug ko. J÷gų, kurias išeikvojo 
įsiliejimui į įmonę ir susipažinimui su naujomis pareigomis. Kažkuriam laikui jis netenka dvasin÷s pusiausvyros. 
Žmogus gali patirti ir finansinių problemų, susijusių su naujo darbo paieška. Ar jis ką nors gauna? Taip. „Pagerina" 
savo gyvenimo aprašymą papildomu, bet nereikalingu (d÷l trumpo darbo laikotarpio) įrašu apie buvusią darbovietę. Ir, 
žinoma, gauna nors nelabai malonios, bet neabejotinai vertingos gyvenimo patirties ir žinių. 

 
2. DARBUOTOJŲ ADAPTACIJA: UAB „ŠIAULIŲ TAURO TELEVIZORIAI“ DARBUOTOJŲ NUOMONIŲ 

TYRIMAS 
 

2.1. UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“ bendrov÷s pristatymas 
 

UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ buvo įsteigta 1994 metų rugpjūčio 9 dieną, siekiant perimti ir pratęsti daugiau 
nei 40 metų televizorių gamybos tradicijas – bendrov÷ buvo įkurta senos bei didžiulę patirtį tur÷jusios Šiaulių 
televizorių gamyklos baz÷je. Bendrov÷ jau daugelį metų specializuojasi televizorių gamyboje ir šiuo metu pagrindin÷ 
UAB “Šiaulių tauro televizoriai” vykdoma veikla yra televizijos ir radijo imtuvų, garso ir vaizdo įrašymo ar atkūrimo 
aparatūros bei su ja susijusių reikmenų gamyba. Bendrov÷ taip pat teikia televizorių surinkimo paslaugas. 

 
2.2. Tyrimo metodologija  

 
Tyrimo atlikimo vieta ir laikas. Tyrimas buvo vykdomas nuo 2009 m. balandžio 27 d. iki geguž÷s 13 d. 

Apklausa vykdyta adresu: UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“, Pramon÷s g. 15, Šiauliai.  
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Tyrimo imtis. Tyrimo metu planuota apklausti 216 UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“ darbuotojų, kurių  
profesinis statusas bei užimamos pareigos skirtingos.  

Tyrimo instrumentas. Siekiant išsiaiškinti „Šiaulių Tauro televizoriai“ darbuotojų nuomonę apie taikomą 
naujų darbuotojų adaptacijos procesą bendrov÷je, buvo parengta struktūrizuota anketa. Anketos struktūrą sudar÷ 4 
pagrindiniai blokai:  

1. Privalomas darbo dokumentų tvarkymas. 
2. Naujo darbuotojo supažindinimas su organizacija ir nauja darbo vieta. 
3. Pagalba įsisavinant darbo funkcijas bei metodus. 
4. Naujo darbuotojo steb÷jimas ir vertinimas. 

Iš viso anketoje pateikta 17 uždaro bei atviro tipo klausimų. Naudotos nominalin÷s, rangavimo, likerto skal÷s 
vertinimo metodai. Apklausa raštu – statistin÷ duomenų analiz÷ – atlikta taikant aprašomosios statistikos metodus ir 
skaičiuojant respondentų nuomonių aritmetinį vidurkį, procentinę išraišką. Gauti duomenys apdoroti naudojant SPSS 8 
(Statistical Package for Social Sciences) programinį paketą. 

 
2.3. Tyrimo rezultatų analiz÷ ir apibendrinimas 

 

2.3.1. Tyrimo imties charakteristika 
 

Tyrimo metu buvo apklausti 216 UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“ bendrov÷s darbuotojų. 49 % respondentų 
sudar÷ moterys, 51 % – vyrai. Analizuojant respondentus pagal amžių matyti, jog daugiausiai yra darbuotojų, 
priklausančių 31–50 m. amžiaus grupei. Galime daryti prielaidą, jog šie darbuotojai – tai kompetentingi darbuotojai su 
didele darbo patirtimi. Darbuotojai, priklausantys 18–30 m. amžiaus grupei, yra studentai, studijas derinantys su darbu, 
bei ką tik baigę studijas jaunuoliai. Taigi šioje grup÷je gali būti daugiausia darbo rinkos naujokų. Darbuotojų, 
priklausančių 51 m. ir daugiau amžiaus grupei, yra mažiausiai – 13 %. Galime teigti, jog bendrov÷s darbuotojų 
kolektyvas yra pakankamai jaunas, tai gerai, nes šis darbas reikalauja greitos orientacijos bei įtempto darbo tempo. 
Daugiausia yra darbuotojų, kurių stažas virš 10 metų (25 %), tai bendrov÷s „senbuviai“. Net trečdalį respondentų sudaro 
darbuotojai, kurių darbo stažas yra nuo 2 iki 4 metų (2 m. – 9 %, 3 m. – 12 %, 4 m. – 15 %). Tai darbuotojai, kurių 
darbo patirtis mūsų aptariamoje bendrov÷je n÷ra didel÷. Tai darbuotojai, kurie  neseniai tur÷jo naujoko statusą. 
Mažiausią dalį – po 1 % – sudar÷ bendrov÷s naujokai (iki metų – 1 %, 1 m. – 1 %). Taigi matome, jog „Šiaulių Tauro 
televizoriai“ bendrov÷je darbuotojų kaita n÷ra didel÷, tai gali būti susiję su veiklos stabilumo principu. Nagrin÷jant 
respondentų išsilavinimą, matyti, jog daugiausia apklaustųjų yra su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – 34 %. 
Tolygiai pasiskirstę asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį ir profesinį išsilavinimą (19 %). Mažiausią dalį 
respondentų sudar÷ darbuotojai, kurie baigę vidurinį – 13 %. Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal pareigas, 
paaišk÷jo, kad bendrov÷je dirba įvairaus profesinio statuso darbuotojai. Tod÷l apibendrintai galime teigti, jog vadovai 
(projektų, gamybos, kokyb÷s, rinkodaros, komercijos, ekonomikos, finansų, personalo skyriaus) sudaro 6 %, 
sand÷lininkai (sand÷lio ved÷ja, apskaitininkai, aprūpinimo sand÷lininkai, krov÷jai, vairuotojai) – 11 %, darbuotojai 
(konstruktoriai, inžinieriai-technologai, dažytojai, liejikai, ruošimo bei reguliavimo darbuotojai, surink÷jai, 
kontrolieriai, specialistai) – 66 %, kiti darbuotojai (buhalteriai, dizaino grup÷, deklarantai, vadybininkai, pardavimų 
skyriaus, rinkodaros, kokyb÷s, ekonomikos ir finansų, komercijos skyrius) – 17 %. 

 
2.3.2. Privalomas darbo dokumentų tvarkymas 

 
Didel÷se įmon÷se naujo darbuotojo adaptacija dažniausiai rūpinasi personalo skyriaus darbuotojai. Jiems tenka 

didel÷ užduotis – sukurti nuoseklią naujų darbuotojų adaptacijos organizacijoje sistemą. Tuo tikslu anketoje pateiktas 
klausimas: „Kas Jūsų bendrov÷je buvo atsakingas už naujo darbuotojo adaptacijos sistemos organizavimą?“. Didžioji 
dalis respondentų (44 %) teig÷, jog personalo skyrius buvo atsakingas už naujo darbuotojo adaptacijos organizavimą. 
26 % – skyriaus ar padalinio vadovas, 19 % – tiesioginis vadovas, 6 % – sekretor÷ ir 2 % – kuratorius.  

Taigi pirmas žingsnis – privalomas darbo dokumentų tvarkymas. Visi dokumentai tur÷tų būti parengti laiku. 
Didžioji dalis respondentų teig÷, jog darbo sutartis (92 %), bendrov÷s vidaus darbo tvarka ir pareigyb÷s (88 %), 
įvadin÷s darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija (85 %), instruktažas apie darbų saugą darbo vietoje (83 %), 
supažindinimas su skyriaus ar padalinio nuostatais (63 %) bei darbo pažym÷jimas (61 %)  buvo pasirašyti pirmą darbo 
dieną. Tačiau kalbant apie įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį (neatsimenu – 31 %, nepasirašiau – 15 %), 
bendrov÷s komercinių paslapčių sąrašą (neatsimenu – 31 %, nepasirašiau – 26 %) bei sutartį d÷l darbuotojų visiškos 
materialin÷s atsakomyb÷s (neatsimenu – 36 %, nepasirašiau – 10 %), didžioji dalis respondentų neatsimena tai dariusi 
arba nepasiraš÷. Apibendrinant galima daryti prielaidą, jog bendrov÷je didžioji dalis darbuotojų dirba daugiau kaip 10 
metų, tod÷l nenuostabu, jog daugelis jų yra primiršę detales. Viena apklaustoji teig÷, jog buvo supažindinta su 
apmok÷jimo sistema. 

 
2.3.3. Naujo darbuotojo supažindinimas su organizacija ir nauja darbo vieta 

 
Galima pasteb÷ti, jog nagrin÷jama bendrov÷ neatidžiai supažindina naujus darbuotojus su šia informacija: 

įmon÷s apžvalga (32 %), neformalių santykių elgesio taisykl÷mis (31 %), įmon÷s tradicijomis (30 %) ir organizacine 
kultūra (23 %). Taip pat kiek atsainiau yra supažindinama su apsaugin÷s signalizacijos kodais (34 %), mobiliųjų 
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telefonų naudojimo ir išskaičiavimo už nustatytų limitų viršijimą tvarka (45 %), tačiau galime daryti prielaidą, jog ši 
informacija yra suteikiama kiekvienam atsižvelgiant į darbuotojų užimamas pareigas. Palankūs rezultatai, liečiantys 
supažindinimą su kolegomis ir jų atliekamomis funkcijomis (83 %), padalinio funkcijomis ir uždaviniais (79 %), 
programine įranga (71 %), kitų padalinių darbuotojais (69 %) ir bendrov÷s kokyb÷s tikslais ir politika (58 %). 

Apibendrinant būtina pabr÷žti, jog nenuosaikus naujų darbuotojų supažindinimas su neoficialia informacija – 
nerašytomis taisykl÷mis – gali įtakoti jų apsisprendimą remtis ankstesne patirtimi, ir tai gali apsunkinti adaptaciją 
bendrov÷je. Pasak A. Jonaityt÷s (2005), labai svarbu, kad pirmosiomis dienomis naujam darbuotojui būtų paaiškinta, ko 
siekia organizacija bei kaip jis prisid÷s prie bendro tikslo. Tai motyvuoja darbuotoją bei padeda giliau perprasti savo 
darbo sritį. Siekiant ištirti bendrov÷s situaciją šiuo klausimu, respondentams buvo pateiktas klausimas: „Ar darbo 
pradžioje buvo paaiškinta, kaip Jūsų pareigos prisideda prie bendrov÷s tikslų siekimo?“ Kaip matyti paveiksle (žr. 1 
pav.), didel÷ dalis respondentų (37 %) teig÷, jog buvo iš dalies supažindinti su šia informacija. Galime daryti prielaidą, 
jog šiems respondentams nebuvo aiškiai bei konkrečiai paaiškinta, ko siekia organizacija bei kaip jie prisideda prie 
bendrų tikslų. Tik 29 % teig÷, jog buvo supažindinti, 24 % nebuvo supažindinti, likę 10 % nežino.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Respondentų supažindinimas su bendrov÷s tikslų siekimu (proc.) 

 
Kiekviena nauja patirtis įdomi, nes susijusi su naujais iššūkiais, kitokiomis veiklos galimyb÷mis. Tačiau naujas 

darbas – kartu ir nežinomyb÷. Pasak L. Pakalkait÷s (2005), įvairūs organizacijų tyrimai ir apklausos rodo, kad naujiems 
darbuotojams darbo pradžioje pirmiausia rūpi tokie klausimai: 

• ko iš manęs tiksliai tikimasi? 
• kokia bus mano karjera šioje kompanijoje? 
• koks iš tikrųjų yra mano viršininkas? 

Viena vertus, ateidamas į naują darbą darbuotojas jaučia džiaugsmą, susidom÷jimą, kita vertus, gali kilti 
baim÷s, neapibr÷žtumo, nerimo jausmas. Kokie jausmai nustelbs, labai priklauso nuo to, kaip darbuotojas bus priimtas, 
ar jam bus aprodytos įmon÷s patalpos, ar bendradarbiai geranoriškai priims naują kolektyvo narį ir t. t.  

Respondentų vertinimas pagal aukščiau pateiktus klausimus pateiktas 1 lentel÷je. Analizuodami pirmą teiginį 
matome, jog visiškai sutinka 31 % ir sutinka 50 % respondentų, jog darbo pradžioje buvo apibr÷žta, ko tikimasi iš jų. 
Panašus, bet kiek didesnis respondentų atsakymų pasiskirstymas yra į trečią teiginį – supažindinimas su tiesioginiu 
vadovu: visiškai sutinka – 44 %, sutinka – 49 %. Gan palankūs rezultatai gauti, liečiantys patalpų aprodymą (visiškai 
sutinka – 37 %, sutinka – 44 %), naujos darbo vietos parengimą pirmą darbo dieną (visiškai sutinka – 27 %, sutinka – 
50 %). Tačiau pastebima, jog bendrov÷ supažindinimui su karjeros galimyb÷mis skiria, ko gero, per mažai d÷mesio, su 
šiuo teiginiu visiškai sutiko tik 12 % ir sutiko 21 % respondentų. Taip pat kompiuterizavimo skyrius skiria per mažai 
d÷mesio (visiškai sutiko – 17 %, sutiko – 21 %), tačiau galime daryti prielaidą, jog ši informacija yra sukuriama 
atsižvelgiant į darbuotojų užimamas pareigas. 

Pagrindin÷ atsakomyb÷ supažindinant naują darbuotoją su padalinio veikla ir kolektyvu tenka tiesioginiam 
vadovui. Taip pat svarbu draugiškai nukreipti bendradarbius, kad jie geranoriškai priimtų naują kolektyvo narį. 
Nagrin÷jant 2 lentel÷je pateiktus duomenis, naujų darbuotojų adaptacija bendrov÷je gali būti vertinama palankiai, 
kadangi didžioji dalis respondentų visiškai sutiko arba sutiko, jog skyriaus vadovas supažindino su padalinio veikla bei 
struktūra (visiškai sutiko – 32 %, sutiko – 51 %), skyriaus kolektyvas pri÷m÷ draugiškai (visiškai sutiko – 31 %, sutiko – 
52 %), bendradarbiai prisistat÷ bei nurod÷, kokiais atvejais gal÷s pad÷ti (visiškai sutiko – 25 %, sutiko – 41 %), buvo 
raginamas klausti (visiškai sutiko – 31 %, sutiko – 54 %) ir didelę paramą jaut÷ iš bendradarbių pus÷s (visiškai sutiko – 
27 %, sutiko – 40 %). Ypač džiugu tai, jog respondentai palankiai įvertino kolektyvo draugiškumą bei raginimą klausti, 
nes tai svarbi sąlyga siekiant s÷kmingo įsitraukimo į darbo kolektyvą. Galime daryti prielaidą, jog bendrov÷s 
darbuotojai stengiasi naujoką įtraukti į komandinį darbą, skatindami jo priklausomyb÷s kompanijai jausmą ir 
bendradarbiavimą.  

2.3.4. Pagalba įsisavinant darbo funkcijas bei metodus 
 

Kai naujokas supažindinamas su savo darbo vieta, kolegomis ir gauna pakankamai informacijos apie bendrovę, 
tuomet skiriama daugiau d÷mesio jo tiesiogin÷ms pareigoms. Turi būti aišku, ko iš jo tikimasi ir koks elgesys bei darbas 
bus laikomi s÷kmingais. Šiame etape svarbu skirti laiko išsamiai atsakyti į naujoko klausimus, taip pat svarbus aspektas 
– darbuotojo supažindinimas su kriterijais, pagal kuriuos bus vertinama jo veikla bandomuoju laikotarpiu, bei suteikti 
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jam kuo daugiau atsiliepimų apie tai, kaip jam sekasi atlikti užduotis. Svarbu pamin÷ti tai, jog už šį procesą atsakingam 
darbuotojui yra paskirtas kuratorius. 

2 lentel÷. Informacijos apie bendrov÷s veiklą vertinimas 

Teiginys 
Visiškai 
sutinku 

Sutinku Abejoju Nesutinku 
Kategoriškai 
prieštarauju 

Darbo pradžioje man buvo tiksliai apibr÷žta, ko iš 
manęs tikimasi 

31 % 50 % 14 % 4 % 1 % 

Buvau supažindintas (-a) su karjeros galimyb÷mis 
įmon÷je 

12 % 21 % 25 % 32 % 9 % 

Buvau supažindintas (-a) su savo tiesioginiu 
vadovu 

44 % 49 % 3 % 4 % – 

Pirmą darbo dieną man buvo aprodytos įmon÷s 
patalpos  

37 % 44 % 10 % 8 % – 

Pirmą darbo dieną man buvo parengta nauja darbo 
vieta 

27 % 50 % 13 % 9 % 1 % 

Kompiuterizavimo skyriaus IT sistemų 
administratorius sukūr÷ vartotojo vardą, slaptažodį 
bei elektroninio pašto adresą 

17 % 21 % 16 % 24 % 14 % 

Skyriaus vadovas supažindino su mano padalinio 
veikla bei struktūra 

32 % 51 % 9 % 5 % 2 % 

Skyriaus kolektyvas mane pri÷m÷ draugiškai 31 % 52 % 11 % 4 % 2 % 
Bendradarbiai prisistat÷ bei nurod÷, kokiais 
atvejais gal÷s pad÷ti 

25 % 41 % 29 % 4 % 1 % 

Buvau raginamas (-a) klausti, jei iškils klausimų 31 % 54 % 12 % 2 % 1 % 
Didelę paramą jaučiau iš bendradarbių 27 % 40 % 26 % 6 % 1 % 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 
 

Palankiai gali būti vertinamas bendrov÷s vykdomas supažindinimas šiais aspektais: aiškiai apibr÷žtos darbo 
funkcijos bei užduotys (74 %), supažindinimas su glob÷ju (72 %), darbo veiklos trūkumai (69 %). Kiek menkesnis, 
tačiau vis tiek palankus respondentų vertinimas šiais aspektais: atsakymų į iškilusius klausimus aiškumas ir 
geranoriškumas (64 %), darbo vertinimo kriterijai (59 %). Pastebima, jog bendrov÷ kiek mažiau d÷mesio skiria 
trumpalaikių uždavinių paskyrimui (45 %). Apibendrinus galima teigti, jog ši bendrov÷s adaptacin÷s programos dalis 
yra pakankamai nuosekliai paruošta bei įgyvendinama. 

Profesin÷s adaptacijos procese būtina numatyti įgūdžių tobulinimą, kad naujokas būtų parengtas tinkamai 
vykdyti užimamas pareigas. Taipogi bandomojo laikotarpio metu bendraujant su darbuotoju nustatomi jo kompetencijos 
ugdymo poreikiai, numatomos konkrečios priemon÷s. Sudaroma galimyb÷ kreiptis į tiesioginį vadovą ar kuratorių 
adaptacijos eigoje, kurios metu gali būti aptartas tolesnis ugdymo planas. Darbuotojui gali būti skiriamos tam tikros 
užduotys, jis siunčiamas į kursus, mokymus, jam rekomenduojama literatūra. Galima teigti, jog didžioji dalis 
respondentų gana palankiai vertina bendrov÷s adaptacijos procesą pagal šiuos kriterijus: mokymo metu pateiktos 
medžiagos apimtis (labai gerai – 13 %, ko gero, gerai – 46 %), laikas bei d÷mesys, skirtas kuratoriaus (labai gerai – 
14 %, ko gero, gerai – 50 %), susitikimų dažnumas su tiesioginiu vadovu ar kuratoriumi (labai gerai – 16 %, ko gero, 
gerai – 51 %), laikas, skirtas adaptacijai (labai gerai – 17 %, ko gero, gerai – 50 %) ir grįžtamasis ryšys apie darbo 
rezultatus bandomuoju laikotarpiu (labai gerai – 15 %, ko gero, gerai – 52 %). Tačiau, kaip pastebime, bendrov÷ labai 
mažai d÷mesio skiria mokymų bei seminarų dažnumui (labai gerai – 6 %, ko gero, gerai – 26 %). Pagal gautus 
rezultatus galime daryti prielaidą, jog aptariama bendrov÷ pakankamai sistemingai vykdo naujų įgūdžių, reikalingų 
darbui, mokymą bei suteikia darbuotojui grįžtamąjį ryšį apie jų darbo rezultatus, nes adaptacijos laikotarpiu darbuotojui 
yra itin svarbu sulaukti kuo daugiau atsiliepimų apie tai, kaip jam sekasi atlikti užduotis ir prisitaikyti prie darbo 
tvarkos.  

Siekiant ištirti, kokia situacija yra bendrov÷je šiuo atžvilgiu, respondentams buvo pateiktas klausimas: „Kokie 
bendrov÷s darbuotojai teik÷ Jums pagalbą adaptacijos proceso metu?“ Dažniausiai naujiems darbuotojams padeda 
bendradarbiai (labai dažnai – 26 % ir dažnai – 42 %)  bei kuratorius (labai dažnai – 12 %, dažnai – 31 %). Kiek 
mažesn÷s pagalbos respondentai sulaukia iš personalo skyriaus darbuotojų (labai dažnai – 7 %, dažnai – 16 %, 
vidutiniškai – 26 %), bei vadovų (labai dažnai – 7 %, dažnai – 28 %, vidutiniškai – 36 %). Apibendrinant šį klausimą 
galima teigti, jog visi pamin÷ti asmenys yra įtraukti į adaptacijos procesą bendrov÷je. Nesvarbu, kad vienų bendrov÷s 
darbuotojų  įnašas yra didesnis nei kitų, juk tiek bendrov÷s kolektyvo, tiek naujo darbuotojo tikslas tas pats – kad 
naujokas greičiau prad÷tų savarankiškai dirbti, tod÷l šio tikslo tur÷tų siekti visi kartu.  

 
2.3.5. Naujo darbuotojo steb÷jimas ir vertinimas 

 
Matome (2 pav.), jog dažniausiai naudojamos steb÷jimo ir vertinimo priemon÷s – pokalbių organizavimas 

siekiant išsiaiškinti, ar skiriamos užduotys atitinka naujo darbuotojo profesines žinias ir kompetencijas (63 %). Kai 
kurie respondentai pažym÷jo (15 %), jog jiems buvo pateikta vertinimo ataskaita, ir 9 % respondentų teig÷, jog buvo 
sudarytas mokymo planas. 13 % respondentų pareišk÷, jog jie neatsimena arba visai nebuvo vertinami pagal šiuos 
pateiktus kriterijus. Apibendrinant galima daryti prielaidą, jog bendrov÷s vadovai yra suinteresuoti dalį laiko skirti 
naujokams, jų steb÷jimui ir vertinimui, ir tai n÷ra laiko švaistymas veltui, o gerai apgalvota strategija. 

Šiuo etapu yra baigiamas adaptacijos procesas. Pasitelkus 3 lentel÷je pateiktus kriterijus bus bandoma įvertinti 
s÷kmingą ar nes÷kmingą darbuotojų adaptaciją. Kaip matome lentel÷je, didžioji dalis respondentų pateiktus kriterijus 
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9%

63%

15%

13%

Mokymo plano sudarymas

Pokalbkių organizavimas

Buvo pateikta vertinimo ataskaita

Kita

įvertino labai gerai ir ko gero, gerai. Svarbu pažym÷ti tai, jog didžioji dalis respondentų (labai gerai – 21 %, ko gero, 
gerai – 67 %) yra patenkinti savo darbu, aukšta darbo atlikimo kokybe (labai gerai – 23 %, ko gero gerai – 55 %), žino 
savo vaidmens aiškumą (labai gerai – 23 %, ko gero, gerai – 59 %), įsipareigojimus organizacijai (labai gerai – 23 %, 
ko gero, gerai – 57 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Darbuotojų steb÷jimo ir vertinimo priemon÷s (proc.) 

 
Kiek prastesnis respondentų vertinimas d÷l aukšto įtraukimo į darbą laipsnio (labai gerai – 18 %, ko gero, 

gerai – 51 %) bei kultūros ir kontrol÷s supratimas (labai gerai – 18 %, ko gero, gerai – 49 %). Didesnį d÷mesį 
vadovyb÷ tur÷tų sutelkti į kontrol÷s supratimą, nes kontrol÷ – tai priemon÷, kuria naudojasi vadovyb÷ ir kuri tiesiogiai 
susijusi su organizacijos tikslais (vadovyb÷ yra svarbi kontrol÷s dalis, o organizacijos darbuotojams tenka svarbus 
vaidmuo ją įgyvendinant). Taigi kontrolei įgyvendinti reikia didelio vadovyb÷s iniciatyvumo ir intensyvaus bendravimo 
su kitais darbuotojais. Taip pat pastebimas kiek menkesnis respondentų vertinimas d÷l kūrybiškumo bei individualumo 
atskleidimo (labai gerai – 11 %, ko gero, gerai – 46 %), aukštos darbo motyvacijos (labai gerai – 11 %, ko gero, gerai 
– 42 %) ir įmon÷s vertybių pripažinimo (labai gerai – 15 %, ko gero, gerai – 38 %). Galime daryti prielaidą, jog mažos 
galimyb÷s atsiskleisti darbuotojo kūrybiškumui neigiamai įtakoja darbuotojo motyvaciją. O d÷l bendrov÷s vertybių, 
kurias pati įmon÷ yra įtraukusi į profesinio elgesio taisykles, aiškiai apibr÷žiančias kompanijos viziją, vertybes, 
įsipareigojimus ir tikslus, tai tur÷tų skirti daugiau d÷mesio. Nes bendrov÷s vertyb÷s tur÷tų būti neatskiriama reputacijos 
dalis. Juk galima pasiekti geriausių rezultatų, jeigu sugeb÷sime įtikinti aplinkinius savo įsipareigojimu nustatytoms 
bendrov÷s vertyb÷ms: būdami geru pavyzdžiu kitiems, skatindami žmones diskutuoti ir skelbdami savo vertybes 
bendrov÷je ir už jos ribų.  

3 lentel÷. S÷kmingos adaptacijos įvertinimas pagal pateiktus kriterijus (proc.) 
 Labai 

gerai 
Ko gero, 
gerai 

Nežinau Ko gero, 
blogai 

Labai 
blogai 

Pasitenkinimas darbu 21 % 67 % 9 % 2 % 1 % 
Vaidmens aiškumas 23 % 59 % 15 % 3 % - 
Aukšta darbo motyvacija 11 % 42 % 29 % 17 % 1 % 
Kultūros bei kontrol÷s supratimas 18 % 49 % 24 % 9 % - 
Aukštas įtraukimo į darbą laipsnis 18 % 51 % 22 % 9 % - 
Įsipareigojimai organizacijai 23 % 57 % 14 % 4 % - 
Aukšta darbo atlikimo kokyb÷ 23 % 55 % 19 % 2 % - 
Įmon÷s vertybių pripažinimas 15 % 38 % 35 % 10 % 1 % 
Kūrybiškumo bei individualumo atsiskleidimas 11 % 46 % 30 % 11 % 2 % 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 
Iš pateiktų duomenų aišku, kad tiek moterims, tiek vyrams beveik vienodai tenka susidurti su sunkumais 

naujoje darboviet÷je, o ypač nepalankiu požiūriu į naują darbuotoją (vyrams – 32 %, moterims – 33 %). Taip pat gan 
didelis respondentų procentas teig÷, jog jiems trūksta apmokymų (vyrams – 24 %, moterims – 30 %) ir vyksta 
nesąžininga konkurencija (vyrai – 19 %, moterys – 10 %). Kai kurie darbuotojai skundžiasi žinių ar informacijos 
sl÷pimu (vyrai – 12 %, moterys – 10 %). Autor÷s subjektyvia nuomone, tai gali įtakoti faktas, jog senieji darbuotojai 
bijo, kad naujai at÷jęs darbuotojas gali tapti tiesioginiu konkurentu. Iš vadovo pozicijos: dažniausiai darbdaviai nenori 
investuoti į darbuotojų ugdymą, patirtį, nes bijo, kad bet kada darbuotojas ims ir išeis. Taigi galima teigti, jog 
nepakankama intelektin÷s ir neturtin÷s nuosavyb÷s apsauga įmon÷se stabdo investicijas į žmogiškuosius išteklius, 
ribojamas darbuotojų disponavimas konfidencialia informacija, įmon÷je įsigali nepasitik÷jimo atmosfera. 

„Kas geriausiai pad÷jo prisitaikyti prie naujos darboviet÷s aplinkos?“ Remiantis gautais rezultatais pagal 
pateiktus kriterijus galima teigti, jog bendrov÷je dirba nuoširdūs, paslaugūs, draugiški darbuotojai, nes daugiau nei pus÷ 
respondentų (52 %) nurod÷ juos kaip geriausius pagalbininkus. Džiugu matyti tai, jog net 36 % darbuotojų pažym÷jo, 
kad jiems pad÷jo prisitaikyti prie naujos aplinkos asmenin÷s savyb÷s. Juk tikros asmenin÷s savyb÷s – tai noras tobul÷ti, 
siekti žinių, aktyvumas, išradingumas, organizuotumas, geb÷jimas parodyti, kad žmogui įdomu ir jis nori sužinoti 
daugiau. 9 % respondentų teig÷, jog jiems pad÷jo vadovas, likę 3 % – organizacijos nuostatos ir taisykl÷s. 
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IŠVADOS 
 

1. Adaptacija – tai abipusiškas procesas tarp asmens ir jį supančios aplinkos, tai procesas, padedantis optimizuoti 
personalo darbą, tai būtina personalo vadybos grandis. Tinkamai reglamentavus adaptacijos procedūras, 
pirmieji naujo darbuotojo darbo m÷nesiai tampa perregimi, o sykiu sumaž÷ja iš÷jimo iš įmon÷s rizika. Taigi 
adaptacija – tai procesas, padedantis darbuotojui sklandžiai prisitaikyti prie organizacijos, o organizacijai – 
prie naujo darbuotojo. 

2. Adaptacijos procesas įmon÷je yra skaidomas į šiuos etapus: organizacinį, socialinį ir psichologinį bei profesinį. 
3. Mokslin÷je literatūroje vartojamos adaptacijos ir socializacijos sąvokos yra giminingos, bet netapačios. 

Pagrindiniai jų skiriamieji bruožai yra trukm÷ bei tai, jog socializacija labiau orientuota į žmogaus socialinių 
žinių ir įgūdžių įgijimą ir susijusi su asmenyb÷s tapsmo procesu. Tuo tarpu, orientacija yra siauresnio 
konteksto, čia svarbus aspektas – žinių bei įgūdžių įgijimas, reikalingas darbin÷ms funkcijoms atlikti. 

4. Darbuotojo kaita susijusi ne tik su paieškos, atrankos ir mokymo išlaidomis. Netekus darbuotojo, nukenčia 
įmon÷s našumas, darbdavio įvaizdis darbo rinkoje, stabilaus verslo partnerio reputacija, be to, demoralizuojami 
likę darbuotojai. Taigi vadovai tur÷tų suprasti, kad s÷kminga adaptacija organizacijoje tur÷tų vykti 
sistemingai, nes adaptavimo programa sudaro veiksmų eigą, kurią turi atlikti tiesioginis vadovas, kad 
darbuotojo įsiliejimas į darbą ir kolektyvą vyktų sklandžiai. Dažnai bent jau dalis šių veiksmų yra taikoma, 
tačiau nesistemingai. V÷liau jie gali būti užmiršti.  

5. UAB „Šiaulių Tauro televizoriai“ bendrov÷je, respondentų nuomone (44 %), naujų darbuotojų adaptacijos 
sistemos organizavimu rūpinasi personalo skyrius. Tyrimo rezultatai parod÷, jog privalomas darbo dokumentų 
tvarkymas vyksta sklandžiai ir visi pradedančiajam darbuotojui reikalingi dokumentai yra parengiami laiku. 
Kiek daugiau d÷mesio bendrov÷ tur÷tų skirti naujo darbuotojo supažindinimui su organizacine kultūra (23 %), 
įmon÷s vertyb÷mis, istorija, misija (32 %), taip pat neformalių santykių elgesio taisykl÷mis (31 %) ir 
tradicijomis (30 %). Skyrus daugiau d÷mesio šioms sritims, naujam darbuotojui nebereikia rinkti papildomos 
informacijos, steb÷ti bendradarbius, kad žinotų kaip elgtis, bandyti įvairius elgesio ir darbo būdus ir klysti. 
Visa tai duoda tik sugaištą laiką, įtampą, stresą ir pan. Tyrimo rezultatai parod÷, jog gan nemažai daliai 
respondentų (37 %) nebuvo aiškiai bei konkrečiai paaiškinta, ko siekia organizacija bei kaip jie prisideda prie 
bendrų bendrov÷s tikslų. Juk darbuotojas gal÷tų greičiau pasijausti organizacijos dalimi ir išsamiau perprastų 
savo darbo sritį. Palankiai gali būti vertinama bendrov÷s vykdoma pagalba įsisavinant darbo funkcijas bei 
metodus  šiais aspektais: aiškiai apibr÷žtos būsimo darbo funkcijos bei užduotys, supažindinimas su paskirtu 
glob÷ju, informuotumas apie darbo veiklos trūkumus. Kiek menkesnis, tačiau palankus respondentų vertinimas 
šiais aspektais: atsakymų į iškilusius klausimus aiškumas bei darbuotojų geranoriškumas, supažindinimas su 
darbo vertinimo kriterijais per bandomąjį laikotarpį. Darbuotojų vertinimas ir steb÷jimas – tai gana sud÷tingas 
procesas, kurio metu vadovas turi įvertinti potencialaus darbuotojo savybes, požiūrį į darbą, savarankiškumą, 
atsakomybę bei prioritetus. Kad šiuos visus pateiktus kriterijus bendrov÷ gal÷tų įvertinti, ji yra pasirinkusi 
pokalbių organizavimą siekiant išsiaiškinti, ar skiriamos užduotys atitinka darbuotojų žinias ir kompetencijas. 
Taigi apibendrintai galima teigti, jog „Šiaulių Tauro televizoriai“ bendrov÷je yra taikoma naujų darbuotojų 
adaptacijos programa, tačiau ji vyksta nesistemingai, nes yra primirštos kai kurios veiksmų eigos.  
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JSC „ŠIAULIŲ TAURO TELEVIZORIAI“ NEW EMPLOYEER’S ADAPTATION PROCESS  
 

Summary 
 

The first few months are critical to new employees who joined the organization since they find themselves in 
an unusual environment. Employees suffer anxiety and stress and it may influence employees’ decision to leave the 
organization. The adaptation program helps new employees to overcome fear and this decreases the fluctuation of 
employees. Therefore it is important to ensure the successful adaptation of the organization members.The goal of the 
new employees’ adaptation process is to help an employee to accomplish his work as effectively as possible, to get to 
know the organization and to consolidate work relations. Research subject is the JSC „Šiaulių Tauro televizoriai“ 
employees’ adaptation. The main research goal is to analyze the adaptation process in JSC „Šiaulių Tauro televizoriai“ 
from the view of the employees. To reach this goal the structured questionnaire with the questions of the closed and 
open types were prepared. The assessment methods of nominal, ordinal, likert scale were used. In general, the received 
data shows that the new employee’s adaptation program is being applied in the company „Šiaulių Tauro televizoriai“, 
but it does not run systematically since some action courses are forgotten. 
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IT NAUJŲ PASLAUGŲ POREIKIO KONTEKSTAS: ŠIAULIŲ REGIONO 
VERSLO ĮMONIŲ ATSTOVŲ, NAMŲ ŪKIŲ NUOMONIŲ TYRIMAS 

 
Dovil÷ Riškut÷, Ingrida Savickait÷ 

Renata Veršinskien÷ 
(mokslinis vadovas) 

ĮVADAS 

 
Nuolat kintanti rinkos situacija skatina įmones ieškoti būdų išlaikyti užimamas pozicijas verslo sferoje, jas 

stiprinti padidinant konkurencingumą. Įmon÷s, įvertinusios aplinkos veiksnius, įtakojančius s÷kmingo verslo 
funkcionavimą, turi atkreipti d÷mesį į esamus ir besiformuojančius vartotojų poreikius, kurti ir atrinkti id÷jas, 
gal÷siančias patenkinti naujus vartotojų lūkesčius.  

S÷kmingus verslo veiklos rezultatus sąlygoja veiksniai, susiję su esamų bei potencialių vartotojų poreikių 
nustatymu ir jų patenkinimu. Svarbu rinkti informaciją apie rinką, jos kitimo tendencijas, analizuoti konkurentų veiklą, 
jų siekius. Įmon÷, nor÷dama vykdyti ir pl÷toti savo veiklą rinkoje, turi suprasti marketingo tyrimų reikšmę veiklos 
efektyvumui. Įmon÷s siūlomų paslaugų asortimento pl÷timas yra vienas iš būdų įgyti pranašumą konkurentų atžvilgiu. 
Kadangi naujos paslaugos įvedimas į rinką įmonei kainuoja vis daugiau, ypatinga reikšm÷ skiriama efektyviam ir 
profesionaliam marketingo informacijos rinkimui. Prieš pateikiant naują paslaugą rinkai būtina nustatyti, ar ji sukels 
vartotojų susidom÷jimą, ar vartotojai nor÷s ja pasinaudoti. Kaip jau min÷ta, vienas iš būdų nustatyti paslaugos poreikį 
rinkoje – atlikti marketingo tyrimą, kurio metu gauta informacija padeda nustatyti ir įvertinti naujos paslaugos 
tinkamumą, reikalingumą vartotojams. Tačiau ne visų įmonių vadovai įvertina marketingo tyrimų svarbą, d÷l to gali 
būti patiriami ne tik finansiniai nuostoliai – galima prarasti užimamą poziciją rinkoje, gerą įmon÷s įvaizdį, klientų 
lojalumą ir kitus įmon÷s konkurencingumą stiprinančius elementus (Pranulis, 2007; Dikčius, 2003). 

Straipsnio tikslas – aptarti UAB „Vinlita“ naujai siūlomų paslaugų (pasaulin÷s garantijos aptarnavimas, 
garantinio aptarnavimo per÷mimas iš veiklą nutraukusių įmonių, kompiuterin÷s įrangos paruošimas garantiniam 
aptarnavimui, kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paketas) vartotojų poreikio tyrimo rezultatus. 

Uždaviniai: 
1. Charakterizuoti naujų paslaugų teorinį kontekstą. 
2. Charakterizuoti marketingo tyrimų esmę. 
3. Parengti UAB „Vinlita“ naujų paslaugų poreikio tyrimo instrumentą ir jį pagrįsti. 
4. Interpretuoti gautus tyrimo rezultatus. 
Objektas – pasaulin÷s garantijos aptarnavimas, garantinio aptarnavimo per÷mimas iš veiklą nutraukusių 

įmonių, kompiuterin÷s įrangos paruošimas garantiniam aptarnavimui, kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paketas 
(naujos UAB „Vinlita“ paslaugos). 

Metodai: literatūros šaltinių analiz÷, anketin÷ apklausa, duomenų sisteminimas ir analiz÷.  

1. NAUJŲ PASLAUGŲ KŪRIMO IR POTENCIALIOS PAKLAUSOS ĮVERTINIMAS                          
TEORINIU ASPEKTU 

1.1. Paslaugos samprata  

 
Pradedant analizuoti naujų paslaugų poreikį vartotojų požiūriu, svarbu apibr÷žti, kas yra pati paslauga ir kuo ji 

skiriasi nuo materialios prek÷s (materialiųjų prekių ir paslaugų skirtumai pateikiami  1 lentel÷je). Mokslin÷je literatūroje  
yra akcentuojamos dvi priežastys, kurios skatina formuluoti paslaugos apibr÷žimą:  

• poreikis apibūdinti paslaugų sferos veiklą ir kaip ji įtakoja ūkio struktūrą, veikia makroekonomikos augimą, 
užimtumą ir investicinį aktyvumą (Vitkien÷, 2004); 

• noras priimti teisingus vadybos ir marketingo sprendimus įmon÷je tampa priežastimi suvokti paslaugos esmę 
(Damulien÷, 1996). 

1 lentel÷. Materialiųjų prekių ir paslaugų skirtumai 

Materiali prek÷ Kriterijai Paslauga 
Apčiuopiama Apčiuopiamumo Neapčiuopiama 
Homogeniška Vienodumo Heterogeniška 
Gamyba ir pardavimas atskirti nuo 
vartojimo 

Funkcijų atskyrimo Gamyba, pardavimas ir vartojimas 
– vienalaikis procesas 

Vartotojas gamyboje nedalyvauja Vartotojų dalyvavimo Klientas dalyvauja kuriant 
paslaugą 

Gali būti sand÷liuojama Sand÷liavimo galimyb÷s Negali būti sand÷liuojama 
Perduodama nuosavyb÷ Nuosavyb÷s perdavimo Perduodamos nuosavyb÷s n÷ra 

Šaltinis: Langvinien÷, N.; Vengrien÷, B. (2005). Paslaugų teorija ir praktika. Kaunas: Technologija 

 



 

 

 

132

 Paslaugas apibūdinti gana sud÷tinga, nes pagrindinis paslaugos ir prek÷s skirtumas yra tas, kad paslauga 
tuo pačiu metu yra veikla  ir rezultatas. Apibūdinti paslaugą trukdo ir tai, kad visuomet atsiras reiškinių ir tam tikrų 
aplinkybių, kurios netilps į bet kurį pateikiamą paslaugos apibr÷žimą (Langvinien÷, Vengrien÷, 2005). Ilgainiui 
formuojantis ir plečiantis paslaugų rinkai ryšk÷jo įvairios paslaugų savyb÷s, kurios įtakojo paslaugų sampratos 
įvairiapusiškumą. Paslauga yra veiksmas ar serija veiksmų, kurie būdami neapčiuopiamos prigimties pasireiškia 
sąveikaujant paslaugų teik÷jui su vartotoju, pastarajam turint atitinkamų problemų, kurias, tur÷damas fizinių 
išteklių ar sistemų, paslaugų teik÷jas gali išspręsti (Grınroos, 2001). Paslauga vartotojo požiūriu – kokia nors 
parduoti siūloma veikla, galinti suteikti naudą ar pasitenkinimą, kitu atveju paslauga apibr÷žiama kaip veikla, kurios 
vartotojas negali atlikti arba gali sau leisti jos neatlikin÷ti. Ekonominiu požiūriu paslauga yra apibr÷žta veikla, kurią 
siūloma vartotojui pirkti, nes kiekviena veikla vertinama atsižvelgiant į naudingumą, apibr÷žtumą ir galimybę ją 
parduoti. N. Langvinien÷s (2005) nuomone, paslauga yra tokia veikla, kuri nekuria ir neperdirba  fizinių produktų, jei 
teikiamas produktas yra nematerialus ir negali būti apčiuopiamas, transportuojamas ar įgyjamas.  Šis apibr÷žimas 
pripažintas vienu geriausiai atspindinčiu paslaugų reikšmę (Langvinien÷, 2005). Apibendrinant galima teigti, kad 
paslauga – tai procesas, kurio metu patenkinami tiek paslaugų teik÷jo, tiek ir paslaugų vartotojo poreikiai.  

1.2. Naujos paslaugos kūrimo priežastys 

 
Kintant rinkos tendencijoms, atsiranda naujo paslaugos produkto  realizacijos  nišų. Sugeb÷jimas užpildyti 

naujai atsiradusias nišas padeda įmonei išpl÷sti užimamos rinkos ribas, taip įgyjant pranašumą prieš konkurentus. 
Įmon÷s geb÷jimas pateikti  rinkai naujas paslaugas  suteikia galimybę ne tik pritraukti naujų vartotojų, sustiprinti esamų 
vartotojų lojalumą, bet ir įrodyti, kad įmon÷ „nestovi vietoje“. Įmon÷s pasirengimas inovacijoms ir šių procesų 
efektyvus valdymas yra jos veiklos efektyvumo pagrindas (Albrechtas, 2006). Pasak R. Kuvykait÷s (2001), naujovių 
s÷kmę užtikrina visos įmon÷s pastangos patenkinti vartotojų poreikius, efektyvus marketingo kompleksas ir sistemingas 
naujų paslaugų kūrimo procesas. B. Vijeikien÷s, J. Vijeikio (2000) nuomone, inovacijų vadyboje svarbu suprasti naujų 
produktų kūrimo priežastis, kurios įtakoja ir naujų paslaugų kūrimą (žr. 1 pav.). 

 

 
 

1 pav. Naujų paslaugų produkto kūrimo priežastys 
Šaltinis: adaptuota iš Vijeikien÷s, B.; Vijeikio, J. (2000). Inovacijų vadyba. Naujas produktas nuo id÷jos iki vartotojo. Vilnius 

 
A. Palmer (1998) teigia, kad paslaugų įmon÷s pasiūlą reikia modifikuoti, praturtinant ją naujov÷mis tuomet, 

kai: 1) pagrindin÷ įmon÷s siūloma paslauga pasiekia brandumo stadiją, vertinant pagal paslaugų gyvavimo ciklo 
stadijas, ir pardavimai, pajamos ima maž÷ti; 2) naujov÷ teik÷jui gali pad÷ti efektyviau išnaudoti arba maksimizuoti 
gamybinius paj÷gumus, kurių dydis dažniausiai priklauso nuo personalo, įrengimų ar patalpų; 3) naujov÷ gali pad÷ti 
stabilizuoti pardavimus, taip sumažindama teik÷jų susilpn÷jusį konkurencinį pranašumą, atsiradusį d÷l mažos paslaugų 
pasiūlos; 4) teik÷jas siekia didinti vartotojų lojalumą įmonei, pl÷toti verslo santykius su esamais bei potencialiais 
vartotojais; 5) norint užimti rinkos dalį, kurią paliko įmon÷s konkurentas, svarbu pasiūlyti naujovių, kurios atliktų tos 
rinkos poreikius. Svarbi paslaugų įmon÷s pl÷tros kryptis – naujov÷s, kurios gali būti skirstomos į šešis paslaugų 
naujovių lygius. Stiliaus pakeitimai – tai interjero, įmon÷s logotipo, personalo, darbuotojų aprangos pakeitimas. Tokie 
pakeitimai dažniausiai vykdomi, įvykus esminiams paslaugų įmon÷s pokyčiams (pasikeitus savininkui, įmon÷s 
teisiniam statusui). Paslaugos patobulinimas – įvertinus naujus rinkos pokyčius bei poreikius, dažnai pakeičiamos 
esamos pagrindin÷s ir papildomos paslaugų savyb÷s.  

Apibendrinant galima teigti, kad s÷kmingos naujov÷s didina paslaugų įmon÷s įvaizdį rinkoje, stiprina 
organizacijos kultūrą, didina vartotojų pasitik÷jimą, skatina įsigyti ir kitų įmon÷s paslaugų (didina lojalumą įmonei), 
iškilus klaidoms suteikia galimybes jas ištaisyti.  

Priežastys, skatinančios kurti naujus 
paslaugų produktus 

Paslaugos produkto populiarumo sumaž÷jimas 

Paklausos pasikeitimas 

Visuomeniniai pokyčiai 

Technin÷ pažanga 

Konkurentų paslaugos produktų pasiūla 

Įmon÷s potencialo pasireiškimas 

Teisiniai aplinkos pokyčiai 
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1.3. Naujų paslaugų kūrimo procesas 

  
Įmon÷s paslaugų įvairovę didina teikiamų paslaugų asortimento išpl÷timas. Verslo dalyviai, suprasdami naujų 

paslaugų kūrimo svarbą, dažnai neįvertina paslaugų kūrimo proceso sud÷tingumo, kuris reikalauja ir laiko, ir finansinių 
išteklių. Įmon÷s pirmiausiai turi išanalizuoti vartotojų elgsenos bruožus, kurie leidžia nustatyti vartotojų motyvus 
pasirenkant paslaugas. V. Kindurys (2003) rekomenduoja įmon÷s vadovams prieš kuriant naują paslaugą išsiaiškinti 
šiuos dalykus: kokias paslaugas teikti; kokius vartotojų poreikius tenkinti; koks vartotojų segmentas bus aptarnaujamas; 
kokiais būdais numatoma teikti paslaugą; kaip patekti į atitinkamą paslaugų rinką. L. Bagdonien÷ ir L. Hopenien÷ 
teigia, kad kuriant naują paslaugą svarbu atsiriboti nuo konkrečių paslaugų rinkų ir konkurencijos, atlikti politin÷s, 
ekonomin÷s, socialin÷s, technologin÷s  ir kitų makroaplinkos elementų išsamią analizę, atitinkamos paslaugos rinkos 
poreikius sąlygoja  ir verslo bei ekonomikos raidos tendencijos. Min÷tų tendencijų analizavimas leidžia nustatyti, ar 
naujos paslaugos atitiks besiformuojančius vartotojų  poreikius – tai sumažintų įmon÷s riziką teikiant rinkai naujas 
paslaugas.  

Svarbu ne tik analizuoti vartotojų poreikius, jų elgsenos bruožus, bet ir konkurencinę situaciją rinkoje.  Pagal 
R. Cooper (1999), norint atskleisti įmon÷s konkurencinę pad÷tį rinkoje, reik÷tų išanalizuoti tokius aspektus: kas dar 
rinkoje siūlo paslaugas; kaip konkurentus vertina kiti rinkos dalyviai; kokie konkurentų pranašumai ir trūkumai; įmon÷s 
pranašumai ir trūkumai konkurentų atžvilgiu; kokiu būdu konkurentai vykdo savo paslaugų diferenciaciją; kaip įmon÷ 
gal÷tų diferencijuoti savo paslaugas. Įvertinus šiuos klausimus ir teiginius, įmon÷ tur÷tų išsamią konkurentų analizę, 
kuri gali būti įvardijama kaip paslaugų įmon÷s realių galimybių rinkoje patikrinimas.  

Naujos paslaugos kūrimo procesas vykdomas, atsižvelgiant į įmon÷s pasirinktą naujos paslaugos strategiją, šis 
procesas vykdomas šešiais etapas, kurie pateikti 2 paveiksle.  

 

2 pav. Paslaugų kūrimo procesas 
Šaltinis: Bagdonien÷, L.; Hopenien÷, R. (2005). Paslaugų marketingas ir vadyba. Kaunas: Technologija 

 

1.4. Paslaugų paklausa 

 
A. Jakutis ir kt. (1999) paklausą apibūdina kaip  prekių ir paslaugų kiekio, kurį nori ir gali įsigyti pirk÷jai, 

priklausomybę nuo kainos. Pirk÷jų ir pardav÷jų tarpusavio santykiai rinkoje reiškiasi per paklausą ir pasiūlą, nes 
paklausa ir pasiūla yra svarbiausias rinkos ekonomikos bruožas, nulemiantis pardavimų maž÷jimą arba did÷jimą, kainų 
kitimą, poreikių patenkinimo laipsnį. Anot  B. Vengrien÷s (1998), paslaugų paklausa formuojasi daugelio veiksnių 
įtakoje (ekonominių, socialinių-politinių, demografinių, kultūrinių ir kt.). Svarbiausi yra tie veiksniai, kurie įtakoja 
visuomen÷s pajamų vystymąsi, nes jie lemia ne tik tai, ar vartotojai nor÷s įsigyti tokią paslaugą, bet ir tai, ar jie bus 
paj÷gūs, ekonomine prasme, įsigyti prekę. Paslaugų paklausos analiz÷ padeda atskleisti įmon÷s veiklos galimybes, 
pagrįstai pasirinkti marketingo strategiją. B. Vengrien÷ (1998) paslaugų paklausą skirsto į: šiuo metu esančią rinkoje, 
potencialią (kol kas nesančią, bet galinčią atsirasti susiklosčius tam tikroms aplinkyb÷ms, pvz., prad÷jus siūlyti naują 
paslaugą) ir pageidaujamą (paklausa, kurios nor÷tų įmon÷, nes esant tokiai paslaugai pateisinami įmon÷s lūkesčiai gauti 
norimas pajamas bei pelną). Paslaugų paklausą klasifikuoti yra būtina, nes  skirtingos rūšies paklausos nustatymui ir 
prognozavimui reikalingi skirtingi tyrimų metodai. Anot R. Urbanskien÷s, R. Vaitkien÷s ir kt. (1998 ), stebint ir 
analizuojant paslaugų paklausą, galima išskirti šiuos paklausos kitimus: horizontaliosios paklausos kitimas (būdingas 
šalyse, kur gyventojų skaičius did÷ja, vieno gyventojo pajamos nekinta); vertikaliosios paklausos kitimas (būdingas 
šalims, kurių gyventojų skaičius lieka nepakitęs, tačiau gyventojų pajamos did÷ja).  Paslaugos kuriamos vartotojų 
naudojimui, tod÷l  mokslin÷je literatūroje yra išskiriamos pagrindin÷s paslaugų vartojimo kryptys (Langvienien÷, 
Vengrien÷, 2005): paslaugų vartojimas kitų produktų gamybai ir kitų paslaugų teikimui. Tai paslaugos, kurios yra 
vartojamos tarpinių gamybinių paslaugų vartotojų – tai įvairių ūkio šakų įmon÷s, gaminančios produktus ar paslaugas, 

Id÷jų generavimas 

Id÷jų atranka 

Koncepcijos parengimas 

Verslo analiz÷ 

Tikrinimas 

Naujov÷s 
komercializacija 



 

 

 

134

kur paslaugos naudojamos kaip tarpinis produktas kitų prekių ir paslaugų gamybai; paslaugų vartojimas namų ūkio arba 
neprekinio ekonomikos sektoriaus vartojimui. Tai paslaugos, kurias įsigyja namų ūkiai; paslaugų vartojimas eksportui. 
Pasak R. Urbanskien÷s (1998), atliekant rinkos analizę ir nustatant laukiamą paslaugos paklausos dydį svarbu įvertinti, 
kad paklausą veiks daug tarpusavyje susijusių veiksnių: paslaugos kaina; gyventojų pajamos, jų dydis ir pasiskirstymas 
tarp gyventojų grupių; vartotojo poreikiai; vartotojų skaičius, jų demografin÷ ir profesin÷ struktūra; priemon÷s, 
veikiančios vartotojų sprendimus; paslaugų pasiūla ir kt. Pateikti veiksniai paslaugų paklausą veikia skirtingai, 
priklausomai nuo paslaugos tipo, sezono bei daugelio kitų aplinkybių. Tarp visų veiksnių, darančių įtaką paklausai, jos 
dydžiui, pagrindinis yra paslaugos kaina (Urbanskien÷ R. ir kt., 1998).  

1.5. Rizika pateikiant naujas paslaugas ir jos sumažinimo būdai 

 
Yra skiriami keturi pagrindiniai rizikos veiksniai, turintys įtakos naujų paslaugų kūrimui ir pateikimui į rinką: 

1) didel÷s finansin÷s išlaidos (finansavimo šaltinį sunkiausia rasti naujų paslaugų kūrimo pradžioje d÷l 
tuo metu esančios didžiausios rizikos); 

2) konkurentai, kurie gali greitai nukopijuoti naują paslaugą (įmonei kyla realus pavojus, kad paslauga 
gali būti nukopijuota, nes juridinis paslaugos apsaugojimas komplikuotas);  

3) sparti technologijos pl÷tra (sparti technologijų pl÷tra įtakoja greitesnį paslaugų sen÷jimą, tod÷l 
reikalingi dažnesni paslaugų atnaujinimai, jų tobulinimas);  

4) netinkamai sureguliuoti paskirstymo kanalai (netinkamai sureguliuoti paskirstymo kanalai gali įtakoti 
tai, kad paslauga vartotojo nepasieks) (Aleksandravičius ir kt., 2006). 

Paslaugų įmon÷s, nor÷damos pašalinti rizikos veiksnius ar bent jau sumažinti jų poveikį, taiko įvairius būdus 
rizikai sumažinti: produkto kūrimo išlaidas galima minimalizuoti pradedant siūlyti paslaugas įsigijus licenziją; siūlomų 
įmon÷s paslaugų modernizavimas, tobulinimas, mažos ir didel÷s naujov÷s, kurios nereikalauja didelių finansinių l÷šų; 
paslaugos gyvavimo rinkoje laiko pratęsimas ieškant naujų rinkų; prieš pateikiant naują paslaugą į rinką, kaip rizikos 
mažinimo priemon÷, gali būti marketingo tyrimų atlikimas, kurio metu gauta informacija padeda paslaugų įmon÷ms 
numatyti paslaugų poreikį; vartotojui pradedant akcentuoti tas paslaugos savybes, kurios anksčiau buvo neišryškinamos; 
teikiamos paslaugos licencijų pardavimas, kuris gali kompensuoti naujos paslaugos kūrimo išlaidas (Martinkus, 
Žičkien÷, 2006). 

1.6. Marketingo tyrimų reikšm÷ pateikiant naują paslaugą į rinką 

 
Did÷janti konkurencija ir siekis užimti dominuojančią pad÷tį rinkoje skatina įmonių vadovus dom÷tis vartotojų 

poreikiais, jų prioritetų ir vartojimo įpročių kaita. Norint priimti sprendimus, įtakojančius įmon÷s marketingo veiklą, 
būtina gauti patikimą ir išsamią informaciją. Efektyviausias tokios informacijos rinkimo būdas – marketingo tyrimai. 
Mokslin÷je literatūroje dažniausiai randamas į praktinių problemų sprendimą orientuotas marketingo tyrimų 
apibr÷žimas. Remiantis V. Pranulio (2007), V. Dikčiaus (2005), N. K. Malhotra (2006) ir kt. autorių nuomone, 
marketingo tyrimai – marketingo sprendimams priimti reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, 
interpretavimas bei analiz÷. P. Kotler (2003) marketingo tyrimus apibūdina kaip vadovams reikalingos informacijos 
rinkimo procesą. Informacijos rinkimas, apdorojimas, analiz÷ bei išvadų ir siūlymų rengimas sudaro min÷tą 
informacijos rinkimo procesą. Šio proceso metu parengtos rekomendacijos padeda įmonių vadovams priimti 
sprendimus, susijusius su marketingo kompleksu: įvedant naują prekę į rinką svarbu išsiaiškinti, kaip vartotojai reaguos 
į naujas prekes, ar jas pirks. Marketingo tyrimai apibūdinami kaip funkcija, kuri per informaciją sujungia vartotoją, 
pirk÷ją ir visuomenę su rinka. Marketingo tyrimų metu gauta informacija yra naudojama identifikuoti ir apibr÷žti 
marketingo galimybes bei problemas, generuoti, tobulinti ir įvertinti marketingo veiksmus, kontroliuoti ir pl÷toti 
marketingo procesą (http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx). 

Apibendrinant galima teigti, kad marketingo tyrimai yra informacijos paieškos procesas, kurio metu surinkta 
informacija apdorojama, analizuojama, o pateiktos išvados ir rekomendacijos įtakoja įmon÷s marketingo padalinio 
veiklą priimant svarbius sprendimus, susijusius su marketingo kompleksu. Priimti sprendimai padeda išsiaiškinti 
vartotojų lūkesčius, o tai leidžia įmonei geriau pažinti savo vartotojus ir tenkinti jų poreikius. Didelę reikšmę 
marketingo sprendimų pri÷mimui turi marketingo informacija, kurią V. Pranulis, A. Pajuodis ir kt. (2000) dalija į dvi 
dalis: vidinę ir išorinę.  

1.7. Marketingo tyrimų rūšys 

 
Verslą pl÷tojantiems asmenims, norintiems pasiekti efektyvių rezultatų savo veikloje, svarbu surinkti visą 

reikalingą informaciją sprendimams priimti. Įmon÷ tur÷tų atnaujinti sukauptą informaciją (apie rinkas, vartotojų 
elgseną, paskirstymo kanalus, prekę ir t. t.), nes informacijos naujumas yra vienas iš veiksnių, suteikiančių pranašumą 
konkurentų atžvilgiu. Vienas iš informacijos atnaujinimo būdų yra marketingo tyrimų organizavimas. Organizuojant 
marketingo tyrimus, būtina žinoti marketingo tyrimų rūšis ir sugeb÷ti pasirinkti tinkamą, priklausomai nuo reikalingos 
informacijos pobūdžio, marketingo veiklos srities (pvz., reklamos, produkto įvedimo į rinką, produkto realizavimo ir 
pan.), tyrimo objekto bei tikslo. L. Unterhauser (2006), V. Dikčius (2005) ir kt. marketingo tyrimų rūšis skirsto (3 pav):  
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3 pav. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai 
Šaltinis: sudaryta autorių 

2. UAB „VINLITA“ SIŪLOMŲ PASLAUGŲ POREIKIS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU 

2.1. UAB „Vinlita“ charakteristika 

 
UAB „Vinlita“ savo veiklą prad÷jo 2006 m. Šiauliuose. Įmon÷je dirba 9 darbuotojai, tod÷l remiantis LR 

smulkaus ir vidutinio verslo įstatymu (įmon÷, kurioje dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, metin÷s pajamos neviršija 7 
mln. Lt. bei turto vert÷ n÷ra didesn÷ kaip 5 mln. Lt.), galima teigti, kad UAB „Vinlita“ yra mikroįmon÷. Nors įmon÷  
n÷ra didel÷ ir  neturi itin turtingos patirties versle, tačiau jau bendradarbiauja su tarptautin÷mis įmon÷mis (Mikol 
Software, Fornitet). Nor÷dama s÷kmingai konkuruoti šiuolaikin÷je rinkoje, įmon÷ turi nuolat atnaujinti savo paslaugų 
asortimentą, atsižvelgti į kintančius vartotojų poreikius. Auganti įmonių mikroaplinkos įtaka s÷kmingam verslui skatina 
įmonių vadovus didesnį d÷mesį skirti darbuotojų atrankai. UAB „Vinlita“, įvertinusi šį pokytį, 2008 m. tapo atstovu, 
platinančiu LVA (Layered Voice Analysis) – lygmenin÷ balso analiz÷ – programinę įrangą. Tai įranga, skirta priimamų 
į darbą žmonių įvertinimui. LVA balso analiz÷s technologijos užtikrina saugumą teisingai pasirenkant naują darbuotoją, 
palengvina apsisprendimą ir parodo potencialias gr÷smes. 

 
2.2. Tyrimo organizavimas ir  metodologija 

 
Atliekant naujų IT paslaugų poreikio tyrimą, buvo panaudotas kiekybinis marketingo tyrimas – tyrimo 

instrumentu pasirinkta apklausa raštu. Tyrimo tikslas – atlikti UAB „Vinlita“ naujai siūlomų paslaugų (pasaulin÷s 
garantijos aptarnavimas, garantinio aptarnavimo per÷mimas iš veiklą nutraukusių įmonių, kompiuterin÷s įrangos 
paruošimas garantiniam aptarnavimui, kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paketas) vartotojų poreikio tyrimą. 
Tyrimo metodo pasirinkimui poveikį tur÷jo tyrimo imtis, duomenų patikimumas, nes tokiu būdu gauti pirminiai 
duomenys užtikrina informacijos patikimumą, o tai leidžia teisingai išspręsti iškilusią problemą. Tyrimo imtimi buvo 
pasirinkti du UAB „Vinlita“ aptarnaujami segmentai, t. y. Šiaulių regiono įmonių atstovai ir namų ūkiai. Jiems buvo 
pateiktos skirtingos anketos. Anketą, skirtą Šiaulių regiono verslo įmonių atstovams, sudar÷ 20 klausimų, o anketa, 
skirta namų ūkiams, buvo sudaryta iš 18 klausimų, nes planuojant tyrimą nustatyta, kad namų ūkiams nebuvo tikslinga 
pateikti klausimus apie įmonę, kurioje jie dirba, ir kompiuterių skaičių įmon÷je, priešingai nei anketoje, skirtoje verslo 
įmonių atstovams. Siekiant nustatyti kiekvienos paslaugos poreikį vartotojų nuomone, tiek Šiaulių regiono verslo 
įmonių atstovams, tiek ir namų ūkiams pateiktos anketos, kurias sudar÷ 5 teoriniai blokai: paslauga, orientuota į įmon÷s 
ir namų ūkius, turinčius kompiuterius su garantija, galiojančia visame pasaulyje; paslauga, orientuota į įmones ir namų 
ūkius, turinčius kompiuterius, įsigytus iš šiuo metu jau nebeveikiančių įmonių; paslauga, orientuota į įmon÷s ir namų 
ūkius, kuriems reikalingas kompiuterių paruošimas garantiniam aptarnavimui; kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo 
paslaugų paketas; informacija apie respondentą. Kiekybinis tyrimas buvo vykdomas 2009 m. kovo 2–30 dienomis. 
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Apklausoje dalyvavo Šiaulių verslo regiono įmonių atstovai ir namų ūkiai. Tyrimo metu buvo apklausti esami ir 
potencialūs įmon÷s klientai. Tyrimo metu buvo išdalinta 320 anketų: 160 anketų Šiaulių regiono verslo įmonių 
atstovams (grįžo 145; grįžtamumas 90,6 %), 160 anketų namų ūkiams (grįžtamumas 100 %). 

 
2.3. Kiekybinio tyrimo rezultatų analiz÷ ir apibendrinimas 

 

Kiekybinio tyrimo metu gauti pirminiai duomenys apibendrinti ir interpretuoti pagal klausimų blokus (1 – 
paslauga, orientuota į įmon÷s ir namų ūkius, turinčius kompiuterius su garantija, galiojančia visame pasaulyje; 2 – 
paslauga, orientuota į įmones ir namų ūkius, turinčius kompiuterius, įsigytus iš šiuo metu jau nebeveikiančių įmonių; 3 
– paslauga, orientuota į įmon÷s ir namų ūkius, kuriems reikalingas kompiuterių paruošimas garantiniam aptarnavimui; 4 
– kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketas), kurių kiekvienas buvo skirtas nustatyti UAB „Vinlita“ 
naujai siūlomų paslaugų poreikį. Gauti rezultatai analizuojami lyginant Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir namų 
ūkių nuomonę. Pirmuoju anketos klausimu buvo siekiama nustatyti, ar respondentai žino, kad užsienyje įsigytam 
kompiuteriui garantinis remontas gali būti atliktas Lietuvoje, rezultatai parod÷, kad 79,86 % Šiaulių regiono verslo 
įmonių atstovų ir 69,81 % namų ūkių apie tokią paslaugą nežino. Tai parodo, kad įmonių, siūlančių tokias paslaugas 
(pasaulin÷s garantijos suteikimas) n÷ra daug, tod÷l galima teigti, kad rinka n÷ra pakankamai užpildyta. UAB „Vinlita“, 
esant tokiai situacijai, savo veikloje gal÷tų pritaikyti nišas užpildančių strategiją, kuri dar kitaip vadinama „gudriųjų 
lapių“ marketingo strategiją. Pagrindin÷ šios konkuravimo strategijos ypatyb÷ – sugeb÷jimas prisitaikyti prie specifinių, 
nedidelių segmentų poreikių. Tod÷l ši strategija ir tiktų UAB „Vinlita“, nes įmon÷s siūloma nauja paslauga orientuota į 
ne  itin  didelę tikslinę rinką, nes pasaulin÷s garantijos aptarnavimas Šiauliuose yra specifin÷ paslauga. Kadangi UAB 
„Vinlita“, siūlydama pasaulin÷s garantijos aptarnavimo paslaugą, orientuojasi į vartotojus, kurie turi kompiuterius, 
įsigytus ne Lietuvoje, antruoju anketos klausimu (ar respondentai turi kompiuterį, įsigytą ne Lietuvoje?) buvo bandoma 
preliminariai nustatyti, kiek būtų potencialių paslaugos pirk÷jų. Rezultatai parod÷, kad 90,28 % Šiaulių regiono įmonių 
atstovų ir 84,91 % namų ūkių nurod÷ neįsigiję kompiuterių užsienyje. Nustačius, kokia dalis respondentų turi / neturi 
kompiuterių, įsigytų ne Lietuvoje, galima teigti, kad Šiaulių regiono verslo įmon÷s kompiuterių įsigijimą užsienyje 
vertina neigiamai. To priežastis gali būti rizika, kylanti d÷l problemų, galinčių atsirasti d÷l kompiuterių garantinio 
aptarnavimo. Tuo tarpu įmon÷s, įsigydamos kompiuterius Lietuvoje, sumažina šią riziką. Analizuojant namų ūkių 
nuomonę šiuo klausimu reikia pažym÷ti, kad jie taip pat n÷ra linkę pirkti kompiuterių užsienyje. Tačiau daugiau namų 
ūkių nurod÷ turintys kompiuterius, įsigytus užsienyje (9,72 % verslo įmonių ir 15,09 % namų ūkių). Galima daryti 
prielaidą, kad tokius rezultatus gal÷jo įtakoti galimyb÷ kompiuterį įsigyti iš užsienio prekybininkų, su kuriais galima 
susisiekti internetu, tačiau didesn÷ tikimyb÷, kad respondentai kompiuterius užsienyje įsigijo ten dirbdami, 
atostogaudami ar vieš÷dami svetur. Šiaulių regione esančių verslo įmonių, įsigijusių kompiuterius ne Lietuvoje, yra 
9,72 %. Šią dalį gali sudaryti įmon÷s, kurių darbuotojai, atlikdami darbo funkcijas, naudoja savo asmeninius 
kompiuterius, pvz., išvežiojamoji prekyba ir t. t.  

Apibendrinus antruoju anketos klausimu gautus duomenis galima teigti, kad pasaulin÷s garantijos aptarnavimo 
paslauga būtų paklausesn÷ namų ūkių tarpe nei verslo įmonių, nes daugiau namų ūkių turi kompiuterius, pirktus 
užsienio šalyse, ir tai naudinga UAB „Vinlita“. Kadangi UAB „Vinlita“, siūlydama pasaulin÷s garantijos aptarnavimo 
paslaugą, orientuojasi į rinkos segmentą, kuris turi kompiuterį, įsigytą užsienio šalyje, ir kuriam dar n÷ra pasibaigęs 
garantinis terminas.  

Trečiuoju anketos klausimu respondentų buvo teiraujamasi, ar kompiuterio pardav÷jo suteiktas garantinis 
terminas dar galioja. Nepaisant to, kad Šiaulių regiono verslo įmon÷s neturi daug kompiuterių, įsigytų užsienyje, bet 
5,52 % iš jų garantinis terminas dar n÷ra pasibaigęs. Tod÷l šią dalį apklaustųjų galime traktuoti kaip potencialius UAB 
„Vinlita“ klientus. Tuo tarpu namų ūkių, įsigijusių kompiuterius užsienyje, 7,5 % kompiuterių pardav÷jo suteiktas 
garantinis terminas n÷ra pasibaigęs (žr. 4 pav.). 
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Šiuo klausimu išreikšta respondentų nuomon÷ yra palanki UAB „Vinlita“. Nors apklaustųjų, turinčių 
kompiuterius, įsigytus užsienyje n÷ra daug, tačiau juos turintys nurod÷, jog pardav÷jo suteiktas garantinis terminas dar 
n÷ra pasibaigęs. UAB „Vinlita“, siūlydama pasaulin÷s garantijos aptarnavimo paslaugą, ir orientuojasi į tokį rinkos 
segmentą. 

Toliau klausimai buvo konkretizuojami ir respondentų buvo klausiama, ką jie darytų, jei sugestų neseniai 
užsienyje įsigytas kompiuteris, kuriam dar yra nepasibaigęs garantinis laikotarpis. Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų 
apklausos metu gauti duomenys rodo, kad daugiausia – 47,92 % respondentų, bandytų eiti į jau žinomą IT įmonę, kad 
sutvarkytų kompiuterį, nors ir tektų mok÷ti už visas paslaugas. Kita dalis – 47,22 % nurod÷, kad būtų naudinga, jog 
garantinį remontą atliktų UAB „Vinlita“. Rezultatus gal÷jo sąlygoti tai, kad UAB „Vinlita“ yra neseniai įsikūrusi 
(prad÷jo veiklą 2006 m.) ir vartotojai n÷ra pakankamai informuoti apie įmonę. Įmon÷s vadovybei būtų galima pasiūlyti  
didinti vartotojų informuotumą apie UAB „Vinlita“, daugiau d÷mesio skirti marketingo komunikacijai. Kita priežastis, 
d÷l ko Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai eitų į jau žinomą IT įmonę, o ne į UAB „Vinlita“, gali būti, kad įmon÷s 
jau turi IT sistemos specialistą, kuris sprendžia problemas, iškilusias d÷l IT sistemos gedimų.  

Atsižvelgiant į namų ūkių nuomonę šiuo klausimu, būtų galima teigti, kad namų ūkiai labiau linkę eiti į UAB 
„Vinlita“, kad ten būtų atliktas kompiuterio remontas – tai sudar÷ 50,39 % apklaustų namų ūkių, į žinomą IT įmonę eitų 
šiek tiek mažiau, t. y. 44,77 % respondentų.  

UAB „Vinlita“ vadovų pageidavimu, penktuoju klausimu buvo siekiama nustatyti, kokią kainą respondentai 
sutiktų mok÷ti už užsienyje įsigyto kompiuterio garantinių procedūrų atlikimą, kad nereik÷tų patiems jo vežti į šalį, 
kurioje jis buvo pirktas. Pagal pateiktus rezultatus matyti, kad didžioji dalis (51,39 %) Šiaulių regiono verslo įmonių  
sutiktų mok÷ti 100 Lt, kadangi šiame klausime respondentams buvo suteikta galimyb÷ nurodyti kitą sumą – didžiausia 
suma už šią paslaugą buvo nurodyta 500 Lt, tuo tarpu mažiausią sumą (20 Lt) mok÷tų 9,03 % Šiaulių regiono verslo 
įmonių (žr. 5 pav.). Vidutiniškai Šiaulių regiono verslo įmon÷s už šią paslaugą sutiktų mok÷ti 76,5 Lt. 
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5 pav. Kaina, kurią Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai ir namų ūkiai sutiktų mok÷ti už pasaulin÷s garantijos aptarnavimą (litais) 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Namų ūkiai už pasaulin÷s garantijos aptarnavimą vidutiniškai mok÷tų 70 Lt, daugiausiai (32,08 %) namų ūkių 

sutiktų mok÷ti 100 Lt. Respondentai gal÷jo pasirinkti variantą ir patys įrašyti pinigų sumą, už kurią įsigytų min÷tą 
paslaugą. Didžiausia nurodyta suma – 200 Lt, tuo tarpu mažiausią sumą (20 Lt) mok÷tų 8,81 % apklaustų namų ūkių. 
Išanalizavus pirmąjį anketos bloką, kuriame buvo tirtas pasaulin÷s garantijos aptarnavimo poreikis Šiaulių regiono 
verslo įmonių ir namų ūkių požiūriu, nustatyta, kad daugiau nei pus÷ apklaustųjų (įmonių atstovai – 79,86 %, namų 
ūkiai – 69,81 %) nežino, jog užsienio šalyse įsigytiems kompiuteriams garantinis remontas gali būti atliktas Lietuvoje 
(Šiauliuose) – tai galimyb÷ UAB „Vinlita“ prad÷ti pirmai teikti tokias paslaugas ir padidinti užimamos rinkos dalį. Nors 
rinkos niša dabar n÷ra užpildyta, respondentų paklausus, ar jie turi kompiuterį, įsigytą ne Lietuvoje, paaišk÷jo, kad tik 
nedidel÷ dalis apklaustųjų turi kompiuterius, įsigytus užsienyje (įmon÷s – 9,72 %, namų ūkiai – 15,09 %). UAB 
„Vinlita“ siūlant pasaulin÷s garantijos aptarnavimo paslaugą, tiksline įmon÷s rinka tampa vartotojai, turintys 
kompiuterius su nepasibaigusiu garantiniu terminu, o respondentų, atitinkančių tikslin÷s rinkos charakteristikas (turi 
kompiuterį, įsigytą užsienyje, kuriam dar n÷ra pasibaigęs garantinis terminas), yra: Šiaulių regiono verslo įmonių tarpe 
5,52 %, namų ūkių – 7,5 %. Respondentų paklausus, ką jie darytų jei sugestų užsienyje įsigytas kompiuteris, kurio 
garantinis terminas n÷ra pasibaigęs, atsakymų rezultatai parod÷, kad beveik vienodas apklausoje dalyvavusių skaičius 
eitų į jau žinomą IT įmonę (įmonių atstovai – 47,92 %, namų ūkiai – 44,77 %) arba kreiptųsi į UAB „Vinlita“ (47,22 %; 
50,39 %). Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai už pasaulin÷s garantijos aptarnavimo paslaugą vidutiniškai sutiktų 
mok÷ti 76,5 Lt, namų ūkiai – 70 Lt. Antrajame anketos bloke buvo pateikti klausimai, skirti nustatyti paslaugos, 
orientuotos į įmones ir namų ūkius, turinčius kompiuterius, įsigytus iš šiuo metu jau nebeveikiančių įmonių, poreikį.  

Pirmiausia buvo tikslinga nustatyti, ar įmon÷s, iš kurių respondentai yra įsigiję kompiuterius, dar dirba rinkoje. 
Daugiau nei pus÷ (62,24 %) Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų teig÷, kad įmon÷s, iš kurių buvo pirkti kompiuteriai, 
iki šiol dirba rinkoje, 10,48 % respondentai įsitikinę, kad įmon÷s, pardavusios jiems kompiuterius, nebedirba rinkoje, 
tuo tarpu net 27,27 % apklaustųjų nežinojo situacijos.  

Gauti rezultatai nesuk÷l÷ nuostabos, nes įmon÷s dažniausiai palaiko ryšius su joms kompiuterinę įrangą 
pardavusiomis įmon÷mis, ypač tuo atveju, kai yra perkama dideliais kiekiais ir ta pati įmon÷ yra atsakinga už įsigytų 
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kompiuterių priežiūrą. Tačiau yra įmonių, kurios kompiuterinę įrangą įsigyja iš skirtingų prekybos vietų, kas įmon÷s 
neįpareigoja dom÷tis kompiuterin÷s įrangos pardav÷ju ir jo veikla rinkoje. Tai paaiškina, kod÷l dalis respondentų 
nežinojo, buvo neįsitikinę, ar įmon÷, iš kurios pirko kompiuterį, dar dirba rinkoje. Apklausus namų ūkius paaišk÷jo, kad 
skirtumas tarp Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių rezultatų n÷ra itin didelis, nes didžioji dalis (59,12 %) 
apklaustųjų taip pat yra įsitikinę, kad kompiuterius pardavusi įmon÷ vis dar dirba rinkoje, 12,58 % nurod÷, kad 
kompiuterius pardavusi ir garantinį aptarnavimą suteikusi įmon÷ jau nebedirba. Nors apklausos rezultatai rodo, kad 
dauguma respondentų turi informacijos apie įmonę, dažniausiai vartotojai pradeda dom÷tis kompiuterius pardavusia 
įmone tuomet, kai sugenda kompiuterio įranga ir prireikia garantinio aptarnavimo. Atsitinka taip, kad nusipirkus 
kompiuterį ir jam sugedus, atvykus į tą pačią įmonę, iš kurios buvo pirktas kompiuteris, paaišk÷ja, kad įmon÷ išsik÷l÷ į 
kitas patalpas arba nutrauk÷ savo vykdomą veiklą. Tod÷l vartotojai turi ieškoti informacijos, kuri pad÷tų išspręsti 
problemą, kilusią d÷l garantinio aptarnavimo, kurį tur÷jo atlikti veiklą nutraukusi įmon÷. 

UAB „Vinlita“, siūlydama garantinio aptarnavimo per÷mimą iš veiklą nutraukusių įmonių, orientuojasi į tą 
vartotojų grupę, kurie patenka į situaciją, kai garantinį aptarnavimą turinti atlikti įmon÷ nutraukia veiklą. Respondentai, 
kurie nežino / n÷ra įsitikinę, ar įmon÷, iš kurios pirko kompiuterį, dar dirba rinkoje, septintajame anketos klausime 
gal÷jo nurodyti, ar žino IT įmonę Šiauliuose, kuri teikia garantinį aptarnavimą, perimtą iš veiklą nutraukusios įmon÷s. 
Remiantis atsakymų rezultatais, 20,97 % įmonių atstovai nurod÷, jog nežino tokią paslaugą teikiančios įmon÷s, kita 
dalis – 19, 9 % n÷ra įsitikinę, kad Šiauliuose yra tokia įmon÷. Svarbu apžvelgti ir namų ūkių nuomonę šiuo klausimu. 
16 paveiksle matyti, kad daugiausia respondentų (23,9 %) nežinojo ar nebuvo įsitikinę (12,58 %), kad Šiauliuose yra 
įmon÷, kuri siūlo garantinio aptarnavimo per÷mimą iš veiklą nutraukusių įmonių. Kai tuo tarpu tik 4,4 % namų ūkių 
žino tokią įmonę. Analizuojamo klausimo tikslas buvo nustatyti potencialius UAB „Vinlita“ siūlomos paslaugos 
pirk÷jus, nes paslaugos poreikis priklauso nuo to, ar jiems kompiuterius pardavusios įmon÷s vis dar dirba rinkoje,  ar  
apklaustieji žino IT įmonę Šiauliuose, kuri teiktų tokią paslaugą. Apibendrinant Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir 
namų ūkių apklausos metu gautus duomenis būtina akcentuoti, kad 37,76 % verslo įmonių atstovų ir 40,88 % namų 
ūkių gali tapti UAB „Vinlita“ klientais.  

Į aštuntąjį anketos klausimą gauti atsakymai gali teigiamai paveikti UAB „Vinlita“ rinkos pl÷trą. Čia 
respondentų buvo klausiama, kaip jie elgtųsi sužinoję, kad jiems kompiuterius pardavusi ir garantinį aptarnavimą 
suteikusi įmon÷ bankrutavo / nutrauk÷ veiklą. Klausimo tikslas buvo nustatyti, ar apklaustojo  įmon÷, kurioje jis dirba, 
turi savo IT specialistą – tokių įmonių buvo 17,73 % . Įmon÷s, kurios turi savo IT specialistą, nepretenduoja tapti UAB 
„Vinlita“ potencialiais klientais. Didžioji dalis (45,36 %) Šiaulių regiono įmonių kreiptųsi į UAB „Vinlita“. 
Respondentų pasirinkimą gal÷jo įtakoti tai, kad dauguma apklausoje dalyvavusių verslo įmonių yra tyrimą iniciavusios 
įmon÷s klientai, tod÷l tik÷tina, kad iškilus garantinio aptarnavimo problemai bus kreipiamasi į UAB „Vinlita“. Jie jau 
yra informuoti apie UAB „Vinlita“ veiklą ir pasitiki min÷ta įmone, o tai, kad UAB „Vinlita“ plečia teikiamų paslaugų 
asortimentą, siekdama geriau patenkinti vartotojų poreikius, padidins esamų įmon÷s klientų lojalumą bei užsitikrins 
nuolat tobul÷jančios ir „nestovinčios vietoje“ įmon÷s įvaizdį. Kita apklaustųjų dalis (36,17 %) kreipsis į bet kurią 
įmonę, kuri užsiima kompiuterių remontu. Tokį pasirinkimą gal÷jo sąlygoti tai, kad respondentai nežino, jog Šiauliuose 
yra įmon÷, kuri teikia garantinį aptarnavimą, perimtą iš veiklą nutraukusių įmonių, ir iškilus tokiai problemai, įmonių 
atstovai dažniausiai kreipiasi į jau seniai rinkoje veikiančią įmonę arba įmon÷ pasirenkama atsižvelgiant į kitų asmenų 
rekomendacijas. Jei ateityje UAB „Vinlita“  kurtų lojalumo programas, kurios įmon÷ms būtų motyvacija naudotis 
būtent jos paslaugomis, yra galimyb÷, kad dalis įmonių, sudarančių 36,17 %, pasirinktų UAB „Vinlita“ kaip IT 
paslaugas teikiančią įmonę. Apklausus namų ūkius nustatyta, kad 49,69 % respondentų kreiptųsi į UAB „Vinlita“. 
Respondentų pasirinkimą gal÷jo įtakoti tai, kad vartotojams labiau priimtina, iškilus min÷tai problemai, eiti į tą įmonę, 
kuri teikia garantinį aptarnavimą, perimtą iš veiklą nutraukusių įmonių, nei kad eiti į bet kurią įmonę, kuri užsiima 
kompiuterių remontu, nežinant ar bus suteikta tokia paslauga. Toks pasirinkimas vartotojams užtikrintų iškilusios 
problemos sprendimą. Kita apklaustųjų dalis (33,96 %) kreipsis į bet kurią įmonę, kuri užsiima kompiuterių remontu. 
Tokį pasirinkimą gal÷jo sąlygoti tai, kad respondentai nežino, jog Šiauliuose yra įmon÷, kuri teikia  garantinį 
aptarnavimą, perimtą iš veiklą nutraukusių įmonių, ir iškilus tokiai problemai, sprendžia ją paprasčiausiu būdu – 
kreipiasi į bet kurią įmonę, kuri užsiima kompiuterių remontu. Tod÷l galima teigti, kad vartotojai neieško informacijos  
apie įmones, kurios specializuojasi teikti būtent jiems reikalingas paslaugas. Jei UAB „Vinlita“ didesnį d÷mesį skirs 
naujų paslaugų  r÷mimui,  t. y. sudarys efektyvią marketingo komunikacijos strategiją, didel÷ tikimyb÷, kad 
respondentai, kurie nurod÷, jog kreipsis į bet kurią IT įmonę, radę informacijos apie UAB „Vinlita“ siūlomas paslaugas, 
kreipsis būtent į ją. Aštuntuoju anketos klausimu gauti tyrimo duomenys parodo, kad didžioji dalis apklaustųjų – tiek 
verslo įmonių, tiek namų ūkių – sužinoję, kad kompiuterius pardavusi ir garantinį aptarnavimą suteikusi įmon÷ 
bankrutavo ar nutrauk÷ veiklą, kreiptųsi į UAB „Vinlita“. Jei įmon÷ daugiau l÷šų skirtų marketingo komplekso 
elementui – r÷mimui, būtų galima tik÷tis, jog taip UAB „Vinlita“ pritrauktų daugiau klientų bei taptų labiau žinoma  
Šiaulių regione. Nustatant paslaugos – garantinio aptarnavimo per÷mimas iš veiklą nutraukusių įmonių – poreikį Šiaulių 
regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių požiūriu, taip pat svarbu buvo išsiaiškinti, kokią kainą apklaustieji sutiktų 
mok÷ti už garantinio aptarnavimo per÷mimą. Didžiausią sumą, t. y. 100 Lt, 44,06 % Šiaulių regiono verslo įmonių 
atstovų ir 26,42 % namų ūkių sutiktų  mok÷ti už min÷tą paslaugą. Mažiausią sumą – 20 Lt – 13,29 % verslo įmonių 
atstovų ir 10,69 % namų ūkių. Respondentams buvo suteikta galimyb÷ pasirinkti atsakymo variantą „kita“, čia jie gal÷jo 
įrašyti pinigų sumą, kada pasiūlyti variantai neatitiko jų nuomon÷s. Didžiausia pinigų sumą buvo nurodyta 300 Lt 
Šiaulių regiono verslo įmonių tarpe, 150 ir namų ūkių. Remiantis gautais rezultatais nustatyta, kad vidutiniškai už šią 
paslaugą respondentai sutiktų mok÷ti 69,35 Lt (Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai) ir 67,09 Lt namų ūkiai. Vertinant 
vartotojų pasirinktus atsakymo variantus galima teigti, kad optimaliausia paslaugos kaina būtų 70 Lt. 
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6 pav. Kaina, kurią Šiaulių regiono  verslo įmonių atstovai ir namų ūkiai sutiktų mok÷ti už perimtą garantinį aptarnavimą (litais) 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

Trečiajame anketos bloke pateikti klausimai, kurių atsakymais remiantis buvo galima nustatyti trečios UAB 
„Vinlita“ siūlomos naujos paslaugos – kompiuterin÷s įrangos paruošimas garantiniam aptarnavimui – poreikį Šiaulių 
regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių požiūriu. Kadangi ši paslauga orientuota į įmones ir namų ūkius, kuriems 
reikalingas kompiuterių paruošimas garantiniam aptarnavimui, dešimtuoju anketos klausimu respondentų buvo 
teiraujamasi, ar jiems buvo atsitikę taip, kad už garantinį aptarnavimą atsakinga įmon÷ nesutiko taisyti kompiuterio, 
teigdama, jog tai negarantinis gedimas. UAB „Vinlita“ ši siūloma paslauga yra gana specifin÷, tod÷l įmon÷ nesitiki, kad 
paslaugos (kompiuterių paruošimas garantiniam aptarnavimui) vartotojų segmentas bus itin didelis. Kaip ir buvo 
tik÷tasi, didžioji dalis respondentų – 81,13 % verslo įmonių ir 68,07 % namų ūkių – su min÷ta problema nebuvo 
susidūrę, nes kompiuterius pardavusios įmon÷s yra suinteresuotos išlaikyti savo klientus ir stengtis išspręsti jiems 
iškilusias problemas. Atsižvelgiant į gautus rezultatus galima daryti prielaidą, kad tikslin÷ šios paslaugos auditorija būtų 
49,81 % visų apklaustųjų, kuriems buvo iškilusi problema, kuomet už garantinį aptarnavimą atsakinga įmon÷ atsisako 
taisyti kompiuterį teigdama, jog tai negarantinis gedimas. Tikslinę auditoriją, kurią aptarnautų UAB „Vinlita“, sudarytų 
18,87 % verslo įmonių ir 30,94 % namų ūkių. Kitu trečiojo bloko klausimu buvo siekiama nustatyti, kokiu būdu 
respondentai sprend÷ / spręstų dešimtame klausime akcentuotą problemą d÷l garantinio aptarnavimo. Buvo 
analizuojama, kaip pasielg÷ respondentai, susidūrę su garantinio aptarnavimo problema, ir kaip jie pasielgtų, jei ateityje 
iškiltų min÷ta problema. Iš viso su garantinio aptarnavimo problema yra susidūrę 18,87 % Šiaulių regiono verslo 
įmonių. Spręsdami iškilusią problemą daugiausia respondentų (8,8 %) kreip÷si į įmonę, iš kurios pirko kompiuterį, ir 
ten atliko negarantinį remontą. Viena iš priežasčių, paskatinusių respondentus  kreiptis į įmonę, iš kurios buvo pirkti 
kompiuteriai, gal÷jo būti ta, kad įmon÷, taisanti kompiuterius, pašalina negarantinį gedimą ir tuomet atlieka garantinį 
remontą. Tai klientui yra patogu, nes abu gedimai pašalinami vienoje įmon÷je. Kita priežastis, kuri gal÷jo įtakoti tokį 
respondentų pasirinkimą, gal÷jo būti ta, kad kompiuterius pardavusios įmon÷s gal÷jo negarantinį gedimą pašalinti 
pritaikiusios tam tikras nuolaidas, kas Šiaulių regiono verslo įmon÷ms yra naudinga. Kita dalis apklaustųjų kreip÷si į 
UAB „Vinlita“, kur buvo atliktas kompiuterio remontas. Nors UAB „Vinlita“ dar neteikia paslaugos (kompiuterio 
paruošimas garantiniam aptarnavimui), dalis respondentų (5,03 %) kreip÷si į įmonę, kada už garantinį aptarnavimą 
atsakinga įmon÷ nesutiko taisyti kompiuterio teigdama, jog tai ne garantinis gedimas. Tik÷tina, kad dalis, kuri kreip÷si į 
UAB „Vinlita“ d÷l kompiuterio negarantinio gedimo pašalinimo, yra įmon÷s klientai, kurie ne tik naudojasi įmon÷s 
siūlomomis paslaugos, bet ir gal÷jo būti įsigiję kompiuterius iš UAB „Vinlita“. Mažiausiai apklaustųjų (3,14 %) kaip 
problemos sprendimo būdą pasirinko naujo kompiuterio įsigijimą. Toks problemos sprendimo būdas, palyginti su 
kompiuterio negarantinio gedimo pašalinimu, yra brangus, nepaisant tų atvejų, kuomet kompiuterio atstatymas iki 
garantinio stovio kainuoja brangiau nei naujo kompiuterio įsigijimas. Taip pat buvo svarbu nustatyti, kaip respondentai 
pasielgtų, jei ateityje iškiltų garantinio aptarnavimo problema. Didžioji dalis apklaustųjų (45,91 %), jei susidurs su 
min÷ta problema, kreipsis į UAB „Vinlita“, kuri atstatys kompiuterį iki garantinio stovio ir kliento pageidavimu atliks 
garantinį remontą. Kadangi respondentai iki šiol nežinojo, jog paslauga gali būti teikiama, – sužinoję rinksis įmonę, kuri 
specializuojasi teikti būtent tokią paslaugą, o ne įmonę, kurioje buvo pirktas kompiuteris ir kuri atsisako taisyti 
kompiuterį teigdama, jog tai negarantinis gedimas. Tuo tarpu 26,41 % Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų, 
nesusidūrusių su problema, kada reikalinga įmon÷, kuri atstatytų kompiuterį iki garantinio stovio, susidūrus su ja 
kreipsis į įmonę, iš kurios pirko kompiuterį, ir ten atliks negarantinį remontą. Gautus rezultatus gal÷jo įtakoti tai, kad 
įmon÷s nelinkusios keisti paslaugų teik÷jų, tod÷l iškilusias problemas bando spręsti kreipdamosi į joms jau žinomas IT 
įmones. Lyginant respondentų, susidūrusių ir dar nesusidūrusių su garantinio aptarnavimo problema, atsakymus 
pastebima, kad apklaustieji, kurie dar n÷ra susidūrę, yra labiau linkę įsigyti naują kompiuterį (8,8 %) skirtingai nei tie, 
kuriems jau teko spręsti tokią problemą (3,14 %). Apklausus namų ūkius paaišk÷jo, kad iš viso 30,94 % namų ūkių 
buvo iškilusi garantinio aptarnavimo problema. Iš jų daugiausiai (18,19 %) respondentų kreip÷si į įmonę, iš kurios pirko 
kompiuterį. Tokio respondentų elgesio motyvu gal÷jo būti vartotojo įsitikinimas, kad kompiuterius pardavusi įmon÷ 
išspręs iškilusias problemas. Kita dalis (8,39 %) kreip÷si į UAB „Vinlita“, kaip į IT paslaugas teikiančią įmonę, o ne 
kaip į jau siūlančią kompiuterių paruošimo garantiniam aptarnavimui paslaugą, nes tokia paslauga dar nebuvo teikiama. 
Šią dalį (8,39 %) sudar÷ atsitiktiniai UAB „Vinlita“ klientai, kuriems reik÷jo, kad įmon÷ paruoštų kompiuterį 
garantiniam aptarnavimui. Tokie klientai ir paskatino UAB „Vinlita“ vadovus apsvarstyti tokios paslaugos pateikimo 
rinkai galimybes. Vertinant namų ūkių, nesusidūrusių su garantinio aptarnavimo problema, atsakymus būtina pamin÷ti, 
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kad daugiausia (34,97 %) apklaustųjų kreiptųsi į UAB „Vinlita“, kuri paruoštų kompiuterį garantiniam aptarnavimui. 
Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad geriausiai vartotojų poreikius tenkina tos įmon÷s, kurios specializuojasi 
teikti konkrečiai veiklos sričiai būdingas paslaugas, šiuo atveju IT paslaugas.  Nepaisant to, kad dauguma respondentų 
eis į UAB „Vinlita“, 32,16 % apklaustųjų kreipsis į įmonę, iš kurios pirko kompiuterį. Gautus tyrimo duomenis gal÷jo 
įtakoti tai, kad ne visi vartotojai  supranta, jog kai kurie gedimai neįeina į garantinių gedimų sąrašą (pvz., klaviatūros 
mygtuko iškritimas) ir sugedus kompiuteriui neatsižvelgiant į tai, ar tai garantinis, ar negarantinis gedimas, kreipiasi / 
kreipsis būtent į tą įmonę, iš kurios pirko kompiuterį. Skirtingai nei kituose anketos blokuose, kainos, kurią vartotojai 
sutiktų mok÷ti už kompiuterio paruošimą garantiniam aptarnavimui, nebuvo  prašoma nurodyti, kadangi kaina siūlant 
paslaugą yra sunkiai prognozuojama, nes kompiuterio atstatymas iki garantinio stovio gali kainuoti nemažai, pvz., jei tai 
„kosmetinis“ remontas, kaina bus vienokia, o jei sugedo kietasis diskas – kaina did÷ja. Atlikus trečiojo bloko analizę, 
galima teigti, kad UAB „Vinlita“, siūlančios kompiuterių paruošimo garantinio aptarnavimo paslaugą, tiksline rinka 
tampa respondentai, kuriems yra atsitikę arba ateityje atsitiks taip, kuomet už garantinį aptarnavimą atsakinga įmon÷ 
nesutiks taisyti kompiuterio teigdama, jog tai ne garantinis gedimas. Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad jei įmon÷ 
siūlys tokią paslaugą, respondentai, kurie ateityje susidurs su min÷ta problema, kreipsis į UAB „Vinlita“. Taip pat 
pastebima, kad apklaustieji, kuriems jau buvo iškilusi garantinio aptarnavimo problema, kreip÷si į UAB „Vinlita“ d÷l 
kompiuterio sutvarkymo, nors įmon÷ dar tokios paslaugos nesiūl÷, ir tai leidžia teigti, kad tokiai paslaugai atsiradus 
rinkoje, bus ir paslaugos pirk÷jų. Ketvirtajame anketos bloke buvo siekiama nustatyti kompiuterių priežiūros ir 
aptarnavimo paslaugų paketo poreikį, analizuojant Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių nuomones. 
Tikslinga buvo nustatyti Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių nuomonę renkantis atskiras IT paslaugas, ar 
IT paslaugų paketą, tod÷l dvyliktuoju klausimu buvo teiraujamasi, ar respondentai teikia pirmumą atskirų IT paslaugų 
įsigijimui, ar jiems priimtinesnis IT paslaugų paketas. Vertinant verslo įmonių atstovų nuomonę nustatyta, kad didžioji 
dalis – 50,69 % pirmenybę teikia paslaugų paketui, nes tada paslaugos dažniausiai kainuoja pigiau, nei perkant jas 
atskirai. Mažiausia dalis – 15,97 % nurod÷, kad pirmumą teikia atskirų paslaugų įsigijimui, nes paslaugos perkamos iš 
skirtingų teik÷jų. Tuo tarpu namų ūkiai taip pat pirmumą teikia paslaugų paketui 35,22 %, kita dalis – 18,87 % 
pirmenybę teikia atskirų paslaugų įsigijimui, nes šie respondentai n÷ra įsitikinę, kad kitos paslaugų pakete esančios 
paslaugos jiems pravers. Tiek verslo įmonių atstovų, tiek namų ūkių paslaugų paketo pasirinkimą gal÷jo įtakoti ne tik 
tai, kad perkant paslaugų paketą jame esančios paslaugos kainuoja pigiau, nei perkant atskirai, bet ir bendras visų 
paketo paslaugų teik÷jas. Toks pasirinkimas yra naudingas verslo įmonių atstovams, namų ūkiams ir paslaugas 
teikiančiai IT įmonei, nes kiekviena paslaugas siūlanti įmon÷ yra suinteresuota parduodi savo produktą. O tuo tarpu 
vartotojams svarbu, kad norint pasinaudoti daugiau nei viena paslauga, jiems tereikia kreiptis į vieną IT įmonę. Siekiant 
nustatyti, kokios paslaugos tur÷tų sudaryti siūlomą paslaugų paketą, respondentams buvo pateikta lentel÷ (žr. 2 lentel÷), 
kurioje nurodyti trylika galimų kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketo elementai. Taip pat 
respondentams buvo suteikta galimyb÷ pasiūlyti savo paslaugų paketo elementą, kurį nor÷tų įsigyti, tačiau nei vienas iš 
apklaustųjų nepasinaudojo šia galimybe. Dauguma verslo įmonių atstovų ir namų ūkių pageidautų, kad paslaugų pakete 
būtų kompiuterin÷s įrangos remontas (verslo įmonių atstovai – 91,11 %, namų ūkiai – 88,36 %), tuo tarpu kaip 
mažiausiai reikalingą paslaugą Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai (52,10 %) įvardijo darbo su kompiuterine įranga 
mokymus, o namų ūkiai (54,64 %) – kompiuterio priežiūrą nedarbo dienomis. Detalesni duomenys apie kompiuterių 
priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketo sud÷tį pateikiami 2 lentel÷je. 

 
2 lentel÷. Šiaulių regiono verslo įmonių atstovams ir namų ūkiams  reikalingas paslaugų paketas 

  Šiaulių regiono verslo 
įmon÷s 

Namų ūkiai 

Pasirinkti atsakymų  
variantaihjkhvariantai 
Paslaugų paketo 
elementai 

Taip 
Reikia 

detalesn÷s 
info 

Ne Taip 
Reikia 

detalesn÷s 
info 

Ne 

Kompiuterin÷s 
įrangos remontas 
 

91,11 % 4,44 % 4,44 % 88,36 % 2,05 % 8,90 % 

Kompiuterin÷s 
įrangos aptarnavimas 
nuotoliniu būdu 

44,72 % 33,33 % 21,95 % 63,57 % 17,83 % 18,60 % 

Periodin÷ 
kompiuterin÷s 
įrangos profilaktika 

69,84 % 12,70 % 17,46 % 80,56 % 10,42 % 9,03 % 

Virusų ir kenk÷jiškų 
programų šalinimas 

84,50 % 7,75 % 7,75 % 83,21 % 5,11 % 11,68 % 

Sudaužytos 
kompiuterin÷s 
įrangos remontas 

66,12 % 10,74 % 23,14 % 50,89 % 9,82 % 39,29 % 

Kompiuterin÷s 
įrangos draudimas 
nuo vagyst÷s 

34,17 % 27,50 % 28,33 % 28,95 % 28,07 % 42,98 % 
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Kompiuterin÷s 
įrangos draudimas 
nuo stichinių 
nelaimių 

26,67 % 28,83 % 47,50 % 21,24 % 27,43 % 51,33 % 

Kompiuterin÷s 
įrangos draudimas 
nuo dužimo 

41,80 % 20,49 % 37,70 % 31,03 % 26,72 % 42,24 % 

Kompiuterio 
priežiūra nedarbo 
dienomis 

34,45 % 13,45 % 52,10 % 29,91 % 15,89 % 54,21 % 

Pakaitin÷ 
kompiuterin÷ įranga 
remonto metu 

72,80 % 12,80 % 14,40 % 59,50 % 14,88 % 25,62 % 

Darbo su 
kompiuterin÷ įranga 
mokymai 

36,67 % 29,17 % 34,17 % 29,90 % 15,46 % 54,64 % 

Pagalba telefonu 
dirbant su 
kompiuterine įranga 

48,36 % 17,21 % 34,43 % 44,34 % 10,38 % 45,28 % 

Pagalba nuotoliniu 
būdu dirbant su 
kompiuterine įranga 

28,52 % 23,77 % 37,70 % 38,38 % 16,16 % 45,45 % 

 
Atlikus lentel÷s duomenų analizę galima pateikti du kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paketus, skirtus 

Šiaulių regiono verslo įmon÷ms ir namų ūkiams. Šie paslaugų paketai buvo sudaryti remiantis išsakyta respondentų 
nuomone: 

3 lentel÷ 

 
Nustačius, kokie kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketo elementai būtų paklausiausi rinkoje, 

svarbu buvo sužinoti, kokią kainą vartotojai sutiktų mok÷ti už savo pasirinktus paslaugų paketo elementus. Priešingai 
nei pirmame ir antrame blokuose, šiame bloke buvo pateiktas atviras klausimas, kuriame respondentai gal÷jo įrašyti 
pinigų sumą, kurią sutiktų mok÷ti už tryliktame anketos klausime pasirinktus paslaugų paketo elementus. Didžiausią 
kainą – 2000 litų – už pasirinktą kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paketą sutiktų mok÷ti 1,49 % respondentų, tuo 
tarpu mažiausią sumą – 20 litų – pasiūl÷ 1,49 % apklaustųjų. Įvertinus visus respondentų pasiūlytus variantus galima 
teigti, kad vidutin÷ suma, kurią sutiktų mok÷ti klientai, būtų 230, 14 litų. Anketoje, skirtoje namų ūkiams, taip pat buvo 
pateiktas atviras klausimas, kuriuo buvo norima sužinoti kainą, kurią siūlo namų ūkiai už paslaugas, sudarysiančias 
kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketą. Namų ūkių didžiausia pasiūlyta suma yra 1000 litų, tokią sumą 
nurod÷ 1,26 % apklaustų namų ūkių. Kaip mažiausią kainą 4,4 % apklaustųjų įvardijo 20 litų. Namų ūkiai už UAB 
„Vinlita“ siūlomą paslaugų paketą vidutiniškai sutiktų mok÷ti 137,79 litus. 

Kadangi UAB „Vinlita“ turi savo virtualią parduotuvę, buvo tikslinga respondentų paklausti, ar jie pageidautų, 
kad kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketo elementus būtų galima pasirinkti ir užsisakyti internetu.
 Didžioji dalis tiek verslo įmonių atstovų (84,06 %), tiek namų ūkių (67,92 %) pageidautų, kad paslaugų paketo 
elementus būtų galima pasirinkti internetu – tai parodo, kad UAB „Vinlita“, nor÷dama geriau patenkinti vartotojų  
lūkesčius, siūlydama šią paslaugą tur÷tų jiems suteikti galimybę paslaugų paketo elementus pasirinkti ir užsisakyti 
internetu. Penktajame anketos bloke respondentų buvo prašoma nurodyti informaciją apie save. Kadangi Šiaulių 
regiono verslo įmonių atstovams ir namų ūkiams buvo pateiktos šiek tiek skirtingos anketos, anketoje, skirtoje Šiaulių 
regiono verslo įmonių atstovams, buvo pateikti du papildomi klausimai. Šiai grupei skirtoje anketoje respondentų buvo 
prašoma nurodyti įmonę, kurią jie atstovauja, ir kompiuterių skaičių įmon÷je, tuo tarpu namų ūkiams skirtoje anketoje 
šių klausimų nebuvo. Papildomi klausimai suteik÷ galimybę UAB „Vinlita“ gauti informacijos apie potencialius įmon÷s 
klientus. Tyrimo metu pasteb÷ta, kad dalis įmonių atstovų nenurod÷ savo pavadinimo, kaip buvo prašoma 16 klausime, 
tokį savo elgesį motyvuodami tuo, jog nenori būti „apipiltos“ reklama. Taip pat UAB „Vinlita“ buvo svarbu sužinoti, 
kiek kompiuterių yra įmon÷je, kurios atstovas buvo apklausiamas, nes įmon÷ aptarnaudama juridinius asmenis 

Šiaulių regiono verslo įmonių atstovams skirtas 
paslaugų paketas 

Namų ūkiams skirtas paslaugų 
paketas 

Kompiuterin÷s įrangos remontas (91,11 %) 
Virusų ir kenk÷jiškų programų šalinimas (84,5 %) 
Pakaitin÷ kompiuterin÷ įranga remonto metu (72,8 %) 
Periodin÷ kompiuterin÷s įrangos profilaktika (69,84 %) 
Sudaužytos kompiuterin÷s įrangos remontas (66,12 %) 

Kompiuterin÷s įrangos remontas (88,36 %) 
Virusų ir kenk÷jiškų programų šalinimas 
(83,21 %) 
Periodin÷ kompiuterin÷s įrangos 
profilaktika (80,56 %) 
Kompiuterin÷s įrangos aptarnavimas 
nuotoliniu būdu (63,57 %) 
Pakaitin÷ kompiuterin÷ įranga remonto 
metu (59,5 %) 
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orientuojasi į įmones, kurių kompiuterių skaičius neviršija 50. Atlikus gautų tyrimų analizę nustatyta, kad tyrimo metu 
buvo apklaustos Šiaulių regiono verslo įmon÷s, kuriose vidutiniškai yra 13 kompiuterių. 

Anketoje, skirtoje namų ūkiams, buvo prašoma nurodyti, kiek kompiuterių jie turi namuose, nes UAB 
„Vinlita“ siūlomos paslaugos orientuotos į fizinius asmenis, kurie turi kompiuterį. Apklausos metu nustatyta, kad 
vienam apklaustajam tenka 1,5 kompiuterio. UAB „Vinlita“, siekdama kokybiškesnio klientų aptarnavimo, stengiasi 
bendrauti su kiekvienu klientu individualiai, tod÷l viename iš paskutiniųjų anketos klausimų tiek Šiaulių regiono verslo 
įmonių atstovų, tiek ir namų ūkių buvo teiraujamasi, ar jie nor÷tų, kad UAB „Vinlita“ apie naujas IT paslaugas juos 
informuotų individualiai. Nurodytas vienas iš būdų – elektroninis paštas.  

Pasiteiravus respondentų, ar jie nor÷tų būti individualiai informuojami apie naujas IT paslaugas, gauti 
duomenys parodo, kad 58,82 % apklaustųjų nepageidautų būti individualiai informuojami, kita dalis – 41,18 % 
informaciją apie UAB „Vinlita“ siūlomas naujas IT paslaugas nor÷tų gauti (žr. 7 pav.).  
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7 pav. Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių pageidavimas apie naujas IT paslaugas informuoti individualiai 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Situacija šiek tiek pasikeičia atlikus namų ūkių apklausos metu gautų duomenų analizę. Pastebima, kad 

58,75 % respondentų pageidautų, jog UAB „Vinlita“ juos informuotų individualiai apie savo naujas paslaugas, tačiau 
40,25 % nurod÷, kad jiems tokios informacijos nereikia. Verslo įmonių atstovai ir namų ūkiai, norintys gauti 
informaciją individualiai, tur÷jo galimybę nurodyti savo elektroninį paštą. Nurodžius elektroninį paštą UAB „Vinlita“ 
vadovai individualiai susisieks su kiekvienu apklausoje dalyvavusiu asmeniu.  

IŠVADOS 

 
1. Charakterizuojant naujų paslaugų teorinį kontekstą svarbu apibūdinti paslaugos sąvoką ir paslaugos 

savybes. Paslauga – tai procesas, kurio metu patenkinami tiek paslaugų teik÷jo, tiek ir paslaugų 
vartotojo poreikiai. Pagrindin÷s paslaugos savyb÷s: neapčiuopiamumas, heterogeniškumas, 
vienalaikiškumas, nepatvarumas, nuosavyb÷s nepakeičiamumas. Pagrindin÷s priežastys, turinčios 
poveikį naujų paslaugų kūrimui, yra: paklausos pasikeitimas rinkoje, konkurentų paslaugų pasiūla, įmon÷s 
potencialo pasireiškimas, teisiniai aplinkos pokyčiai, visuomeniniai pokyčiai bei technin÷ pažanga. 

2. Naujų paslaugų kūrimo procesas vykdomas šešiais etapais: id÷jų generavimas, id÷jų atranka, koncepcijos 
parengimas, verslo analiz÷, tikrinimas, naujov÷s komercializacija. 

3. Marketingo tyrimai yra informacijos paieškos procesas, kurio metu surinkta informacija apdorojama, 
analizuojama, o pateiktos išvados ir rekomendacijos įtakoja įmon÷s marketingo padalinio veiklą priimant 
svarbius sprendimus, susijusius su marketingo kompleksu. Priimti sprendimai padeda išsiaiškinti vartotojų 
lūkesčius, o tai leidžia įmonei geriau pažinti savo vartotojus ir tenkinti jų poreikius. 
Marketingo tyrimų rūšys skirstomos pagal: rezultatų teorinį ir praktinį reikšmingumą (taikomieji, 
fundamentalieji); tyrimų tikslus (žvalgybiniai, aprašomieji, priežastiniai, paieškos-numatymo); naudojamų 
duomenų šaltinius (kabinetiniai, lauko); informacijos pobūdį (kiekybiniai, kokybiniai); trukmę (tęstiniai, 
vienkartiniai). 

4. UAB „Vinlita“ (IT paslaugas teikianti įmon÷), siekdama sužinoti, ar naujos siūlomos paslaugos bus 
reikalingos vartotojams, užsak÷ atlikti esamų bei potencialių klientų nuomonių tyrimą. Kiekybiniame 
tyrime dalyvavo du UAB „Vinlita“ aptarnaujami segmentai – Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai ir 
namų ūkiai. Respondentams buvo pateiktos skirtingos anketos. Anketą, skirtą Šiaulių regiono verslo 
įmonių atstovams, sudar÷ 20 klausimų, tuo tarpu anketa, skirta namų ūkiams, buvo sudaryta iš 18 
klausimų. Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių nuomonių tyrimo metu buvo išdalinta 320 
anketų: 160 anketų Šiaulių regiono verslo įmonių atstovams (grįžo 145; grįžtamumas 90,6 %), 160 anketų 
namų ūkiams (grįžtamumas 100 %). 

5. Išanalizavus pirmąjį anketos bloką, kuriame buvo tiriamas pasaulin÷s garantijos aptarnavimo poreikis 
Šiaulių regiono verslo įmonių ir namų ūkių požiūriu, nustatyta, kad daugiau nei pus÷ apklaustųjų (įmonių 
atstovai – 79,86 %, namų ūkiai – 69,81 %) nežino, jog užsienio šalyse įsigytiems kompiuteriams 
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garantinis remontas gali būti atliktas Lietuvoje (Šiauliuose) – tai galimyb÷ UAB „Vinlita“ prad÷ti teikti 
pirmai tokias paslaugas ir padidinti užimamos rinkos dalį. Nors rinkos niša dabar n÷ra užpildyta, 
respondentų paklausus, ar jie turi kompiuterį, įsigytą ne Lietuvoje, paaišk÷jo, kad tik nedidel÷ dalis 
apklaustųjų turi kompiuterius, įsigytus užsienyje (įmon÷s – 9,72 %, namų ūkiai – 15,09 %). UAB 
„Vinlita“, siūlančios pasaulin÷s garantijos aptarnavimo paslaugą, tiksline įmon÷s rinka tampa vartotojai, 
turintys kompiuterius su nepasibaigusiu garantiniu terminu, o respondentų, atitinkančių tikslin÷s rinkos 
charakteristikas (turi kompiuterį, įsigytą užsienyje, kuriam dar n÷ra pasibaigęs garantinis terminas), yra: 
Šiaulių regiono verslo įmonių tarpe 5,52%, namų ūkių – 7,5 %. Respondentų paklausus, ką jie darytų, jei 
sugestų užsienyje įsigytas kompiuteris, kurio garantinis terminas n÷ra pasibaigęs, rezultatai parod÷, kad 
beveik vienodas apklausoje dalyvavusių skaičius eitų į jau žinomą IT įmonę (įmonių atstovai – 47,92 %, 
namų ūkiai – 44,77 %) arba kreiptųsi į UAB „Vinlita“. 

6. Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai už pasaulin÷s garantijos aptarnavimo paslaugą vidutiniškai sutiktų 
mok÷ti 76,5 lito, namų ūkiai – 70 litų.  

7. UAB „Vinlita“, siūlydama garantinio aptarnavimo per÷mimą iš veiklą nutraukusių įmonių, orientuojasi į 
tą vartotojų grupę, kurie patenka į situaciją, kai garantinį aptarnavimą turinti atlikti įmon÷ nutraukia 
veiklą. Tyrimo metu nustatyta, kad respondentai nežino, jog Šiauliuose yra įmon÷, kuri teikia garantinį 
aptarnavimą, perimtą iš veiklą nutraukusių įmonių, ir iškilus tokiai problemai, sprendžia ją paprasčiausiu 
būdu – kreipiasi į bet kurią įmonę, kuri užsiima kompiuterių remontu. Jei UAB „Vinlita“ didesnį d÷mesį 
skirs naujų paslaugų r÷mimui, t. y. sudarys efektyvią marketingo komunikacijos strategiją, didel÷ 
tikimyb÷, kad respondentai, kurie nurod÷, jog kreipsis į bet kurią IT įmonę, radę informacijos apie UAB 
„Vinlita“ siūlomas paslaugas, kreipsis būtent į įmonę, kuri iniciavo tyrimą. 

8. Nustatant paslaugos – garantinio aptarnavimo per÷mimas iš veiklą nutraukusių įmonių – poreikį Šiaulių 
regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių požiūriu, taip pat svarbu buvo išsiaiškinti, kokią kainą 
apklaustieji sutiktų mok÷ti už garantinio aptarnavimo per÷mimą. Remiantis gautais rezultatais nustatyta, 
kad vidutiniškai už šią paslaugą respondentai sutiktų mok÷ti 69,35 Lt (Šiaulių regiono verslo įmonių 
atstovai) ir 67,09 Lt namų ūkiai. Vertinant vartotojų pasirinktus atsakymo variantus galima teigti, kad 
optimaliausia paslaugos kaina būtų 70 Lt. 

9. Atlikus trečiojo bloko analizę galima teigti, kad UAB „Vinlita“ siūlant kompiuterių paruošimo garantinio 
aptarnavimo paslaugą, jos tiksline rinka tampa respondentai, kuriems yra atsitikę arba ateityje atsitiks taip, 
kuomet už garantinį aptarnavimą atsakinga įmon÷ nesutiks taisyti kompiuterio teigdama,  jog tai ne 
garantinis gedimas. Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad jei įmon÷ siūlys tokią paslaugą, respondentai, 
kurie ateityje susidurs su min÷ta problema, kreipsis į UAB „Vinlita“, taip pat pastebima, kad apklaustieji, 
kuriems jau buvo iškilusi garantinio aptarnavimo problema, kreip÷si į UAB „Vinlita“ d÷l kompiuterio 
sutvarkymo, nors įmon÷ dar tokios paslaugos nesiūlo, ir tai leidžia teigti, kad tokiai paslaugai atsiradus 
rinkoje, bus ir paslaugos pirk÷jų.  

10. Ketvirtajame anketos bloke buvo siekiama nustatyti kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų 
paketo poreikį, analizuojant Šiaulių regiono verslo įmonių atstovų ir namų ūkių nuomones. Nustatyta, kad 
respondentai, pirkdami IT paslaugas, pirmenybę teikia paslaugų paketui, nes tada paslaugos kainuoja 
pigiau, nei perkant jas atskirai. Tiek Šiaulių regiono verslo įmonių atstovai, tiek ir namų ūkiai pageidautų, 
jog paslaugų pakete būtų kompiuterin÷s įrangos remontas, virusų bei kenk÷jiškų programų šalinimas, tuo 
tarpu kaip mažiausiai reikalinga paslauga nurodyta darbo su kompiuterine įranga mokymai ir kompiuterio 
priežiūra nedarbo dienomis. 

11. Nustačius, kokie kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketo elementai būtų paklausiausi 
rinkoje, svarbu buvo sužinoti, kokią kainą vartotojai sutiktų mok÷ti už savo pasirinktus paslaugų paketo 
elementus. Didžiausia kaina buvo nurodyta 2000 Lt, tuo tarpu mažiausia – 20 litų. Įvertinus visus 
respondentų pasiūlytus variantus, galima teigti, kad vidutin÷ suma, kurią sutiktų mok÷ti klientai, būtų 230, 
14 Lt. 

12. Atlikus duomenų analizę galima teigti, kad paklausiausia UAB „Vinlita“ naujai siūloma paslauga būtų 
kompiuterių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų paketas, mažiausiai paklausi – pasaulin÷s garantijos 
aptarnavimas.  
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Summary 
 
The new services offered to the market for the companies have many-sided influence, as a result, it is 

important to evaluate the situation in the market. Companies have to estimate if a new service will be useful for 
customers before offering the new service to the market. One of the way to estimate demand of the service is to do the 
marketing research. UAB “Vinlita“ decided to make the following research. 

The purpose of this research is to estimate if the new services offered by UAB “Vinlita” will be useful for the 
customers.  

The object of the research is the new services that UAB “Vinlita” is offering: world-guarantee service, 
guarantee service takeover from failed companies, preparing of computers for guarantee service, package of computers 
upkeep and service. 

The task of the research is to prepare an instrument of the demand research; to interpret the results of the 
research. 

To achieve the purpose of this research a quantitative method with questionnaire was used.  Siauliai Region 
Business Companies Delegates and Households have taken a part in this survey. 

After the accomplishing the marketing research, the following facts were revealed that the highest demand is 
on the service of a package of computers upkeep and service, meanwhile, the lowest demand is on the world-guarantee 
service. 
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ĮVADAS 

  
Temos aktualumas. Lietuvoje ir pasaulyje vykstantys spartūs socialiniai pokyčiai bei naujų technologijų raida 

verčia verslo subjektus skubiai reaguoti į naujus rinkos iššūkius: kurti ir diegti naujas technologijas, produktus ir 
paslaugas. Tikslus ir skubus vartotojų norų identifikavimas bei juos patenkinančių prekių ir paslaugų sukūrimas ar 
atnaujinimas, skubi reakcija į paklausą, tapo būtina s÷kmingos verslo raidos ir pl÷tros sąlyga.  

Nagrin÷jamos temos aktualumą lemia jos gvildenama problematika ir praktinis pritaikomumas. Lietuvoje n÷ra 
duomenų baz÷s, kurioje būtų skelbiami privačių asmenų kontaktai (mobilaus ryšio telefonų numeriai, namų adresas, 
„Skype“ vardas, el. pašto adresas). Mobilaus ryšio operatoriai apie savo klientus kontaktin÷s informacijos neteikia, nes 
jie neteikia informacijos telefonu paslaugų. Vienintel÷ privačių asmenų kontaktų duomenų baz÷ yra fiksuoto ryšio 
abonentų „Teo telefonų knyga“. Įmon÷s, teikiančios informaciją telefonu, atliktas užsakomasis tyrimas parod÷, kad 
tokia duomenų baz÷ yra reikalinga. Nuo 2008 metų pabaigos įmon÷ įdieg÷ ir prad÷jo teikti 118 „Užrašų knygut÷“ 
paslaugą. Paslauga teikiama daugiau kaip pusę metų, tod÷l svarbu ištirti vartotojų poreikį naujai teikiamai paslaugai bei 
nustatyti jos tobulinimo gaires. Tyrimo metu gauti rezultatai bus panaudoti praktiškai tobulinant paslaugos „118 užrašų 
knygut÷“ diegimo procesą. 
 Tyrimo tikslas – ištirti paslaugos „Užrašų knygut÷“ Radviliškio miesto gyventojų poreikį.   

Tyrimo objektas – Radviliškio miesto gyventojų nuomon÷ apie paslaugą „Užrašų knygut÷“.  
Tyrimo uždaviniai: 
1. Apžvelgti vartotojo vaidmenį bei vartotojo poreikių identifikavimo svarbą paslaugos įvedimo etape. 
2. Ištirti informacijos telefonu paslaugos „118 užrašų knygut÷“ poreikį Radviliškio mieste. 
Tyrimo metodai: 
1. Mokslin÷s literatūros analiz÷. 
2. Kiekybinis žvalgomasis tyrimas anketin÷s apklausos būdu. 
 

VARTOTOJŲ POREIKIŲ IDENTIFIKAVIMAS PASLAUGOS ĮVEDIMO ETAPE 
  

Teikiama paslauga yra tiesiogiai susijusi su vartotojų poreikių patenkinimu arba nepatenkinimu. Vartotojo 
funkcijos, vartotojo dalyvavimo paslaugos teikime veiksniai, teikiamos paslaugos kokyb÷s kriterijai, paslaugos diegimo 
ir teikimo procesas yra tiesiogiai susiję ir turi tiesioginį poveikį vartotojo pasitenkinimui teikiama paslauga. Svarbu 
pabr÷žti, jog paslauga vartotojui – tai priemon÷ patenkinti savo kaip vartotojo bei rinkos dalyvio poreikius.  

Įmon÷s, teikiančios paslaugas, diegiančios paslaugas arba tobulinančios jau esamas paslaugas tur÷tų siekti, kad 
konkretus vartotojas (klientas) „įprastų“ naudotis įmon÷s teikiamomis paslaugomis, kliento paslaugos vartojimas taptų 
puikia prielaida formuotis santykiams „ištikimo kliento“ su „ištikima įmone“. Tokį santykį Kotler (2002) (kliento ir 
įmon÷s) vadina „santykių marketingu“. Santykių marketingo tikslas – užmegzti ilgalaikius ir pelningus santykius su 
vartotoju (klientu).  

Svarbiausiu prekių pirkimo ir vartojimo motyvu tampa poreikis (kitur vadinamas reikme). Poreikį lengviausia 
suprasti kaip ko nors naudingo nebuvimą. R. Virvilait÷ (1997) poreikį apibūdina kaip esamosios ir pageidaujamos 
situacijos neatitikimą ir norą šį neatitikimą įveikti, pašalinti ar pan. Poreikis susiformuoja veikiant vidiniams ar 
išoriniams veiksniams. 

Norint apibūdinti vartotojų poreikius privalu pasitelkti kitų sričių, tokių kaip psichologija, sociologija, 
antropologija ir kitų mokslinių sričių, teorines koncepcijas, atliktus taikomuosius tyrimus. Pagrindinis tikslas kiekvienos 
įmon÷s, siekiančios įdiegti naują paslaugą, produktą arba patobulinti esamus, tur÷tų būti tiesiogiai susijęs ir orientuotas į 
potencialių klientų poreikių žinojimą, jų supratimą, patenkinimą bei pasitenkinimo rodiklių vertinimą. Tai reiškia, kad 
siekiant įdiegti naują paslaugą arba siekiant patobulinti esamą, visų pirma, privalu akcentuoti tai, kad siekiama 
patenkinti kliento poreikį arba siekiama „sukurti poreikį“, tai yra: 

• siekiama klientui įrodyti, kad jis turi nepatenkintų poreikių; 
• siekiama nurodyti, kur ir kaip jis gali patenkinti poreikius; 
• siekiama sukurti „poreikių tenkinimo įprotį“;  
• siekiama sukurti instrumentą, kuris pad÷tų iš kliento gauti informaciją apie tai, kokius poreikius jis 

patenkino ir ar optimaliai buvo patenkinti jo poreikiai. 
Remiantis poreikių teorijomis galima teigti, jog egzistuoja tam tikri poreikiai, kurie skatina individą vienaip ar 

kitaip elgtis, veikti, bet svarbiausia, kiekvienas individas ieško būdų, kaip gal÷tų patenkinti asmeninius poreikius. Be to, 
kiekvienam asmeniui būdinga individuali poreikių tenkinimo hierarchija, tai yra, kiekvienas asmuo turi prioritetinius 
poreikius, kuriuos pirmiausiai ir stengiasi patenkinti. Tad įmon÷ms vert÷tų atkreipti d÷mesį į tai, kokie poreikiai yra 
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būdingiausi tai rinkos daliai, kuriai jie ketina pasiūlyti savo paslaugą. Kiekvieną iš šių teorijų galima panaudoti siekiant 
įvertinti kliento poreikius ir, atsižvelgus į išreikštus kliento poreikius, sukurti, įdiegti, teikti paslaugą, labiausiai 
atitinkančią jo poreikius, lūkesčius. 

Rengiant paslaugos paketą klientui reikia pažinti rinką bei pasirinkti tą rinkos dalį, kuriai ir bus skirtos 
paslaugos. Juolab kad svarbu atkreipti d÷mesį į tai, jog klientų poreikius lemia tam tikros charakteristikos, kuriomis jie 
pasižymi. Mokslininkai pristato skirtingus kriterijus, kuriais remiantis bandoma apibūdinti vartotoją.  

Daugelis mokslininkų bei marketingo praktikų atkreipia d÷mesį į vartotojo demografines charakteristikas ir 
kuria statistinio vartotojo paveikslą. Analizuojant potencialaus kliento poreikius svarbu įvertinti visus veiksnius, kurie 
daro poveikį jo, kaip vartotojo, elgsenai. 

Pasak V. Sūdžiaus (2002), poreikiai įgauna specifinę reikmių formą pagal žmogaus išsilavinimo ir kultūrinį 
lygį, gyvenimo būdą ir asmeninius interesus, tod÷l reikm÷s gali tur÷ti skirtingą reikšmę, nevienodai reikštis ir būti 
tenkinamos. Žmogaus reikm÷, poreikis ir jo pateikta užklausa verslui kelia reikalavimą, kad tur÷tų būti ir tokia pasiūla, 
kuri už tam tikrą kainą tenkintų jo specifinius,  individualius ir kitokius poreikius. 

Poreikiai sudaro paklausos turinį ir priklauso nuo pasiūlos. Jie tenkinami vartojant ar naudojant produktus, 
atitinkančius vartotojų reikalavimus. 

Rečiau vartotojų poreikiai skirstomi į: 
• individualius asmeninius ir grupinius poreikius;  
• asmeninio pobūdžio, šeimos ir namų ūkio, gamybinius techninius poreikius;  
• profesin÷s veiklos ir verslo poreikius;  
• visuomenin÷s veiklos, kolektyvinius ir valstybinius poreikius. 

V. Sūdžius (2002) pateikia S. B. Koverino mintį, teigiančią, jog visi poreikiai susiję arba sukelti darbo, 
bendravimo, pažinimo ir rekreacijos būtinumo.  

Tiriant paslaugų vartotojus taip pat labai svarbūs ir kiti dalykai. Pirmiausiai reikia įsitikinti, kod÷l vartotojas 
perka įmon÷s paslaugas, ar įmon÷s paslaugos tikrai unikalios. Jei įmon÷s paslauga tikrai unikali, reik÷tų šį unikalumą 
tik išryškinti. 

Siekiant įdiegti ar parduoti paslaugą, svarbu nustatyti vartotojo tipą, atsižvelgiant į vartotojo tipą arba vartotojo 
atliekamą vaidmenį parengti paslaugos pardavimo strategiją. 

Atlikus vartotojo poreikių analizę galima daryti išvadą, jog paslaugos kūrimo, diegimo, pardavimo bei 
tobulinimo procesui daro poveikį vartotojo poreikiai, tačiau įmon÷s, diegdamos ir naudodamos vartotojo poreikių 
teorijas praktiškai, marketinge gali formuoti vartotojo poreikius, įpročius bei juos keisti. 

 
TYRIMO METODIKA 

 
Nagrin÷jamai temai ištirti praktiniu aspektu buvo atlikta apklausa raštu, kurios metu, vadovaujantis nustatyta 

tyrimų metodika, kaip privatūs asmenys buvo apklausti Radviliškio miesto įmonių darbuotojai. Taikyta netikimybin÷, 
patogioji atranka, kai naudojant mažiausiai resursų (taupant laiką ir pinigus) apklausiami lengviausiai pasiekiami 
respondentai (Luobikien÷, 2000). Pasirinkta tirti įvairių organizacijų darbuotojus, kad būtų galima gauti kuo 
reprezentatyvesnę respondentų imtį ir tyrimo duomenis (Pranulis, 2007). Norint gauti leidimą darbuotojų apklausai 
atlikti buvo iš anksto tariamasi telefonu, o po to dar tiesiogiai su įmon÷s personalo ir administracijos atstovais, 
supažindinama su tyrimo tikslais ir anketa.  

Tyrimo metu orientuotasi į socialiai ir ekonomiškai aktyvius respondentus, galinčius (ekonomiškai paj÷gius) ir 
norinčius (socialiai orientuotus) naudotis informacijos telefonu tarnybos paslaugomis. Tyrimo respondentai – tai 
dirbantys, socialiai ir ekonomiškai aktyvūs, į 25–55 metų amžiaus kategoriją, neišskiriant lyties, patenkantys asmenys. 
Respondentams apibūdinti pasitelktos trys demografin÷s charakteristikos: lytis, amžius ir išsilavinimas. 

Apklausos metu įmonių darbuotojams pateikta 110 anketų. Anketavimas vyko 2009 m. geguž÷s 6–8 dienomis. 
Respondentai noriai sutiko dalyvauti apklausoje ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Siekiant užtikrinti tyrimo 
etiškumą buvo nustatytos šio tyrimo etin÷s normos.  

Tyrimo anketa sudaryta iš 22 klausimų. Anketos klausimai gali būti sugrupuoti į 3 dalis, kurios atskirai 
neišskiriamos: 

• Bendroji (įvadin÷) dalis. Ją sudaro 4 klausimai. Ši dalis skirta informacijai apie naudojimąsi 
informacijos telefonu tarnybų paslaugomis surinkti; 

• Tikslin÷ dalis. Ją sudaro 15 klausimų, skirtų informacijai apie naujai teikiamos paslaugos „118 užrašų 
knygut÷“ poreikį Radviliškio miesto gyventojams surinkti. Ši klausimų dalis parengta atsižvelgiant į 
viešai pateikiamą informacijos telefonu tarnybos informaciją internete. 

• Demografin÷ dalis. Ją sudaro 3 klausimai, kurie skirti respondentų grupei apibūdinti. 
Anketoje pateikta 19 uždarų klausimų su įvairiais atsakymų variantais bei 3 atviri klausimai, kuriuos 

nesud÷tinga apibendrinti ir pavaizduoti grafiškai, kadangi jų atsakymų variantai numanomai aiškūs (riboti) bei užduoti 
nesufleravimo tikslu. 

Apklausos metu gauti respondentų duomenys skaičiuoti MS Exel programa, taikant sveikųjų skaičių ir 
procentinę išraiškas bei grafines iliustracijas. Suskaičiuoti duomenys pateikiami lentelių ir grafikų pavidalu. Jų pagrindu 
atlikta gautų rezultatų analiz÷-interpretacija. 
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Anketin÷je apklausoje dalyvavo 108 asmenys, iš jų 74 moterys, arba 68 %, ir 33 vyrai, arba 31 % respondentų, 
vienas lyties nenurod÷. 

Pus÷ tyrime dalyvavusių asmenų nurod÷ turį aukštąjį (aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį)  
išsilavinimą, 1/6 respondentų nurod÷ turį aukštesnįjį, 1/5 – vidurinį arba spec. vidurinį, labai nedidel÷ dalis – tik 3 % – 
pagrindinį arba profesinį ir 1/11 (9 %) respondentų savo išsilavinimo nenurod÷. 

Trečioji demografin÷ charakteristika, naudota respondentų grupei apibūdinti, – amžius.  Tai labai svarbus 
rodiklis, kuris būtinas norint sudaryti informacijos telefonu kliento portretą. Vadovaujantis informacijos telefonu 
tarnybos prioritetais, paslaugos teikimas orientuojamas į dvi tikslines grupes: 20–29 metų amžiaus grup÷ (346 tūkst. 
gyventojų) ir 30–44 metų amžiaus grup÷ (509 tūkst. gyventojų). Tyrimo respondentai – tai dirbantys, socialiai ir 
ekonomiškai aktyvūs 25–55 metų amžiaus asmenys. 

 
PASLAUGOS „UŽRAŠŲ KNYGUTö“ POREIKIO ANALIZö 

   
Pus÷ apklausoje dalyvavusių asmenų nurod÷, kad bendrovių, teikiančių informaciją telefonu, paslaugomis 

naudojasi kelis kartus per metus. Šiek tiek daugiau kaip penktadalis (22 %) nurod÷, kad informacijos telefonu 
paslaugomis naudojasi 3–4 kartus per pusmetį. Dažniausiai (1 kartą per savaitę) paslaugomis besinaudojančių asmenų iš 
visos respondentų grup÷s sudar÷ 4 %, šiek tiek rečiau  (2–3 kartus per m÷nesį) – 1/7, arba 15 % respondentų. 
Paslaugomis nesinaudoja beveik 1/10 (9 %) visų apklausoje dalyvavusių asmenų. 

Informacijos telefonu 118 paslaugas teikianti bendrov÷ savo internetiniame puslapyje nurodo, kad vidutiniškai 
per dieną tarnybos konsultantai atsako iki 30 tūkst. skambučių (nuo 9 tūkst. iki 15 tūkst. savaitgaliais ir nedarbo 
dienomis, iki 40 tūkst. „piko” dienomis). Skambinantis asmuo vidutiniškai aptarnaujamas trumpiau nei per 50 sek., 
prarastų skambučių skaičius per m÷nesį mažiau nei 1,5 %, klientų pasitenkinimo / lojalumo rodiklis yra didžiausias 

Lietuvoje – 75 % (rinkos vidurkis – 53 %) (Lintel. [žiūr÷ta 2009-05-11]. Prieiga per internetą <http://www.lintel.lt/lt/ 

paslaugos/118/apie _paslauga>.) 
Pasiteiravus respondentų, kokiais informacijos telefonų numeriais dažniausiai skambina, užduotas atviras 

klausimas siekiant išvengti sufleravimo. Didžioji dalis respondentų (74 %) nurod÷ skambinantys numeriu 118, beveik 
1/5 nenurod÷ jokio informacijos telefono numerio, likusioji dalis (1/11, arba 9 %) dažniausiai skambina kitais 
informaciniais numeriais: 117, 1616, 1588, 112, 1551, 1817, 1816, 1544. Šių informacinių numerių analiz÷ gal÷tų 
suteikti informacijos paslaugų telefonu teik÷jui veiklos tobulinimo gaires ir kryptis. 

Respondentų atsakymai gauti pasiteiravus, kod÷l respondentai skambina informacijos telefonu, iliustruojami 1 
lentel÷je. 

1 lentel÷. Kod÷l skambinate informacijos telefonu? 

Atsakymai Respondentų 
skaičius 

Respondentų 
proc. 

Nes nerandu informacijos internete 12 11 % 
Nes nerandu informacijos kataloge 2 2 % 
Nes nerandu informacijos spaudoje 6 6 % 
Nes kiti informacijos šaltiniai (spauda, internetas, TV) tuo 
metu neprieinami 

32 30 % 

Nes mano tur÷ta informacija (pvz., kontaktai) pasikeit÷ 17 16 % 
Nes informacijos man reikia skubiai 72 67 % 
Nes taupau laiką, kurį gal÷čiau sugaišti ilgai paieškai 36 33 % 
Neatsak÷ 6 6 % 
Iš viso respondentų: 108  

Šaltinis: sudaryta autor÷s 
 
Pateikiamoje rezultatų lentel÷je matyti, kad didžioji dalis, t. y. 2/3 respondentų nurod÷, kad informacijos 

telefonu bendrov÷s paslaugomis naudojasi, kai informacijos reikia skubiai, 1/3 nurod÷, kad skambina tuomet, kai taupo 
laiką, kurį gal÷tų sugaišti ilgai informacijos paieškai, be to, dar 1/3 atsakymų rodo, kad skambinama tuomet, kai kiti 
informacijos šaltiniai (spauda, internetas, TV ir pan.) būna neprieinami. Kas šeštas respondentas paslaugomis naudojasi, 
kai tur÷ta informacija pasikeit÷, kas dešimtas – kai informacijos neranda internete.  

Vadovaujantis gautais rezultatais galima teigti, kad daugeliui respondentų yra žinomos informacijos telefonu 
118 teikiamos paslaugos. Didžioji dauguma respondentų – 9 iš 10 – žino, kad paskambinę min÷tu informacijos telefonu 
gali sužinoti įmonių kontaktus bei viešojo keleivinio transporto tvarkaraščius, 7 iš 10 respondentų žino, kad gali 
sužinoti laisvalaikio ir pramogų renginius bei jų vietas, beveik 7 iš 10 (65 %) žino, kad gali sužinoti informaciją, 
susijusią su sportu, 6 iš 10 žino galį sužinoti privačių asmenų kontaktus, 5 iš 10 žino galį sužinoti enciklopedinę 
informaciją. Sud÷tingiausiai apibūdinti įmon÷s deklaruojamą ambiciją atsakyti į visus klientams svarbius klausimus. Tai 
rodo ir vykdytos apklausos rezultatai – 44 % respondentų mano (tikisi), kad paskambinę informacijos telefonu gali gauti 
išsamią informaciją į aukščiau anketoje išvardytus klausimus. Tačiau bendrov÷ siekia maksimalių rezultatų bei 
maksimalaus klientų poreikių patenkinimo. Internetiniame puslapyje pristatydama savo paslaugas bendrov÷ deklaruoja, 
kad atsakys į visus klientams svarbius klausimus. Jei atsakymo nepavyktų pateikti iš karto, konsultantas yra pasirengęs 
perskambinti sutartu laiku (118. [žiūr÷ta: 2009-05-11]. Prieiga per internetą <http://www.118.lt/Pages/Info/>.)  
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Labai svarbūs rezultatai paslaugos „118 užrašų knygut÷“ poreikiui apibūdinti iliustruojami 2 lentel÷je. Joje 
pateikiama informacija, kokiais būdais apklausos dalyviai ieško privačių kontaktų. 

2 lentel÷. Kaip ieškote reikiamų privačių kontaktų? 

Atsakymai 
Respondentų 

skaičius 
Respondentų 

proc. 
Peržiūriu savo užrašų knygutę 52 48 % 
Teiraujuosi giminaičių, draugų, pažįstamų 43 40 % 
Peržiūriu Teo abonentų knygą 30 28 % 

Naršau internete 48 44 % 
Skambinu informacijos telefonu 118 63 58 % 
Kita/nenurod÷ 4 4 % 

Iš viso 108  
Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Į šį klausimą žodis „ieškoti“ buvo įtrauktas neatsitiktinai, kadangi nor÷ta sužinoti, kaip apklausos dalyviai 

ieško reikiamų privačių kontaktų, kai lengvai neranda, t. y. tokių kontaktų, kuriems rasti reik÷tų sugaišti nemažai laiko, 
arba nežino, kur ar kaip jų ieškoti, arba jų jiems reikia skubiai. Respondentų paieškos būdus iliustruoja aukščiau esanti 
lentel÷. Vadovaudamiesi šiais rezultatais, kurie papildo kitus apklausos rezultatus (žiūr÷ti 1 lentelę), galime teigti, kad 
didžioji respondentų dalis (net 6 iš 10 asmenų) ieškodami privačių kontaktų kreipiasi  informacijos telefonu 118. Pus÷ 
apklausoje dalyvavusių asmenų privačių kontaktų ieško savo asmenin÷je „užrašų knygut÷je“, kurią galima apibūdinti 
(numanomai įsivaizduoti) kaip popierinę ar mobilaus telefono užrašų knygutę, darbo kalendorių ar kitus asmeninius 
užrašus, 2/5 naršo internete (44 %) arba teiraujasi giminaičių, draugų ir pažįstamų (40 %), trečdalis peržiūri TEO LT, 
AB abonentų knygą. 

Įmon÷s, kurios teikia vartotojams informacines paslaugas ir nor÷tų išlikti konkurencingomis šiame teikiamų 
komercinių paslaugų sektoriuje, tur÷tų pasinaudoti pačiomis moderniausiomis ir progresyviausiomis tiek 
informacin÷mis, tiek telekomunikacin÷mis technologijomis šiems santykiams atkurti, palaikyti, vystyti ir užtikrinti jų 
tęstinumą, juolab kad vienas iš kiekvieno asmens svarbiausių poreikių yra bendravimas. Bendravimas visada susijęs su 
turtingu socialinių ryšių tinklu. 

Pasiteiravus respondentų, ar jie turi tokių socialinių ryšių, kurie d÷l vienų ar kitų priežasčių yra nutrūkę, su 
kuriais nor÷tų susisiekti, atnaujinti ryšius, tačiau neturi kontaktų, net 66 % respondentų nurod÷, jog jie turi tokių 
asmenų, su kuriais ryšiai yra nutrūkę ir jie neturi jų kontaktų, tačiau reikalui esant nor÷tų juos rasti. 

Vadinasi, net 2/3, arba 66 %, tyrime dalyvavusių respondentų yra arba gal÷tų tapti potencialiais „118 užrašų 
knygut÷s“ paslaugų klientais. Šią tyrime dalyvavusių respondentų dalį mes gal÷tume pavadinti dar „neatrasta rinkos 
dalimi“. 

Ne mažiau svarbūs tyrimo rezultatai, rodantys, kokius asmeninius kontaktus respondentai nor÷tų gauti apie 
juos dominančius privačius asmenis (3 lentel÷). 

 
3 lentel÷. Kokius asmeninius kontaktus nor÷tum÷te gauti apie Jus dominančius privačius asmenis? 

Mobiliojo ar 
fiksuoto ryšio 

telefono numerį 
Namų adresą El. pašto adresą „Skype“ vardą Atsakymų 

variantai 
Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne 

Kita 

Respondentų sk. 95 1 49 3 43 7 25 9 2 
Respondentų 
proc. 

88 % 1 % 45 % 3 % 40 % 7 % 23 % 8 % 2 % 

Nenurod÷ sk. 12 56 58 74 106 
Nenurod÷ proc. 11 % 52 % 53 % 69 % 98 % 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Respondentai labiau suinteresuoti gauti informaciją, o ne ją teikti. 4 lentel÷je matyti, kad net 88 % respondentų 

nor÷tų sužinoti mobiliojo ar fiksuoto telefono numerį, tačiau 5 lentel÷ rodo, kad tik pus÷ jų (48 %) pasirengę patys šiuos 
kontaktus skelbti. Norinčiųjų gauti namų adresą yra 45 %, o pateikti savąjį pasirengę tik 23 %. El. pašto adresą nor÷tų 
sužinoti 40 % respondentų, jį pateikti gal÷tų ar nor÷tų 35 % apklaustųjų. Kompiuterin÷s bendravimo programos 
„Skype“ adresą nor÷tų sužinoti 23 % apklaustųjų, o jį pateikti – 18 %. Deja, vertinant gautus duomenis respondentų 
sąmoningumo ar konkrečios, nusistov÷jusios nuomon÷s aspektu matyti gana aukštas jų „nuomon÷s netur÷jimo“ lygis, 
kurio neigiamas santykis daugeliu atveju svyruoja tarp 42 ir 69 procentų. 

Pasiteiravus respondentų apie tai, ar jie mano, kad nutolę giminaičiai, draugai, pažįstami, praradę jų kontaktus 
ar jiems pasikeitus, gal÷tų jų ieškoti, parod÷, kad 82 % apklaustųjų mano, jog jų ieškotų. Ir tik 18 % mano, kad jų niekas 
neieškotų.  

Tad norint išsiaiškinti pastarąją informaciją reik÷tų atlikti išsamesnius tyrimus, kurie gal÷tų suteikti vertingos 
informacijos apie tai, kaip „118 užrašų knygut÷“ paslauga gal÷tų pasiekti bet kokį vartotoją. Juolab kad šiandienin÷ 
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informacijos paieškos situacija atkreipia d÷mesį į tai, jog asmenys reikiamos informacijos ieško pasinaudodami būtent 
patikimomis, moderniomis, greitai veikiančiomis, turtingomis duomenų baz÷mis, informacin÷mis sistemomis. 

Tad galime daryti išvadą, jog „118 užrašų knygut÷“ paslaugomis dažniausiai naudojamasi tuomet, kai norima 
rasti nesud÷tingą, greitai randamą, ne itin reikšmingą informaciją, taip pat informaciją, kurios paieškos sistema ir 
duomenų baz÷ nereikalauja didelių laiko, personalo, finansų, kompetencijos ir pan. sąnaudų. 

Remiantis gautais rezultatais, 9 iš 10 respondentų nurod÷, kad nor÷tų, jog jiems reikšmingi asmenys gal÷tų 
rasti jų kontaktus, 6 % apklaustųjų asmenų nurod÷, jog nenor÷tų, kad jų kontaktus gal÷tų rasti net patys artimiausi 
žmon÷s, ir tik 1 % apklaustųjų savo nuomon÷s nepareišk÷. Tad gal÷tume daryti išvadą, jog, jei kontaktų ieškotų 
artimiausi respondentams asmenys, jie nor÷tų, kad kontaktus artimieji rastų. Vadinasi, ši paslauga, kuomet kalbame apie 
privačius kontaktus, yra tapatinama išskirtinai su artimųjų ratu. Tad galima būtų rekomenduoti įmonei, teikiančiai tokio 
pobūdžio paslaugą, atkreipti d÷mesį į paslaugos pobūdį arba tikslinę grupę „artimųjų ratas“. 

Norint nustatyti respondentų socialinio ekonominio aktyvumo lygį, kurį būtų galima iš dalies apibūdinti 
asmenin÷s ar profesin÷s informacijos buvimu virtualiuose socialin÷s komunikacijos tinkluose, buvo pasiteirauta, kaip 
galima rasti jų kontaktus. Prie klausimo pateikti 7 atsakymų variantai (žiūr÷ti 4 lentelę). 

4 lentel÷. Kaip galima rasti Jūsų kontaktus? 

Atsakymų 
variantai 

Įmon÷s, 
kurioje 
dirbu, 

interne-
tiniame 
puslapy-

je 

Interne-
tin÷se 

paieškos 
naršy-
kl÷se 

Virtualių 
bendruo-

menių 
tinklala-
piuose 

Teo 
abonen-
tų tele-

fonų 
knygoje 

Paskambi-
nus 118 

informa-
cijos 

telefonu 

Niekur Nežinau 

Respondentų sk. 45 16 11 32 23 9 22 
Respondentų proc. 42 % 15 % 10 % 30 % 21 % 8 % 20 % 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 
 
Pateikti rezultatai rodo, kad daugelio respondentų kontaktus, nebūtinai asmeninius, galima „kažkur“ rasti. 

Dažniausiai nurodomas informacijos šaltinis – įmon÷s, kurioje respondentas dirba, internetinio puslapio darbuotojų 
kontaktų sąrašas. Tai patvirtino 2/5 visų apklaustųjų. Po to seka Teo abonentų telefonų knyga – 30 %, informacijos 
linija 118 – 21 %, internetin÷s paieškos naršykl÷s – 16 % ir galiausiai virtualių bendruomenių tinklalapiai – 10 %. 
Nežinantys, kur gali būti skelbiama jų kontaktin÷ informacija, sudar÷ 20 % apklaustųjų. Manantys, kad jų kontaktin÷ 
informacija niekur neskelbiama, sudar÷ 8 % respondentų. 

2/3, arba 65 %, apklaustųjų nurod÷, jog nor÷tų pasinaudoti šia nemokama paslauga ir skelbti savo kontaktus 
118 informacin÷je tarnyboje, o 1/3 respondentų, arba 34 % apklaustųjų, nurod÷, jog nenor÷tų naudotis pastarąja 
paslauga. 1 % respondentų apskritai į šį klausimą neatsak÷. Norint atlikti gilesnę šių duomenų analizę reik÷tų atlikti 
papildomus tyrimus, bandant analizuoti nenoro skelbti savo kontaktus ir pasinaudoti šia nemokama paslauga priežastis. 

Kai respondentų buvo paklausta, ar nor÷tų, kad jų asmenin÷ informacija (kontaktai) būtų skelbiami 
informacijos telefonu 118, gauti duomenys parod÷, kad šiuo klausimu tvirtos nuomon÷s jie neturi. Tai rodo didelis 
pareikštos ir nepareikštos nuomon÷s santykis, kuris svyruoja tarp 31 ir 69 procentų. Respondentai n÷ra labai 
entuziastingi savo duomenis skelbti, tačiau labai nor÷tų reikalui esant jiems reikšmingų asmenų kontaktus gauti. Ši 
situacija rodo, ko vartotojai pageidauja iš paslaugos teik÷jo ir kas privalo būti aiškiai suformuluota paslaugos viešinimo 
(marketingo veiksmuose) pranešimuose apie naujai teikiamą paslaugą. Iš gautų rezultatų aiškiai matyti, kad labiausiai 
vartotojai nuogąstauja d÷l asmeninių kontaktų konfidencialumo bei panaudojimo komerciniais tikslais. 

Dauguma apklausoje dalyvavusių asmenų nurod÷, kad apie galimybę nemokamai skelbti savo asmeninius 
kontaktus (53 %) ar informaciją apie vykdomą privačią veiklą (42 %) nežinojo. Šiuo atveju, viena vertus, tikslinga būtų 
atkreipti d÷mesį tiek į naujos paslaugos viešinimo strategiją, kuri (galbūt) gal÷tų būti aktyvesn÷, tačiau, kita vertus, 
patys klientai gali būti „sąmoningai pasyvūs“. Tačiau lieka neįvertinta įmon÷s marketingo strategija, kuri mažai žinoma. 
Būtent tai turint omenyje galima daryti prielaidą, kad aktyvesnių viešinimo veiksmų įmon÷ gal÷tų imtis tuomet, kai bus 
sukaupta, pavyzdžiui, 1 milijonas ar bent 500 tūkstančių privačių kontaktų (neįtraukiant Teo abonentų knygos). Šia 
duomenų baze būtų galima tvirtai remtis viešinant naują paslaugą ir į jos teikimo procesą įtraukti vis naujus klientus. Be 
to, bendrov÷s marketingo specialistai tur÷tų nepraleisti progos, kuri retai pasitaiko, t. y. įtraukti naujos paslaugos 
viešinimo veiksmus į „Lietuvos tūkstantmečio pamin÷jimo“ renginių kampaniją ir siekti pelnyti nacionalin÷s privačių 
asmenų duomenų baz÷s vardą.  

Norint išsiaiškinti, kokiu būdu respondentai nor÷tų, kad jų ieškantys asmenys su jais susisiektų, buvo 
tikrinamos naujai teikiamos paslaugos „118 užrašų knygut÷“ asmeninių duomenų skelbimo alternatyvos. Respondentų 
atsakymus į šį klausimą iliustruoja 5 lentel÷. 

Kaip matyti iš anketoje pateiktų atsakymų variantų, parengtų vadovaujantis teikiamos paslaugos viešumo-
privatumo alternatyvomis, dauguma respondentų nor÷tų, kad jų asmeniniai kontaktai būtų skelbiami netiesiogiai, t. y. 
kad asmeniniai kontaktai niekam be jų žinios nebūtų prieinami. Atsižvelgiant į šį klientų norą tikslinga būtų akcentuoti 
šias duomenų konfidencialumo alternatyvas ir tuo būdu įtraukti naujus vartotojus į abipusiškai naudingą paslaugų 
teikimo procesą. 
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5 lentel÷. Kokiu būdu nor÷tum÷te, kad Jūsų ieškantys asmenys susiektų su Jumis? 
TIESIOGIAI. 

 Jūsų telefono numeris 
būtų skelbiamas 

paskambinus 
informacijos telefonu 

118, o ieškantis asmuo 
gal÷tų iš karto su jumis 

susisiekti 

NETIESIOGIAI. 
Jūsų telefono numeris 

būtų neskelbiamas, 
tačiau jūsų ieškantis 
asmuo gal÷tų būti su 
jumis sujungtas 118 

konsultanto 

NETIESIOGIAI. SMS. 
Jūsų telefono numeris 

būtų neskelbiamas, 
tačiau jūs gautum÷te 

nemokamą sms žinutę 
apie tai, kas ir d÷l ko 

Jūsų ieško 

NETIESIOGIAI.  
Jūsų telefono numeris 
būtų neskelbiamas, 

tačiau jūs gautum÷te el. 
laišką su ieškančio 
asmens kontaktine 

informacija 

ATSAKYMŲ 
VARIANTAI 

TAIP NE TAIP NE TAIP NE TAIP NE 

Respondentų sk. 35 25 35 18 55 17 39 18 
Respondentų proc. 32 % 23 % 32 % 17 % 51 % 16 % 36 % 17 % 
Nenurod÷ sk. 48 55 36 51 
Nenurod÷ proc. 44 % 51 % 33 % 47 % 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

 
Daugiau nei trečdalis respondentų, arba 39 % apklaustųjų, nurod÷, jog n÷ra įrašę savo asmenin÷s kontaktin÷s 

informacijos į „118 užrašų knygutę“ argumentuodami tuo, kad apie tokią paslaugą nieko nežinojo. Gauta informacija 
leidžia daryti prielaidą, jog įmon÷s pagrindinis d÷mesys, diegiant ir tobulinant pastarąją paslaugą, tur÷tų būti kreipiamas 
į vartotojų informavimo stoką. Norint padaryti tikslesnę šių duomenų analizę reik÷tų patikslinti, ką klientams reiškia  
nežinojimas apie paslaugą. Pasteb÷ta, jog vartotojai dažnai nežinojimą linkę tapatinti su informacijos nesupratimu, su 
turimos informacijos pamiršimu arba nesugeb÷jimu išskirti konkrečios informacijos iš informacinio srauto gausos. 
Tačiau bet kokiu atveju įmon÷, teikianti šią paslaugą, tur÷tų tobulinti paslaugos viešinimo procesą. 1/5 respondentų, 
arba 20 % tiriamųjų, nurod÷, kad neįraš÷ savo kontaktin÷s informacijos į „118 užrašų knygutę“, nes mano, jog tie, kas 
nor÷s rasti asmeninius kontaktus, ras juos savarankiškai. 12 % apklaustųjų suabejojo šia paslauga d÷l jos prieinamumo 
tiems vartotojams, kuriems informacijos respondentai niekada neskelbtų. 11 % respondentų jaudinasi d÷l jų galimai 
pažeidžiamo privatumo, 11 % apklaustųjų nurod÷, jog yra pasinaudoję šia paslauga. 5 % apklaustųjų šią paslaugą 
įvardino per brangia jiems ir tik 2 % apklaustųjų nurod÷, kad naudojasi kitų tarnybų informacin÷mis paslaugomis. 

Tad lyginant su kitomis informacin÷mis tarnybomis ir kitų informacinių tarnybų informacin÷mis paslaugomis 
galima daryti išvadą, jog ši paslauga yra lyder÷ informacinių paslaugų rinkoje. Be to, tik 5 % respondentų ją nurod÷ 
kaip per brangią paslaugą. 

Pasiteiravus respondentų apie tai, ar jie ateityje, jei šiuo metu nesinaudoja, ketina pasinaudoti „118 užrašų 
knygut÷“ paslauga, 46 % respondentų nurod÷, kad nežino, ir tai leidžia daryti prielaidą, jog vartotojai nesuvokia šios 
paslaugos naudos ir, tik÷tina, pakankamai gerai geba savarankiškai rasti jiems reikiamus kontaktus bei, reikalui esant, 
informuoti apie save kitus. 29 % apklaustųjų nurod÷, jog pasinaudos ateityje „118 užrašų knygut÷“ paslauga, 16 % 
nenurod÷ nieko, 7 % nurod÷, kad jau naudojasi, ir tik 2 % apklaustųjų nurod÷, kad šia paslauga nesinaudos ateityje. 

Tad galime daryti išvadą, kad Radviliškio miesto gyventojai išreišk÷ vidutinišką poreikį pasinaudoti „118 
užrašų knygut÷“ paslauga.  Respondentų atsakymų į klausimą, kas lemtų jų apsisprendimą pasinaudoti paslauga „118 
užrašų knygut÷“ ir skelbti savo kontaktus, rezultatai iliustruojami 1 paveiksle. 

 
Kas lemtų Jūsų apsisprendimą pasinaudoti paslauga "118 užrašų knygut÷" ir skelbti savo kontaktus?
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1 pav. Kas lemtų Jūsų apsisprendimą pasinaudoti paslauga „118 užrašų knygut÷“ ir skelbti savo kontaktus? 

Šaltinis: sudaryta autor÷s 

  
Remiantis gautais duomenimis galima teigti, kad respondentai apsispręstų pasinaudoti šia paslauga, jei įmon÷, 

teikianti pastarąją paslaugą, teiktų prioritetą tokiems paslaugos kokyb÷s rodikliams:  
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1) Jei būtų užtikrintas vartotojų asmeninis privatumas. Beveik 2/3 apklaustųjų, tai yra 57 % visų 
respondentų, pasinaudotų „118 užrašų knygut÷“ paslauga ir sutiktų skelbti savo kontaktus, jei būtų 
užtikrintas jų asmeninis privatumas; 

2) 1/3 apklaustųjų nurod÷, kad pasinaudotų šia informacine paslauga tik tuo atveju, jei gautų išsamią 
informaciją apie ją. Vadinasi, net 31 % respondentų mano, kad neturi pakankamai informacijos apie 
pastarąją paslaugą. Šie duomenys nurodo į tyrime dalyvavusių asmenų sąmoningumo lygį, kurį šiuo 
konkrečiu atveju gal÷tume interpretuoti kaip klientų savarankišką, sąmoningą, aktyvų bei kompetentingą 
dalyvavimą paslaugos teikime bei jos vertinime; 

3) Beveik 1/3 respondentų, arba 31 % apklaustųjų, nenor÷tų, kad asmeninę informaciją įmon÷ panaudotų 
savo komerciniams tikslams siekti ir įgyvendinti; 

4) 1/4 respondentų pageidautų, kad sutikus pasinaudoti šia paslauga, būtų užtikrinta tam tikra informacijos 
apsauga nuo nepageidaujamų asmenų. Taigi galime daryti prielaidą, jog 27 % respondentų paslaugos 
kokybę tapatina su tam tikrais „saugikliais“ arba galimybe „blokuoti“ nepageidaujamų asmenų 
pasinaudojimą vertinga informacija ir tokiu būdu išvengti nepageidaujamos žalos – tiek viešos, tiek 
privačios. Šiuo atveju žala labiau tapatinama ne tiek su finansiniais ir materialiniais nuostoliais, kiek su 
psichosocialiniais nuostoliais. 

Tačiau įdomu pasteb÷ti tai, jog respondentų pasirinkimo pasinaudoti „118 užrašų knygut÷“ paslauga beveik 
visiškai neįtakotų šios paslaugos lankstumas bei galimyb÷ gauti informaciją 24 valandas per parą, tai yra bet kokiu 
paros metu. 

Taip pat reiktų atkreipti d÷mesį į tai, jog didžiąją procento dalį Kita sudaro tokie respondentų atsakymai: 
• neturi nuomon÷s apie tai, kas lemtų jų norą pasinaudoti „118 užrašų knygut÷“ paslauga; 
• arba kategoriškas atsisakymas pasinaudoti aukščiau pamin÷ta paslauga, dažniausiai nurodant tokio 

pasirinkimo priežastimi baimę, jog bus pažeistas jų konfidencialumas, kad tokia paslauga yra neetiška paslauga. Tad 
galima daryti prielaidą, jog ši procento dalis papildo atsakymus tų, kurie teigia, jog vis tik tam, kad pasinaudotų šia 
paslauga, svarbu užtikrinti informacijos saugumą ir kliento asmeninį privatumą. 

Palyginkime informacijos kokyb÷s kriterijus, kuriuos nurodo informacijos vartotojai, dalyvavę apklausose, 
kurios buvo vykdomos skirtingų tyrimų metu ir kurių metu gauti duomenys analizuoti skirtingų mokslininkų. 6 lentel÷je 
pateikiami palyginamieji paslaugų kokyb÷s vertinimo kriterijai, nurodant informacinių paslaugų kokyb÷s vartotojų 
vertinimo prioritetus bei palyginamuosius informacijos paslaugų kokyb÷s vertinimo kriterijų panašumus bei skirtumus. 
Trečiojoje skiltyje pateikiama informacija yra apibendrinta informacija, gauta apdorojus visus tyrimo metu gautus 
duomenis. 

6 lentel÷. Informacijos kokyb÷s rodiklių vertinimo sugretinimas 

Wang ir Strong tyrimo 
(1996 m.) rezultatai 

 

Lietuvos organizacijų tyrimo 
(2006 m.) rezultatai 

Radviliškio miesto gyventojų 
tyrimas: „118 užrašų knygut÷“ 

paslaugos analiz÷“ (2009 m.) 
rezultatai 

Tikslumas Tikslumas Tikslumas 
Objektyvumas Objektyvumas Objektyvumas 
Patikimumas Patikimumas Jei tikrai būtų galima žinoti, kad 

kiti ras informaciją 
Reputacija Pritaikymas profesiniams poreikiams Įmon÷s vardo žinomumas 
Prieinamumas Prieinamumas Naudojimasis bet kuriuo paros 

metu 
Saugumas Pateikimas sutartu laiku Pateikimas pageidaujamiems 

asmenims 
Tinkamumas Tinkamumas Tinkamumas 
Pridedamoji vert÷ Pridedamoji vert÷ Nenaudojimas komerciniams 

tikslams 
Savalaikiškumas Savalaikiškumas Jei informacija būtų teikiama tik 

tam tikru metu 
Išsamumas Išsamumas Išsamumas 
Tinkamas duomenų kiekis Slaptumas Asmeninis privatumas 
Interpretavimo galimyb÷ Valdymo lengvumas Galimyb÷ gauti informaciją bet 

kurioje pasaulio šalyje 
Suprantamumas Suprantamumas Išsami informacija apie paslaugą 
Pateikimo glaustumas ir 
nuoseklumas 

Kaina Kaina 

Šaltinis: Ruževičius, Juozas. (2007). Verslo informacijos kokyb÷s vertinimas. Informaciniai mokslai, 1 (40), p. 47-56. 

 
Atlikus palyginamąją 3 tyrimų analizę galime teigti, jog respondentai informacijos kokybę tapatina su 

informacijos tikslumu, aiškumu, objektyvumu, savalaikiškumu, išsamiu žinojimu apie paslaugą, komerciškumu, 
tinkamumu, įmon÷s bei paslaugos reputacija, privatumu, saugumu, prieinama kaina. 
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Įdomu tai, jog šie trys skirtingi tyrimų metu gauti rezultatai patvirtina šio tyrimo metu gautus rezultatus, kurių 
d÷ka galime pateikti prioritetinę arba hierarchinę informacinių paslaugų vertinimo kriterijų skalę. 

Vis tik vartotojai teiktų pirmenybę saugioms, asmeninį privatumą užtikrinančioms, kainos atžvilgiu 
prieinamoms paslaugoms bei toms paslaugoms, apie kurias jie turi pakankamai išsamios informacijos. 

 
IŠVADOS 

 
1. Paslaugos kūrimo, diegimo, pardavimo bei tobulinimo procesui poveikį daro vartotojo poreikiai bei 

ekonominiai, socialiniai, politiniai, kultūriniai, technologiniai, demografiniai, psichografiniai ir 
geografiniai veiksniai. Norint, kad paslauga patenkintų kliento poreikius, paslauga klientui turi būti 
naudinga, praktiškai panaudojama, padedanti pasiekti išsikeltus tikslus, prieinama, klientas turi tur÷ti 
pakankamai informacijos apie paslaugą. 

2. Paslaugos, kaip ir prek÷s, parduodamos rinkoje. Jos tiek ekonominiu, tiek socialiniu, tiek psichologiniu, 
tiek intelektiniu ar emociniu atžvilgiais teikia naudą. Orientuotos į tiesioginį ar netiesioginį vartotoją, 
tenkina jo trumpalaikes ar ilgalaikes reikmes, padeda pildyti tiek individų, tiek organizacijų norus, siekia 
pateisinti jų lūkesčius. Klientas kartu su įmone dalyvauja naujos paslaugos kūrime, diegime, tobulinime.  

3. Naujoji paslauga „118 užrašų knygut÷“ naudinga ne tik privatiems asmenims, bet  ir smulkiesiems 
verslininkams ar asmenims, besiverčiantiems individualia veikla. Jie gali nemokamai skelbti informaciją 
apie savo veiklą ar teikiamas paslaugas. Pastaruoju metu gyvenimo tempas darosi vis intensyvesnis, 
žmon÷s keičia darbus, kraustosi, kas sąlygoja gana dažną kontaktinių duomenų kaitą, socialiniai ryšiai, 
kurių kartais nesinori prarasti, ima trūkin÷ti. Tod÷l paslauga „118 užrašų knygut÷“ pad÷s atkurti, išlaikyti 
ir neprarasti daugelį anksčiau nutrūkusių socialinių saitų. „Užrašų knygut÷je“ galima skelbti telefono 
numerį, namų adresą, programos „Skype“ vardą, el. pašto adresą ir taip, anot bendrov÷s deklaruojamų 
ambicijų, prisid÷ti kuriant unikalią viso pasaulio tautiečių duomenų bazę, kadangi ši paslauga prieinama ir 
užsienyje gyvenantiems lietuviams. 

4. Radviliškio miesto gyventojai vidutiniškai išreišk÷ poreikį „118 užrašų knygut÷“ paslaugai. 
Pasinaudodami informacinių tarnybų paslaugomis vartotojai labiau linkę gauti informaciją, o ne ją teikti 
arba įrašyti asmeninius kontaktus informacin÷je duomenų baz÷je. „118 užrašų knygut÷“ paslauga labiau 
tapatinama su artimųjų kontaktais. Nesinaudojimo „118 užrašų knygut÷“ paslauga priežastys: informacijos 
stoka apie pastarąją paslaugą, pateikiama neišsami informacija, vartotojai bijo, kad nebus užtikrintas jų 
materialinis, finansinis, psichosocialinis bei fizinis saugumas, kad jų duomenimis bus pasinaudota 
komerciniais tikslais, kad bus pažeistas jų asmeninis privatumas, nes vartotojai naudojasi kitų tarnybų 
teikiamomis paslaugomis. Pastebima  tendencija ateityje pasinaudoti „118 užrašų knygut÷“ paslauga. 

 
REKOMENDACIJOS 

 
1. Tobulinant „118 užrašų knygut÷“ paslaugą atkreipti d÷mesį į tokius paslaugos vertinimo kriterijus, kaip: 

socialiniai pokyčiai, vartotojo poreikiai, vartotojo charakteristikos, paslaugos pobūdis, paslaugos kaina, 
paslaugos įvairiapusiškumas, teikiamos paslaugos operatyvumas, lanksčios paslaugos teikimo sąlygos, 
paslaugos teikimo laikas, vartotojo duomenų saugumas, kliento privatumas, personalo kompetencija. 

2. Numatyti naujus „118 užrašų knygut÷“ paslaugos viešinimo būdus, siekiant pagerinti teikiamos paslaugos 
žinomumo ir populiarumo rodiklius. 

3. Bendrov÷s marketingo specialistai tur÷tų įtraukti naujos paslaugos viešinimo veiksmus į „Lietuvos 
tūkstantmečio pamin÷jimo“ renginių kampaniją ir siekti pelnyti nacionalin÷s privačių asmenų duomenų 
baz÷s vardą. 
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Summary 
  
Lithuania and all the world is under the rapid social changes and new technology developments should be 

instilled into the business entities in order to respond quickly to new market challenges: to develop and implement new 
technologies, products and services. Thus if the company wants to stay on the market, be competitive, to operete 
profitably and meet customer needs, it should seek for a continuous update, develop and deploy of new services, 
expansion of services. To enter the market, the demand for the service first of all must be analized and investigated. 
There is a need to constantly receive feedback from users of the service demand, improvement and development 
oppurtunities.  

The aim of the study is the demand of the service of „118 Notebook“ under the opinion of Radviliškis 
residents. 

The object of the investigation is the opinion of the Radviliškis residents on the service „ 118 notebook“. 
Objective of the study is to investigate the demand on the telephone service „118 notebook“ for Radviliškis 

residents, and the data analysis. The following investigation has shown that there is a development aspect. Survey data 
will be used for the practical implementation of improving or strengthening the „118 notebook“ service, and the next, 
the service „118 notebook“ needs assessment surveys. The survey of Radviliškis residents have expressed the need for 
the „118 notebook“ service. 
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