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BIOMASĖS EKSPORTO TENDENCIJOS LIETUVOJE 

Ieva Asadauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Šiuo metu didžiausi pasaulio iššūkiai yra energetinis saugumas, apsirūpinimas maistu, klimato kaita ir augantis 

gyventojų skaičius. Visas šias problemas gali apjungti sudėtinga ir vis dar besiplečianti sąvoka – bioekonomika. 

Bioekonomika yra labai daug žadanti tvaresnės ekonomikos perspektyva. Būtent šios ekonomikos varomoji jėga yra noras 

atkreipti dėmesį į klimato kaitos problemą, sumažinti atliekų ir kenksmingų medžiagų, skleidžiamų į atmosferą, kiekį bei 

sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro išteklių. 

Dėl populiarėjančios bioekonomikos ir didėjančios jos plėtros, didėja ir biomasės svarba bei poreikis, ypač ja 

pakeičiant iškastinio kuro išteklius. Be to dideli biomasės kiekiai gali būti naudojami, kaip pramoninė žaliava, sintetinių 

medžiagų gamyboje, tokių kaip bioplastikas, ir pakeisti geležies ir plieno gamybą. 

Tarptautinės atsinaujinančių energijos išteklių agentūros (IRENA) duomenimis (2014), pasaulinė biomasės pasiūla 

iki 2030 metų gali išaugti nuo 97 EJ iki 147 EJ per metus. Maždaug 40 proc. šios biomasės energijos kiekio sudarytų 

žemės ūkio atliekos ir kitos atliekos (apie 33–39 EJ). Likęs biomasės pasiūlos potencialas būtų pasidalinęs tarp energetinių 

augalų (33–39 EJ) ir miško produktų, įskaitant miško atliekas (24–43 EJ), o tarptautinė biomasės prekyba atliktų svarbų 

vaidmenį didėjant pasaulio paklausai. Iki 2030 metų prekyba sudarytų nuo 20 proc. iki 40 proc. visos pasaulines biomasės 

paklausos. Per pastarąjį dešimtmetį šalių, išnaudojančių biomasės galimybes skaičius sparčiai padidėjo ir tai lėmė išaugusį 

biomasės patrauklumą bei galimas jos perspektyvas, lyginant su kitais atsinaujinančios energijos šaltiniais. Todėl 

remiantis moksline literatūra siekiama išanalizuoti biomasės eksporto tendencijas Lietuvoje. 

Tyrimo objektas – biomasės eksportas Lietuvoje. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti biomasės eksporto tendencijas Lietuvoje. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. atlikti biomasės sampratos analizę; 

2. aptarti biomasės pasaulinę prekybą ir ją skatinančius veiksnius; 

3. išanalizuoti biomasės eksporto tendencijas Lietuvoje; 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, loginė, lyginamoji analizė ir sintezė, grupavimo metodai. 

Biomasės pasaulinė prekyba ir ją skatinantys veiksniai 

Biomasės energija neabejotinai yra mūsų pasaulio ateitis. Kadangi pasaulio iškastinio kuro atsargos auga vis 

mažiau ir mažiau, tenka ieškoti alternatyvių būdų kaip išlaikyti mūsų visuomenės priklausomybę nuo elektros.  

Tačiau biomasė yra pernelyg svarbi ir sudėtinga, kad būtų vertinama tik kaip bioenergijos šaltinis. Daugelio 

skirtingų biomasės naudojimo būdų yra apibendrinami 4F principu (angl. Food, Feed, Fibre and Fuel) t.y. maistas, pašarai, 

pluoštas ir kuras (Johnson, Rosillo–Calle, 2007). Net ir šis suskirstymas į keturias kategorijas yra pernelyg supaprastintas. 

Biomasė tiekia daugybę tarpusavyje susijusių ir svarbių funkcijų/paslaugų, tai (Johnson; Rosillo–Calle, 2007): pastogė, 

būstas, buitinės medžiagos; pragyvenimo šaltiniai, verslumas, vietos verslumo galimybės; biologinės įvairovės 

išsaugojimas; ekosistemos funkcijos ir vientisumas; maistinių medžiagų ciklai ir funkcinės sinergijos; vandens kokybė, 

erozijos kontrolė, vandens baseinų priežiūra rekreacija, ramybė, laukinės gamtos stebėjimas indėlis į žmogaus orumą ir 

lygybę; formuojamas piliečių ir bendruomenių kaip globėjų vaidmuo; išteklių bazė ateities kartoms. 

Didėjant visuotiniam biomasės naudojimui reikalinga didelio masto biomasės prekyba. Daugelyje šalių tiek 

regioniniu, tiek nacionaliniu mastu biomasės gamybos potencialas negali patenkinti paklausos, kita vertus yra regionų, 

kuriuose biomasės gamybos potencialas viršija vietos paklausą. Siekiant patenkinti didėjančią paklausą, biomasė turi būti 

gabenama didesniais atstumtais ir net importuojama iš kitų žemynų. Tačiau vietinis biomasės naudojimas yra labiau 

racionalus nei eksportas ir dėl šios priežasties importuojamos biomasės dalis pasaulio biomasės energijos naudojime bus 

ribota (Heinimo ir kt., 2007). 

Analizuota akademinė literatūra leido sudaryti biomasės prekybos augimą skatinančius veiksnius (1 pav.) ir 

parodė, kad labiausiai biomasės pasaulinę prekybą skatinantys veiksniai yra klimato kaita, augantis maisto poreikis ir 

neatsinaujinantys energijos šaltiniai. Šios trys problemos ir jų kaita yra stebima ne viena dešimtį metų, o šių problemų 

mažinimas reikalauja daug pastangų ir investicijų. Dėl šios priežasties yra, kuriamos politikos skatinančios darnų 

vystymąsi ir ieškančios alternatyvų, leidžiančių išlaikyti žmonių poreikius tame pačiame lygyje. Nors tokios politikos 

vykdomos daugiau ar mažiau visame pasaulyje, galbūt ir skirtingais lygiais, tačiau labiausiai išsiskiria būtent Europos 

Sąjungos (ES) vykdomos politikos. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad būtent ES darnaus vystymosi politikos 
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diriguoja pasaulio biomasės prekybos srautams. Tikriausiai todėl, kad jos yra vienos iš griežčiausiai taikomų, turinčios 

daugiausiai reikalavimų ir taikomos visose ES šalyse. 

 

 

1 pav. Biomasės pasaulinės prekybos augimą skatinantys veiksniai 

Visa tai lemia išaugusią biomasės paklausą Europos regione, ypač bioenergijos ir biokuro gamybai. Būtų galima 

svarstyti, kodėl būtent šios dvi sritys yra tokios išskirtinės, tačiau atlikti tyrimai rodo, kad bioenergijos ir biokuro gamybos 

ir vartojimo skatinimas leistų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, tai paskatintų atsisakyti iškastinio kuro 

bei biomasės atliekos, kurios šiuo metu yra daugiausiai išmetamos, būtų efektyviai naudojamos gamybos procese.  

Biomasės produktų eksporto tendencijos 

Kadangi biomasės produktų yra labai daug, dažniausiai yra atliekama atranka pagal pasirinktus kriterijus, kuriuos 

lemia vieni ar kiti gauti pradiniai tyrimo rezultatai. Tokios atrankos leidžia sumažinti analizuojamų produktų kiekį ir 

eliminuoti netinkamus, taip sukonkretinant tyrimą. Tai rodo ir analizuoti tyrimai, kurie skiriasi tarpusavyje dėl pasirinktos 

tam darbui produktų klasifikacijos. 

Pagal Europos Komisijos (2015) apibrėžimą, biomasei priskiriamos visos gyvosios medžiagos, taip pat 

nebegyvosios yrančios medžiagos. Žemės ūkyje biomasės terminas gali turėti ir siauresnę reikšmę, t. y. augalinės 

medžiagos, kurios gali būti naudojamos kaip energijos šaltinis. Todėl žemės ūkyje biomasei gali būti priskiriama mediena, 

pasėliai, dumbliai, žemės ūkio bei miškininkystės atliekos, srutos, mėšlas, gamybos atliekos ir kietosios komunalinės 

atliekos. Žemės ūkio biomasės užsienio prekybos rezultatyvumo Lietuvoje analizė, grindžiama šiuo biomasės apibrėžimu.  

Biomasės eksporto tendencijų analizei naudojami biomasės produktai, kurie yra atrenkami pagal kombinuotąja 

nomenklatūrą (KN) suderintą su harmonizuota struktūra (HS). Dėl didelio biomasės produktų skaičiaus, produktai 

atrenkami pagal du atrankos etapus. Pirmas biomasės produktų atrankos analizei etapas – biomasės produktų požymiai, 

taigi biomasės produktai, tai produktai kurie yra: pirminės gamybos; augalinės kilmės; neapdoroti arba apdoroti; 

neperdirbti arba pirminio perdirbimo. Kadangi KN yra pateikiama produktai iki 8 ženklų lygio, šie kriterijai leis 

susiaurinti biomasės produktų asortimentą ir atrinkti tinkamus produktus prekybos srautų pokyčių analizei. Taip pat reiktų 

išskirti keletą produktų apdorojimo ar pirminio perdirbimo būdų, kurie atitinka pasirinktus požymius, t.y. šaldymas, 

gliaudymas, lukštenimas, skaldymas, pjaustymas, džiovinimas, tašymas. Virti, plikyti, malti ir t.t. produktai netinka, nes 

yra pakeitę cheminę sudėtį, o dažyti, balinti, granuliuoti, konservuoti ir verpti produktai yra perdirbti. 

Iš KN iš viso, pagal požymius buvo atrinkta 64 biomasės produktas. Atrinkti produktai yra 4, 6 ir 8 ženklų lygyje 

(1 lentelė). Atrinkti biomasės produktai atitinka šiuos BŽŪP termine aprašytus biomasės šaltinius: mediena, pasėliai, 

žemės ūkio bei miškininkystės atliekos ir gamybos atliekos. Dumbliai, srutos, mėšlas ir kietosios komunalinės atliekos 

nėra įtrauktos į šio tyrimo analizę, nes KN tokie produktai nėra pateikti. 

 

 KLIMATO KAITA 

 

 

AUGANTIS MAISTO POREIKIS 

 

 

 NEATSINAUJINANTYS 

 ENERGIJOS ŠALTINIAI 

ES VYKDOMOS DARNAUS VYSTYMOSI POLITIKOS 

–Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos tikslai 

–Energijos vartojimo ir vartojimo efektyvumo tikslai 

–Atsinaujinančių išteklių ir bioenergijos tiksliai; 

–Kuro saugumas 

–Remiančios politikos ir politiniai mechanizmai 

 

MAISTAS 

 

BIOENERGIJA: 

–Elektra 

–Šiluma 

 

BIOKURAS 

BIOMASĖS 

PAKLAUSA 
VIETINĖS PASIŪLOS DEFICITAS 

BIOMASĖS 

TARPTAUTINĖ 

PREKYBA 

BIOMASĖS ŠALTINIAI 

–Žemės ūkis 

–Miškininkystė 

–Žuvininkystė 

–Atliekos ir likučiai 

 

PASAULIO VYKDOMOS DARNAUS VYSTYMOSI POLITIKOS 

–JT darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. 

–Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos 
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1 lentelė. Pirmajame etape atrinkti biomasės produktai pagal KN ženklų kodus 

Produktai 4 ženklų lygyje 6 ženklų lygyje 8 ženklų 

lygyje 

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, 

gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir 

šakniastiebiai, kiti augantys augalai, auginiai ir 

ūgliai, grybiena. 

06 01; 06 02. 

 

– – 

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai 

bei gumbavaisiai 

07 01; 07 02; 07 03; 

07 04; 07 05; 07 06; 

07 07; 07 08; 07 09; 

07 13. 

– – 

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių 

arba melionų žievelės ir luobos 

08 01; 08 02; 08 03; 

08 04; 08 05; 08 06; 

08 07; 08 08; 08 09; 

08 10; 08 13. 

– – 

Javai 10 01; 10 02; 10 03; 

10 04; 10 05; 10 07; 

10 08. 

10 06 10. 10 06 20 92;  

10 06 20 94; 

10 06 20 96; 

10 06 20 98. 

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, 

sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje 

ir medicinoje; šiaudai ir pašarai 

12 01; 12 02; 12 04; 

12 05; 12 06;12 07; 

12 09. 

– – 

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos 24 01.   

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys – 44 01 11; 44 01 12;44 01 

21; 44 01 22;44 01 40; 

44 03 22; 

44 03 23; 44 03 24;44 03 

25; 44 03 26;44 03 49; 

44 03 91;44 03 95; 44 03 

96;44 03 97;44 03 99. 

– 

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai – 45 01 10. – 

Medvilnė 52 01; 52 02. – – 

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai 

verpalai ir popierinių verpalų audiniai 

53 02; 53 03. – – 

Dėl gausaus biomasės produktų kiekio yra taikomas dar vienas atrankos etapas. Lietuvos statistikos departamentas 

teikia duomenis apie lietuviškos kilmės produktų eksportą 2 ženklų (pagal KN) lygyje. Kadangi ši metodika analizuoja 

biomasės eksporto tendencijas Lietuvoje, lietuviškos kilmės produktų eksportas yra dar vienas biomasės produktų 

atrankos kriterijus. 

Antrajame biomasės produktų atrankos etape, yra taikomas eksporto dalies šalies rinkoje rodiklis. Šis rodiklis rodo 

eksporto santykį su bendruoju šalies eksportu arba kitaip, tai pasirinkto produkto eksporto lyginamasis svoris bendrame 

šalies eksporte. Eksporto dalies šalies rinkoje rodiklis teikia informaciją apie prekybos kryptingumą. Tai yra plačiausiai 

naudojamas prekybos kryptingumo rodiklis. Šis rodiklis yra naudojamas tam, kad parodytų pasirinkto lietuviškos kilmės 

biomasės produkto eksporto dalį, to pačio biomasės produkto bendrame eksporte šių Lietuvos. 

𝑀𝑥 =
𝑋𝑖

𝑘

∑ 𝑋𝑖
𝑘

𝑘
× 100;      (1)

  

čia Mx – biomasės lietuviškos kilmės produkto eksporto dalis, to biomasės produkto bendrame eksporte iš 

Lietuvos; 

      X – eksportas; 

      k – pasirinktas konkretus biomasės produktas; 

      i – eksportuojanti šalis. 

Rezultato reikšmė proc.: Mx=[0;100] 

Klasifikacija: jei Mx≥50, tai lietuviškos kilmės biomasės produktas yra pagrindinis eksporto šaltinis 

S. Marjit ir kt. (2007) naudojo eksporto apimties bendrame šalies eksporte rodiklį, norėdami nustatyti Indijos 

prekybos atvirumą. Eksporto dalies šalies rinkoje rodiklį taip pat savo tyrime naudojo V. Vitunskienė ir E. Serva (2014). 

Šie autoriai tyrė poslinkius Lietuvos žemės ūkio produktų eksporto specializacijoje. 

Apskaičiavus lietuviškos kilmės biomasės produktų dalį eksporte, bendrame biomasės produktų eksporte iš 

Lietuvos, šių biomasės produktų grupių eksportas sudaro daugiau kaip 50 proc. tų produktų bendrojo eksporto iš Lietuvos 
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(3 lentelė): javų, aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir 

medicinoje; šiaudai ir pašarai; neperdirbtas tabakas, tabako liekanos; mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys; 

kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai; 

kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriaus verpalai ir popieriaus verpalų audiniai. 

2 lentelė. Antrajame etape atrinkti biomasės produktai pagal KN ženklų kodus 

Produktai 4 ženklų lygis 6 ženklų lygis 8 ženklų 

lygis 

Javai 10 01; 10 02; 10 03; 

10 04; 10 05; 10 07; 

10 08. 

10 06 10. 10 06 20 92;  

10 06 20 94; 

10 06 20 96; 

10 06 20 98. 

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, 

sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje 

ir medicinoje; šiaudai ir pašarai 

12 01; 12 02; 12 04; 

12 05; 12 06;12 07; 

12 09. 

– – 

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos 24 01.   

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys – 44 01 11; 44 01 12;44 01 

21; 44 01 22;44 01 40; 

44 03 22; 

44 03 23; 44 03 24;44 03 

25; 44 03 26;44 03 49; 

44 03 91; 

44 03 95; 44 03 96;44 03 

97; 44 03 99. 

– 

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai 

verpalai ir popierinių verpalų audiniai 

53 02; 53 03. – – 

Iš viso, pagal antrojo atrankos etapo kriterijų, buvo atrinkta 38 biomasės produktai. Atrinkti produktai yra 4, 6 ir 

8 ženklų lygyje (2 lentelė). Būtent šie atrinkti produktai bus naudojami biomasės eksporto tendencijų analizei Lietuvoje. 

Tyrimo rezultatai 

Tyrimo pagrindą sudaro duomenų bazės Trade Map statistikos duomenų bazės informacija ir Lietuvos statistikos 

departamento informacija. Pagal šių duomenų bazių informaciją buvo sudarytas biomasės produktų eksporto pokyčių 

2001-2017 metais grafiniai modeliai (2, 3 pav.), o pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis apskaičiuota 

lietuviškos kilmės biomasės produktų eksporto dalis bendrajame Lietuvos biomasės eksporte (3 lentelė). 

3 lentelė. Lietuviškos kilmės biomasės dalis eksporte pagal produktų grupes, proc. 

Produktų pavadinimas ir kodas 2004 2005 2006 2015 2016 2017 2004–2017 

vidutiniškai 

06 Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, 

šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos 

gėlės ir dekoratyviniai žalumynai 56 43 41 5 5 5 8 

07 Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai 

bei gumbavaisiai 57 47 30 42 67 63 26 

08 Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba 

melionų žievelės ir luobos 29 19 11 4 8 9 7 

10 Javai 93 100 95 98 97 95 98 

12 Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, 

sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir 

medicinoje; šiaudai ir pašarai 75 91 78 88 79 76 85 

24 Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai 98 99 100 99 99 98 99 

44 Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys 95 94 91 80 82 82 84 

45 Kamštiena ir kamštienos dirbiniai 4 4 1 0 1 0 2 

52 Medvilnė 62 47 34 7 6 4 15 

53 Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriaus 

verpalai  ir popieriaus verpalų audiniai 78 79 79 66 69 69 76 
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Apskaičiavus lietuviškos kilmės biomasės eksporto dalį bendrajame eksporte pagal produktų grupes, kai kur 

matomi ryškūs eksporto pasikeitimai tarp pradinio 2004-2006 metų laikotarpio ir galutinio 2015-2017 metų laikotarpio. 

Lietuviškos kilmės augančių medžių ir kitų augalų, t.t. produktų eksporto dalis bendrame tos produktų grupės eksporte 

pradiniame laikotarpyje svyravo tarp 41 proc. ir 56 proc., o galutiniame tesiekė tik 5 proc. Lietuviškos kilmės valgomųjų 

daržovių produktų grupės eksporto bendrame tos produktų grupės eksporte 2004–2006 metais sumažėjo nuo 57 proc. iki 

30 proc., tačiau 2015–2017 metų laikotarpyje išaugo ir nuo 42 proc. pasiekė 63 proc. Lietuviškos kilmės valgomųjų vaisių 

ir riešutų produktų grupės eksporto dalis bendrame tos produktų grupės eksporte pradiniame laikotarpyje sumažėjo nuo 

29 proc. iki 11 proc., o galutiniame laikotarpyje išaugo nuo 4 proc. iki 9 proc. Lietuviškos kilmės kamštienos ir kamštienos 

dirbinių produktų grupės eksporto dalis bendrame tos produktų grupės eksporte nuo 2004 metų 4 proc. sumažėjo iki 1 

proc. 2016 metais, o 2015 ir 2017 metais nebuvo eksportuojama. Lietuviškos kilmės medvilnės produktų grupės eksporto 

dalis bendrame tos produktų grupės eksporte pradiniame laikotarpyje sumažėjo nuo 64 proc. iki 34 proc., o 2015–2017 

laikotarpyje nuo 7 proc. sumažėjo iki 4 proc. Lietuviškos kilmės javų produktų grupės eksporto dalis bendrame tos 

produktų grupės eksporte tiek pradiniame laikotarpyje, tiek galutiniame laikotarpyje laikosi stabiliai tarp 93 ir 100 proc. 

Lietuviškos kilmės aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių, t.t. produktų grupės eksporto dalis bendrame tos produktų grupės 

eksporte svyruoja tarp 75 ir 91 proc. Lietuviškos kilmės tabakas ir perdirbtų tabako pakaitalų produktų grupės eksporto 

dalis bendrame tos produktų grupės eksporte laikosi tarp 98 ir 100 proc. Lietuviškos kilmės medienos ir medienos 

dirbinių; medžio anglių produktų grupės eksporto dalis bendrame tos produktų grupės eksporte pradiniame laikotarpyje 

laikėsi tarp 91 ir 95 proc., o 20015–2017 metų laikotarpyje stabiliai laikosi tarp 80–82 proc. Lietuviškos kilmės kitų 

augalų tekstilės pluoštų produktų grupės eksporto dalis bendrame tos produktų grupės eksporte 2004–2016 metais svyravo 

tarp 78–79 proc., o 2015–2017 išaugo nuo 66 proc. iki 69 proc. 

Taip pat buvo apskaičiuota vidutinė 2004–2017 metų lietuviškos kilmės biomasės produktų eksporto dalis 

bendrame biomasės eksporte pagal grupes. Ir gauti rezultatai parodė, kad vidutiniškai per 2004–2017 metų laikotarpį 

didžiausią eksporto dalį (daugiau kaip 50 proc.) užėmė šių lietuviškos kilmės biomasės produktų grupės: javai; aliejinių 

kultūrų sėklos ir vaisiai, t.t.; tabakas ir perdirbti tabako gaminiai; mediena ir medienos dirbiniai, medžio anglys; kiti 

augaliniai tekstilės pluoštai, t.t. 

 

2 pav. Biomasės produktų bendrojo eksporto dalis Lietuvos eksporte 2001–2017 m. 

Kadangi daugiausiai yra eksportuojama lietuviškos kilmės javų; aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių, t.t.; tabako ir 

perdirbtų tabako gaminių; medienos ir medienos dirbinių, medžio anglių; kitų augalinių tekstilės pluoštų, t.t. produktų, 

todėl atliekama tolimesnė eksporto analizė yra būtent šių produktų. Tai pat reiktų paminėti, kad analizuojam ne visi šių 

grupių produktai, o tik tie kurie atitiko abu produktų atrankos etapus (2 lentelė).Grafinis modelis rodo, kad šių penkių 

biomasės produktų grupių bendrasis eksportas, visame Lietuvos eksporte nesudarė daugiau kaip 3,49 proc. (2015 metai). 

Nors ir matoma, kad per visą analizuojamą laikotarpį eksporto dalis gana svyruoja, tačiau yra pastebimas biomasės 

eksporto dalies augimas bendrame eksporte. Nuo 2001 metų (1,87 proc.) biomasės eksporto dalis bendrame eksporte 

išaugo ir 2017 metais siekė 3,06 proc. 
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3 pav. Biomasės produktų eksportas pagal produktų grupes 2001–2017 m. 

Empirinio tyrimo rezultatai parodė, per visą analizuojamą laikotarpį 2001–2017 metus Lietuva daugiausiai 

eksportuoja javų grupės biomasės produktus. Antroje vietoje aliejinių kultūrų sėklų, vaisių ir t.t. produktų eksportas, o 

trečioje vietoje medienos ir medienos gaminių eksportas. 2001 metais javų grupės biomasės produktų eksporto vertė buvo 

53215 tūkst. EUR., aliejinių kultūrų sėklų, vaisių ir t.t. produktų eksporto vertė 22665 tūkst. EUR, o medienos ir medienos 

gaminių eksporto vertė buvo 19383 tūkst. EUR. Neperdirbto tabako ir tabako liekanų eksportas siekė 74 tūkst. EUR, o 

kitų augalinės tekstilės pluoštų tik 43 tūkst. EUR. Per visą laikotarpį labiausiai išaugo javų grupės biomasės produktų 

eksportas, staigus eksporto augimas matomas 2011–2012 metų laikotarpyje, 2011 metais šių biomasės produktų eksportas 

siekė 242180 tūkst. EUR, o iki 2012 metų beveik padvigubėjo, 512367 tūkst. EUR. Nepastoviausias eksportas buvo 

aliejinių kultūrų sėklų, vaisių ir t.t. produktų, ypač 2010–2017 metų laikotarpyje. Nuo 2010 iki 2011 metų eksporto vertė 

sumažėjo, 120845 tūkst. EUR, tačiau nuo 2011 iki 2012 vėl išaugo ir pasiekė didžiausią šios produktų grupės eksporto 

vertę 214075 tūkst. EUR. Nuo 2012 metų iki 2015 metų aliejinių kultūrų sėklų, vaisių ir t.t. biomasės produktų grupės 

eksportas sumažėjo 40660 tūkst. EUR., o 2016 metais siekė tik 91977 tūkst. EUR. Medienos ir medienos gaminių grupės 

produktų eksportas nuo 2001 iki 2007 metų su nedideliais svyravimais augo ir 2007 metais eksporto vertė siekė 61728 

tūkst. EUR (2001 m. 19383 tūkst. EUR), nuo 2007 metų šios grupės biomasės produktų eksporto vertė mažėjo ir 2009 

metais buvo 14834 tūkst. EUR. Nuo 2009 metų iki 2016 atrinktų medienos biomasės produktų eksportas buvo gana 

nepastovus, tačiau 2017 metais pasiekė aukščiausią eksporto vertę per visą analizuojamą laikotarpį, 79436 tūkst. EUR. 

Likusių dviejų biomasės produktų grupių eksportas buvo gana nežymus. Kitų augalinių tekstilės pluoštų grupės produktų 

eksportas vyksta su didelėmis pertraukomis, t.y. ši biomasė buvo eksportuojama 2001–2002, 2007–2008, 2010–2011 ir 

2014–2017 metų laikotarpiais, eksporto vertė nesiekė daugiau kaip 43 tūkst. EUR (2001 metai). Neperdirbto tabako ir 

tabako liekanų eksportas taip pat yra gana svyruojantis, tačiau 2005 metais siekė 1127 tūkst. EUR., o nuo 2014 (1034 

tūkst. EUR) metų eksportas auga gana pastoviai iki 2016 metų (3451 tūkst. EUR), 2017 metais eksporto vertė sumažėja 

lyginant su 2016 metų vertę, 147 tūkst. EUR. 

 

 

4 pav. Biomasės produktų eksporto struktūra Lietuvoje pagal produktų grupes 2001 ir 2017 m. 
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Metai
Javai Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai ir t.t.
Neperdirbtas tabakas ir tabako liekanos Mediena ir medienos gaminiai, t.t.
Kiti augaliniai tekstilės pluoštai ir t.t.

55,79 proc.23,76 proc.
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20,32 proc.

0,045 proc.
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Javai
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Mediena ir medienos

gaminiai, t.t.
Kiti augaliniai tekstilės

pluoštai ir t.t.

76,44 

proc.

13,34 

proc.

0,41 proc.

9,81 

proc.

0,00012 

proc.
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vaisiai, t.t.
Neperdirbtas tabakas ir

tabako liekanos
Mediena ir medienos

gaminiai, t.t.
Kiti augaliniai tekstilės

pluoštai ir t.t.
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Lyginant atrinktų biomasės produktų eksporto struktūrą pagal produktų grupes 2001 ir 2017 metais matoma, kad 

didžiausią eksporto dalį tiek 2001, tiek 2017 metais sudarė javų grupės eksportas, o lyginant 2001 metų su 2017 metų 

eksporto dalis bendrame atrinktų biomasės produktų eksporte išaugo net 20,65 proc. Neperdirbto tabako ir tabako liekanų 

biomasės produktų eksporto dalis išaugo daugiau nei 5 kartus ir 2017 metais sudarė 0,41 proc. bendrojo biomasės eksporto 

lyginant su 2001 metais. Visų kitų atrinktų biomasės produktų eksporto dalis bendrame atrinktų biomasės produktų 

eksporte mažėjo, lyginant 2001 metus su 2017 metais. Lyginant 2001 metų biomasės eksporto struktūrą su 2017 metų 

struktūra, atrinktų biomasės produktų priklausančių aliejinių kultūrų produktų grupei, eksporto dalis sumažėjo 10,42 

procentine dalimi, medienos ir medienos gaminių grupės eksporto dalis 10,51 procentine dalimi. Labiausiai sumažėjo 

kitų augalinių tekstilės pluoštų grupės biomasės produktų eksporto dalis bendrajame eksporte lyginant 2001 metus su 

2017 metais, daugiau kaip 400 kartų, 2001 metais siekė 0,045 proc., o 2017 metais tik 0,00012 proc. 

Išvados 

Atlikta teorinė biomasės sampratos analizė, leidžia daryti išvada, kad biomasės pagal daugelio skirtingų jos 

naudojimo būdų yra apibendrinama 4F principu (angl. Food, Feed, Fibre and Fuel) t.y. maistas, pašarai, pluoštas ir kuras 

Tačiau net ir šis suskirstymas į keturias kategorijas yra pernelyg supaprastintas. Biomasė tiekia žymiai daugiau 

tarpusavyje susijusių ir svarbių funkcijų/paslaugų. 

 Analizuota akademinė literatūra leido nustatyti biomasės prekybos augimą skatinančius veiksnius ir parodė, kad 

labiausiai biomasės pasaulinę prekybą skatinantys veiksniai yra klimato kaita, augantis maisto poreikis ir 

neatsinaujinantys energijos šaltiniai. 

 Atlikta biomasės užsienio prekybos srautų pokyčių Lietuvoje analizė parodė, kad vidutiniškai per 2004–2017 metų 

laikotarpį didžiausią eksporto dalį (daugiau kaip 50 proc.) užėmė šių lietuviškos kilmės biomasės produktų grupės: javai; 

aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, t.t.; tabakas ir perdirbti tabako gaminiai; mediena ir medienos dirbiniai, medžio anglys; 

kiti augaliniai tekstilės pluoštai, t.t. Vidutinis biomasės produktų eksportas per visą analizuojamą laikotarpį sudarė, apie 

2,5 proc. bendrojo Lietuvos eksporto ir nors biomasės produktų eksportas per 2001–2017 metų laikotarpį nesudaro 

daugiau, kaip 3,49 proc. bendrojo eksporto (2015 metai), tačiau pastebima biomasės produktų eksporto augimo 

tendencija. Daugiausiai Lietuva eksportuoja javų grupei priklausančių biomasės produktų, o nuo 2012 metų šios biomasės 

eksportas kone dvigubai padidėjo ir toliau tendencingai auga. Mažiausias eksportas yra kitų augalinių tekstilės pluoštų ir 

t.t. produktų ši biomasė buvo eksportuojama tik 2001–2002, 2007–2008, 2010–2011 ir 2014–2017 metų laikotarpiais. 

Lyginant 2001 ir 20017 metų biomasės eksporto struktūra, tiek vienais tiek kitais metais didžiausia eksporto dalį sudarė 

javų grupės biomasės eksportas, kurio eksporto dalis 2017 metais žymiai išaugo lyginant su 2001 metais. Kitų biomasės 

produktų eksporto dalis bendrame eksporte sumažėjo, išskyrus neperdirbto tabako ir tabako liekanų eksporto dalį, kuri 

padidėjo kiek daugiau nei 5 kartus.  
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Summary 

BIOMASS EXPORTS TRENDS IN LITHUANIA 

Currently, the world's greatest challenges are energy security, food security, climate change and rising population. Due to the 

growing bio-economy and its increasing development, the importance and demand of biomass. During the last decade, the number of 

countries using biomass (including Lithuania) has rapidly increased, which has resulted in an increased attractiveness of biomass and 

its prospects as compared to other renewable energy sources. Therefore, the purpose of this article is to analyze biomass export trends 

in Lithuania. 

Analysis of biomass export trends in Lithuania starts from two biomass product selection phases: first, attribute matching; 

second, already selected biomass product‘s Lithuanian origin export has to be over 50 percent of total Lithuania‘s biomass product‘s 

export. After product selection, a dynamic, comparative and structural analysis of the export of biomass products is performed. 

Mokslinio darbo vadovas prof. dr.Vlada Vitunskienė, (Aleksandro Stulginskio Universitetas) 
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INOVACIJŲ POVEIKIS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO VYSTYMUISI 

Vaida Bastienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Atsižvelgiant į klimato pokyčius, senkančius išteklius ir sparčiai augantį pasaulio gyventojų skaičių,ūkininkams 

reikia naujų sprendimų, kurie leistų jiems pagaminti daugiau produkcijos, sunaudojant mažiau išteklių.Siekiant didinti 

gamybos efektyvumą, žemės ūkio sektoriuje turi būti taikomos įvairios inovacijos. Ūkininkai keičia ūkių valdymo 

praktiką ir taiko naujas priemones bei techniką. Tai yra inovatyvu ir naudinga ekonomiškai. Tačiau ne visos technologinės 

naujovės yra prieinamos ūkininkams, nes vidutinės ūkių pajamos yra gerokai mažesnės už visas likusias pajamas kitose 

ekonominės veiklos srityse ir sudaro apie 40 proc. ESūkiųvidutinių pajamų, t. y. ūkių pajamos yra santykinai mažesnės 

palyginti su pajamomis ne žemės ūkio sektoriuje, yra 60 proc. mažesnė. Tačiaužemės ūkis mokslinių tyrimų ir naujovių 

srityje yra pasiekęs nemenką pažangą. Svarbu, kad būtų vystomi nauji verslo modeliai, pagrįsti alternatyviais ištekliais. 

Būtina skatinti inovatyvų ūkininkavimą Europoje, siekiant, kad moksliniai tyrimai atitiktų ūkininkų poreikius ir būtų 

panaikintas atotrūkis tarp mokslo ir praktikos. 

Tyrimo objektas – inovacijos žemės ūkyje.  

Tyrimo tikslas – įvertinti inovacijų įtaką žemės ūkio plėtrai. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibrėžti, kas yra inovacijos ir kokia jų reikšmė žemės ūkyje.  

2. Nustatyti, kokie rezultatai pasiekiami žemės ūkyje taikant inovacijas. 

Tyrimo metodai:mokslinės literatūros analizė ir sintezė, informacijos sintetinimas ir apibendrinimas,. sisteminė 

ir lyginamos analizė, modeliavimas bei grafinis modeliavimas. 

Rezultatai 

Žodis „inovacija“ yra kilęs iš XV-ame amžiuje Vidurio Prancūzijoje vartoto žodžio „inovacyon“, kuris reiškia 

atnaujinimą arba naujo pavidalo suteikimą esančiam daiktui (A. Jakubavičius , R. Strazdas, K. Gečas 2003). B. Melninkas, 

A. Jakubavičius, R. Strazdas (2000) inovaciją apibūdina kaip naujų ir potencialiai naudingų idėjų, veiklos būdų ar 

produktų diegimą tam tikroje situacijoje, kurioje inovacijos įsisavinimas sukelia tam tikrus pokyčius.Pasak A. 

Jakubavičiaus, R. Strazdo, K. Gečo (2003), inovacija – tai sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis 

pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esamus produktus ir procesus. Terre i Ohme (2002) inovaciją 

suvokia kaip strateginį iššūkį nuolatos generuoti geras idėjas, pakeičiant jas į produktus irpaslaugas, reikalingus rinkai. 

Inovacija taip pat gali būti kaip veikla, kuri sukuria naujus produktus, išreiškiama naujomis metodologinėmis 

nuostatomis, sprendimais ir kt., kurių paskirtis panaši, nes inovacijų tikslas – įsilieti į aukštesnės kokybės viešosios vertės 

kūrimo procesą (V. Bekkers, J. Edelenbos, B. Steijn 2011).V. Bulkevičiūtė ir S. Girdzijauskas (2011) analizuodami 

Lisabonos strategiją, autoriai inovacijas apibūdino kaip tam tikrą priemonę numatytiems tikslams pasiekti. Anot jų, 

inovacijos yra svarbi dalis proceso, kuomet norima pasiekti ekonomikos pažangą.Inovacijos taip pat didina ir rinkos dydį, 

nes su inovatyviu produktu galima pritraukti daugiau rinkų. Minėti autoriai pabrėžė, jog netikslinga vartoti greta sąvokas 

inovacija ir naujovė, nes inovacija tai - procesas, o naujovė tai – to proceso rezultatas.Inovacijas galima suvokti kaip gerų, 

išskirtinių idėjų kūrimą, jų įgyvendinimą, pakeitimą į naujus produktus ir paslaugas, kas sukuria galimybę dirbti 

efektyviau, ekonomiškai naudingiau ir produktyviau. 

Visi apibrėžimai inovaciją apibūdina kaip pokytį, kuris iš esmės pakeičia seną nauju. Tačiau visos inovacijos 

remiasi jau sukurtomis žiniomis ir yra tiesiog patobulinimas. A. Jakubavičius , R. Strazdas, K. Gečas (2003) Inovacijas 

pagal naujumo laipsnį skirto į 1) radikalias – iš principo naujų priemonių, skirtų tenkinti naujus arba jau žinomus 

poreikius, kurie kokybiškai keičia visuomenės veiklos būdus,  sukūrimas ir 2) modifikuojančias – gerinimas ir 

papildymas, tobulinimas, remiantis esamomis priemonėmis, prisitaikymas prie kintančių visuomenės poreikių. 

o Produkto – naujų galutinių produktų (gamybos priemonės, vartojimo reikmenys, materialiniai ar intelektiniai 

produktai ir t.t.) sukūrimas, gaminimas ir naudojimas.  

o Technologinės – naujų technologijų sukūrimas ir taikymas įvairiose veiklos srityse.  

o Socialinės – naujų ekonominių, valdymo, organizacinių ir kitų struktūrų bei formų sukūrimas ir diegimas 

įvairiose veiklos srityse.  

o Kompleksinės – produktų, technologinių ir socialinių inovacijų sintezuotas kompleksas.(A. Jakubavičius , R. 

Strazdas, K. Gečas 2003).   
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V. Pilipavičiaus (2017) teigimu, inovatyvumas ekonominiu požiūriu reiškiasi ne kaip atradimas ir išradimas, o 

kaip praktinė verslo idėjos realizacija, komercionalizuojant naujus techninius, technologinius, organizacinius ir kitus 

pasiekimus. Pasak autoriaus globalizacijos, integracijos ir ekonomikos internacionalizacijos sąlygomis, inovacijos tampa 

vienu svarbiausiu konkurencingumo veiksniu. Konkurencija tai – atskirų ūkio subjektų tarpusavio varžytuvės. Melnikas 

(2001) konkurenciją apibūdina kaip daugiaplanį reiškinį. Konkurencijos plėtra ir konkurencingumas vis labiau lemia 

orientaciją į veiklos aktyvinimą naujose erdvėse. Skatina veikti naujais mastais bei naujomis organizacinėmis formomis.  

A. Baležentis ir G. Paražinskaitė (2010) inovacijas apibrėžė gana paprastai, kaip socialinius pokyčius sukeliantį 

veiksnį. Autorių nuomone, inovacija yra daugiau gebėjimas pasinaudoti pokyčių atveriamomis galimybėmis, tokiu būdu 

siekiant ir ekonominės naudos – pelno. 

J. Kirstukas, R. Rakštys, E. Serva, B. Vaznonis (2013) teigia, jog šiuolaikiniuose empiriniuose tyrimuose inovacijų 

efektyvumas vertinamas daugiau finansine prasme, pačio inovacijos proceso efektyvumu bei, koks yra darbuotojų indėlis 

ir kiek jie yra motyvuoti. Autoriai, kaip pagrindinius inovacijų ir techninių pokyčių efektyvumo rodiklius įvardina: pelną 

ar pajamas, kurios tikslingai gaunamos iš naujo produkto; išlaidos, patiriamos atliekant tyrimus; kiek laiko trunka 

patekimas į rinką; koks yra vartotojų ir darbuotojų pasitenkinimo lygmuo.  

Inovacijų diegimo požiūriu tikslinga išskirti tas, kurios pasireiškia tikslingai formuojančiomis funkcijomis, kurios 

savo ruožtu keičiančia technologinę įrangą, produkciją ir paslaugas,o iš strateginės pusės -garantuojančiomisūkinių 

subjektų ekonominį stabilumą ir pelningumą.Šiandien verslininkystė charakterizuojama privalomu inovaciniu požymiu, 

suvokiamu kaip naujų išradimų, technologijų, gamybos metodų ir verslo organizavimo formų diegimą siekiant 

ekonominio efektyvumo. (V. Pilipavičius, 2017). Žemės ūkyje, kaip ir bet kuriame kitame versle ekonominis stabilumas 

bei pelningumas yra labai svarbūs. Žemės ūkis yra priklausomas ne tik nuo ekonominės, politinės bei socialinės aplinkų, 

bet ir, kas labiausiai išskiria iš kitų sektorių, gamtos sąlygų. Galbūt dėl šios priežasties ilgą laiką šis sektorius nebuvo 

iškeliamas į prioritetinę vietą inovacijų būtinumo aspektu.Ateities technologijos ir ūkio pažanga yra neatsiejami dalykai. 

Inovatyvios technologijos suteikia ūkiui konkurencinį pranašumą, didina ūkininkavimo efektyvumą.  

Naujos inovacijos sukūrimą sudarogana daug sudėtingų procesų, kurių trukmė priklauso ypatingai priklauso nuo  

pramonės šakos. Pavyzdžiui, programinės įrangos sektoriuje naujo produkto sukūrimas užtrunka iki kelių mėnesių, o 

sudėtingesnėje pramonės šakoje, kaip aviacijoje, gali užtrukti net dešimtmečius. Įmonė, kuri siekia pagerinti savo 

inovatyvumą, turi tobulinti visus tarpinius ir pagalbinius inovacinio proceso etapus. (D. E. Coconete, N. A. Moguilnaia, 

R. B. M.  Cross, P. E. De Souza, E. M. Sankara Narayanan, 2003). 

V. Pilipavičiaus (2017) empirinis tyrimas parodė, kad smulkaus ir vidutinio žemės ūkio verslo ūkininkai, vystant 

žemės ūkio verslą, neskuba diegti naujovių. Jie investuoja į tas inovacijas, kurios susijusios su gamybinių pajėgumų 

didinimu, technikos ir materialinės bazės atnaujinimu bei žemės dirbimo ir priežiūros technologijų, lemiančių ekonominį 

efektą, taikymą. Tai rodo gana lėtą inovacijų diegimą žemės ūkyje, kuris daugiausia susijęs su tuo, kad vyrauja tradicinis 

įprotis ir ūkininkai nelinkę rizikuoti, kol neturi aiškios ir patikimos praktikos.  

D. Vidickienės, R. Melnikienės, Ž. Gedminaitės – Raudonės (2013) atliktame tyrime paaiškėjo, jog Lietuvos 

ūkininkai pripažįsta inovacijų reikšmę ilgalaikei veiklos sėkmei. Tik 5,5 proc. apklausoje dalyvavusių ūkininkų teigė, kad 

naujovių diegimas jiems yra mažai svarbus, o kiti ūkininkai manė, jog inovacijos yra labai reikšmingas arba reikšmingas 

sėkmingos ūkinės veiklos veiksnys. Autorės nustatė jog sparčiai augant vartotojų, kurie renkasi sveikus ir ekologiškus 

maisto produktus, skaičiui, ūkininkams atsiranda poreikis nuo standartinės produkcijos pereiti prie kokybiško ir išskirtinio 

produkto, kuris pateikiamas jau galutiniam vartotojui. Siekiamaskatinti ūkininkus prisitaikyti prie naujų rinkos galimybių. 

Inovacijos lemia visapusišką politinę, socialinę, ekonominę, technologinę, taip pat informacinę, ekologinę ir kt. 

raidą bei pažangą. B. Melnikas ir R. Smaliukienė (2002) mano, jog būtent inovacinė veikla išreiškia visuomenės raidos 

ir pažangos kryptingumą taip pat prioritetines pokyčių orientacijas ir sąlygoja šių pokyčių efektyvumą.Inovacinės veiklos 

reikšmingumas nuolat didėja: globalizacijos ir informacinės visuomenes formavimosi sąlygomis būtent inovacijos vis 

dažniau tampa ne tik esminiu, bet ir vieninteliu veiksniu, sąlygojančiu galimybes tiek gerinti gyvenimo kokybę. (B. 

Melnikas, R. Smaliukienė, 2002).  

Žemės ūkio sferoje inovacijos dažniausiai pasireiškia naujų augalų auginimo ir gyvulių laikymo technologijų 

įdiegimu. J. Kirstukas, R. Rakštys, E. Serva, B. Vaznonis (2013) žemės ūkio projektuose inovatyvumo lygiui nustatyti 

siūlo naudoti kompleksinio vertinimo metodiką. Pasak autorių, inovatyvumo lygis vertinamas pagal tris kriterijų grupes, 

kuriose yra bent keli vertinimo rodikliai. Etapai, sudarantys minėtą metodiką: 

1) Kriterijų reikšmingumo nustatymas – kokie kriterijai turi daugiau įtakos ūkio subjekto inovatyvumui ir kokie 

yra ne tokie reikšmingi. Reikšmės nustatomos naudojantis ekspertų apklausos rezultatais.  

2) Rodiklių reikšmingumo rodiklių grupėje nustatymas – vertinami rodikliai kiekvienos rodiklių grupės viduje. 

Reikšmės nustatomos naudojantis ekspertų apklausos rezultatais.  

3) Rodiklių reikšmingumo nustatymas bendroje rodiklių visumoje.  

4) Vertinimo skalės pasirinkimas – pasirenkama procentinė vertinimo skalė suskaidyta į penkias dalis. 



  18  

  

  

5) Kiekvieno rodiklio galimų reikšmių kritinių ribų vertinimo skalėje nustatymas. Kritinės ribos nustatomos 

eksperto nuožiūra. 

6) Ūkio subjekto dalinių inovatyvumo lygį atspindinčių rodiklių skaičiavimas. 

7) Ūkio subjekto inovatyvumo lygis iš pradžių vertinamas pagal kiekvieną metodikoje esantį rodiklį. 

8) Apibendrintas ūkio subjekto inovatyvumo lygis apskaičiuojamas nustatant svertinį inovatyvumo rodiklių 

vidurkį. (J. Kirstukas, R. Rakštys, E. Serva, B. Vaznonis, 2013) 

Norint įvertinti inovacijų efektyvumą, prieš tai svarbu nustatyti inovacinio projekto rezultatus. Vertinant šiuos 

rezultatus svarbu nustatyti ir teisingai įvertinti finansinius rodiklius. Šie rodikliai apskaičiuojami vertinant įmonių 

finansinių ataskaitų duomenis. Skirtingi koeficientai skiriasi savo panaudojimo tikslais ir dažnai yra išvedami iš kitų. (R. 

Strazdas, A. Jakubavičius, K. Gečas, 2003). Pagrindiniai projektų efektyvumo vertinimo principai parodyti 1 paveiksle. 

 

1 pav. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo principai (sudaryta autorės pagal S. Šidlauskas, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo principai (sudaryta autorės pagal S. Šidlauskas, 2006) 

Investiciniai projektai vertinami siekiant nustatyti projekto tikslingumą ir ekonominę naudą. Įvertinti situaciją 

prieš investicinio projekto įgyvendinimą ir kokie rezultatai pasiekti įgyvendinus projektą. 

Siekiant populiarinti inovacijų diegimą ir poreikį žemės ūkyje svarbu tinkamai ir užtikrintai argumentuoti to naudą. 

Žemės ūkio rūmai, įgyvendindami mokslinius inovacinius projektus taip pat prisideda prie inovacijų žemės ūkyje. Žemės 

ūkio rūmai vykdo tokius projektus kaip: Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant 

mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos 

mikroelementus“, „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti 

bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“, bei „Integruotos tiksliosios augalininkystės sistemos naudojimas siekiant 

mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“. Tokie projektai ir matomi realūs ir 

efektyvūs rezultatai skatina ūkius sparčiau diegti technologines naujoves ir siekti padidinti veiklos pelningumą ir 

svarbiausia,tuo pačiu mažinti neigiamą žemės ūkio poveikį aplinkai ir užtikrinti efektyvesnį išteklių naudojimo tvarumą. 

Minėtuose projektuose, jų įgyvendinimo etapuose dalyvauja trys šalys – ūkininkai, mokslininkai ir konsultantai. Pasak 

LR Žemės ūkio rūmų specialistų būtent toks modelis užtikrina mokslo ir praktikos bendradarbiavimą. (LR Žemės ūkio 

rūmai, 2017). 

Savo ruožtu prie inovacijų skatinimo ir diegimo prisideda ir Žemdirbystės institutas. „Yra kuriamos naujos augalų 

veislės, tinkamos naujiems technologiniams perdirbimams: sieksime kurti naujas kviečių veisles su skirtinga krakmolo 

struktūra, kuri bus labiau tinkama techniniam perdirbimui – popieriaus pramonei, kitiems technologiniams perdirbimams. 

Taip pat toliau tyrinėjame energinius augalus, įvairų jų panaudojimą. Tęsime ir tradicinius tyrimus – derlingumo, klimato 

kaitos pokytį žemės ūkio augalams, taip pat visuomet ieškome ir naujų technologinių iššūkių, kad turimas žinias 

pritaikytume naujiems tikslams. Labiausiai pabrėžčiau, kad vis aktyviau bendradarbiaujame su užsienio kolegomis – taigi 

žvelgiame ne tik į šio regiono, mūsų šalies problemas, bet ir stengiamės įsitvirtinti ir perimti užsienio šalių kolegų patirtį“, 

– pasakojo G. Brazauskas (2018) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) organizuojamoje mokslinėje 

ataskaitinėje konferencijoje. 

Investicinių projektų efektyvumo vertinimo principai 

Metodologiniai principai: 

1) Galimybė išmatuoti; 

2) Galimybė palyginti; 

3) Naudos siekimas; 

4) Interesų suderinimas; 

5) Sistemiškumas; 

6) Kompleksiškumas; 

7) Metodų įvairovė. 

Metodiniai principai: 

1) Unikalumas; 

2) Optimalus vertinimas; 

3) Praeities eliminavimas; 

4) Laiko veiksnių įvertinimas; 

5) Laikinoji pinigų vertė; 

6) Informacijos deficitas; 

7) Kapitalo struktūra; 

8) Situacijos „po projekto“ ir  

„prieš projektą“ 

palyginimas. 

Operaciniai principai: 

1) Rodiklių tarpusavio ryšiai 

ir sąveika; 

2) Modeliavimas; 

3) Vertinimo proceso etapai; 

4) Projekto įgyvendinimo 

mechanizmas; 

5) Paprastumo siekimas; 

6) Duomenų ir informacijos 

suderinamumas. 
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Dar keletas inovacinių sprendimų žemės ūkyje pavyzdžių yra geografinės pozicionavimo sistemos, detali 

žemėlapių ir palydovinių vaizdų analizė, kuri naudojama būsimo derliaus modeliavimui bei pasėlių racionaliam 

išdėstymui pagal dirvožemio savybes.  

Europos sąjungos vienas iš tikslų žemės ūkio sektoriuje ūkininkavimo ir maisto perdirbimo sričių 

inovacijų skatinimas (pasitelkus ES mokslinių tyrimų projektus) siekiant didinti produktyvumą ir mažinti neigiamą 

poveikį aplinkai, pavyzdžiui, gaminant energiją iš žemės ūkio kultūrų šalutinių produktų ir atliekų. (Europos Sąjunga, 

2018). 

Nacionalinė mokėjimo agentūra savo ruožtu vertina projektų inovatyvumą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos investicines priemones ir jų veiklos sritis. Inovatyvumas vertinamas ir pirmenybė teikiama 

inovatyvios veiklos ūkiams ar įmonėms pagal diegiamus keturis kriterijus: 

1. Produkto ir paslaugos inovacija – tai nauji arba su pasikeitusiomis savybėmis produktai ir paslaugos. 

Nustatoma palyginant planuojamų gaminti produktų ar teikti paslaugų savybių su egzistuojančiais analogais ar pakaitalais 

Lietuvos Respublikos rinkoje. 

2.  Technologinio proceso inovacija / modernizavimas – žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas bei 

teršiančiųjų medžiagų kiekio sumažinimas. Siekiama įsigijus naują įrenginį  sumažinti išmetamųjų dujų (anglies 

monoksido CO ar azoto oksidų NOx) kiekį, palyginti su ūkio subjekto naudojamu įrenginiu. Taip pat apima alternatyvių 

atsinaujinančių išteklių naudojimą bei naujų gamybos technologinių procesų taikymą. Siekiama diegiamomis 

technologijomis kokybiškai gerinti gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savybes ir didinti darbo našumą. 

3. Organizacinė inovacija - gamybos proceso valdymo kokybės gerinimas (ISO ar kt. standartų ir metodų 

diegimas). Diegiami valdymo metodai ir valdymo sistemos: kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos, RVASVT 

sistemos, naujų unikalių marketingo sprendimų panaudojimas ar pan.  

4. Inovacijų partnerystė - dalyvavimas technologijų platformų arba klasterių, arba slėnių veikloje. Siekiama 

bendradarbiauti teisiniais pagrindais kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas. (Dėl Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo, 2014). 

Investicinės paramos priemonių tikslas yra inovacijų diegimas žemės ūkyje. ES parama ūkininkams, kuria jie 

pasinaudoja įgyvendindami investicinius projektus, leidžia jiems įsigyti ir pritaikyti ūkio veikloje įvairias technologines 

naujoves, kurios yra gana brangios. Investicinių projektų dėka, ūkininkai ūkiuose vysto naujus gamybos, verslo modelius. 

Įsigyta moderni technika yra pritaikyta dirbti efektyviau, didinti gamybos efektyvumą. Žemės ūkio veikloje svarbūs tiek 

kokybė, tiek kiekis. Norint pasiekti kuo geresnius rezultatus būtina tobulinti gamybos metodus, ūkininkavimo 

technologijų principus ir kt. ir visam tam būtinas inovacijų diegimas ūkyje. Investicijomis į žemės ūkį siekiama skatinti 

inovatyvumą žemės ūkio veikloje, gamyboje, realizacijoje. 

J. Ramanauskas ir J. Kirstukas (2009) teigė, jog vienas pagrindinių žemės ūkio konkurencingumo didinimo 

faktorių yra inovacijos. Labai trūksta paramos mokslui ir inovacijų diegimui, kas gali nulemti ilgalaikį technologinį žemės 

ir maisto ūkio atsilikimą. Autoriai teigė, jog žemės ir maisto ūkio, taip pat kaimo plėtros srities inovacijas būtina integruoti 

į bendrąją ES inovacijų strategiją. 

Iš esmės, inovacijų atsiradimui, diegimui jų pritaikymui dažnai būtinos lėšos ir gana nemažos. Investiciniai 

projektai yra nukreipti į inovacijų įgyvendinimą. 

Ūkio veiklos subjektai, kurie nori pasinaudoti ES paramos priemonių lėšomis, turi įgyvendinti projektus, kurių 

pagrindiniai tikslai būtų nukreipti visoms ES šalims būdingų problemų sprendimui: maisto saugos ir jo kokybės gerinimui, 

aplinkosaugos plėtrai, energijos racionalesniam naudojimui,aktyvinti inovacinę veiklą. (J. Ramanauskas, J. Kirstukas, 

2009). 

Naujuoju 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu įgyvendinami šeši pagrindiniai ES kaimo plėtros prioritetai. 

Du iš jų susiję su inovacijomis žemės ūkyje: 1)skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir 

kaimo vietovėse (skiriama 2,7 proc. EŽŪFKP lėšų); 2) didinti ūkių gyvybingumą ir visų žemės ūkio sektorių veiklos 

konkurencingumą regionuose, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą (atitinkamai 30,6 

proc.).(Lietuvos Agrarinės Ekonomikos Institutas, 2016). 

Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė „Bendradarbiavimas“ pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos 

grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ skirta konkrečioms ūkininkams iškilusioms problemoms spręsti, diegti inovacijas, 

kurios svarbios siekiant kurti ir diegti į rinką konkurencingus žemės ūkio produktus. Šiai sričiai skirta 13 390 132 Eur. 

Parama pradėta naudotis 2015 m. 2015 m. surinkta 6 paraiškos, prašoma 3.2 mln.Eur parama. Šiuo laikotarpiu buvo 

patvirtintos 5 paraiškos ir patvirtinta 2,2 mln. Eur parama. 2016 m. paraiškų pateikta nebuvo, tačiau šiais metais patvirtinta 

0,5 mln. Eur parama. 2017 m. pateiktos 12 paraiškų, prašoma 2.4 mln. Eur parama. Šiais metais nebuvo patvirtinta 

paraiškų, tačiau patvirtinta 0,7 mln. Eur paramos suma. (žr. 2pav.). 
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2 pav. Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti Lietuvoje 2014-2017 m., mln. Eur (sudaryta 

autorės pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis) 

2014-2017 m. laikotarpiu iš viso gauta 18 paraiškų, iš jų 5 patvirtintos. Prašoma suma siekia 5,5 mln. Eur, tai 

sudaro 41,18 proc. nuo visos skirtos paramos lėšų sumos šiai sričiai. Šiuo laikotarpiu patvirtinta paramos suma sudaro 

3,5 mln. Eur ir tai sudaro 25,99 proc. nuo visos skirtos paramos lėšų sumos šiai sričiai. 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti orientuota į žinių perteikimo ir inovacijų žemės ūkyje 

skatinimą, žemės ūkio veiklų ir konkurencingumo didinimą, inovacinių ūkių technologijų skatinimą, maisto grandinės 

organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą bei efektyvų išteklių naudojimą. Šios paramos 

tikslinės sritys apima inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimą, taip pat ūkio 

ekonominės veiklos rezultatų gerinimą ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymą bei 

biologinės įvairovės atkūrimą, išsaugojimą ir didinimą. (Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017). 

Ūkininkai diegti inovacijas turi galimybę pasinaudodami Europos Sąjungos paramos priemonėmis: 

1) Parama investicijoms į žemės ūkio valdas - modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės–techninės bazės 

potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės 

žemės ūkio produktų gamybą. 

2) Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas - palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio 

sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas. 

3) Parama smulkiems ūkiams - efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei 

konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą. 

4) Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti – pagalba teikiama gamybai žemės ūkio ir maisto produktų, 

kurių kokybė oficialiai pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu. 

5) Ekologinis Ūkininkavimas - biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas.Dirvožemio apsauga nuo 

degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant 

žieminėmis kultūromis. 

6) Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos - pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo 

didinimas skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, vietinių rinkų plėtrą bei konkurencingų, didesnės pridėtinės 

vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą. 

7) Parama smulkiųjų ūkių subjektų bendradarbiavimui - inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės 

vystymas kaimo vietovėse; žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšių stiprinimas, 

įskaitant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio veiksmingumo siekimą; ūkių ekonominės veiklos 

rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti sudarymas, siekiant intensyvinti 

dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo 

didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas. 

8) Parama investicijoms, skirtos ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai - skatinti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą 

kaimo vietovėse. veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas. 

(Nacionalinė mokėjimo agentūra, 2018). 

Ūkininkai naudodamiesi paramomis gali apsirūpinti modernia technika. Remiantis ūkių veiklos rezultatais (ŪADT 

tyrimų duomenys) sudarytas 3 paveikslas, kuriame matyti bendros ūkių investicijos 2012 – 2016 m.  

2014 2015 2016 2017

0

2,4

0,5
0,7
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3 pav. Ūkininkų ūkių investicijos Eur grupuojant pagal bendrą žemės plotąLietuvoje 2012 – 2016 m. 

(sudaryta autorės remiantis ŪADT tyrimų duomenimis 2012-2016 m.) 

 

Daugiausi investicijų daryta 2012 m. visų sričių. Nuo 2014 m. iki 2016 m. vyrauja tendencingas investicijų 

augimas. 2016 m. žymiai išaugo traktorių. Žemės ūkių mašinų ir transporto priemonių pirkimas. 1 lentelėje matyti bendra 

investicijų suvestinė tiriamu laikotarpiu.  

1 lentelė. Investicijų Lietuvos žemės ūkiuose bendra suvestinė2012 – 2016 m. (sudaryta autorės remiantis 

ŪADT tyrimų duomenimis 2012 – 2016 m.) 

Metai 
Investicijos tūkst. Eur Nusidėvėjimas tūkst. 

Eur 

Grynosios investicijos 

tūkst. Eur Iš viso 1 ha ŽŪN 1000 eurų 

2012 336,3 4,1 6,4 184,4 151,9 

2013 143,7 1,7 3,2 94,2 49,5 

2014 126,7 1,5 2,7 103,1 23,6 

2015 130,3 2,1 3,4 95,9 34,4 

2016 194,5 3,2 5,0 103,8 90,6 

 

Investicijos, tenkančios vienam žemės ūkio naudmenų hektarui analizuojamu laikotarpiu augo pradedant 2013 m. 

2012 m. jos buvo pačios didžiausios ir iki 2013 m. sumažėjo net 139 proc. Autorės nuomone, tai įvyko dėl to, nes 2012 

m. buvo prieš paskutiniai 2007 – 2013 m. KPP paramos metai ir projektų įgyvendinimas vyko intensyviausiai. Prasidėjus 

2014 – 2020 m. KPP paramai vėlgi matyti investicijų augimas.  

Vertinant 2004 – 2006 m. BPD, 2007 – 2013 m. KPP bei 2014 – 2020 m. KPP programas (2014 – 2020 m. KPP 

programos analizuojamas laikotarpis 2014-2016 m.) galima įžvelgti teigiamą Europos Sąjungos paramų įtaką ūkininkų 

apsirūpinimui modernia technika (žr. 4 pav.).  

 

 

4 pav. Investicijos į traktorius, kombainus, žemės ūkio mašinas ir transporto priemonesLietuvoje 2004-

2006 m., 2007-2013 m., 2014-2016 m. (sudaryta autorės remiantis ŪADT tyrimų duomenimis 2012 – 2016 m.) 
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Europos Sąjungoje ir Lietuvoje kasmet didėja ekologiškos produkcijos poreikis, tačiau kol kas tokios produkcijos 

pagaminama nepakankamai. Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonės  „Profesinio mokymo ir 

informavimo veikla“ veiklos sritis „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių 

ir inovacinės praktikos sklaida“ finansuoto projekto „Technologinės inovacijos ekologinės gamybos ūkiams“ tikslas buvo 

ekologinės gamybos ūkiuose diegti technologines inovacijas, kurios leistų padidinti augalų derlingumą ir tuo pačiu 

pagerinti produkcijos kokybę. Ne ką mažiau svarbus tikslas buvo ir supažindinti bei sudominti kuo daugiau ūkininkų su 

technologinėmis inovacijomis. Projekto metu keturiuose skirtinguose ekologinės gamybos ūkiuose skirtinguose Lietuvos 

rajonuose atlikti parodomieji bandymai. 

Tam, kad būtų patenkinti nauji vartotojų reikalavimai maisto kokybei, ūkininkams tenka diegti daugybę inovacijų. 

Jos apima naujų gamybos technologijų naudojimą, taikant ekologinį ar kitus, dar labiau gamtai draugiškus ūkininkavimo 

būdus.(D. Vidickienė, R. Melnikienė, Ž. Gedminaitė – Raudonė, 2013). 

2014 – 2020 m. kaimo plėtros programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ tikslai yra su žemės ūkiu 

susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas taip pat dirvožemio erozijos prevencija ir jo kokybės 

išsaugojimas ir gerinimas.  Pagrindinės sritys yra biologinės įvairovės atkūrimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, 

kuriose esama gamtinių ar kitokių kliūčių. (Nacionalinė mokėjimo agentūra 2017). 

Ekologinis žemės ūkis užima ypatingą vietą tarp įvairių žemės ūkio technologijų. Jispagrįstas moderniomis, 

aplinkai palankiomis technologijomis. Kaip matyti 2 lentelėje, nuo 2012 m. iki 2016 m. ekologinių ūkių skaičius išaugo 

124 vnt. 

2 lentelė. Sertifikuoti ekologinės gamybos subjektai Lietuvoje 2012-2016 m. (sudaryta autorės pagal Lietuvos 

statistikos departamento duomenis) 

Sertifikuoti ekologinės gamybos subjektai, vnt. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Iš viso pagal subjekto tipą 2619 2696 2573 2866 2743 

Ekologinės gamybos ūkiai 2511 2570 2445 2672 2539 

Žuvininkystės ūkiai 16 15 12 10 11 

Perdirbimo ūkiai ir įmonės 91 108 67 74 65 

Importo įmonės 1 3 5 8 11 

Eksporto įmonės 0 0 0 0 2 

Kiti ūkiai ir įmonės 0 0 44 102 137 

Žuvininkystės ūkiai kasmet mažėja, o importo įmonės priešingai – jų skaičius auga, kaip ir kiti ūkiai ir įmonės. 

Kiti ūkiai ir įmonės pradėjo steigtis nuo 2014 m., tada jų buvo 44 vnt., o jau 2016 m. pasiekta iki 137 vnt. Ekologiškai 

veikiančių subjektų skaičiaus augimas leidžia daryti išvadą, jog ūkio subjektai priima inovatyvius sprendimus, kaip 

ekologijos taikymas veikloje siekiant efektyvesnių rezultatų ir įgyvendint vieną pagrindinių inovacijų taikymo tikslų. 

Išvados 

Inovacija tai - potencialiai naudingų idėjų, veiklos būdų ar produktų diegimas tam tikroje situacijoje, kurioje 

inovacijos įsisavinimas sukelia tam tikrus, teigiamus pokyčius. Visi apibrėžimai inovaciją apibūdina kaip pokytį, kuris iš 

esmės pakeičia seną nauju, tačiau visos inovacijos remiasi jau sukurtomis žiniomis ir yra tiesiog patobulinimas, kuris 

tampa vienu svarbiausiu konkurencingumo veiksniu. Žemės ūkyje inovacijos yra ypatingai svarbios. Sparčiai augant 

pasaulio gyventojų skaičiui kyla vis didesnis poreikis daugiau gaminti. Taip pat vis daugėja vartotojų, kurie renkasi 

sveikus ir ekologiškus maisto produktus. Inovacijos yra labai reikšmingas sėkmingos ūkinės veiklos veiksnys.Naujuoju 

2014–2020 metų programavimo laikotarpiu įgyvendinami šeši pagrindiniai ES kaimo plėtros prioritetai. Du iš jų susiję 

su inovacijomis žemės ūkyje: skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse ir 

didinti ūkių gyvybingumą ir visų žemės ūkio sektorių veiklos konkurencingumą regionuose, taip pat skatinti inovacines 

ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą. Ūkininkams diegti inovacijas padeda Europos Sąjungos parama įvairioms 

sritims žemės ūkyje tobulinti, įsikurti jauniesiems ūkininkams, investuoti į ūkių valdas, modernizuoti techninį parką. 

Žemės ūkio sferoje inovacijos dažniausiai pasireiškia naujų augalų auginimo ir gyvulių laikymo technologijų įdiegimu. 

ES paramos priemonių investiciniai projektai yra vienas svarbiausių inovatyvumo skatinimo žemės ūkyje šaltinių. Norint 

įvertinti inovacijų efektyvumą, prieš tai svarbu nustatyti inovacinio projekto rezultatus. Vertinant šiuos rezultatus svarbu 

nustatyti ir teisingai įvertinti finansinius rodiklius.  

Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė „Bendradarbiavimas“ pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos 

grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ skirta konkrečioms ūkininkams iškilusioms problemoms spręsti, diegti inovacijas, 
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kurios svarbios siekiant kurti ir diegti į rinką konkurencingus žemės ūkio produktus. 2014-2017 m. laikotarpiu iš viso 

gauta 18 paraiškų, iš jų 5 patvirtintos. Prašoma suma siekia 41,18 proc. nuo visos skirtos paramos lėšų sumos šiai sričiai. 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti orientuota į žinių perteikimo ir inovacijų žemės ūkyje skatinimą, 

žemės ūkio veiklų ir konkurencingumo didinimą, inovacinių ūkių technologijų skatinimą, maisto grandinės organizavimą, 

įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą bei efektyvų išteklių naudojimą. Ūkininkai taip pat gali pasinaudoti 

ir kitomis ES paramos priemonėmis, tokiomis kaip parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, parama investicijoms į žemės 

ūkio valdas, parama smulkiems ūkiams ir kt. Ūkininkai pasinaudoja paramomis, apsirūpina modernia technika. Vertinant 

statistiką matyti, jog kiekvienu paramos etapu investicijos į traktorius, kombainus bei kitas žemės ūkio mašinas ir 

transporto priemones didėja. Ekologinis žemės ūkis užima ypatingą vietą tarp įvairių žemės ūkio technologijų. Jis 

pagrįstas moderniomis, aplinkai palankiomis technologijomis. Ekologiškai veikiančių subjektų skaičiaus augimas leidžia 

daryti išvadą, jog ūkio subjektai priima inovatyvius sprendimus, kaip ekologijos taikymas veikloje siekiant efektyvesnių 

rezultatų ir įgyvendint vieną pagrindinių inovacijų taikymo tikslų. 
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Summary 

IMPACT OF INNOVATION IN LITHUANIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

The agricultural sector is very important in the current environment with the changing climate, depletion of resources, and 

increasing population. To maximize production efficiency, various innovations must be applied in the agricultural sector. Farmers 

change farm management practices and apply new instruments and techniques. It is important to develop new business models based 

on alternative resources. There is a need to promote innovative farming in Europe. The purpose of the study is to evaluate the impact 

of innovations on agricultural development and to identify the changes in agricultural activities when implementing innovative farming 

projects in Europe. Farmers are using the support of the European Union for modernization of their work and employ innovative 

technologies. The period of the study demonstrates that the influence of innovations in agriculture is positive and beneficial. Through 

the implementation of the projects, the farmers are pursuing innovative farming. 
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UŽIMTUMO IR EKONOMINIO AUGIMO SĄSAJOS EKONOMIKOS 

TEORIJOJE 
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Įvadas 

Lietuvos žiniasklaidoje vis dažniau sutinkama informacija apie darbo jėgos trūkumą. Remiantis VŠĮ „Versli 

Lietuva“ apžvalgomis, darbo rinkoje pastebimas neatitikimas tarp esamos kvalifikacijos darbo pasiūlos ir reikiamos 

kvalifikacijos darbo paklausos. Susiklosčiusi situacija nėra palanki nei naujo verslo kūrimui, nei esamo verslo plėtrai 

(„Versli Lietuva“, 2017). Savo įžvalgas dėl galimo Lietuvos ekonomikos augimo tempų sulėtėjimo „Verslo žiniose“ 

(2018) pateikė Lietuvos banko makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas Darius Imbrasas, 

nurodydamas, kad Lietuvos ūkio augimą tačiau stabdo pradėjęs mažėti užimtųjų skaičius. Darbo stygių, kaip ekonomikos 

augimą lėtinantį veiksnį įvardijo ir užsienio ekspertai – Europos Komisijos (2018) pateiktoje Lietuvai skirtoje ataskaitoje 

sakoma, kad darbo jėgos trūkumas verčia susirūpinti dėl ilgalaikio šalies ekonomikos augimo tvarumo. 

Pastaroji ekonominė krizė, struktūriniai pokyčiai ir technologinės pažangos dinamika pakoregavo ES ekonomikos 

plėtros gaires. ES ekonomikos strategijoje „2020 m. Europa“ numatyti trys vienas kitą papildantys prioritetai: pažangaus 

augimo (žiniomis ir inovacijomis grindžiamos ekonomikos plėtros), tvaraus augimo (efektyvesnės, ekologiškesnės ir 

konkurencingesnės ekonomikos plėtros) ir integracinio augimo (skatinant aukštą užimtumo lygį, kurio tikslas didinti 

socialinę ir teritorinę sanglaudą) (Europos Komisija, 2010). Šių prioritetų įgyvendinimas reikalauja efektyvesnio išteklių 

(taip pat ir darbo išteklių) naudojimo. Tokiu būdu ekonomikos augimo ir užimtumo sąsajų tyrimai tapo vėl aktuali 

mokslinių tyrimų tema (Nagel, 2015). 

Mokslinėje literatūroje esama tam tikro autorių nuomonių išsiskyrimo dėl to, kokie priežastiniai - pasekminiai 

ryšiai sieja užimtumo ir ekonomikos augimo reiškinius: viena vertus, maža darbo pasiūla įvardijama kaip ekonomikos 

augimą stabdantis veiksnys, kita vertus, darbo pasiūlos mažėjimas siejamas su ekonominėmis priežastimis, taip pat ir 

nedarbu. Pasak Al-Habees ir Abu Rumman (2012), tarp ekonomikos augimo tempų ir nedarbo lygio esama priežastinio - 

pasekminio ryšio. Tačiau teorinė analizė ne visada jį atskleidžia, kadangi nedarbas dažniausiai nagrinėjamas kaip 

ekonominis reiškinys, kylantis dėl tam tikros šalies ekonomikos politikos nesubalansuotumo. 

Tyrimo objektas – užimtumo ir ekonominio augimo sąsajos. 

Tyrimo tikslas – atskleisti teorinius užimtumo ir ekonomikos augimo priežastinių-pasekminių ryšių aspektus. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė ir sintezė, abstrahavimas.  

Rezultatai 

Klasikinėje ekonomikos teorijoje laikoma, kad darbo rinką sudaro darbo pasiūla ir paklausa. Darbo paklausa yra 

išvestinė paklausa, kildinama iš mažėjančio ribinio darbo produkto. Darbo paklausos funkcija rodo atvirkštinę 

priklausomybę tarp realiojo darbo užmokesčio ir samdomo darbo kiekio (samdos): didėjant darbo užmokesčiui, darbo 

paklausos kiekis mažėja, ir atvirkščiai. Tuo tarpu darbo pasiūla atspindi norinčių ir galinčių dirbti asmenų pasirinkimą – 

kiek laiko dirbti ir kiek skirti laisvalaikiui, esant bet kokiam darbo užmokesčio dydžiui. Darbo pasiūlos funkcija rodo 

tiesioginę priklausomybę tarp realiojo darbo užmokesčio lygio ir darbo pasiūlos kiekio: augant darbo užmokesčiui, darbo 

pasiūlos kiekis didėja, ir atvirkščiai. Darbo rinkos pusiausvyra pasiekiama darbo paklausos ir pasiūlos susikirtimo taške, 

kuris lemia pusiausvyros darbo užmokestį ir pilną užimtumą (Mouhammed, 2011). 

Klasikinėje ekonomikos teorijoje nedarbas yra laikomas ženklu, kad darbo rinkos funkcionavimas susiduria su 

tam tikrais trukdžiais, kylančiais iš rinkos netobulumo arba valstybės reguliavimo. Klasikų požiūriu, darbo rinka veikia 

analogiškai kitų gamybos veiksnių ar prekių rinkoms, t.y. darbo kaina (realiojo darbo užmokesčio lygis) kyla iš darbo 

paklausos ir darbo pasiūlos sąveikos, o gyventojų užimtumas, esant pusiausvyros darbo užmokesčiui, yra alokacinio 

efektyvumo požiūriu optimalus (Weisskopf et al., 2006). Tačiau šiam modeliui būdingos prielaidos, kurios realioje darbo 

rinkoje gali būti įmanomos tik teoriškai – darbo rinka laikoma vientisa, statiška ir jai būdingos visos tobulos konkurencijos 

sąlygos. Tokioje rinkoje visi darbuotojai būtų identiški ir gautų vienodą darbo užmokestį. 

Kai netrukdomai veikia rinkos savireguliacijos mechanizmas, visi darbuotojai, ieškantys darbo ir sutinkantys dirbti 

už rinkoje nusistovėjusį darbo užmokestį, jį randa. Jeigu realusis darbo užmokestis būtų aukštesnis, darbo ieškotų daugiau 

asmenų, tačiau esant pusiausvyros darbo kainai, dalis darbingo amžiaus gyventojų racionaliai pasirenka nedalyvauti darbo 

rinkoje. Priverstinis nedarbas atsiranda tik tuomet, kai darbo rinkoje pasireiškia jėgos, trikdančios rinkos jėgoms, 

pavyzdžiui, valstybės nustatytas minimalus darbo užmokestis. Tokiu atveju sukuriamas darbo pasiūlos kiekio perteklius, 
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t.y. nedarbas. Minimalus darbo užmokestis paveikia tik dalį darbo jėgos, paprastai santykinai nekvalifikuotus asmenis, 

įskaitant jaunimą. 

Vis dėlto, pasak Weisskopf et al. (2006) nedarbas pasireiškia esant bet kokiam darbo užmokesčio lygiui. Klasikai 

teigia, kad ekonomika gali pasiūlyti mažiau nei optimalų darbo vietų skaičių dėl šių priežasčių: 

• Teisės aktų, reguliuojančių verslo sąlygas, kurie varžo verslo plėtrą, tuo pačiu mažina jų poreikį samdomam 

darbui. 

• Teisės aktų, reguliuojančių darbuotojų įdarbinimo ir darbo sąlygas, reikalavimai bei darbuotojų profesinių 

sąjungų veikla (priėmimo, atleidimų iš darbo apribojimai, reikalavimai darbo vietai ir pan.), didinantys darbo 

kaštus verslui ir tokiu būdu skatinantys diegti technologijas, mažiau imlias žmogaus darbui, todėl mažinantys 

darbo samdą. 

• Socialinės politikos priemonės, pvz., privalomasis darbuotojų draudimas, invalidumo išmokos, bedarbių 

pašalpos ir pan. mažina užimtumą, demotyvuodamos darbingo amžiaus gyventojus ieškoti darbo. 

Klasikiniu požiūriu užimtumo didinimo rekomendacijų pagrindinė kryptis – valstybės reguliavimo ir socialinės 

paramos mažinimas, laikant valstybės intervencijas kliūtimis rinkos mechanizmui (Weisskopf et al., 2006). Užimtumo ir 

darbo produktyvumo skatinimas klasikinėje ekonomikos teorijoje vertintas kaip esminė visuomenės pajamų ir turto 

prielaida. 

Adam Smith, bei jo pasekėjas François Quesnay, valstybės gerovę siejo ne su karaliaus iždu, o su metinėmis 

nacionalinėmis pajamomis, gaunamomis iš darbo, žemės ir kapitalo. Kadangi nuosavybės teisė į žemę ir kapitalą priklauso 

individams, nacionalinės pajamos pasiskirsto tarp dirbančiųjų, žemės ir kapitalo savininkų darbo užmokesčio, rentos, 

palūkanų ir pelno pavidalu. Klasikų nuomone, produktyvus žmogaus darbas yra tikrasis pajamų šaltinis, tuo tarpu 

kapitalas laikomas varomąja jėga, didinančia darbo našumą ir skatinančia augimą (Gaffney, Harisson, 2006). Taigi, darbo 

rinkai esant pusiausvyroje, ekonomikos augimas gali būti pasiekiamas didinant darbo produktyvumą per kapitalo 

investicijas. 

Neoklasikinė ekonomikos teorija drauge su J.M.Keynes ir jo pasekėjų ekonomikos teorijomis sudaro neoklasikinę 

sintezę, kuri tapo šiuolaikinės ekonomikos teorijos pagrindu. Neoklasikinė ekonomika aiškina gamybos veiksnių ir 

pajamų pasiskirstymą rinkose per paklausą ir pasiūlą. Siekdami maksimalios individualios naudos, ūkio subjektai daro 

racionalius sprendimus, pagrįstus ribinės naudos ir ribinių kaštų analize. Mikroekonominiu požiūriu, įmonė didins darbo 

samdą tol, kol papildomai pasamdytas darbo vienetas didins įmonės bendrąjį pelną, t.y. kol ribinis pelnas bus teigiamas 

(Palgrave, 2008). 

Viena iš esminių klasikinės teorijos ir konkrečiai jos įžvalgų darbo rinkos klausimais ydų yra prielaida, kad rinkos 

savireguliacijos mechanizmas veikia greitai – tai yra, darbo perteklius greitai eliminuojamas sumažėjus darbo 

užmokesčiui, o jo trūkumas – pastarajam pakilus. Tačiau pasaulio šalių ekonomikų raida ir ypač Didžiosios depresijos 

laikotarpis pakoregavo ekonomistų nuomonę šiuo klausimu.  

John Maynard Keynes pastebėjo, kad tam tikri darbo pasiūlos žmogiškosios prigimties aspektai (psichologija, 

būtinieji poreikiai ir pan.) bei visuomenės instituciniai veiksniai (minimalaus darbo užmokesčio nustatymas ir pan.) 

neleidžia darbo užmokesčiui greitai reaguoti į susidariusį darbo jėgos perteklių. Analogiškai, darbdaviai gali taip pat 

neskubėti mažinti atlyginimų, bijodami neigiamos darbuotojų reakcijos – streikų, masinių demonstracijų ar net smurto 

proveržių arba nedidinti darbo užmokesčio esant galiojančioms ilgalaikėms darbo sutartims Weisskopf et al. (2006). 

J.M. Keynes pasekėjai toliau kūrė teorijas, aiškinančias darbo užmokesčio nelankstumo priežastis. Jų pagrindinė 

mintis yra ta, kad darbo užmokestis tam tikrą laiką gali būti didesnis už pusiausvyros, ir nors jis galiausiai linkęs keistis 

taip, kaip teigiama klasikiniame modelyje, pastaroji darbo rinkos ypatybė iš esmės trukdo nusistovėti pusiausvyrai 

(Pissarides, 2000; Borjas, 2016). 

Nors J.M. Keynes įžvalgos darbo rinkos klausimais dažniausiai siejamos su nelankstaus darbo užmokesčio 

teorijomis, jo kritika klasikų atžvilgiu tuo neapsiribojo. Makroekonominėje darbo rinkos interpretacijoje jis akcentavo 

darbo rinkos nevientisumą bei darbo, kaip nehomogeniškos gėrybės, ypatumus, ir iš esmės kvestionavo klasikinio rinkos 

pusiausvyros modelio tinkamumą makroekonominei analizei (Hahn, 1977). J.M. Keynes ir jo pasekėjų, vadinamų 

Keinsistais, bei vėlesni postkeinsistų ir institucionalistų veikalai toliau plėtojo šias idėjas. 

Neoklasikinės sintezės ekonomistų teiginiais, realiame pasaulyje prekių rinkose perkamos ir parduodamos prekės, 

kurios jau pagamintos arba dar tik bus pagamintos artimoje ar tolesnėje ateityje. Su ja susijusi darbo rinka taip pat 

nevienalytė – darbo pasiūlą sudaro skirtingų specialybių ir skirtingos kvalifikacijos darbuotojai. Be to, rinkos santykius 

koreguoja įvairių valstybės ir nevalstybinių institucijų intervencijos, pvz. įvairios išmokos. Visos rinkos ekonomikoje turi 

savo institucinius ypatumus ir yra susiję natūrinių ir piniginių srautų sąsajomis (Goodwin, et al., 2009). Aiškindamas šias 

sąsajas, J.M. Keynes užimtumo kaitą grindė ekonomikos ciklų pasireiškimu ir konkrečiai bendrosios paklausos 

svyravimais, susijusiais su verslo lūkesčiais dėl būsimo pelningumo (Mouhammed, 2011). Jis teigė, kad net jeigu darbo 
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užmokestis greitai sumažėtų daugelyje darbo rinkų iš karto, tai atneštų daugiau žalos, nei naudos. Tai paaiškina 1 pav. 

parodytas užimtumo apibrėžties modelis. 

 

1 pav. Keinsistinis užimtumo apibrėžties modelis. Šaltinis: Weisskopf et al. (2006) 

Pagal Keinsistinį užimtumo apibrėžties modelį bendrasis užimtumas priklauso nuo bendrosios paklausos lygio 

visoje ekonomikoje. Jei bendrosios išlaidos ekonomikoje yra mažos, darbdaviai nelinkę gaminti daug, nes nėra tikri, ar 

galės realizuoti visą pagamintą produkciją. Savo ruožtu, gamindami mažiau, jie samdys mažiau darbo. Pasamdžius 

mažiau darbo, bendrosios darbo pajamos bus mažesnės, todėl visuminė paklausa toliau mažėtų, ir šis ciklas gali tapti 

uždaru (Lucas, 1981; Goodwin, et al., 2009). 

Keinsistų ir neokeinsistų darbuose, aiškinat nedarbą, kaip ciklinį reiškinį, makroekonominiu požiūriu, dažnai 

pasitelkiamas septintajame XX a. dešimtmetyje Milton Friedman pasiūlytas „natūralaus“ nedarbo lygio terminas, kuriuo 

vadinamas nedarbo lygis, esantis tuomet, kai nepasireiškia ekonomikos ciklų svyravimai. Pasak jų, ekonomikos pakilimo 

laikotarpiu nedarbo lygis nukrenta žemiau „natūralaus“ lygio, o nuosmukio metu pakyla virš jo. Tokiu būdu nedarbui 

viršijus natūralųjį nedarbo lygį, BVP turėtų būti mažesnis, nei potencialusis BVP ir atvirkščiai. Ryšį tarp faktinio gamybos 

lygio nuokrypio nuo potencialiojo BVP bei nedarbo nuo natūraliojo nedarbo lygio vėliau savo darbuose pagrindė Arthur 

Okun (Owyang, et al., 2013) . Faktinis užimtumo lygis, kuomet egzistuoja tik natūralus nedarbo lygis, vadinamas visišku 

užimtumu. 

Taigi, visiškas užimtumas nereiškia, kad nedarbas visiškai neegzistuoja. Esant pusiausvyros realiajam darbo 

užmokesčio lygiui, egzistuoja struktūrinis ir laikinasis (frikcinis) nedarbas. Frikcinis nedarbas atsiranda dėl dinamiško 

darbo rinkų pobūdžio, informacijos sklaidos netobulumo ir atsitiktinių darbo jėgos paklausos svyravimų, pvz., vienoms 

įmonėms nutraukiant savo veiklą, o kitoms naujai įsisteigus (Diamond, 1981). Tai laisvanoriškas nedarbas, atsirandantis 

normaliame darbo paieškos procese. Jis neišvengiamas, nes žmonės keičia darbą dėl šeiminių aplinkybių, kelia 

kvalifikaciją, ieško darbo po mokslų baigimo, ieško geriau apmokamo darbo ir pan. Tam tikru laikotarpiu asmuo gali būti 

linkęs alternatyvias veiklas ar poilsį vertinti labiau, nei darbo teikiamą naudą, todėl renkasi nedirbti. Frikcinio nedarbo 

trukmė priklauso nuo socialinių išmokų dydžio ir informacijos sklaidos efektyvumo. Tam tikru mastu laikinasis nedarbas 

yra net ir pageidautinas, nes dalis žmonių randa geriau apmokamą, kvalifikuotesnį darbą, dėl to didėja žmonių pajamos, 

racionaliau skirstomi darbo ištekliai (Ramanauskė, 2016). 

Struktūrinis nedarbas atsiranda, kai darbo paklausos struktūra neatitinka darbo pasiūlos struktūros: profesinės 

kvalifikacijos ar teritoriniu požiūriu. Tai atsitinka keičiantis vartotojų perkamų prekių ir paslaugų krepšeliui, gamybos 

technologijoms (Europos Parlamentas, 2015). Struktūrinis nedarbas atsiranda dėl to, kad darbo rinka į šiuos pokyčius 

reaguoja lėtai, kadangi darbo netekusiems gyventojams reikia keisti profesiją, papildomai mokytis arba keisti gyvenamąją 

vietą. 

Nors daugelis neoklasikinės sintezės ekonomistų vėlesniuose savo veikaluose pritarė keinsistiniam ciklinio 

nedarbo aiškinimui, jie be kita ko teigė, kad per ilgesnį laiką rinkos linkę prisitaikyti, kaip tai aprašyta klasikiniame 

modelyje. Jeigu ekonomika pasiekia visiško užimtumo lygį, o bendroji paklausa auga greičiau, nei bendroji pasiūla, 

susidaro infliacinis spaudimas (angl. inflationary pressure). Tai gali sąlygoti infliacijos padidėjimą. Ir atvirkščiai – jeigu 

bendroji pasiūla pranoksta bendrąją paklausą, tai gali lėtinti ekonomikos augimą (Tcherneva, 2011). Efektyviai, augančiai 

ekonomikai būdinga pusiausvyra darbo ir kitų gamybos veiksnių rinkose – tuomet bendrosios paklausos metinis augimo 

tempas yra lygus metiniam bendrosios pasiūlos augimo tempui, ekonomikai būdingas visiškas užimtumas ir maža 

infliacija. Taigi, ilgalaikio augimo sąlyga yra bendrosios pasiūlos plėtra. Pasiekus visišką užimtumą, bendroji paklausa 

(BVP) negali augti žymiai greičiau, nei bendroji pasiūla, nesukeldama infliacijos padidėjimo (Totonchi, 2011). 

Tokiu būdu natūralusis nedarbas rodo hipotetinį nedarbo lygį, kuris atitinka ilgalaikę realiojo BVP kitimo 

tendenciją, būdingą ekonomikai, kuomet nepasireiškia įvairūs laikini svyravimai, sąlygojami kainų neatitikimų, 

Pajamos 

Bendroji paklausa 
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Užimtumas ir 
produkcija 

Išlaidos skatina 
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pasikeitus pusiausvyrai darbo ir prekių rinkose, dėl jau minėto kainų nelankstumo. Kitaip tariant, natūralus nedarbo lygis 

atitinka nedarbo lygį, kurį lemia ekonomikos pasiūlos pusė – gamybos galimybės ir instituciniai veiksniai, kaip tai ir 

nusako klasikinė ekonomikos teorija.  

Skirtingai nei klasikinės teorijos šalininkai, nemaža dalis neoklasikinės sintezės ekonomistų apskritai kvestionavo 

ekonomikos, kaip stabilios sistemos, idėją. Kai kurie ekonomistai, įskaitant John Maynard Keynes ir Joseph Schumpeter 

(1883-1950), teigė, kad ekonomika yra dinamiška ir besivystanti. Nors keinsistinės idėjos labiau siejamos su vyriausybės 

vaidmens akcentavimu, o J. Schumpeter su libertarinėmis idėjomis, abu autoriai akcentavo ekonomikos sistemų 

nestabilumą. Ekonomikų raidos nenuspėjamumą jie grindė neprognozuojama technologine pažanga, inovacijomis, 

instituciniais pokyčiais. 

Neoklasikiniuose ekonomikos augimo modeliuose teigiama, kad ekonomikos augimą lemia fizinio, žmogiškojo ir 

technologinio kapitalo kiekio didėjimas, kuris tiek kartu, tiek ir atskirai papildo darbo ir žemės, kaip gamybos veiksnių, 

indėlį. Tuo tarpu naujausios teorijos akcentuoja inovacijas, verslumą, informacijos sklaidą ir netgi pramonės erdvinę 

koncentraciją, klasterius ir pan. (Palgrave, 2008). 

Šiuolaikinėse ekonomikos teorijose, teigiama, kad inovacijų poveikis ekonominiam augimui ir užimtumui yra 

reikšmingas tik aukštųjų ir vidutinių technologijų gamybos sektoriuose ir beveik nesvarbus žemo technologinio lygio 

gamyboje ir paslaugų sektoriuje (Van Roy, Vertesy, Vivarelli, 2015). Tuo tarpu pagrindinis ekonomikos augimo veiksnys, 

ypatingai pramonės sektoriuje, yra darbo našumas (International Labour Organization, 2013). 

Kita studija pateikia nemažai įrodymų, kurie teigia jog ekonominis augimas tiek gamybos, tiek ir paslaugų 

sektoriuje daro teigiamą poveikį užimtumui. Nustatyta, kad BVP augimo poveikis užimtumui žemės ūkyje bendrai yra 

gana ribotas, tačiau pridėtinės vertės augimas žemės ūkio sektoriuje turi santykinai didesnį teigiamą poveikį užimtumui 

(Yurendra Basnett and Ritwika Sen., 2013).  

Tiek ekonomikos augimą, tiek ir užimtumą suponuoja daug tarpusavyje susijusių veiksnių. Pasak Mouhammed 

(2011), užimtumo teorijos atskleidžia, kad užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo veiksniai yra teigiami lūkesčiai dėl 

pardavimų (paklausos) padidėjimo, pigių paskolų verslui prieinamumas, vidaus realiųjų privačių ir viešųjų investicijų 

kiekio padidėjimas, darbuotojų darbo įgūdžių pagerėjimas, ekonominio ir finansinio neapibrėžtumo sumažėjimas (pvz. 

pasikeitus darbo kaštus lemiantiems teisės aktams, reglamentuojantiems darbo santykius, socialinio draudimo įmokas ir 

pan.), technologinė pažanga ir inovacijos, konkurencijos sąlygų gerinimas, mokesčių mažinimas, verslumo didėjimas, 

gamybos veiksnių produktyvumo didėjimas, gamybos veiksnių kainų mažėjimas ir informacijos darbo rinkoje sklaidos 

gerėjimas ir pan. Vis dėl to, esminių prieštaravimų teorinėse skirtingų ekonominės minties mokyklų įžvalgose nėra – jos 

greičiau papildo viena kitą, nei paneigia ankstesnes įžvalgas. 

Apibendrinus teorinę teorinių užimtumo ir ekonomikos augimo priežastinių-pasekminių ryšių analizę, sudaryta 

darbo rinkos pokyčių ir pridėtinės vertės sąsajų loginė schema (2 pav.) 

 

 

2 pav. Darbo rinkos pokyčių ir pridėtinės vertės sąsajų loginė schema (sudaryta autoriaus) 

2 pav. schema atskleidžia, kad tarp užimtumo ir ekonomikos augimo yra abipusis ryšys, kuris veikia kaip uždaras 

ciklas: padidėjus prekių ir paslaugų paklausai produktų rinkose, vedami teigiamų lūkesčių dėl ateities pajamų, verslininkai 

pradeda gaminti daugiau produkcijos. Gamybos plėtra reikalauja didinti darbo samdą, todėl didėja darbo paklausa. Dėl 

pasikeitusios pusiausvyros darbo rinkose, padidėja realusis darbo užmokestis. Tai paskatina darbingo amžiaus gyventojus 

dirbti daugiau laiko, taigi, padidėja ne tik prekių gamyba, bet ir užimtumas. Tai padidina ne tik darbo, bet ir kapitalo bei 

verslo pajamas, o didesnės bendrosios pajamos ekonomikoje didina bendrąją paklausą.  

Be to, skirtingose verslo ciklo stadijose priklausomybė tarp BVP ir nedarbo lygio yra atvirkštinė: ekonomikos 

nuosmukio metu BVP mažėja, o nedarbo lygis išauga. Pakilimo laikotarpiu – atvirkščiai. 
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Išvados 

Klasikinės ekonomikos mokyklos ekonomistų teigimu, darbo paklausa ir pasiūla aiškinama pasitelkus rinkos 

pusiausvyros modelį – darbo rinkos pusiausvyra nusistovi panašiai kaip prekių ar kitų gamybos veiksnių rinkose – darbo 

paklausos ir pasiūlos susikirtimo taške, kuris lemia pusiausvyros darbo užmokestį ir pilną užimtumą. Jeigu dėl vienos ar 

kitos priežasties ši pusiausvyra pažeidžiama, ekonomika yra linkusi grįžti į pusiausvyrą savaime. 

Darbo rinkai esant pusiausvyroje, ekonomikai būdingas tam tikras optimalus užimtumo lygis, vadinamas visišku 

užimtumu, o gyventojų užimtumas, esant pusiausvyros darbo užmokesčiui, yra alokacinio efektyvumo požiūriu 

optimalus. Tačiau esant bet kokiam darbo užmokesčio lygiui, tam tikra apimtimi nedarbas vis tiek pasireiškia. Klasikų 

požiūriu, nedarbas yra laikomas ženklu, kad darbo rinkos funkcionavimas susiduria su tam tikrais trukdžiais, kylančiais 

iš rinkos netobulumo arba valstybės reguliavimo. Darbo rinkai esant pusiausvyroje, bendrasis vidaus produktas gali didėti 

didėjant darbo produktyvumui, kurį klasikai vertina kaip tikrąjį pajamų šaltinį. Darbo produktyvumą jie siūlo didinti 

investicijomis į kapitalą.  

Neoklasikinės sintezės ekonomistai užimtumo kaitą grindžia ekonomikos ciklų pasireiškimu ir konkrečiai 

bendrosios paklausos svyravimais, susijusiais su verslo lūkesčiais dėl būsimo pelningumo. Jų teigimu efektyviai, 

augančiai ekonomikai būdinga pusiausvyra darbo ir kitų gamybos veiksnių rinkose – tuomet bendrosios paklausos metinis 

augimo tempas yra lygus metiniam bendrosios pasiūlos augimo tempui, ekonomikai būdingas visiškas užimtumas ir maža 

infliacija. Taigi, ilgalaikio augimo sąlyga yra bendrosios pasiūlos plėtra. 

Neoklasikinės sintezės atstovai abejoja, kad ekonomika apskritai yra stabili sistema. Jų teigimu, ekonomika yra 

dinamiška ir besivystanti, įtakojama tokių veiksnių, kaip neprognozuojama technologinė pažanga, inovacijos, instituciniai 

pokyčiai. Klasikinį darbo rinkos pusiausvyros modelį jie kritikuoja teigdami, kad šiam modeliui būdingos prielaidos, 

kurios realioje darbo rinkoje gali būti įmanomos tik teoriškai, tačiau jie be kita ko teigia, kad per ilgesnį laiką rinkos linkę 

prisitaikyti, kaip tai aprašyta klasikiniame modelyje. 

Apibendrinus teorinę teorinių užimtumo ir ekonomikos augimo priežastinių-pasekminių ryšių analizę, sudaryta 

darbo rinkos pokyčių ir pridėtinės vertės sąsajų loginė schema, kuri atskleidžia, kad tarp užimtumo ir ekonomikos augimo 

yra abipusis ryšys, kuris veikia kaip uždaras ciklas: padidėjus prekių ir paslaugų paklausai produktų rinkose, verslininkai 

pradeda gaminti daugiau produkcijos, todėl atitinkamai didina darbo samdą. Išaugus darbo paklausai, padidėja realusis 

darbo užmokestis. Tai padidina darbo pasiūlos kiekį. Padidėjus užimtumui, išauga ne tik darbo, bet ir kapitalo bei verslo 

pajamos, o didesnės bendrosios pajamos ekonomikoje didina bendrąją paklausą. 
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Summary 

INTERRELATION OF EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH IN ECONOMIC THEORY 

Information about labour shortages is becoming increasingly common in the Lithuanian media. There is a discrepancy in the 

labour market between qualifications of the available labour supply and the demanded qualifications in the labour market. The situation 

is not favourable neither for the emerging new businesses nor for the development of the existing ones. Experts claim that the growth 

of Lithuanian economy is hampered by the decreasing number of people employed. The lack of labour force raises concerns about the 

sustainability of the country's long-term economic growth. 

There is some opinion discourse in the scientific literature about the causal-consequential relationship between employment 

and economic growth: on the one hand, low labour supply is referred to as a factor inhibiting economic growth; on the other hand, 

decrease in the labour supply is related to economic reasons, as well as unemployment. Also, unemployment is usually viewed as an 

economic phenomenon arising from the imbalance between a country's economic policy. 

The study revealed that different schools of economic thought acknowledge importance of employment for economic growth. 

In summary of the theoretical analysis of the causal links between employment and economic growth, a logical scheme of linkages 

between changes in labour market and value added created in an economy was developed. The scheme discloses the reciprocal 

relationship between employment and economic growth, which acts as a closed cycle: as demand for goods and services in product 

markets increase, entrepreneurs start producing more products, and consequently hire more labour. As demand for labour grows, real 

wages increase. This increases the quantity supplied of labour. Increasing employment increases incomes of labour, whilst incomes of 

capital and businesses also increase due to the increased production and sales. The bigger incomes further raises aggregate demand in 

the economy. 

 

Mokslinio darbo vadovė: Lekt. Neringa Ramanauskė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 



  31  

  

  

VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS 
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Įvadas  

Finansinės ataskaitos yra svarbiausias reglamentuotas informacijos šaltinis, parodantis įmonės finansinę būklę, 

veiklos rezultatus ir pinigų srautus (Lietuvos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, 2017). 

Tiek užsienio, tiek Lietuvos autoriai akcentuoja finansinių ataskaitų kokybės aspektą, kurį parodo jose pateikiamas 

finansinės informacijos tikslumas. Vieni autoriai šią sąvoką sieja su aiškia, tikslia ir patikima finansine informacija (Jonas 

ir Blanchet, 2000; Kundelienė, 2009; Biddle ir kt., 2009), o kiti su finansine informacija, kuri yra parengta atsižvelgiant į 

Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) (Barth ir kt., 2008; Rudžionienė ir Juozapavičiūtė, 2013; 

Legenzova, 2016; Lietuvos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, 2017; Li, Sougiannis ir 

Wang, 2017). Finansinių ataskaitų kokybės vertinimui privačiame sektoriuje yra skiriama daug dėmesio, tačiau tyrimų 

nagrinėjančių finansinių ataskaitų kokybę viešame sektoriuje yra pasigendama. Dėl šios priežasties viešojo sektoriaus 

finansinių ataskaitų kokybės įvertinimo problema yra aktuali ir reikalaujanti tyrimų pagrįstumo.   

Autoriai finansinių ataskaitų vertinimui siūlo taikyti tokius metodus: kokybinių charakteristikų (Renkas, 

Goncharenko ir Lukianets, 2015; Heidmann, Schaffer, Strahringer, 2008; Kundelienė, 2009; Rudžionienė ir 

Juozapavičiūtė, 2013; Palea, 2013; S. Li, Sougiannis ir Wang, 2017), pajamų valdymo (Martinez-Ferrero, 2014; Lim ir 

kt., 2015; Wang ir kt., 2015; Rodrigo, 2009; Schipper, 1989), vertės tikrumo (Muller, 2014; Palea, 2013; Kythreotis, 

2014) bei apskaitos konservatyvumo (Martinez-Ferrero, 2014; Lim ir kt., 2015; Wang ir kt., 2015). Dauguma analizuotų 

autorių didžiausią dėmesį skyrė kokybinių charakteristikų pritaikomumui vertinant finansinių ataskaitų kokybę. 

Susisteminus kiekvieno autoriaus įvardintas charakteristikas buvo nustatytos keturios dažniausiai naudojamos kokybinės 

charakteristikos: aktualumas (Kundelienė, 2009; Rudžionienė ir Juozapavičiūtė, 2013; Kythreotis, 2014) suprantamumas 

(Obaidat, 2007; Kundelienė, 2009; Rudžionienė ir Juozapavičiūtė, 2013; Renkas ir kt., 2015; Achim ir Chis, 2014), 

palyginamumas (Obaidat, 2007; Kundelienė, 2009; Rudžionienė ir Juozapavičiūtė, 2013; Renkas ir kt., 2015; Achim ir 

Chis, 2014) bei savalaikiškumas (Heidmann ir kt. 2008; Kundelienė, 2009; Rudžionienė ir Juozapavičiūtė, 2013; Achim 

ir Chis, 2014).  

Mokslinės problemos esmė – kaip gali būti ištirta finansinių ataskaitų kokybė viešajame sektoriuje?  

Tyrimo objektas – viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų kokybės įvertinimo modelis;  

Tyrimo tikslas – sukurti teorinį modelį, leidžiantį įvertinti finansinių ataskaitų kokybę viešajame sektoriuje;   

Darbo uždaviniai.  

Siekiant užsibrėžto tikslo, yra sprendžiami tokie uždaviniai:   

1.  Išanalizuoti viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų kokybės įvertinimo metodus ir kokybę 

atskleidžiančius veiksnius;  

2.  Apžvelgti Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavimo bruožus;  

3.  Pristatyti viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų kokybės ištyrimo lygį Lietuvos ir užsienio kontekstu;  

Darbo ir tyrimo metodai. Lyginamoji mokslinės literatūros analizė; grafinis vaizdavimas; sintezė; abstrahavimas; 

sisteminimas bei apibendrinimas.  

Tyrimų rezultatai 

Finansinių ataskaitų vertinimo metodai ir kokybės atskleidimą lemiantys veiksniai 

Išanalizavus mokslinę literatūrą buvo pastebėta, kad finansinių ataskaitų kokybės įvertinimo metodų yra labai 

nedaug. Didžioji dalis autorių išskiria keturis pagrindinius finansinių ataskaitų kokybės įvertinimo metodus:  

1.  Kokybinių charakteristikų įvertinimo metodas;  

2.  Pajamų valdymo metodas;  

3.  Vertės tikrumo metodas;  

4.  Apskaitos konservatyvumo metodas;  

Kokybinių charakteristikų įvertinimo metodą siūlo taikyti tiek Lietuvos (Kundelienė, 2009; Bukevičius ir  

Žaptorius, 2009; Rudžionienė ir Juozapavičiūtė, 2013) tiek užsienio (Renkas 2005; Obdaidat, 2007; Heidmann, Schaffer, 

Strahringer, 2008; Palea, 2013) autoriai (žr. 1 lentelę).  
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1 lentelė. Finansinių ataskaitų vertinimo metodai (sudaryta autorės) 

Finansinių ataskaitų vertinimo 

metodas  
Autoriai  

Kokybinių charakteristikų įvertinimo 

metodas  

J. Renkas ir kt. (2015); A. N. Obaidat (2007); M. Heidmann ir kt. (2008); K.  

Kundelienė (2009); J. Bukevičius ir J. Žaptorius (2009); K. Rudžionienė ir  

T. Juozapavičiūtė (2013); V. Palea ir R. Maino (2013);  

Pajamų valdymo metodas  
J. Martinez-Ferrero (2014); J. Lim ir kt. (2015); F. Wang ir kt. (2015); G. C. 

Biddle (2009); K. Schipper (1989);  

Vertės tikrumo metodas  V. O. Muller (2014); V. Palea ir R. Maino (2013); A. Kythreotis (2014);  

Apskaitos konservatyvumo metodas  
J. Martinez-Ferrero (2014); J. Lim ir kt. (2015); F. Wang ir kt. (2015); J. 

Bukevičius ir J. Žaptorius (2009).  

J. Renkas ir kt. (2015) finansinių ataskaitų kokybę siūlo vertinti šiais kriterijais: objektyvumu, tikslumu, 

naudingumu, neutralumu, materialumu, tikrumu ir atitikimu. Šių septynių kriterijų naudingumą įrodo, atlikę tyrimą, kurio 

metu lygino, kokias finansinių ataskaitų kokybines charakteristikas šalies apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

išskiria buvusios Tarybų Sąjungos respublikos. Autoriai pastebėjo, kad tokios šalys kaip Baltarusija, Azerbaidžanas, 

Gruzija bei Turkmėnistanas teisiniuose dokumentuose apskritai neišskiria finansinėms ataskaitoms keliamų kokybinių 

charakteristikų.  

A. N. Obaidat (2007) kokybines savybes siūlo vertinti kaip savybių hierarchiją, kurioje pagrindinės savybės yra 

aktualumas ir patikimumas, kurios dar yra skirstomos į smulkesnes dalis. Taip pat autorius sudarytą savybių hierarchiją 

papildo tokiomis savybėmis kaip sąnaudų ir pajamų santykis, suprantamumas, sprendimo priėmimo naudingumas, 

palyginamumas bei nuoseklumas.   

Tuo tarpu M. Heidmann ir kt. (2008) tirdami valdymo apskaitos sistemos reikšmę strateginiame valdyme kokybės 

dimensijas išskyrė į dvi grupes: apskaitos informacijos ir apskaitos sistemos. Pirmąjai išskirtai grupei priskyrė šias 

kokybines charakteristikas: pilnumas (angl. scope), savalaikiškumas (angl. timeliness), formatas (angl. format) bei 

tikslumas (angl. accuracy), o tuo tarpu antrajai pastarąsias: integracija (angl. integration), lankstumas (angl. flexibility), 

prieinamumas (angl. accessibility), formalizavimas (angl. formalization) ir informavimo raiškumas (angl. media 

richness).   

Lyginant su užsienio autorių atliktais tyrimais, K. Kundelienė (2009) išskyrė ne tik kokybines charakteristikas, 

tačiau jas apjungė į penkias grupes. Pirmoji išskirta grupė vidinės savybės (aiškumas, objektyvumas, tikslumas, 

suprantamumas, teisingumas ir patikimumas); antroji reprezentacinės, kuriai priskiriama tik nešališkumo charakteristika; 

trečioji apdorojimo (suderinamumas, klaidų aptinkamumas, sistemiškumas, palyginamumas); ketvirtoji konteksto 

(naudingumas, tinkamumas, aktualumas, savalaikiškumas); bei paskutinioji prieinamumo (saugumas, nepasiekiamumas 

konkurentams, atsakingo asmens buvimas). Lyginant su ankstesniais autorių atliktais tyrimais, galime įžvelgti, kad ši 

autorė pateikia daug platesnį kokybinių charakteristikų pasirinkimo aspektą, kuris pasak jos, yra tinkamas vertinti 

finansinių ataskaitų kokybiškumą ne tik privačiame sektoriuje, tačiau ir viešajame.   

K. Rudžionienė ir T. Juozapavičiūtė (2013) sukonstravo apskaitos vertinimo modelį atsižvelgdamos į keturis 

informacijos kokybės aspektus: apskaitos informacijos determinantes (apskaitos reguliavimas ir apskaitos politika), 

apskaitos kokybės kompoziciją (visas finansinės atskaitomybės ataskaitas), apskaitos informacijos kokybės vertinimo 

rodiklius ir apskaitos kokybės vertinimo tikslą. Apskaitos kokybės vertinimui pasirinkti kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. 

Kokybiniais rodikliais autorės pasirinko tarptautinių apskaitos standartų valdybos išskirtus rodiklius: aktualumas, 

patikimumas, palyginamumas, suprantamumas, teisingumas ir savalaikiškumas.   

Susistemintos analizuotų autorių kokybinės charakteristikos pateikiamos 2-oje lentelėje. Iš sudarytos lentelės 

galima matyti, kad dažniausiai finansinių ataskaitų kokybei vertinti naudojamos šios keturios kokybinės charakteristikos: 

aktualumas, suprantamumas, palyginamumas bei savalaikiškumas.   

Aktualumo savybė analizuojama per galimybę gauti reikalingą informaciją. Ataskaitose pateikta informacija turi 

atitikti jos vartotojų poreikius. Informacija yra tinkama, jei ji yra prieinama, suprantama bei pateikta laiku (Obaidat, A. 

N., 2007). Aktualumo savybė viešajame sektoriuje gali būti tiriama stebint ar subjektai pateikia savo finansines ataskaitas 

internetinėje erdvėje, pvz. savo internetiniuose puslapiuose. Suprantamumo savybė reiškia, kad finansinės ataskaitos 

turi būti suprantamos informacijos vartotojams. Svarbi informacija apie sudėtingus dalykus būtinai turi būti įtraukiama į 

finansines ataskaitas vien todėl, kad tam tikriems vartotojams ją gali būti sunku suprasti (Mackevičius, 2004). Finansinės 

būklės ataskaitose galima išsiaiškinti viešojo subjekto turto vertes, jo įsipareigojimus, finansavimo sumas ir grynąjį turtą. 

Palyginamumo savybė yra itin aktuali, kadangi informacijos vartotojai turi turėti galimybę palyginti skirtingų laikotarpių 

finansines ataskaitas, kad įvertintų jų finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Kaip pastebi J. Mackevičius (2004) 
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palyginamumas svarbu ir tuo, kad informacijos vartotojai gali susipažinti su subjekto apskaitos politika, pagal kurią 

rengiamos finansinės ataskaitos. Tuo tarpu savalaikiškumo savybė reiškia informacijos pateikimą laiku. Informacijos 

pateikimas laiku leidžia priimti teisingus sprendimus, o pavėluotas informacijos pateikimas dažniausiai neigiamai 

atsiliepia subjekto konkurencingumui tiek vietinėje, tiek užsienio rinkose (Mackevičius, 2004).  

2 lentelė. Kokybinių charakteristikų susisteminimas (sudaryta autorės) 

Autoriai  Kokybinės charakteristikos  

A. N. Obaidat (2007)  Aktualumas, patikimumas, sąnaudų ir pajamų santykis, suprantamumas, sprendimo 

priėmimo naudingumas, palyginamumas bei nuoseklumas;  

M. Heidmann ir kt. (2008)  ➢ Apskaitos informacijos sistema (pilnumas, savalaikiškumas, formatas bei tikslumas);  

➢ Apskaitos sistemos (integracija, lankstumas, prieinamumas, formalizavimas ir 

informavimo raiškumas);  

K. Kundelienė (2009)  ➢ Vidinės: aiškumas, objektyvumas, tikslumas, suprantamumas, teisingumas ir 

patikimumas;   

➢ Reprezentacinės: nešališkumas;   

➢ Apdorojimo: suderinamumas, klaidų aptinkamumas, sistemiškumas, palyginamumas;   

➢ Konteksto: naudingumas, tinkamumas, aktualumas, savalaikiškumas;   

➢ Prieinamumo: saugumas, nepasiekiamumas konkurentams, atsakingo asmens buvimas;   

K. Rudžionienė ir  

T. Juozapavičiūtė (2013)  

Aktualumas,  patikimumas,  palyginamumas,  suprantamumas, 

 teisingumas  ir savalaikiškumas;  

J. Renkas ir kt. (2015)  Objektyvumas, tikslumas, naudingumas, neutralumas, materialumas, tikrumas ir 

suprantamumas.  

Autoriai (Martinez-Ferrero, 2014; Lim ir kt., 2015; Wang ir kt., 2015; Biddle, 2009; Schipper, 1989) nurodo ir 

kitą finansinių ataskaitų kokybės įvertinimo būdą – pajamų valdymą (angl. earnings management). Bendriniu požiūriu 

tai apskaitos metodas, kuris naudojamas siekiant gauti kokybiškas finansines ataskaitas, kuriose būtų perteiktas pernelyg 

teigiamas požiūris į įmonės veiklą ir finansinę būklę. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma mokslininkų neturi 

vieno bendro susitarimo kaip šį metodą tinkamai apibūdinti. Pajamų valdymo metodo pradininkas K. Schipper (1989) šį 

metodą apibūdina kaip sąmoningą žingsnių vykdymą per apribojimus, kad būtų pasiektas pageidaujamas finansinių 

ataskaitų tikslas. Taip pat autorius akcentuoja ir asmeninę naudą, kuri pasak jo yra gaunama įsikišant į išorės finansinės 

atskaitomybės procesą. Įmonių vadovai savo sprendimais gali daryti įtaką pajamų valdymo lygiui įmonėje ir taip 

manipuliuoti rezultatais. Todėl daroma prielaida, kad kuo aukštesnis pajamų valdymo lygis, tuo žemesnė finansinių 

ataskaitų kokybė, nes finansinės ataskaitos, esant aukštam pajamų valdymo lygiui, iškreipia tikrąją įmonės padėtį 

(Martinez-Ferrero, 2014).   

Kitas dažnai sutinkamas finansinių ataskaitų vertinimo būdas – apskaitos konservatyvumo metodas (Martinez- 

Ferrero, 2014; Lim ir kt., 2015; Wang ir kt., 2015). Šio metodo esmė – ekonominių nuostolių įtraukimas į apskaitos 

pajamas laiku, o ne į ekonominį pelną (Ball ir kt., 2000). Šio metodo tinkamumo vertinti finansinių ataskaitų kokybę 

pagrįstumo mokslinėje literatūroje pasigendama, tačiau autoriai A. S. Ahmed ir S. Duellman (2011) atlikę empirinius 

tyrimus nustatė teigiamas sąsajas tarp apskaitos konservatizmo ir būsimo pelningumo. Vertinant tai, kad konservatyvesnė 

apskaita turi įtakos finansinių ataskaitų kokybei, galime teigti, kad šios dedamosios yra glaudžiai susijusios. 

Konservatizmo metodą, kaip finansinių ataskaitų kokybės vertinimo metodo, naudojimą tyrėjai grindžia tuo, kad jis yra 

tarsi paskata investuotojams vykdyti geresnius investicinius projektus, kurie padidintų būsimus rezultatus (Martinez-

Ferrero, 2014).   

Vertės tikrumo metodas (angl. value relevance) grindžiamas tuo, kad tikrąja verte grįsta apskaita užtikrina 

finansinių ataskaitų skaidrumą, o tuo tarpu skaidrumas traktuojamas kaip realaus įmonės vertės atspindėjimas rinkoje 

(Palea ir Maino, 2013). Šis metodas, kaip ir prieš tai aptartasis ne visiškai tiesiogiai gali būti siejamas su finansinių 

ataskaitų kokybės vertinimu, kadangi pastebėta, kad būtent šis metodas dažniau naudojamas akcijų biržose kotiruojamų 

finansinių ataskaitų kokybei vertinti. Tačiau autoriai (Muller, 2014; Palea ir Maino, 2013; Kythreotis, 2014) atlikę 

empirinius tyrimus teigia, kad šis metodas visgi yra tinkamas finansinių ataskaitų kokybei vertinti, kadangi pasak jų 

pagrindiniai finansinių ataskaitų vartotojai yra investuotojai, o jų sprendimai atsispindi įmonių akcijų vertėje (Muller, 

2014).  

Apibendrinant analizuotus autorius galima pastebėti, kad pagrindines penkias kokybės atskleidimo veiksnių grupes 

(politinius, socialinius, finansinius, institucinius bei valdymo) išskyrė B. Abu Bakar, Z. Saleh, (2011). Šie autoriai papildė 

1992 m. atliktą R. Cheng tyrimą, kurio metu buvo išskirtos tik keturios pagrindinės veiksnių grupės. Chronologiškai 

apžvelgus autorių analizuotas veiksnių grupes, buvo pastebėta, kad visu nagrinėjamu laikotarpiu išskiriami subjekto 
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dydžio, priklausomybės nuo skolų, populiacijos dydžio, valdžios tipo ir kt. veiksniai. Atsižvelgiant ir į lietuvių 

pateikiamas įžvalgas, šalia pagrindinių penkių veiksnių grupių yra siūloma išskirti papildomą FA informacijos kokybei 

įtakos turinčią grupę – apskaitos duomenų struktūros. Šią veiksnių grupę siūloma išskirti todėl, kad analizuojant 

naujausius mokslinius šaltinius buvo pastebėta, kad ankstesniuose tyrimuose nėra analizuojami apskaitos duomenų 

struktūros veiksniai (pavyzdžiui, turto klasės procentinė dalis visame turte ir kt.).  

Viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavimas Lietuvoje 

Lietuvių autoriai (Rudžionienė, 2009; Mackevičius, 2010; Kazlauskienė, 2012; Žaptorius, 2015) tyrė viešojo 

sektoriaus buhalterinės apskaitos sistemą. Viešojo sektoriaus buhalterinė apskaita, remiantis priimtu LR buhalterinės 

apskaitos įstatymu (2001), nuo 2010 metų sausio 1 d., yra reglamentuojame keliais lygiais:  

1 reglamentavimo lygis – LR buhalterinės apskaitos įstatymas;  

2 reglamentavimo lygis – LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;  

3 reglamentavimo lygis – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);  

LR buhalterinės apskaitos įstatymas (įsigaliojo nuo 2001 m. lapkričio 6 d.) reglamentuoja visų ūkinių subjektų 

turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą (LR 

buhalterinės apskaitos įstatymas, 1 str.).   

LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (priimtas 2007 m. birželio 26 d.) nustato viešojo sektoriaus subjekto 

finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, ataskaitų rinkinio sudėtį, finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinio sudėtį, jų sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą (LR viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymas, 1 str.).   

Įgyvendinant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą buvo parengti 28 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartai (VSAFAS). VSAFAS nuostatos tikslinamos pastebėjus trūkumus pateiktose finansinėse 

ataskaitose, taip pat atsižvelgiant į viešojo sektoriaus subjektų teikiamus klausimus,  kad visi viešojo sektoriaus subjektai 

vienodai suprastų ir vienodai taikytų VSAFAS bei galėtų viešojo sektoriaus apskaitos bei ataskaitų konsolidavimo 

informacinėje sistemoje susiderinti tarpusavio operacijas, kas suteiktų galimybę pagerinti viešojo sektoriaus subjektų tiek 

finansinių ataskaitų rinkinių, tiek konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kokybę (LR Finansų Ministerija, 2017). Pirmasis 

VSAFAS nustato viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinių ataskaitų rinkinys) tikslus, 

sudėtį, bendruosius finansinių ataskaitų informacijos reikalavimus, taip pat metinių viešojo sektoriaus subjekto finansinių 

ataskaitų ir viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo, pateikimo ir 

paskelbimo terminus. Taip pat šis standartas vienodai taikomas ir viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam atskirų 

finansinių ataskaitų rinkinį, ir viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.   

Finansinių ataskaitų kokybės vertinimo tyrimai 

 R. Legenzova (2016) analizavo kaip apskaitos kokybės koncepcija skiriasi nuo įvairių rūšių organizacijų, kurioms 

įtakos turi apskaitos harmonizavimo proceso perspektyvos. Siekiant įvertinti, kaip apskaitos kokybė gali skirtis nuo 

mažųjų ir vidutinių įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijos perspektyvos, buvo atlikti pusiau struktūrizuoti interviu su 

Lietuvos apskaitos rinkos ekspertais. Interviu su ekspertais atskleidė, kad pagrindinės priemonės, kurios užtikrina 

finansinių ataskaitų kokybę ne tik privačiose įmonėse, tačiau ir viešajame sektoriuje yra buhalterių kvalifikacija, vadovų 

požiūris į apskaitą ir atskaitomybę, reguliavimo kokybė (ypač vietinių apskaitos standartų), kokybės priemonių 

egzistavimas ir ataskaitų teikimo priežiūra.   

A. Kythreotis (2014) finansinių ataskaitų kokybę analizavo remiantis koncepcijos pagrindu, t.y. vertinant 

aktualumo ir patikimumo charakteristikų įtaką finansinių ataskaitų kokybei. Tyrimo laikotarpiui buvo pasirinktas 

dešimties metų laikotarpis (2000 – 2009 m.) bei į jį įtraukta 15  Europos šalių, kurios priėmė Tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus (TFAS) (Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, 

Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė). Pasirinktas laikotarpis yra skirstomas 

į dvi dalis: nuo 2000 iki 2004 m. (laikotarpis iki TFAS priėmimo) ir nuo 2005 iki 2009 m. (po TFAS priėmimo). Tyrimo 

metu buvo pasitelkiami keturi regresiniai metodai, kurie matuoja ryšius tarp akcijų rinkos vertės ir jų balansinės vertės; 

akcijų rinkos vertės ir įmonės turto bei įsipareigojimų; pinigų srautų iš veiklos bei įsigijimų ir pinigų srautų iš tipinės 

veiklos. Remiantis šiais regresiniais modeliais buvo nustatyta, kad analizuotų finansinių ataskaitų patikimumo laipsnis 

nepasikeitė po to laiko kuomet buvo priimtas TFAS įstatymas.   

A. M. Achim, ir A. O. Chis (2014) atliko mokslinės literatūros apžvalgą susijusią su apskaitos kokybės apibrėžimu 

ir siekiu suprasti, kaip ją galima paaiškinti. Pagrindinis tyrimo tikslas - nustatyti, kokia informacija apie savybes turėtų 

būti, kad ji būtų kokybiška. Šios savybės taip pat padeda nustatyti finansinės apskaitos kokybę. Pagrindinės išvados, 

atsirandančios dėl šio tyrimo, yra tai, kad iš tiesų finansinės apskaitos kokybė negali būti vienareikšmiškai apibrėžta ir 
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kad finansinė informacija yra geros kokybės, kai ji pagerina charakteristikas, įtrauktas į Tarptautinės apskaitos standartų 

valdybos ir finansinės apskaitos koncepcines sistemas. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad vertinant finansinių ataskaitų 

kokybę labiausiai naudojamos tokios charakteristikos: patikimumas, palyginamumas, patikrinamumas, savalaikiškumas 

ir suprantamumas. Taip pat autoriai pastebėjo, kad vieningos ir aiškios finansinių ataskaitų kokybės vertinimo metodikos 

nėra. 

H. Chen ir kt. (2010) atlikę mokslinius tyrimus nustatė, kad investavimo rizika yra atvirkščiai susijusi su finansinės 

atskaitomybės kokybe. Autoriai taip pat pastebi, kad vertinant finansinių ataskaitų kokybę yra pasigendama vieningos 

vertinimo metodikos. Dėl šios priežasties H. Chen ir kt. (2010) siūlo visapusišką indeksą, kuris galėtų įvertinti finansinių 

ataskaitų kokybę. Tai finansinės atskaitomybės kokybės indeksas (angl. Financial Reporting Quality Index, FRQI), kurį 

nustato šeši apskaitos ir audito rodikliai: nuostolių išvengimo santykis (angl. Loss Avoidance Ratio), pelno sumažėjimo 

išvengimo santykis (angl. Profit Decline Avoidance Ratio), kaupinių santykis (angl. Accruals Ratio), kvalifikuota 

auditoriaus išvada (angl. Qualified Audit Opinion Ratio), keturių auditorių išvada (angl. Non-Big 4 Auditor Ratio) bei 

mokesčių audito santykis (angl. Audit Fee Ratio). Šio tyrimo metu buvo vertinta finansinės atskaitomybės kokybė 38 

pagrindinėse kapitalo rinkose pasaulyje nuo 2000 iki 2007 metų. Kiekvieno pirmųjų penkių rodiklių atveju kapitalo rinka 

su mažiausia indikatoriaus verte priskiriama 100 balų, o kitos kapitalo rinkos yra apskaičiuojamos kaip didžiausio balo 

procentinė dalis. Kuo aukštesnis rezultatas, tuo didesnė yra tam tikros kapitalo rinkos finansinės atskaitomybės kokybė. 

Jei kapitalo rinkos sukaupimo koeficientas yra teigiamas, tada šio kapitalo rinkų kaupimo koeficiento balas priskiriamas 

nuliui.  

C. Yurt ir U. Ergen (2015) atliko tyrimą, kuriame nagrinėjo TFAS įgyvendinimo poveikį apskaitos kokybei 

Turkijoje. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, buvo nustatyta, kad apskaitos kokybė gerėja įgyvendinant TFAS. 

Autoriai taip pat pabrėžia, kad tendencijų analizė yra geresnis finansinių ataskaitų vertinimo metodas, lyginat su kitais 

metodais, kuriuos galima rasti mokslinėje literatūroje.   

K. Kundelienė (2009) atliko tyrimą, kurio metu bandė nustatyti kokiomis savybėmis turi pasižymėti kokybiška 

informacija. Šiam tyrimui atlikti buvo pasitelktas ekspertinis vertinimas, kurio metu respondentams, iš pateikto sąrašo 

reikėjo atrinkti jų nuomone tinkamiausias savybes kokybiškam informacijos apibūdinimui. Lyginant su užsienio autorių 

atliktais tyrimais, K. Kundelienė (2009) išskyrė ne tik kokybines charakteristikas, tačiau jas apjungė į penkias grupes. 

Pirmoji išskirta grupė vidinės savybės (aiškumas, objektyvumas, tikslumas, suprantamumas, teisingumas ir patikimumas); 

antroji reprezentacinės, kuriai priskiriama tik nešališkumo charakteristika; trečioji apdorojimo (suderinamumas, klaidų 

aptinkamumas, sistemiškumas, palyginamumas); ketvirtoji konteksto (naudingumas, tinkamumas, aktualumas, 

savalaikiškumas); bei paskutinioji prieinamumo (saugumas, nepasiekiamumas konkurentams, atsakingo asmens 

buvimas).   

Reikšmingą indėlį viešojo sektoriaus kokybės vertinime yra atlikusios autorės K. Rudžionienė ir T. Juozapavičiūtė 

(2013). Šios autorės sukonstravo apskaitos vertinimo modelį atsižvelgdamos į keturis informacijos kokybės aspektus: 

apskaitos informacijos determinantes (apskaitos reguliavimas ir apskaitos politika), apskaitos kokybės kompoziciją (visas 

finansinės atskaitomybės ataskaitas), apskaitos informacijos kokybės vertinimo rodiklius ir apskaitos kokybės vertinimo 

tikslą. Apskaitos kokybės vertinimui pasirinkti kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Kokybiniais rodikliais autorės pasirinko 

tarptautinių apskaitos standartų valdybos išskirtus rodiklius: aktualumas, patikimumas, palyginamumas, suprantamumas, 

teisingumas ir savalaikiškumas. Šiems rodikliams įvertinti autorės siūlo taikyti naudos ir sąnaudų santykį (angl. 

Benefit/Cost ratio). Šis rodiklis atskleidžia kiek kartų nauda viršija sąnaudas.   

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

(2017) atliko 100 įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą ir įvertino ar įmonės rengdamos finansines ataskaitas laikosi 

finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Atlikto FA kokybės tyrimo metu buvo nustatyta, kad 3 

įmonės iš 20 neturėjo teisės rengti sutrumpintas finansines ataskaitas pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 

24 straipsnio nuostatas, o 5 įmonės iš 72 pildžiusios finansinių ataskaitų rinkinį nepasinaudojo teise rengti sutrumpintas 

finansines ataskaitas; įmonių, kuriose apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikiančios įmonės, bendras finansinių ataskaitų 

kokybės vidurkis yra 59 %, o įmonių vyriausiųjų buhalterių rengiamų finansinių ataskaitų – 50 %. Tačiau, apskaitos 

paslaugas teikiančių įmonių rengiamuose aiškinamuosiuose raštuose pateikiama labai daug nereikalingos, svarbius 

duomenis užgožiančios informacijos, aprašomi visi finansinių ataskaitų elementų apskaitos būdai ir metodai, net jei įmonė 

tokio turto neturi; mažų įmonių rengiančių sutrumpintą finansinių ataskaitų rinkinį bendras finansinių ataskaitų kokybės 

vidurkis yra 51 %, o didelių įmonių rengiančių finansinių ataskaitų rinkinį – 52 %. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad 

finansinių ataskaitų kokybė nepriklauso nuo jas rengiančios įmonės dydžio.  
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Finansinių ataskaitų kokybės vertinimo viešajame sektoriuje modelio kūrimas 

Išanalizavus ir apibendrinus teorinę medžiagą analizuojama tema buvo sudarytas modelis, kuris leis įvertinti 

finansinių ataskaitų kokybę viešajame sektoriuje. Modelis susideda iš dviejų etapų (žr. 1 pav.).   

Pirmasis etapas tai – kokybinis vertinimas. Kokybinės analizės metu bus vertinamos šios penkios kokybinės 

charakteristikos: aktualumas, suprantamumas, palyginamumas, savalaikiškumas bei vertingumas. Šios kokybinės 

charakteristikos bus vertinamos pasitelkiant turinio (angl. Content) analizę. Šis metodas pasirinktas todėl, kad didžioji 

dalis analizuotų autorių šį metodą naudojo kaip pagrindinį finansinių kokybių įvertinimui.   

Atsižvelgiant į tai, kad viešojo sektoriaus reglamentavimas Lietuvoje  yra gan griežtas, todėl atliekant turinio 

analizę bus analizuojami atskiri viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS). Standartai 

pasirenkami pagal viešąjį subjektą (t.y. atsižvelgiama kokia viešoji įstaiga yra analizuoja, pvz. savivaldybių finansinės 

ataskaitos, sveikatos įstaigų finansinės ataskaitos ar kt.). Renkantis VSAFAS reikia atsižvelgti į finansinių ataskaitų 

straipsnių svertinius dydžius. Didžiausią svertinį dydį turintys straipsniai galimai parodo jų įvertinimo reikalingumą.  

1 pav. Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų kokybės įvertinimo modelis (sudaryta autorės) 

Antrasis vertinimo etapas – kiekybinis. Renkantis metodą viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų kokybei 

įvertinti pasirinkta naudoti indekso metodą. Tyrimui atlikti sudaromas naujas nesvertinis atskleidimo indeksas – kokybės 

vertinimui viešojo sektoriaus finansinėse ataskaitose. Rengiant atskleidimo indekso vertinimo sritis turi būti atsižvelgiama 

į pirmame etape analizuotus VSAFAS ir gautas jų analizės reikšmes bei į teoriniu aspektu išnagrinėtus kitų tyrėjų pateiktus 

atskleidimo indeksus. Galutinė indekso reikšmė formuojama iš abiejų vertinimo etapų rezultatų. Jeigu pirmojo vertinimo 

etapo metu analizuotas VSAFAS paaiškės, kad yra nereikšmingas, tuomet šie rezultatai į galutinę indekso reikšmę nebus 

įtraukiami. Apibendrintai galima teigti, kad į indekso sudėtį įtraukiami tik tie elementai, kurie turėjo būti atskleisti bent 

vienoje viešojo sektoriaus subjekto finansinėje ataskaitoje. Koduojant atskleidimo indekso vertinimo sritis, pagrindiniu 

kriterijumi pasirinktas kokybiškos informacijos atskleidimas/neatskleidimas finansinėse ataskaitose. Pagrindinė 

vertinimo skalei keliama užduotis yra įvertinti kokybiškos informacijos atskleidimo lygį finansinėse ataskaitose. 

Koduojant atsakymus įvardinta atskleidimo informacija vertinama 1 balu, o tuo tarpu kuomet informacijos finansinėse 

ataskaitose nėra, ji vertinama 0 balų. Iš gautų rezultatų formuojama galutinė indekso reikšmė, kurios maksimali reikšmė 

lygi visam indekso dedamųjų skaičiui.   

Išvados 

Išanalizavus finansinių ataskaitų įvertinimo metodus buvo išskirti keturi dažniausiai sutinkami tiek Lietuvos, tiek 

užsienio autorių įvertinimo metodai: kokybinių charakteristikų įvertinimo metodas, pajamų valdymo metodas, vertės 

tikrumo metodas bei apskaitos konservatyvumo metodas. Identifikuoti metodai tarpusavyje yra nepalyginami, kadangi 

kiekvienas iš jų pasižymi skirtingomis vertinimo metodikomis bei įvertina finansinių ataskaitų kokybę iš skirtingo 

aspekto. Taip pat buvo išskirtos penkios kokybę atskleidžiančios veiksnių grupės (politinė, socialinė, finansinė, institucinė 

ir valdymo).  

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos sistemai ypatingą reikšmę turėjo įvykdyta viešojo sektoriaus apskaitos 

reforma (t.y. priimtas  2007 m. birželio 26 d. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas), kadangi atsirado galimybė 

palyginti skirtingų laikotarpių finansines ataskaitas bei jas analizuoti.  

  

KIEKYBINIS VERTINIMAS   

Atskleidimo indeksas   

Metodai   

Turinio analizė   VSAFAS   

Kokybinių charakteristikų analizė   

Aktualumas   Suprantamumas   Palyginamumas   Savalaikiškumas   Vertingumas   

KOKYBINIS VERTINIMAS   
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Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų kokybės įvertinimui sukurtas modelis, kuris susideda iš dviejų etapų. 

Pirmasis etapas – kokybinių charakteristikų įvertinimo metodas, kuriam naudojama turinio analizė. O tuo tarpu antrasis 

– kiekybinis įvertinimas, kuriam atlikti naudojamas indekso metodas.  
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Summary   

QUALITY ASSESSMENT OF THE PUBLIC SECTOR FINANCIAL STATEMENTS  

Financial statements are the most important regulated source of information that shows the company's financial position, 

performance and cash flows (Lithuanian Audit, Accounting, Asset Valuation and Insolvency Service, 2017). The purpose of the study 

is to develop a model for assessing the quality of financial statements in the public sector. In research are used analysis of scientific 

literature; graphic representation; synthesis; abstraction; systematization and synthesis.   

The analysis of the determinants of the disclosure of financial statements was carried out, which identified six main groups of 

factors: political, social, financial, institutional, management and accounting data structure factors. Having evaluated the methods of 

quality evaluation of financial reports presented in scientific sources, four main methods have been systematized and distinguished:  

qualitative characteristics, income management, accounting conservatism and value verification methods.   

  

Mokslinio darbo vadovė: Prof., dr. Rasa Kanapickienė,  (Vilniaus universitetas Kauno fakultetas)  
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DIDELIO NAŠUMO DARBO SISTEMŲ TAIKYMAS ORGANIZACIJOSE 

 

Oksana Pavlova 

Vilniaus Universitetas 

Įvadas 

Temos aktualumas. Kiekvienos organizacijos tikslas yra efektyvi veikla paremta aukštais rezultatų siekiais. Tam, 

kad ši sąlyga būtų išpildyta organizacijų vadovai skiria nemažai investicijų į žmogiškųjų išteklių sistemas valdymo, nes 

didžioji dalis sėkmės priklauso būtent nuo darbuotojų. Pats požiūris į darbuotoją kaip į objektą yra labai pakitęs, o jo 

pokyčius sąlygoja rinkos dinamika, kuri su savimi neša kartų skirtumus, kintančius darbo sąlygų reikalavimus. Dar prieš 

šimtą metų į darbuotoją organizacijoje buvo žiūrima kaip į eilines funkcijas atliekantį asmenį, kurį dirbti reikėjo versti ne 

visuomet liberaliomis priemonėmis siekiant patenkinti organizacijos tikslus. Tuo tarpu, darbuotojo poreikiai nedominavo 

kaip svarbūs organizacijai. Šis konservatyvus požiūris kito pakankamai progresyviu tempu ir šiuolaikinė organizacija, 

dažnai paremta virtualios komunikacijos ir santykių koncepcija, darbuotoją vertina kaip intelektinį turtą su dideliu 

potencialu matyti problemas, jas efektyviai spręsti ir priimti organizacijai palankius sprendimus. Tam, kad darbuotojų 

potencialas būtų maksimaliai panaudotas reikalinga nemažai intervencijų ir viena iš galimybių yra didelio našumo darbo 

sistemų panaudojimas (angl. high performance work systems). 

Tikslas. Ištirti, kokios didelio našumo darbo sistemos yra naudojamos organizacijose ir koks yra jų poveikis 

darbuotojų bei organizacijos atž vilgiu.  

Uždaviniai: 

1.  Išanalizuoti, kas yra didelio našumo darbo sistemos ir kokia yra šių sistemų struktūra 

2.  Ištirti,  kokį poveikį daro didelio našumo darbo sistemų fenomeno taikymas organizacijoje. 

Temos ištyrimo lygis. Didelio našumo darbo sistemos (HPWS) moksliniu lygiu pradėtos tirti XXI a. ir tai yra 

pakankamai nauja sąvoka socialinių mokslų šakoje. Ši sąvoka yra tiriama tiek teoriniu tiek ir praktiniu lygiu. Didelio 

įsitraukimo bei didelio įsipareigojimo vadybos krypties pritaikymas organizacijose yra viena iš pagrindinių HPWS dalių, 

su kurių pagalba yra formuojama darbuotojų elgsena (Ramsay, Scholarios, Harley, 2000). Modernios įmonės turi 

atsisakyti griežtos kontrolės  (Hasebrook, Maurer, 2004), taikyti efektyvias motyvavimo priemones (Noe, Hollenbeck, 

Wright, 2009; Yousof, Lativ, Aslam, Saddigui, 2014), atsižvelgti į Y kartos poreikius (Coopers, 2009). Autoriai pastebi, 

kad organizacijos, siekiančios pasiekti maksimalų efektyvumą, diegiant moderniai organizacijai būdingas HPWS, turi 

suteikti darbuotojams daugiau laisvės, lankstumo, teisių, darbuotojai turi jausti prasmę, jų indėlis turi būti vertinamas 

(Konrad, 2006; Magnan, 2005; Meyer foundation, 2011). Tokio tipo organizacijose yra išskiriami darbuotojų bruožai: jie 

labiau pasitenkinę darbu, turi mažesnę intenciją išėjimui iš darbo, pasižymi didesniu įsipareigojimo laipsniu (Boxal, 2012; 

Kaufman, Miller, 2011). 

Didelio našumo darbo sistemos ir jų struktūra 

Didelio našumo darbo sistemos (DNDS) (angl. high performance work systems (HPWS)) pradėtos tyrinėti tuomet, 

kai tradicinės žmogiškųjų išteklių vadybos (ŽIV) sąvoka kartu su virtualiųjų žmogiškųjų išteklių koncepcijos atsiradimu 

pradėjo plisti ir talpinti savyje tokius elementus kaip strateginis planavimas, intelektualinio žmogiškųjų išteklių kapitalo 

panaudojimo potencialas, darbuotojų įsipareigojimo bei įsitraukimo laipsnis ir visa ŽIV šakos vadybos sistema tapo daug 

liberalesnė bei lankstesnė darbuotojų atžvilgiu (Becker, Hiselid, 1998). DNDS sąvoka mokslinėje literatūroje labiausiai 

sietina su efektyvumu bei našumu bendrąja prasme, siekiama išsiaiškinti, kokį poveikį šios diegiamos sistemos gali atnešti 

organizacijai, turint omenyje, kad darbo santykiai yra savotiški mainai tarp darbuotojo ir įmonės. Tad tiek darbuotojai 

tiek ir pati organizacija yra lygiai tiek pat atsakingi už naudojamų priemonių maksimalų panaudojimą.  

Didelio našumo darbo sistemos – tai atskirų, tačiau tarpusavyje susijusių įvairių organizacijose naudojamų 

žmogiškųjų išteklių praktikų visuma, įskaitant darbuotojų atranką, mokymus, kompetencijos kėlimą – viskas, kas gali 

būti susieta su veiklos efektyvumo didinimu. (Simmons, 2011) 

Norint šį fenomeną išnagrinėti giliau naudojamos tokios sudedamosios dalys kaip didelio įsitraukimo vadyba 

(angl. high-involvement management) ir didelio įsipareigojimo vadyba  (angl. high-commitment management). Pastarieji 

veiksniai yra labai svarūs didelio našumo sistemų komponentai, kuriais remiantis gali būti matuojami efektyvumo 

rezultatai (Ramsay, Scholarios, Harley, 2000). Kaip teigia autoriai, esminis dėmesys taikant DNDS organizacijoje turi 

fokusuotis ties tuo, jog vadovai vietoje kontrolės sistemų pradėtų telktis ties darbuotojų gerovės lygio kėlimu, nes 

organizacijos sėkmė glūdi kiekviename asmenyje. Modernioje organizacijoje griežtų grafikų sistemą turi pakeisti 

nuolatinis kokybės gerinimo siekis (Hasebrook, Maurer,  2004). Be to, vadybos sistemų diegimas modernioje 
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organizacijoje turi prasidėti nuo tikslų apibrėžties, problemų analizės ir prognozių, kurie atsispiria nuo etalonų ir 

alternatyvų svarstymo. Visa tai gali būti pasiekta pasitelkiant darbuotojų įsitraukimo didinimo programas, organizuojant 

daugiau užduotimis paremtų komandinio darbo principais, padidinti dėmesį mokymams (angl. training) bei darbuotojų 

tobulinimo (angl. developement) programoms. Taip pat pasitelkus ir tiesiogines finansines paskatas, tokias kaip pelno 

pasidalinimo (angl. gain sharing) sistemas arba didinant darbo užmokestį (high-wage reward) (Noe, Hollenbeck, Wright, 

2009).  

Naudojant finansinę motyvavimo sistemą paremtą minėtais principais organizacijos turi racionaliai įvertinti naudą 

ilguoju laikotarpiu, kadangi piniginės priemonės motyvuoja darbuotojus labai ribotą laiką dėl to jas reikalinga derini su 

nefinansinėmis priemonėmis (Yousof, Lativ, Aslam, Saddigui, 2014). Tai ypatingai pasireiškia tarp skirtingų kartų 

atstovų, o Y kartai materialinė gerovė organizacijoje jau nebėra prioritetas. Pricewaterhouse Coopers (2009) tyrimų centro 

atliktoje studijoje išaiškėjo, kad 22-32 metų žmonėms šiuo metu labiausiai rūpi humanizmas, amžinų vertybių, asmeninio 

tobulėjimo siekis, o ne pinigai.  

Tad didelio našumo darbo sistemos aprėpia daug platesnę nei tradicinę žmogiškųjų išteklių vadybos koncepciją (1 

pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: sudaryta autorės pagal: R. A. Noe, J. R. Hollenbeck, P. W. Wright. (2009) Human Resource Management 

1 pav. Didelio našumo darbo sistemos struktūra 

Darbuotojas dirbantis pagal didelio našumo darbo sistemas suvokiamas kaip motyvuotas, turintis aukštą 

įsipareigojimo laipsnį bei pasiruošęs prisiimti daugiau atsakomybių (Principles of Management, 2015). Mokslininkų 

teigimu, DNDS kūrimas organizacijoje būtinai įtraukia visas sudedamąsias žmogiškųjų išteklių dalis, būtina kuo tiksliau 

apibrėžti darbuotojo poziciją, kurią užima ar ruošiasi užimti darbuotojas, vertinti jo darbo rezultatą ir atitinkamai skirti 

jam objektyvų darbo užmokestį. Taip pat pastebimi ir šiuolaikinėje vadyboje taikomi technologiniai sprendimai, kurie 

pradėjo skirti tradicinę ŽIV sistemą nuo didelio našumo darbo sistemų. Tokie aspektai kaip įvairios apklausos apie 

kokybę, darbo užmokesčio sistemas, mokymų programos, darbuotojų pasitenkinimo laipsnio matavimas gali būti 

atliekami elektroniniu būdu. Rezultatai taip pat gali būti automatiškai susumuojami ir pateikiami įvairiomis statistinėmis 

išraiškomis. Tad galima teigti, kad technologinė pažanga paskatino didelio našumo darbo sistemų atsiradimą, kadangi 

žmogiškųjų išteklių vadybos personalo pareigybė ir funkcijos savaime išplito atsiradus daugiau laiko strateginėms 

kryptims įgyvendinti.  

Didelio našumo darbo sistemų naudojimo poveikis organizacijoms 

Išsiaiškinus, kas yra DNDS ir kokios pagrindinės funkcijos joms atitenka, organizacijos gali pradėti kurti jų 

panaudojimo strategijas. Visų pirma, yra išskiriamas esamų darbuotojų potencialas. Anot A. M. Konrad (2006) 

darbuotojai, kurie gali prisidėti prie veiklos kūrimo, sprendimų įgyvendinimo procesų yra daug labiau įsitraukę ir  jų 

darbo rezultatas yra žymiai aukštesnis. Atliktas tyrimas, kuriame buvo tirtos 132 JAV gamybinės organizacijos parodė, 

kad didelio našumo darbo sistemų taikymas organizacijose ženkliai padidino darbuotojų produktyvumo laipsnį. Tyrimo 

rezultatai parodė, kad galimybė jausti sprendimų galią darbuotojus labai motyvuoja siekti aukštų rezultatų. Taip pat juos 

paskatina prisiimti daugiau atsakomybių bei jausti didesnį įsipareigojimą organizacijai, kuomet jie turi prieigą prie 

informacijos, kuria naudojasi vadovai, pavyzdžiui, finansinės ataskaitos, veiklos rezultatai ir pelningumo ar nuostolių 

rodikliai.  

Tyrėjas M. Magnan (2005) analizavo įmones, kurios taiko pelno pasidalinimo (angl. Profit sharing) sistemas ir 

kaip tai veikia darbuotojų našumo lygį. Tyrime dalyvavo 294 Kanados draudimo įmonės iš kurių 83 taikė įvardytą 
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finansinę priemonę, kuri garantuoja priedą prie atlyginimo metų gale. Rezultatai parodė, kad tos organizacijos palyginus 

su konkurentėmis, kurios netaiko tokių sistemų, pasiekė kur kas geresnių rezultatų t.y. tose organizacijose, kuriose buvo 

taikomos didelio našumo sistemos buvo aukštesni turto augimo rodikliai, mažesnės veiklos sąnaudos, mažesni paskolų 

nuostoliai, didesnė turto grąža. Darbuotojai, kurie žino, kad nuo jų sprendimų ir elgsenos, kuri veda į veiklos rezultatą 

priklauso jų priedo dydis, pasižymi atsakingesniu požiūriu į išlaidų kontrolę. Remiantis šiais rezultatais galima teigti, kad 

pelno siekiančioms organizacijoms yra efektyvu taikyti pelno pasidalinimo priemonę, tačiau pažvelgus į ne pelno 

siekiančias organizacijas matoma didelė darbuotojų motyvacijos stokos problema, kadangi jie nemato finansinės grąžos 

galimybių ir išlaikyti produktyvų tempą yra sudėtinga.  

Meyer foundation (2011) atlikto tyrimo metu buvo apklausta apie 3000 ne pelno siekiančių organizacijų 

darbuotojų, o rezultatai buvo palyginti su analogiškais dviem tyrimais atliktais 2001 ir 2006 metais. Tyrimo tikslas buvo 

nustatyti ne pelno siekiančių organizacijų vadovų karjeros planus. Visų trijų tyrimų rezultatai buvo panašūs – apie 70 

proc. respondentų nemato ateities užimamose pareigose ir 5 metų laikotarpyje planuoja palikti organizaciją. To priežastys 

yra sietinos su veiklos rezultatais, kurie, pasak respondentų, nėra dažnai peržiūrimi ar vertinami. Beveik pusė respondentų 

(45 proc.) nurodė, kad per pastaruosius pusę metų jų veiklos rezultatai nebuvo peržiūrimi, o tik 18 proc. iš jų mano, kad 

tie rezultatai buvo naudingi. Tai parodo, jog vis tik rezultatas yra tas veiksnys, kuris daugelį darbuotojų veda į 

produktyvumą. Tad didelio našumo darbo sistemų taikymo alternatyvos yra ypatingai aktualios šiam sektoriui, nes tai 

apima ne vien finansinį skatinimą, o ir kitus nefinansinius sprendimus. Ne pelno siekiančių orgnizacijų darbuotojams 

labai svarbu suvokti jų vykdomos veiklos prasmę, tad didesnė prieiga prie sprendimų priėmimo bei lankstesnė sistema, 

kuri įgalintų darbuotoją laisviau pasirinkti arba atmesti nereikalingas jų manymu veiklas gali pagerinti situaciją tiek 

trumpuoju tiek ir ilguoju laikotarpiu. Remiantis mokslininkų įžvalgomis, galima teigti, kad organizacijose, kurios taiko 

HPWS darbuotojai turi pasižymėti tam tikromis savybėmis, kurios formuoja jų elgseną bei veda į efektyvų veiklos 

rezultatą. 

B. Fabi (2015) su kolegomis atlikęs tyrimą nurodo į hipotezes, kurios nurodo į darbuotojų savybes organizacijose, 

kuriose taikomos HPWS: 

H1: organozacijose, kuriose taikomos HPWS darbuotojai pasižymi didesniu pasitenkinimu darbu. 

H2: organozacijose, kuriose taikomos HPWS darbuotojai pasižymi didesniu įsipareigojimu organizacijai. 

H3: organozacijose, kuriose taikomos HPWS darbuotojai pasižymi mažesne išėjimo iš darbo intencija. 

Didelio našumo darbo sistemos gali pasitarnauti kaip įrankis norint suformuoti efektyvią aplinką darbui bei 

rezultatų siekiui. Iškeltos hipotezės nurodo, kokie rezultatai yra praktiškai pasiekiami pasitelkus straipsnyje nagrinėjamas 

HPWS.  

Tuo tarpu P. Boxal (2012) pateikia platesnį požiūri į naudojamas sistemas. Autoriaus tyrime pagrindiniai 

nagrinėjami klausimai yra:  

1.  Kokios didelio našumo darbo sistemos dominuoja organizacijose, kokiame kontekste ir kodėl? 

2.  Kaip darbo našumas bet kurioje sistemoje gali būti padidintas ir dėl ko? 

Ieškant paaiškinimų pirmam klausimui, tyrimo autoriai tikina, kad analizuoajant rinką, randama didelė įvairovė 

taikomų žmogiškųjų išteklių vadybos priemonių, kuriomis siekiama padidinti darbo našumą bei jo kokybę. Pavyzdžiui, 

išanalizavus 381 JAV organizaciją buvo nustatyta teigiama koreliacija tarp įmonių, kurių gamybinė veikla reikalauja 

didelių investicijų ir investicijų, kurios skiriamos žmogiškųjų išteklių vadybos sprendimams. (Kaufman, Miller, 2011). 

Tai yra loginis sprendimas, kadangi darbas su sudėtingais techniniais įrenginiais reikalauja specialaus pasiruošimo, žinių 

bei įgūdžių. Dėl šios priežasties darbuotojams skiriama daugiau lėšų mokymams ir paruošimui. Tad organizacijos, kurių 

veikla reikalauja didelio finansinio kapitalo natūraliai sukuria kontekstą, kuriame taikomos tam konkrečiam kontekstui 

tinkamos HPWS. Kitos mokslininkų nagrinėjamos konteksto dalys yra: įmonės dydis, gyvavimo laikotarpis ir 

technologinės pažangos lygis. Teigiama, kad organizacijos pasižymi didelio našumo darbo sistemų diegimu atsižvelgiant 

į išvardytus kontekstus (Boxal, 2012). 

Nagrinėjant antrą klausimą dėmesys sutelkiamas ties tuo, kaip pirmame klausime nagrinėtas priemones pritaikyti 

norint pakelti naudojamų sistemų efektyvumo lygmenį ir kokios sąlygos tam yra reikalingos, kadangi vien sistemų 

taikymas negarantuoja jų efektyvaus panaudojimo bei teigiamo rezultato. Šioje vietoje atsiranda problema, kadangi 

organizacijų lūkesčiai gali būti nepatenkinti vien dėl to, kad parinktos priemonės nedidina veiklos efektyvumo. 2 pav. 

pateikta schema, kurioje atsispindi organizacijos veiklos sistema, kurioje taikomas HPWS yra veiksnios.  
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Šaltinis: sudaryta autorės pagal P. Boxal (2012) High-performance work systems: what, why, how and for whom? 

2 pav. Didelio našumo darbo sistemų naudojimo procesas 

 

Paveiksle matoma veiksnios organizacijos sistema, kurioje naudojamos HPWS. Efektvus sistemų realizavimas 

prasideda nuo ketinimų ir nuosekliai veda ligi pat rezultatų. Tai reiškia, kad norint įgyvendinti efetktyvumo didinimo 

idėją yra būtina sekti kiekvieną žingsnį atliekant kruopščią analizę. Ketinimai pereina į veiksmus, turi būti atsižvelgta į 

suvokiamą bei kuriamą psichologinį bei socialinį klimatą, kuriame atsiduria organizacijos pagrindinis kapitalas – darbo 

jėga, t.y. jos darbuotojai. Taip pat būtina sekti bei analizuoti darbuotojų atsaką bei reakcijas į diegiamas sistemas, labai 

svarbu matuoti įsipareigojimo laipsnio pokyčio tendencijas, pasitenkimo darbu lygį, nes tai yra vieni svarbiausių veiksnių, 

kurie nurodo į teisingą HPWS diegimą. Organizacijos rezultatai – galutinis vertinimo matas. Rodyklės nurodo į ryšius 

bei sąsajas: matoma, kad sistema veikia nuolatos ir pasiekus rezultatą vėl grįžtama į pradinį tašką, kadangi ši sistema yra 

nuolat tobulinama, nes organizacijos veikla yra dinamiška, joje nuolat kinta aplinkybės, ateina nauji darbuotojai, nauji 

klientai, o kartu su jais ir iššūkiai. Dėl šios priežasties HPWS organizacijoje yra kaip gyvas organizmas, kuris turi būti 

vykdomas nuolatos. 

 

Išvados 

Atlikus didelio našumo darbo sistemų taikymo organizacijose empirinę apžvalgą galima teigti, kad šis 

nagrinėjamas fenomenas yra moderniosios žmogiškųjų išteklių vadybos raidos padarinys. HPWS sąvoka pradėta nagrinėti 

atsiradus poreikiui didinti darbuotojų įsitraukimo bei įsipareigojimo laipsnį, nes to nešama nauda yra pakankami didelė 

tiek darbuotojui (didesnis dėmesys į darbuotojų gerovės veiksnius) tiek ir organizacijai (darbuotojas pasižymintis dideliu 

įsitraukimo/įsipareigojimo laipsniu atneša pozityvų rezultatą organizacijai).  

HPWS diegimas yra nuolatinis organizacijos reiškinys, kuris nepasibaigia pasiekus rezultato. Sistemos 

naudojamos atsižvelgiant į organizacijoje vyraujantį kontekstą, t.y. priemonės turi būti parinktos atsižvelgiant į 

organizacijos dydį, technologinę pažangą, investicijų dydį, gyvavimo laiką. Moksliniuose tyrimuose matoma, kad HPWS 

labiausiai taikomos tose organizacijose, kurios vykdo didelių investicijų reikalaujančias veiklas. 
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Summary 

HIGH PERFORMANCE WORK SYSTEMS MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 

High performance work systems (HPWS) is a new approach for a human resources management (HRM) and the whole concept 

of processes in the company. The market is deeply occupied with a globalization, technological progress development, competitions 

for providing the best quality of services and products and all the work environment changes and differences. According to that, the 
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resources managers start to put many efforts to understand what employees truly need for shaping their behavior in a wanted way.  

A big amount of researches have been made on the added value of HRM in order to prove that HRM does matter and it is one 

of the biggest issue in the companies who are struggling with a lack of productivity and the reason for that mainly that the strategy does 

not work properly. Appropriate tools like HPWS can make extreme changes in the work environment including the communication 

between subordinates, work culture, managing way, organizational policies, the way of thinking and accordingly the way of acting.  

This paper is about to give a better understanding about the high performance work systems and how organizations could use 

it to improve their businesses by saving their employees and enhancing value of a daily work processes, services or products. Firstly, 

it involves mapping the diversity that prevails in work systems, perception which ones perform better in what conditions in which 

contexts and why. The second line of analyzes is dedicated to understand how HPWS can help to enhance performance in any given 

organization. And the main part which needs to be carefully analyzed is by asking a question how the using HRM practices affects the 

working environment including psychological, social climate inside the organization and for whom it performs. 
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A value of efficiently working HPWS in organization is unimaginable, especially in the modern market environment where 

everyone wants to be the best on their own way. However, the market is very competitive place and all systems, which are applying in 

organizations, must be strictly controlled and constantly improving.  

 

Mokslinio darbo vadovas doc. dr. Ingrida Šarkiūnaitė, (Vilniaus Universitetas)  
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LIETUVOS MĖSOS SEKTORIAUS TARPTAUTINIO 

KONKURENCINGUMO VERTINIMO TEORINĖS ĮŽVALGOS 
 

Vaida Plaušinaitytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Konkurencingumas – tai reiškinys, susidarantis lyginant objektus tarpusavyje konkurencijos požiūriu. Mokslinėje 

literatūroje konkurencingumo samprata nėra tiksliai apibrėžta, tačiau daugelio autorių nuomone konkurencingumas yra 

susijęs su įgijamu pranašumu rinkoje, gebėjimu nuolat atnaujinti technologijas, pažanga.  

Konkurencingumas yra neišvengiamas procesas visuose pramonės sektoriuose. Pramonės sektorių 

konkurencingumo vertinimas yra ekonomiškai reikšmingas, leidžiantis nustatyti analizuojamos šalies ekonomikos 

stiprybes ir silpnybes, siekiant tvarios ir darnios ekonomikos plėtros. Pramonės sektoriaus dalyvavimas konkurencinėje 

kovoje ir siekiant joje išlikti, verčia stiprinti savo pozicijas ten, kur jos silpniausios.  

Tyrimo objektas – Lietuvos mėsos sektoriaus tarptautinis konkurencingumas. 

Tyrimo tikslas – identifikuoti tarptautinio konkurencingumo sampratą, veiksnius ir apribojimus bei apžvelgti 

ankstesnes mėsos sektoriaus konkurencingumo vertinimo metodikas. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. identifikuoti tarptautinio konkurencingumo sampratą; 

2. nustatyti mėsos sektoriaus konkurencingumą lemiančius veiksnius ir apribojimus; 

3. pateikti atliktų Lietuvos mėsos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimų metodikos apžvalgą. 

Tyrimo metodai: Lietuvos mėsos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai 

nagrinėjami naudojant mokslinės literatūros analizės ir sintezės, metaanalizės metodus. 

Tyrimo rezultatai 

Dauguma mokslininkų (Manyika ir kt., 2010, Siggel, 2006 ir kt.) sutaria, kad tikslaus konkurencingumo 

apibrėžimo nėra, kadangi šis terminas gali reikšti daugybę skirtingų dalykų. 1 lentelėje pateikiami konkurencingumo 

sąvokos apibrėžimai mokslinėje literatūroje. 

1 lentelė. Konkurencingumo sąvokos reikšmė (sudaryta autorės) 

Autorius Metai Apibrėžimas 

Bruce, S., Lodge, G. 1985 Valstybės gebėjimas gaminti, paskirstyti ir pateikti prekes 

tarptautinėje rinkoje konkuruojant su prekėmis ir paslaugomis, 

sukurtomis kitose valstybėse, ir tokiu būdu užtikrinti gyvenimo 

standartų gerinimą. 

Manyika, J. ir kt. 2010 Gebėjimas palaikyti augimą ir didinant produktyvumą, ir 

išplėčiant darbuotojų užimtumą. 

Latruffe, L. 2010 Gebėjimas dalyvauti konkuravime ir būti sėkmingam šiame 

procese.  

The Global Competitiveness Report 

2013-2014 

2013 Institucijų, politikos ir veiksnių rinkinys, kuris apibrėžia 

valstybės produktyvumo lygį. 

Atkinson, R.D. 2013 Regiono gebėjimas eksportuoti daugiau, pridėtinės vertės 

atžvelgiu, nei importuoti. 

Pagal prekybos teoriją, valstybių konkurencingumas yra paremtas konkurenciniais pranašumais (Nowak, 

Kaminska, 2016). L.Latruffe (2010) teigia, kad konkurencingumas yra tik tada, kai parduodamiems produktams taikomi 

reikalavimai (kainos, kokybės, kiekio), tačiau tuo pat metu yra užtikrinamas pelnas, kuris leidžia įmonėms klestėti. 

G.Rakauskienė, R.Tamošiūnienė (2013a) teigia, kad konkurencingumas turi apimti sėkmingą šalies užsienio prekybą, 

šalies našumus ir gebėjimą užtikrinti gyventojų gerovę. J.Kalendienė (2014) eksporto augimą vertina kaip prielaida 

tvarios ekonomikos augimui ilguoju laikotarpiu. 

Mokslinėje literatūroje autorių nuomonės konkurencingumą lemiančių veiksnių atžvilgiu išsiskiria. 

Konkurencingumas neturi visuotinai sutarto apibrėžimo, todėl jį lemiančių faktorių kiekis yra gausus (Nowak, Kaminska, 



  46  

  

  

2016). Pasak A.Gapšio, V.Mieliauskaitės (2006) kiekvienas sektorius yra individualus, todėl atliekant vertinimą reikia 

išsiaiškinti veiksnius, lemiančius konkretaus sektoriaus konkurencingumą. 

Kadangi konkurencingumas ypatingai sudėtingas ir daugiaaspektis reiškinys, jo įvertinimas reikalauja atsižvelgti 

į pasiektus rezultatus ne vien tik ekonomikos srityse (Stalgienė, Paunksnienė, 2009). 2 lentelėje pateikiami tarptautinį 

konkurencingumą lemiantys veiksniai.  

2 lentelė. Tarptautinį konkurencingumą lemiantys veiksniai (sudaryta autorės) 

Autorius Metai Veiksniai 

R.Vilpišauskas 2004 - vartotojų poreikių atitikimas, 

- geras prekių įvaizdis ir kokybė 

I.Kriščiukaitienė, A.Tamošaitienė, 

S.Andrikienė; 

A.Sabonienė 

2008; 

2014 

- vartotojų poreikiai,  

- produkcijos kaina ir kokybė 

G.Valodkienė, V. Snieška 2012 - gamybos apimčių augimo tempai,  

- darbo našumas,  

- pardavimų apimtys vidaus ir užsienio rinkose,  

- inovacijų, pažangių technologijų diegimas,  

- sukuriamos pridėtinės vertės apimtys,  

- pramonės produkcijos dalis BVP struktūroje,  

- užimtumas 

G.Rakauskienė, R.Tamošiūnienė 2013b - institucinė aplinka, makroekonominė situacija,  

- inžinerinė infrastruktūra,  

- technologinė infrastruktūrą,  

- mokslinė infrastruktūrą,  

- švietimas,  

- socialinė aplinka,  

- produktų, darbo, finansų rinkos ir verslo pažanga. 

A.Gapšys ir kt. 2013 - sukaupta patirtis, 

- skerdyklų ir mėsos perdirbimo pramonės modernizavimas, 

- pašarų bazė, 

- ūkių finansinės galimybės, 

- aplinkosauginiai reikalavimai 

I.Kriščiukaitienė, A.Tamošaitienė, S.Andrikienė (2008) konkurencingumą sieja su vartotojų poreikiais bei 

gamintojų gebėjimu gaminti kokybiškesnę ir pigesnę produkciją nei konkurentai. A.Sabonienė (2014) pritaria, kad 

eksporto konkurencingumas yra susijęs su veiksniais, kurie pagamintą produkciją daro patrauklią pirkėjams: mažesne 

produkcijos kaina ir geresne produkcijos kokybe. R.Vilpišausko (2004) nuomone, prekių kokybė, vartotojų poreikių 

atitikimas, geras įvaizdis lemia prekių pardavimą net tada, kai jų kaina yra pakankamai didelė.  

G.Valodkienė, V.Snieška (2012) bei G.Rakauskienė, R.Tamošiūnienė (2013b) itin plačiai išskyrė 

konkurencingumą lemiančius veiksnius. Šie autoriai išskiria šalies makroekonominę situaciją, inovacijas ir technologijas 

kaip labiausiai tarptautinį konkurencingumą lemiančius veiksnius. 

Pagal A.Gapšio ir kt. (2013) atliktą Lietuvos galvijienos, kiaulienos ir paukštienos konkurencingumo vertinimą, 

galima išskirti tokius tarptautinį konkurencingumą ir ūkių veiklos pasirinkimą lemiančius veiksnius: sukauptą patirtį, 

skerdyklų ir perdirbimo pramonės modernizavimą, pašarų bazę, ūkių finansines galimybes ir aplinkosauginius 

reikalavimus. 

Dar vienas svarbus tarptautinį konkurencingumą lemiantis veiksnys yra institucinė aplinka. Ši aplinka sudaro 

apribojimus tarptautiniam mėsos sektoriaus konkurencingumui. G.Valodkienė, V.Snieška (2012) teigia, kad vyriausybės 

vaidmuo siekiant sudaryti palankias sąlygas aukštam šalies įmonių konkurencingumo lygiui, turi būti labai saikingas. 

Z.S.Kristkova, J.M.García (2015) kritikuoja tarptautinės prekybos reguliavimus, kadangi pastarieji apriboja prekybą 

didindami naštą tiekėjui bei padidinant prekių kainas.  

Z. Smeets Kristkova, J. M. García Alvaréz Coque (2015), tirdami ES jautienos subsektoriaus konkurencingumą 

Europos Sąjungos viduje nustatė mėsos sektoriaus paklausą reglamentuojančias priemones: 

1) ES direktyva dėl atsekamumo (ES Komisijos reglamentas Nr. 178/2002), kuri reikalauja nustatyti galvijų 

identifikavimą ir registravimą bei jų judėjimą nuo gimimo iki skerdimo, įskaitant privalomą atskirą galvijų pasą, kuris 

turi būti kartu su visais gyvūnų judėjimais ES viduje. 

2) Ženklinimo standartai (Jautienos ženklinimo reglamentas 1760/2000), reglamentuojantys mėsos iš EU ir 

trečiųjų šalių ženklinimą.  

3) Direktyva 98/58, nurodanti reikalavimus ūkio gyvulių gerovei išlaikyti.  
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4) Paramos susiejimo taisyklės, kurios apibrėžia reikalavimus ūkiams gauti finansinę paramą, kurios įtaka ūkiai 

pasirenka vykdomą veiklos rūšį.  

Sudėtingi teisiniai apribojimai mėsos sektoriui nemotyvuoja ūkių vystyti mėsos pramonę. A.Gapšys ir kt. (2013) 

aplinkosauginių reikalavimų sudėtingumą vertina kaip pagrindine priežastimi nevystyti kiaulienos subsektoriaus 

tarptautinio konkurencingumo. 

Apžvelgus atliktus žemės ūkio produktų tarptautinio konkurencingumo vertinimo tyrimus Lietuvoje, pastebėta, 

dažniausiai produkcijos tarptautinis konkurencingumas yra vertinamas atskleistojo santykinio pranašumo indeksu (angl. 

releaved comparative advantage) bei šio rodiklio išvestiniais indeksais (Vitunskienė, Serva, 2015, Sabonienė, 2009, 

Grėbliauskas, Stonys, 2012, Jucevičius, Vitunskienė, Šajeva, 2009). 

Atskleistasis santykinis pranašumas (RCA) literatūroje dar yra vadinamas eksporto specializacijos indeksu, Balaso 

indeksu. Šis rodiklis analizuoja valstybės prekybos konkurencingumą globaliu lygiu parodant valstybės konkretaus 

produkto/sektoriaus santykinio pranašumo lygį pasaulinėse rinkose (Burianova, Belova, 2012). Rodiklis apskaičiuojamas 

pagal (1) formulę:  

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑊𝑗⁄

𝑋𝑖 𝑋𝑊⁄
                                                                                  (1) 

čia RCAij – Balassa prekybos specializacija; 

     xij – šalies j produkto i eksportas; 

     xWj – pasaulio i produkto eksportas; 

     Xi – visas šalies i eksportas; 

     XW – visas pasaulio eksportas. 

RCA įgyja reikšmes intervale [0; +∞). Esant RCA>1, laikoma, kad tiriamas sektorius/produktas turi santykinę 

specializaciją, t.y. šalies sektoriaus produktai yra labiau eksportuojami nei pasaulio vidurkis. B.Balassa (1965) 

palengvinant RCA reikšmių interpretavimą, suskirstė šio rodiklio reikšmes į a-d klases pagal atskleistojo santykinio 

pranašumo stiprumą: 

1) a: 0< Bij ≤1 – produktas neturi lyginamojo pranašumo; 

2) b: 1< Bij ≤2 – produktas turi silpną lyginamąjį pranašumą; 

3) c: 2< Bij ≤4 – produktas turi vidutinį lyginamąjį pranašumą; 

4) d: 4< Bij – produktas turi stiprų lyginamąjį pranašumą. 

Vadovaujantis santykiniu pranašumu šalis eksportuoja tas prekes, kurios turi didžiausią santykinį pranašumą ir 

importuoja prekes, kurių santykinis pranašumas yra mažiausias (Widodo, 2009). Specializuojantis produkcijos gamyboje 

šalis naudoja savo išteklius efektyviausiai ir turi naudą iš prekybos su kitomis šalimis (Halilbašić, Brkić, 2017). Taigi, 

aukštas produkcijos tarptautinis konkurencingumas turi įtakos efektyviam šalies išteklių paskirstymui. 

Išvados 

Konkurencingumas yra griežtai neapibrėžta sąvoka, dažniausiai reiškianti gebėjimą konkuruoti rinkoje. 

Dažniausiai konkurencingumas valstybės lygmenyje reiškė šalies užsienio prekybos balansą. Naujausi moksliniai tyrimai 

atskleidžia, kad konkurencingumo tikslas yra užtikrinti šalies gyventojų gerovę, ją nuolatos gerinti.  

Lietuvos mėsos sektoriaus konkurencingumą lemia pagrindiniai veiksniai: pašarų bazė, patirtis, skerdyklų ir 

perdirbimo pramonės modernizavimas, ūkių finansinės galimybės, institucinė aplinka. Lietuvos mėsos sektoriaus gamybą 

ir užsienio prekybą apriboja teisiniai reikalavimai, susiję su gyvulių gerovės palaikymu. 

Apžvelgus akademinę literatūrą analizuojama tema, pastebėta, Lietuvos mėsos sektoriaus produkcijos tarptautinis 

konkurencingumas dažniausiai yra vertinamas atskleistojo RCA indeksu, kuris pateikia produkcijos eksporto lyginamojo 

pranašumo stiprumą globaliu mastu. Siekiant efektyviai valdyti išteklius, šalis specializuojasi ir eksportuoja prekes, kurių 

lyginamasis pranašumas yra didžiausias. 
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Summary 

THEORETICAL VIEW OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS EVALUATION IN LITHUANIAN 

MEAT SECTOR 

The purpose of the study is to identify the concept, factors and constraints of international competitiveness and to review the 

previous methodologies for assessing the competitiveness of the meat sector. International competitiveness usually is described as the 

ability to compete in the international market based on country's foreign trade flows. Recently international competitiveness has to 

ensure the well-being of the country's inhabitants and to improve it constantly. The international competitiveness of Lithuanian meat 

sector is determined by various factors. The production of meat sector in Lithuania and foreign trade are limited by requirements related 

to the maintenance of animal welfare. The international competitiveness of the Lithuanian meat sector is ussually valued by the revealed 

comperative advantage index (RCA), which represents the global strength of the comparative advantage of export production.  

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Valdemaras Makutėnas, (Aleksandro Stulginskio universitetas). 
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RUSIJOS EMBARGO ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ IMPORTUI 

POVEIKIS LIETUVOS PIENO ĮMONIŲ KONKURENCINGUMUI 

 

Rita Radvinskaitė  

Aleksandro Stulginskio universitetas  

Įvadas  

Pieno pramonė yra viena svarbiausių Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės sričių, net tik kaip maisto pramonės 

šakos dalis, bet visos šalyje vyraujančios pramonės mastu (Vaičaitienė, Kustienė, 2017). Išsiplėtus Europos Sąjungai, 

tačiau atsiradus Rusijos embargo prekybos kliūtims, pastaruoju metu, šiuolaikiniame versle konkurencingumas tampa vis 

aktualesnis ir svarbesnis Lietuvos pieno pramonės įmonėms. 2013–2014 metai pakeitė daugelio Europos Sąjungos šalių, 

tarp jų ir Lietuvos pieno sektoriaus įmonių ekonominius tikslus bei strategines pozicijas. Rusijos įvestas prekybos 

embargas vaisiams, daržovėms, mėsai, žuviai, pienui bei jo produktams paveikė šio sektoriaus įmones visais aspektais.  

Iš visų Europos Sąjungos šalių, Rusijos embargas, žemės ūkio ir maisto produktų importui, draudimas ekonominiu 

poveikiu labiausiai jaučiamas Lietuvai, o ypač Lietuvos pieno pramonėje (Vitunskienė, Serva, 2017). Pieno pramonės 

įmonių konkurencija Lietuvoje, vyksta tarp keturių didžiausių pieno perdirbimo įmonių: AB ,,Pieno žvaigždės“, AB  

,,Žemaitijos pienas“, AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Vilkyškių pieninė“, kurios pagal pardavimo pajamas, užima 67 proc. 

rinkos 2017 m duomenimis.    

Pieno pramonės įmonės yra svarbios Lietuvos ekonomikai dėl bendrovių vykdomos veiklos vietinėje rinkoje, tiek 

dėl intensyvaus produktų eksporto į užsienio šalis, ypač į „pagrindinę“ eksporto rinką Rusiją. Iki šiol konkurencingumo 

pokyčių ekonominis vertinimas Lietuvoje yra atliktas įvairių pramonių atžvilgiu, tačiau to negalima pasakyti apie Rusijos 

embargo, žemės ūkio ir maisto produktų importui, poveikio Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumui ištirtumą 

Išryškėjančios problemos, kurių svarbiausios yra: dėl Rusijos embargo, žemės ūkio ir maisto produktų importui, eksporto 

srautai ženkliai sumažėjo, didžiausia dalimi sumažėjo pieno produktų eksporto srautai. Sumažėjusios pieno perdirbėjų 

parduodamų pieno produktų apimtys taip pat sumažina pieno perdirbėjų pelningumą. Dėl sumažėjusių produkcijos kainų 

mažinami ir produkcijos gamybos bei realizacijos kaštai, tai mažina žalio pieno kainas ir kitas gamybos išlaidas, įskaitant 

darbo užmokestį, darbuotojų skaičių. Taip pat dėl Rusijos embargo, žemės ūkio ir maisto produktų importui, kai kurie 

pieno perdirbėjai sustabdo arba atsisako įvairių investicinių projektų.  

Tyrimo objektas – Rusijos embargo poveikis Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumui.  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumo pokyčius Rusijos embargo 

žemės ūkio ir maisto produktų importui kontekste.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. atlikti konkurencingumo ir  embargo sampratos analizę;  

2. aptarti Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikio Lietuvos pieno įmonių 

konkurencingumui vertinimo metodiką;  

3. aptarti Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikį Lietuvos pieno pramonės įmonių 

konkurencingumui.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, loginė, lyginamoji analizė ir sintezė, statistiniai duomenų analizės, 

grupavimo metodai.  

Rusijos embargo poveikio Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumui vertinimo metodika  

Atlikus konkurencingumo ir  embargo teorinę analizę ir apibendrinus mokslininkų atliktus tyrimus, galima daryti 

išvadą, jog konkurencingumas - tai įmonės gebėjimas išsilaikyti ir stiprinti savo pozicijas nuolat kintančioje vietos ir 

tarptautinės rinkos aplinkoje didinant veiklos produktyvumą ir efektyvumą skatinant inovacijas, nuolat tobulinant 

produkcijos kokybę, visapusiškai tenkinant vartotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius (Lekavičienė, Jusčius, 2006; 

Griffiths, Zammuto, 2005; Lii, Kuo, 2016).  

Embargu, kaip prekybos reguliavimo priemonė, siekiama paveikti kitos šalies ekonomiką arba apsaugoti tam tikrą 

prekių grupę savo šalyje, iš esmės tai yra politinis įrankis savo tarptautinei politikai vykdyti, o taip pat embargas gali būti 

susijęs ir su tam tikrais apsaugos motyvais (Pilinkienė, 2008). Todėl embargą galima suskirsti į dvi pagrindines grupes: 

eksporto embargą ir importo embargą (Saghafian, 2014; Wegren, 2014). Apibendrinant mokslininkų atliktus tyrimus, 

galima teigti, kad embargas – tai draudimas išvežti iš kurios nors šalies arba įvežti į kurią nors šalį prekes ir kitas 

materialines vertybes (Davulis, 2009; Snieška ir kt., 2006). Anot LR konkurencijos tarnybos (2015) embargo poveikis 

įmonių konkurencingumui turi svarbią neigiamą ir teigiamą reikšmę. Tačiau kitus perdirbėjus embargas gali paliesti ir 
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netiesiogiai, per pasikeitusias konkurencines sąlygas užsienio ir vietinėse rinkose, kuriose padidėja produktų pasiūla ir 

suaktyvėja konkurencija.  

Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikio Lietuvos pieno įmonių konkurencingumui 

vertinimo metodika parengta remiantis M. Porter penkių konkurencinių jėgų ir deimanto modelių elementais, t. y. 

dvejomis konkurencinių jėgų modelio jėgomis (esami ir nauji rinkos konkurentai) egzistuojančiais elementais ir trimis 

deimanto modelio elementais (gamybos veiksniai; paklausos sąlygos bei įmonių struktūra ir konkurencingumas). Rusijos 

embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikio Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumui empirinio 

tyrimo sąlygos:  

1) poveikio vertinimo lygmuo pagal keturių didžiausių pieno pramonės įmonių aprėptį;  

2) poveikio vertinimo laiko skalės;  

3) duomenys ir jų šaltiniai;  

4) konkurencingumo kintamieji (rodikliai).  

Siekiant nustatyti, Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikį Lietuvos pieno pramonės 

įmonių konkurencingumui, vertinimas atliekamas pagal keturių pagrindinių pieno perdirbimo įmonių AB „Pieno 

žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ duomenis. Įmonės pasirinktos pagal 

jų dydį, prieinamumą ir žinomumą visuomenėje. Visos jos listinguojamos „Nasdaq Baltic“ vertybinių popierių biržoje, 

yra konkurencingos, užima svarią rinkos dalį ir dirba pelningai. Trys iš jų yra įtrauktos į Baltijos Oficialųjį prekybos 

sąrašą, AB „Žemaitijos pienas“ – į Papildomąjį prekybos sąrašą.  

Pagal išskiriamą lygmenį, atitinkamai formuojama viena iš tyrimo sąlygų, - analizuojamas laikotarpis. Tyrimo 

pradžia 2011 metai, nes 2008-2010 metai Lietuvos apdirbamosios gamybos sričiai tame tarpe ir pieno pramonei buvo 

krizės nuosmukio metai. V. Vitunskienė ir kt. (2009) pastebi, kad maisto pramonėje ekonomikos nuosmukis prasidėjo 

metais ankščiau nei visoje apdirbamojoje gamyboje ar visoje pramonėje. 2008 m., palyginti su ankstesniais metais, maisto 

produktų gamybos apimtys sumažėjo 3,6 proc., kai tuo tarpu visa apdirbamoji gamyba išaugo 6,6 proc., o visos pramonės 

produkcijos gamyba – 5,5 proc. Be to, kaip rodo pateikti ketvirtiniai pramonės produkcijos indeksai, maisto produktų 

gamybos nuosmukis prasidėjo jau pirmajame 2008 m. ketvirtyje, tuo tarpu vidutiniškai visoje pramonėje – ketvirtajame 

ketvirtyje, o visoje apdirbamojoje gamyboje – metais vėliau, t.y. nuo 2009 m. pirmojo ketvirčio.  

Kadangi straipsnyje aptariamo tyrimo tikslas yra nustatyti pieno pramonės įmonių konkurencingumo pokyčius ir 

įvertinti Rusijos embargo maisto žemės ūkio ir produktų importui poveikį, todėl tyrimo laikotarpis suskirstomas, - 

analizuojami metai iki embargo, daliniai embargo metai ir visiški embargo metai remiantis 4 pagrindinių pieno perdirbimo 

įmonių vertinimo lygmeniu.       

 

1 pav. Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui vertinimas laiko skalėje (sudaryta autorės) 
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Remiantis 1 pav. pateikiamas laikotarpis bendrai embargo poveikio įvertinimui. 2011–2012 metai įvardijami kaip 

laikotarpis iki embargo. 2013–2014 metų laikotarpis kaip daliniai embargo metai, kurie pasireiškė dvejais etapais. Kai 

dar 2013 m. buvo eksportuojamos į Rusiją visos produktų grupės išskyrus Lietuvos pienas ir pieno produktai ir 2014 m. 

kai embargas paskelbtas visoms paveiksle išvardintoms produktų grupėms ir jau ne tik Lietuvos rinkai, bet ir visoms 

Europos Sąjungos narėms, Norvegijai, JAV, Kanadai ir Australijai, Albanijai, Juodkalnijai, Islandijai, Lichtenšteinui. Nuo 

2016 metų sausio toks pat draudimas įvestas ir Ukrainai. 2015–2016 metai interpretuojami kaip visiški embargo metai, 

kai į Rusiją neliko eksporto. Keturios stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės, vertinamos iki 2016 metų.  

Nustatant Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikį Lietuvos pieno pramonės įmonių 

konkurencingumui naudojami duomenų srautai, kurie pasirenkami taip pat atsižvelgiant pagal išskiriamą lygmenį. 

Keturios pagrindinės įmonės, - AB „Rokiškio sūris“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Vilkyškių 

pieninė“, analizuojamos remiantis įmonių finansinių ataskaitų už šešerius buhalterinius metus duomenimis, metiniai bei 

ketvirtinius duomenys. 2017 metai nenagrinėjami, kadangi metiniai duomenys dar neprieinami, o pateikiami tik 2017 

metų  pirmojo pusmečio duomenys.  

Remiantis konkurencingumo kintamųjų atranka detaliau išskiriami rodikliai, kuriais vertinamas Rusijos embargo 

žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikis, pagal suformuota lygmenį. Pagal penkių konkurencinių jėgų modelį, 

keturių pagrindinių pieno perdirbimo įmonių lygmeniu vertinamas, įmonių skaičius ir apyvartos pokytis, taip pat dar 

vertinimas atliekamas ir pagal įmonių skaičiaus pokytį. Pagal M. Porter „Deimanto“ modelį, keturių pagrindinių pieno 

perdirbimo įmonių lygmeniu vertinimas atliekamas remiantis, investicijų vidutiniu metiniu pokyčiu, pieno supirkimo 

kainų lygiu, darbo kaštų dalimi sąnaudose, prekių ir rinkų dalis pardavimuose bei bendrasis pardavimų pelningumas, 

vidutiniai metiniai pokyčiai pardavimų, vietinėje rinkoje ir eksporte, bei darbo našumas darbuotojui.  

Detaliau šiame straipsnyje analizuojamas poveikis pagal vieną paklausos sąlygų kintamąjį, - pardavimai pagal 

geografinę struktūrą ir vieną konkurencingumo rodiklį - bendrasis pelningumas, kuris apskaičiuojamas bendrojo pelno ir 

pardavimo pajamų santykio, kaip piniginę išraišką rodančia kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno - skirtumas 

tarp produkto pardavimo kainos ir karšų (Gross (Profit) Margin).  

Tyrimų rezultatai  

Statistikos departamento duomenimis pieno produktų gamyba Lietuvoje 2016 m. vertėsi 30 įmonių, tačiau dalis 

pieninių yra tiktai pieno produktų supirkėjai iš kurių šiuos didžiausios pieno perdirbimo įmonės ir superka pieną. 

Remiantis pardavimo pajamų statistika, 1 lentelėje pateikti duomenys apie pieno įmones pagal metinę pardavimų 

apyvartą, leidžiančia nustatyti rinkų dalies pardavimuose pokyčius pagal vietinę rinką atskirais laikotarpiais 

nagrinėjamuose įmonėse. Pieno pramonės įmonių konkurencija Lietuvoje, vyksta tarp keturių didžiausių pieno pramonės 

įmonių: AB ,,Pieno žvaigždės“, AB ,,Žemaitijos pienas“, AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Vilkyškių pieninė“, kurios pagal 

pardavimo pajamas, užima 66 proc. rinkos 2016 m duomenimis.  

1 lentelė. Pieno įmonių vietinės rinkos dalis pagal pardavimo pajamas, proc. (sudaryta autorės) 

 Pieno pramonės įmonės  2011 m.  2012 m.  2013 m.  2014 m.  2015 m.  2016 m.  

AB ,,Pieno žvaigždės“  21  22  20  22  18  16  

AB ,,Rokiškio sūris“  20  23  22  22  22  24  

AB ,,Žemaitijos pienas“  15  14  14  14  17  16  

AB ,,Vilkyškių pieninė“  9  9  9  10  10  10  

Kitos įmonės  36  32  35  32  33  34  

Viso:  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Pagal pardavimo pajamas didžiausią rinkos dalį tarp analizuojamų pieno įmonių sudaro AB ,,Rokiškio sūris“. 2016 

m. šios įmonės pardavimų pajamos buvo didžiausios, kurios siekė 24 proc. Mažiausią dalį tarp keturių pagrindinių pieno 

bendrovių sudaro AB ,,Vilkyškių pieninė“, - 2016 m. pardavimų pajamos buvo tik 10 proc., dėl to, kad šios įmonės 80 

proc. gamybos orientuota ties sūrių gamyba. Pagal pardavimų pajamas šių keturių analizuojamų įmonių rinkos dalis 

analizuojamu 2011–2016 m. laikotarpiu padidėjo (nuo 64 proc. iki 66 proc.) – 2 proc. ir kartu jos išliko lyderės pieno 

pramonėje pagal pieno įmonių vietinės rinkos dalį.  

Remiantis prekybos rodiklių tyrimo statistika, 2 lentelėje pateikti duomenys apie AB „Žemaitijos pienas“ (ŽP), 

AB „Pieno žvaigždės“ (PŽ), AB „Rokiškio sūris“ (RS) ir AB „Vilkyškių pieninė“ (VP), pagal metinę pardavimų 

geografinę struktūrą, leidžiančia nustatyti rinkų dalies pardavimuose pokyčius pagal rinkas atskirais laikotarpiais 

nagrinėjamuose įmonėse. Pieno pramonės keturių pagrindinių įmonių pardavimų pajamos pagal geografinius segmentus 

suskirstytos į grupes, - tai vietinė Lietuvos rinka, Rusija, Europos šalys ir kitos šalys.  
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2 lentelė. Lietuvos pieno įmonių prekybos rodikliai pagal geografinę struktūrą (sudaryta autorės) 

Metai  Rinka  

AB  

„ŽP“  

AB  

„PŽ“  

AB „RS“  AB „VP“  AB  

„ŽP“  

AB  

„PŽ“  

AB „RS“  AB „VP“  

Rinkų dalis pardavimuose (proc.)  Rinkų dalies pardavimuose pokytis (± proc. 

punktais)  

2011  

Lietuva  55,9  46,7  32,8  36,4  -  -  -  -  

Rusija  25,7  38,7  16,3  27,1  -  -  -  -  

Europos šalys  16,9  14,1  49,7  33,6  -  -  -  -  

Kita  1,4  0,5  1,3  2,9  -  -  -  -  

2012  

Lietuva  54,5  43,5  30,3  36,9  -1,4  -3,2  -2,5  0,6  

Rusija  25,6  41,7  17,9  29,4  -0,1  3,1  1,6  2,3  

Europos šalys  18,9  13,7  50,3  29,7  2,0  -0,4  0,6  -4,0  

Kita  0,9  1,0  1,5  4,0  -0,5  0,6  0,2  1,1  

2013  

Lietuva  51,5  46,0  28,8  29,5  -3,0  2,4  -1,5  -7,5  

Rusija  26,7  39,2  15,2  34,6  1,0  -2,5  -2,7  5,2  

Europos šalys  21,0  13,5  51,7  31,1  2,0  -0,2  1,4  1,5  

Kita  0,9  1,3  4,3  4,8  0,0  0,3  2,8  0,8  

2014  

Lietuva  50,6  48,1  33,0  31,5  -0,9  2,1  4,2  2,0  

Rusija  20,4  31,1  9,3  24,9  -6,3  -8,1  -5,9  -9,7  

Europos šalys  24,7  19,4  48,7  37,3  3,8  5,9  -3,0  6,2  

Kita  4,3  1,5  9,0  6,2  3,4  0,2  4,7  1,4  

2015  

Lietuva  50,7  62,6  35,6  37,2  0,2  14,5  2,6  5,6  

Rusija  0,0  0,0  0,0  0,0  -20,4  -31,1  -9,3  -24,9  

Europos šalys  28,4  27,8  48,0  45,7  3,7  8,4  -0,7  8,4  

Kita  20,9  9,6  16,4  17,1  16,5  8,1  7,3  10,9  

2016  

Lietuva  53,5  63,8  35,4  29,8  2,8  1,2  -0,2  -7,4  

Rusija  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Europos šalys  20,9  22,2  46,9  55,9  -7,5  -5,6  -1,1  10,2  

Kita  25,6  14,1  17,7  14,4  4,7  4,4  1,3  -2,7  

2011–2016 m. pieno pramonės įmonių pardavimų pajamos pagal geografinius segmentus pasiskirstė: AB 

,,Vilkyškių pieninė“ ir AB ,,Rokiškio sūris“ daugiau nei 60 proc. gaminamos produkcijos eksportuoja, vadinasi, šių 

įmonių pardavimų pajamos labiau priklauso nuo užsienio rinkos situacijos, t.y. nuo pasaulinių pieno produktų kainos, 

pieno produktų paklausos ar net mokamų eksporto subsidijų. Iš Lietuvos parduodamų pieno produktų daugiausia pajamų 

gauna AB ,,Žemaitijos pienas“ ir AB ,,Pieno žvaigždės“. Nors didžiausią dalį savo pardavimų į Rusiją vykdė AB „Pieno 

žvaigždės“ – 31,06 proc., tačiau tai įmonei finansinio tęstinumo problemų nesukėlė ir įmonė sėkmingai atrado naujas 

rinkas.   
Atlikto empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad po Rusijos embargo visų lietuviškų pieno produktų eksportas į 

trečiąsias šalis buvo sumažėjęs, tai rodo, kad Lietuva buvo smarkiai orientuota į Rusijos rinką. Kai kurių Rusijos embargo 

uždraustų maisto produktų eksporto dalis buvo parduodama vidaus rinkoje, mažinant kainas, kurios savo ruožtu naudingos 

vartotojams. Kadangi pieno produktų krepšelio kainos po Rusijos embargo sumažėjo 1,2 proc. (2014 m. rugsėjo mėn.) ir 

3,2 proc. (2015 m. vasario mėn.), tuo tarpu pavienių pieno produktų kainos buvo mažinamos nuo 3 proc. iki 16 proc. Dalis 

perdirbėjų ėmė aktyviau taikyti akcijas savo produkcijai, kaip tarkim AB „Žemaitijos pienas“ nurodė, jog produktų, 

kuriems buvo taikomos akcijos, pardavimų dalis išaugo 38 proc.  

3. lentelė. Pardavimų pokytis prieš ir po Rusijos importo draudimą, proc. (sudaryta autorės) 

Įmonės  
Europos šalys  Ne Europos šalys  Lietuva  

2011-2013  2013-2015  2011-2013  2013-2015  2011-2013  2013-2015  

AB „Žemaitijos pienas“  32,6  31,8  8,77  -26,45  -1,55  4,05  

AB „Pieno žvaigždės“  3,4  53,3  12,18  -82,33  6,62  -1,40  

AB „Rokiškio sūris“  30,3  -26,8  39,53  -34,08  9,84  2,46  

AB „Vilkyškių pieninė“  16,3  17,4  64,91  -65,20  1,82  -0,88  
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3 lentelėje pateikti duomenys, gauti nustačius Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų vertinimo skalę 

pagal rinkų dalis pardavimuose. Užsidarius Rusijos rinkai Lietuvos pieno perdirbėjai vis dėl to nesugebėjo jos greitai 

pakeisti kitomis trečiosiomis šalimis. 2014–2015 m. uždraustų žemės ūkio ir maisto produktų eksportas buvo 

perorientuotas į alternatyvias rinkas ES ar už jos ribų. AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ 2015 m. padidino 

eksportą į ES rinką atitinkamai 53,3 proc. ir 17,4 proc.  

Be to po Rusijos embargo paskelbimo pieno perdirbėjai pakeitė savo gamybos profilį. Trumpo galiojimo produktai 

buvo nebegaminami taip masiškai, nes nebuvo, kur jų realizuoti, todėl pradėta gaminti ilgo galiojimo pieno produktus. 
Pavyzdžiui, pieno perdirbėjai sumažino sūrio, varškės, jogurto, kremo, ledų gamybą, tačiau padidino sviesto, šviežio 

sūrio, geriamojo pieno ir riebiųjų džiovintų pieno produktų gamybą. Lietuvos pieno įmonės padidino produktų, tokių kaip 

sviestas ir nugriebto pieno milteliai, produkcijos apimtis, kurią galima parduoti ar laikyti ES intervencijos programose.  

2 pav. pateikti duomenys bendrojo pelno (BP) ir pardavimo pajamų (PP) nagrinėjamu laikotarpiu. Įmonių 

bendrasis pelningumas vertinamas pagal rekomenduojamą orientacinio vertinimo ribą ir pieno pramonės produktų 

gamybos šakos vidurkį. Tyrimo rezultatai parodė, kad analizuojamu laikotarpiu 2011–2016 m. AB ,,Žemaitijos pienas“ 

buvo lyderė pagal bendrąjį pelningumo rodiklį, - 20,52 proc. AB „Pieno žvaigždės“ bendrojo pelningumo rodiklių 

rezultatas buvo antras, - 18,56 proc. AB „Rokiškio sūris“ bei AB ,,Vilkyškių pieninė“ bendrojo pardavimo pelningumo 

rodikliai buvo ženkliai mažesni, - 12,21 proc. ir 11.01 proc. Įmonės AB „Vilkyškių pieninė“ bendrojo pelningumo 

rodikliai yra mažesni už rekomenduojama orientacinio vertinimo ribą ir nei vienais metais nepasiekė pieno pramonės 

produktų gamybos šakos vidurkio.  

Vertinant Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikį Lietuvos pieno įmonių 

konkurencingumui galimą teikti, kad Rusijos sankcijų pratęsimas nebeturėtų reikšmingos įtakos įmonėms, nes eksporto 

srautai jau nukreipti į kitas rinkas: eksportas padidėjo jau esamuose rinkose ir naujose rinkose didėja taip pat. Tačiau pieno 

perdirbėjų pelningumas išliko santykinai mažesnis nei 2014 m., nes eksportas į Rusiją buvo pelningesnis nei kitose 

rinkose. 2014 m. pagrindinių visų analizuojamų Lietuvos pieno įmonių pelningumas sumažėjo, tačiau 2015 m. 

pagrindiniai pieno perdirbėjai vėl padidino pelningumą dėl labai sumažėjusių žaliavinio pieno kainų. Žalio pieno kainų 

nuosmukis per 2014 m. sausio mėn. – 2015 m. vasario mėn. laikotarpį siekė vidutiniškai 35 proc., tuo tarpu tiek pieno 

perdirbimo įmonių tiekimo tinklams kainos, tiek mažmeninės prekybos tinklų vartotojams taikomos pieno produktų 

kainos tuo pačiu laikotarpiu smuko vidutiniškai 11 proc.   

 

 

2 pav. Lietuvos pieno įmonių bendrojo pelningumo koeficiento 2011–2016 m. dinamika (sudaryta autorės) 

2014 m. AB „Pieno žvaigždės“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ bendrasis pelnas sumažėjo atitinkamai 3,1 proc. ir 3,6 

proc., AB „Vilkyškių pieninė“  bendrasis pelnas 2014 m. sumažėjo 4,2 proc. AB „Rokiškio sūris“ bendrasis pelnas 

sumažėjo net 34 proc., tačiau 2015 m. išaugo 28 proc. 2014 m. rugpjūčio mėn. tik paskelbus visišką Rusijos embargą 
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žemės ūkio ir maisto produktų importui AB „Rokiškio sūris“ vienkartinis verslo sprendimas buvo greitas atsakas į Rusijos 

importo embargą. AB „Rokiškio sūris“ iškart pradėjo eksportuoti pieno produktus į JAV, dėl poreikio ištuštinti sukauptas 

atsargas, nors finansinis rezultatas buvo lygus nuliui. Dėl euro ir JAV dolerio keitimo kurso pokyčio maisto eksportas į 

Jungtines Valstijas tapo pelningas, o bendrasis pardavimo pelnas padidėjo. JAV rinkoje kietų sūrių pardavimai per 2015  

m. lyginant su 2014 m. išaugo apie 64 proc. Taip pat atsirado galimybė eksportuoti į Artimųjų Rytų šalis bei Aziją. Viena 

iš naujų atsivėrusių rinkų Kazachstanas, į šią šalį eksportuojamos įvairios fermentinių sūrių rūšys. Didinami laktozės 

pardavimai į Filipinus, pradėtas eksportas į Indiją.  

Tačiau 2015 m. AB ,,Pieno žvaigždės“ įmonėje pastebimas ženklus pardavimo pajamų sumažėjimas dėl Rusijos 

embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui. AB ,,Vilkyškių pieninės“  pardavimų pajamos sumažėjo 4 proc. (25215 

tūkst. EUR.). AB ,,Rokiškio sūris” sumažėjo 52747 tūkst. EUR. ir pardavimų pajamos kito labai panašiai kaip AB ,,Pieno 

žvaigždės“ sumažėjo 75800 tūkst. EUR., o AB ,,Žemaitijos pienas“ pardavimų pajamos sumažėjo 12050 tūkst. EUR.  

Išvados  

Atlikta konkurencingumo ir  embargo teorinė analizė, leidžia daryti išvadą , jog konkurencingumas suvokiamas 

kaip daugumos įmonių, priklausančių tam tikram sektoriui, gebėjimas sėkmingai konkuruoti vietinėje ir užsienio rinkose, 

o taip pat, įgyti ilgalaikius konkurencinius pranašumus. Embargo poveikis įmonių konkurencingumui turi svarbią 

neigiamą ir teigiamą reikšmę, nors embargas ir yra laikina priemonė paveikti vienos ar kelių prekių grupės pardavimus, 

tačiau įmonės prisitaiko prie pokyčių ir randa kitus pardavimo kanalus ar šalis.  

Aptariant Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikio Lietuvos pieno įmonių 

konkurencingumui vertinimo metodiką buvo įsivestos papildomos sąlygos. Viena iš svarbiausių sąlygų, jog vertinimas 

atliekamas  pagal lygmenį, -  keturių pagrindinių pieno perdirbimo įmonių duomenis. Kita tyrimo sąlyga, analizuojamas 

laikotarpis. Tyrimo pradžia 2011 metai, lygmuo vertinamas 2011–2016 metų duomenimis už kurios pateikiama statistika.  

Formuojama dar viena sąlyga, turinti reikšmės nustatant Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikį 

Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumui, - duomenų srautai.  

Vertinant Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikį Lietuvos pieno pramonės įmonių 

konkurencingumui, turėjo neigiama reikšmę, kadangi sumažėjęs eksportas į trečiąsias šalis sukėlė pajamų mažėjimą, kai 

kurioms įmonėms teko sumažinti darbuotojų skaičių, paaštrėjo vietinė konkurencija. Tačiau vertinat ilguoju laikotarpiu 

Rusijos embargas nekėlė grėsmės pieno įmonių veiklos tęstinumui, tačiau turėjo neigiamos įtakos pelningumui, o eksporto 

praradimus siekiama kompensuoti kitose rinkose, surastos naujos eksporto šalys kaip Pietų Amerika,  

Azerbaidžanas, Kinija, Tadžikistanas, Uzbekistanas ir kaimyninė Lenkija. Taip pat Lietuvos pieno įmonės pakeitė 

gaminamų produktų krepšelį ir pradėjo daugiau eksportuoti ilgo galiojimo produktus.  
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Summary  

RUSSIAN EMBARGO AGRICULTURAL AND FOOD IMPORT IMPACT ON LITHUANIAN DAIRY 

COMPANY'S COMPETITIVENESS  

The main purpose of this research is to analyses competitiveness variation of Lithuanian dairy industry's in the context of 

Russian embargo agricultural and food import. AB “Pieno žvaigždes”, AB “Rokiškio sūris”, AB “Žemaitijos pienas” ir AB “Vilkyškiu 

pieninė” evaluation carried out on the information based on 2011-2016 provided statistics. Russian embargo for dairy companies had 

some negative meanings, as decreasing export in the third countries caused reduction in income, some companies had to decrease the 

number of their employees, local competition went up. However, evaluating for longer period of time Russian embargo did not cause 

any danger for dairy industry activities, however it had some negative impact on their profit, and export losses were intended to offset 

in other markets, other export countries been found. Also, Lithuanian dairy companies have changed the basket of manufactured 

products and started to increase the export of long validity products.  

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. (HP) Vlada Vitunskienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas). 
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NAMŲ ŪKIO VARTOJIMO KITIMAS EKONOMIKOS AUGIMO  

SĄLYGOMIS: LIETUVOS ATVEJIS 

 
Eivina Ščupakovaitė 

Kauno technologijos universitetas 

Įvadas 

Temos aktualumas. Kiekvienos šalies gyventojų gyvenimo lygį rodo realusis bendras vidaus produktas (BVP) 

tenkantis vienam gyventojui, tačiau labai svarbus yra ir namų ūkių vartojimo rodiklis. Namų ūkių vartojimo reikšmę 

patvirtina jo lyginamasis svoris šalies BVP apimtyje, kuris 2015 m. Lietuvoje sudarė 63,9 % (Lietuvos statistikos 

departamentas, 2018). Namų ūkių vartojimas parodo, kiek gyventojai gaunamų pajamų išleidžia prekėms ir paslaugoms 

įsigyti. Šalies ekonominį augimą charakterizuoja realiojo BVP padidėjimas (Dudzevičiūtė, G., 2015, 21p.). Šalies 

ekonominiam vystymuisi ypač grėsminga problema yra pajamų nelygybė, kadangi gaunančių mažas pajamas gyventojų 

vartojimo išlaidos taip pat yra mažos, todėl jie apsiriboja tik būtiniausiomis pragyvenimui prekėmis ir paslaugomis, o tai 

turi įtakos nepakankamam gyvenimo lygiui. Ekonomikos augimas yra siejamas su didėjančiu namų ūkių vartojimu. 

Ekonominis augimas lemia skurdo sumažėjimą ir gyvenimo lygio kilimą, todėl yra aktualu ištirti kuo yra susijęs namų 

ūkių vartojimas ir ekonomikos augimas Lietuvoje.  

Tyrimo problema. Namų ūkių vartojimo išlaidos 2012 m. sudarė 20 070,9 mln. EUR, o 2016 m. išaugo ir sudarė 

24 543,0 mln. EUR (Lietuvos statistikos departamentas, 2018), tai yra pokyčio tempas analizuojamu laikotarpiu buvo 

22,1 %. Svarbu ištirti namų ūkių vartojimo struktūrą ir jos kitimo tempus ir nustatyti, kas labiausiai lėmė šalies ekonominį 

augimą.  

Straipsnio tikslas– išanalizuoti ryšį tarp Lietuvos namų ūkių vartojimo ir šalies ekonominio augimo.  

Uždaviniai: remiantis moksline literatūra pateikti namų ūkių vartojimo ir ekonominio augimo sampratas bei 

atskleisti ekonomikos augimo svarbą; išanalizuoti namų ūkių vartojimo ir ekonomikos augimo kitimą. 

Tyrimo ištirtumo lygis. Naudojantis moksliniais šaltiniais bei statistiniais duomenimis ištirta, kokie veiksniai 

daro įtaką namų ūkių vartojimui ir ekonomikos augimui. Remiantis statistiniais duomenimis išanalizuotas namų ūkių ir 

ekonomikos augimo kitimas. Išanalizuota vartojimo išlaidų struktūra Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) bei palygintas 

Baltijos šalių BVP augimo tempas. 

Tyrimo objektas: Namų ūkių vartojimo išlaidos ir ekonomikos augimas. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, loginė analizė ir sintezė, lyginamoji analizė, 

informacijos grupavimas, statistinių duomenų palyginimas bei apibendrinimas.  

Tyrimo rezultatai 

Namų ūkių vartojimo ir ekonominio augimo samprata bei ekonomikos augimo svarba 

Namų ūkių vartojimas yra apibūdinamas kaip gyventojų vartojimo apimties priklausomybė nuo grynųjų asmeninių 

pajamų. Tai ekonominių gėrybių vartojimas siekiant patenkinti savo poreikius trumpuoju laikotarpiu (Blažienė, I., 

Zabarauskaitė, R., 2011, 94p.). Namų ūkių vartojimas yra vienas iš pragrindinių rodiklių, apibūdinančių gyvenimo lygį ir 

leidžiančių spręsti apie esamą gerovės lygį šalyje. Namų ūkių sprendimai, kokią dalį taupyti ir kokią dalį suvartoti, yra 

svarbūs ekonominio augimo veiksniai, nes  jie turi įtakos ekonominio potencialo kaupimo procesams ir kapitalo kaupimui. 

Namų ūkių vartojimas trumpuoju laikotarpiu yra analizuojamas paklausos aspektu, o ilguoju laikotarpiu – pasiūlos 

požiūriu. Veikdami BVP kitimą, ekonominio augimo veiksniai, kartu veikia ir namų ūkių vartojimą, nes ilguoju 

laikotarpiu namų ūkių vartojimas yra glaudžiai susijęs su ekonominiu augimu.Vertinant namų ūkių vartojimo elgesį 

svarbu nustatyti veiksnius, kurie lemia asmeninį vartojimą. Dažniausiai ekonomikoje yra išskiriami šie veiksniai, pvz.: 

pajamos, turtas, taupymo sprendimai, skolinimosi sprendimai, kainų lygis ir palūkanų norma bei lūkesčiai (Blažienė, I., 

Zabarauskaitė, R., 2011, 96p). Pagrindinis veiksnys, kuris lemia namų ūkių vartojimą, yra pajamos, kurias sudaro šios 

dedamosios: verslo pajamos, darbo užmokestis, palūkanos, renta bei valstybės transferiniai mokėjimai. 1 lentelėje 

pateikiami veiksniai ir jų poveikis asmeniniam vartojimui.  
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1 lentelė. Asmeninį vartojimą lemiantys veiksniai ir jų poveikis asmeniniam vartojimui 

(sudaryta autorės pagal I. Blažienė, R. Zabarauskaitė „Gyventojų pajamos ir jų nelygybė Lietuvoje“) 

Veiksnys Poveikis asmeninam vartojimui 

Pajamos 
Didėjant pajamoms didėja asmeninio vartojimo išlaidos, mažėjant pajamoms – vartojimo 

išlaidos mažėja. 

Turtas Amenins vartojimas yra didesni tada, kai turima daugiau turto. 

Taupymo sprendimai 
Trumpuoju laikotarpiu padidėjus taupymui, asmeninis vartojimas sumažėja, ilguoju 

laikotarpiu poveikis vienareikšmis. 

Skolinimosisprendimai Jeigu yra galimybė skolintis, tai asmeninis vartojimas didėja. 

Kainų lygis Turi neigiamą poveikį asmeninio vartojimo išlaidoms. 

Palūkanų norma 
Didėjant palūkanų normai vartojimas gali padidėti arba sumažėti.  Tai priklauso nuo 

turimų pajamų ir pakeitimo efekto. 

Lūkesčiai Asmeninis vartojimas didėjagerėjant lūkesčiams ir atvirkščiai. 

 

Namų ūkių vartojimo išlaidų struktūra Lietuvoje ir ES šalyse narėse, kaip parodyta 2 lentelėje, pateikia skirtingą 

šių išlaidų pasiskirstymą. Lietuvoje didžiausią namų ūkių išlaidų dalį tiek 2012 m., tiek 2016 m. sudarė maisto produktai 

ir nealkoholiniai gėrimai, atitinkamai 33,7 % ir 31,5 %. Mažiausiai vartojimo išlaidų 2012 m. ir 2016 m. buvo skiriama 

švietimui, atitinkamai 1,0 % ir 0,8%. 

Daugiausiai namų ūkių varojimo išlaidos Lietuvoje padidėjo: laisvalaikiui ir kultūrai 23,4 %; alkiholiniams 

gėrimams ir tabako gaminiams 15,0%. Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu labiausiai sumažėjo šios išlaidos: būstui, 

vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui -26,7 %, švietimui -25,0 %. Mažiausiai vartojimo išlaidos padidėjo transportui 

– 0,9 %. 

ES vartojimo išlaidų struktūros duomenys rodo, kad didžiausia išlaidų dalis analizuojamu laikotarpiu buvo 

skiriama būstui, vandeniui, elektrai, dujoms bei kitam kurui, atitinkamai 24,8 % ir 24,5 %. Mažiausia vartojimo išlaidų 

dalis, taip kaip ir Lietuvoje, buvo skiriama švietimui, atitinkamai 1,1 % ir 1,2 %. 

2 lentelė. Namų ūkių vartojimo išlaidų struktūra (sudaryta autorės pagal Eurostat duomenis, 2018) 

Vartojimo išlaidų struktūra 

Lietuvoje, % 
Europos 

Sąjungoje, % 
Pokyčio 

tempai 

Lietuvoje 

Pokyčio 

tempai 

Eusopos 

Sąjungoje 
2012 2016 2012 2016 

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai 33,7 31,5 12,3 12,2 -6,9 -0,8 

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai 3,4 4 4 3,9 15,0 -2,5 

Drabužiai ir avalynė 6,6 7 4,9 4,9 5,7 0 

Būstas, vanduo, elektra, dujos, kitas kuras 18,0 14,2 24,8 24,5 -26,7 -1,2 

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir 

kasdienė būsto priežiūra  
4,4 5,4 5,4 5,5 18,5 1,8 

Sveikatos priežiūra 5,9 6,6 3,8 3,9 10,6 2,5 

Transportas 10,3 10,4 13 12,9 0,9 -0,7 

Ryšiai 3,7 4,3 2,7 2,5 13,9 -8,0 

Laisvalaikis ir kultūra 4,9 6,4 8,7 8,5 23,4 -2,3 

Švietimas 1,0 0,8 1,1 1,2 -25,0 8,3 

Viešbučiai, kavinės, restoranai 3,1 3,6 8,1 8,6 13,8 5,8 

Įvairios prekės ir paslaugos 5 5,8 11,2 11,5 13,7 2,6 

Visos vartojimo išlaidos 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 
 

Ekonominis augimas yra apibrėžiamas kaip BVP pasikeitimas lyginant su praėjusiais metais. Auganti ekonomika 

gali padidinti gyventojų gaunamas pajamas, kurios užtikrina aukštesnį pragyvenimo lygį. Tiriant ekonominį augimą yra 

svarbus tiek faktinis, tiek potencialus ekonomikos augimas. Faktinis ekonomikos augimas yra apibūdinamas metiniu 

bendrojo vidaus produkto padidėjimu, o potencialus ekonomikos augimas yra charakterizuojamas tokiu augimas, kuris 
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pasiekiamas, kai visi ištekliai yra visiškai panaudojami. Faktišką ekonomikos augimą gali lemti bendroji paklausa arba 

neefektyvumas gamybos veiksnių rinkoje. Potencialios ekonomikos augimą gali lemti išteklių padidėjimas ir tinkamas jų 

panaudojimo būdas bei technologijų tobulinimas (Gillespie, A., 2011, 342p.). Kadangi šalies BVP augimas yra dinaminis 

procesas, tai jis yra narginėjamas ilguoju laikotarpiu. Plačiąja prasme jis suvokiamas kaip plėtra, kuri laikui bėgant leidžia 

gaminti vis daugiau prekių ir paslaugų. Ekonominis augimas yra vienas iš svarbiausių šalies ekonominės politikos tikslų.  

Šalies BVP augimas didina pajamas, o pajamų padidėjimas lemia didesnį namų ūkių vartojimą ir gyvenimo lygio 

augimą. Jis yra būtina visuomenės tobulėjimo sąlyga. Ekonominį augimą siejant su tolygiu pajamų paskirstymu svarbu 

spręsti skurdo problemą, mažinant mokesčius asmenims, gaunantiems mažesnes pajamas, t.y. perskirstant pajamas per 

mokesčių sistemą. Mokslinėje literatūroje, kaip parodyta 3 lentelėje, didelis dėmesys skiriamas ekonominių veiksnių 

analizei. 

3 lentelė.Mokslinėje literatūroje išskiriami ekonomikos augimo veiksniai 

 

Veiksnys/Autorius 

Čiegis,R., 

2012  

Jaskelevičius,K., 

2008 

Parkin, M., Powell, M., 

Matthews,K., 2014 

Acemoglu, D., Laibson, 

D., List J., 2015 

Gamtos ištekliai + +   

Darbo ištekliai + +   

Kapitalas + + + + 

Mokslas ir technologijos +  + + 

Bendroji paklausa  +   
 

Mokslinėje literatūroje, kaip rodo 3 lentelės duomenys, dažniausia analizuojami ekonominio augimo veiksniai yra 

kapitalas, mokslas ir technologijos.  

K. Jaskelevičius teigia, kad mokslo ir technologijų kaip atskiro veiksnio išskirti nereikėtų ir būtų teisinigiau tai 

susieti su kapitalo reprodukcijos procesu, tačiau dažniausiai mokslinėje literatūroje, kaip rodo 3 lentelės duomenys, 

mokslas ir technologijos yra laikomi ekonomikos augimą skatinančiais veiksniais.  

Mokslinėje literatūroje (Dudzevičiūtė, G., 2015, 22p.) teigiama, kad nepriklausomai nuo šalių ekonominio 

išsivystymo lygio, ekonominis augimas yra labai svarbus visoms pasaulio valstybėms, nes jis suteikia galimybę siekti 

geresnių ekonominių ir socialinių sąlygų šalyje bei aukštesnio gyvenimo lygio. Auganti ekonomika leidžia spręsti 

ekonomines problemas tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu, pvz.: leidžia įgyvendinti programas, kurios yra skirtos 

skurdo mažinimui ir aplinkos kokybės gerinimui nesumažinant esamo vartojimo ir investavimo lygio. Besivystančios 

šalys ekonomikos augimu siekia pasivyti išsivysčiusias šalis ir gerinti gyvenimo sąlygas (Dudzevičiūtė, G., 2015, 22p.). 

Remiantis moksliniais šaltiniais yra pažymėtina, kad ekonomikos augimo siekimas per pastaruosius penkis dešimtmečius 

buvo vienas iš svarbiausių viso pasaulio politinių tikslų (Čiegis, R., 2012, 344p.). 

Analizuojant ekonomikos augimą Baltijos šalyse galima teigti, kad ekonomikos augimas Lietuvoje buvo 

sparčiausias lyginat su Latvija ir Estija, kaip pavaizduota 1 paveiksle. 2016 m. Lietuvos BVP augo 2,3%, tuo tarpu Estijos 

– 1,4% ir Latvijos – 1.6%. Svarbu pažymėti, kad 2016 m. didžiausi ekonominio augimo tempai buvo Lietuvoje.  

 

  

1 pav. BVP metinis pokyčio tempas, % (sudaryta autorės pagal Eurostat duomenis, 2018) 
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Namų ūkių vartojimo ir ekonomikos augimo kitimas Lietuvoje 

Namų ūkių vartojimas veikia gamybos pokyčius, dėl to yra svarbu, kaip BVP kitimas yra susijęs su namų ūkių 

vartojimo kitimu. Lietuvos BVP ir namų ūkių vartojimo kitimas 2012-2016 m. laikotarpiu pateiktas 2 paveiksle. 

 

 

2 pav. BVP ir namų ūkių vartojimo kitimas 2012-2016 m. laikotarpiu, mln. EURpraėjusių metų kainomis 

(sudaryta autorės pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2018) 

 

Moksliniuose šaltiniuose (Verslo žinios, 2018) teigiama, kad BVP augimą Lietuvoje lemia vidaus vartojimas. 2 

paveikslas rodo, kad BVP kiekvienais metais augo. Didžiausias BVP augimas buvo užfiksuotas 2013 m., kai BVP 

padidėjo 2043 mln. EUR., tais pačiais metais buvo užfiksuotas ir namų ūkių vartojimo didžiausias augimas. Nuo 2013 m. 

BVP ir namų ūkių vartojimo augimas šiek tiek sulėtėjo. BVP pokyčio tempai 2012-2016 m. laikotarpiu buvo 18,0 %, o 

namų ūkių vartojimas padidėjo 22,1 %.  

Analizuojant namų ūkių vartojimą, taip pat svarbu, kokie pagrindiniai veiksniai jį veikia. Pajamos yra pagrindinis 

veiknys lemiantis namų ūkių vartojimą, tačiau yra ir kiti veiksniai, pvz.: taupymas, turtas, infliacija, reali palūkanų norma 

bei skolinimosi sprendimai, kurie taip pat lemia namų ūkių vartojimą. Didėjantys atlyginimai ir mažėjantis nedarbas lemia 

didesnį namų ūkių vartojimą, o jis turi įtakos ekonomikos lygio padidėjimui, nes yra vienas iš veiksnių, skatinančių 

ekonominį augimą.  

Išanalizavus namų ūkių ir ekonominį augimą skatinančius veiksnius, nustatyta, jog ekonomikos augimas lemia 

pajamų padidėjimą, o pajamų padidėjimas yra pagrindinis namų ūkių vartojimą lemiantis veiksnys ir tai patvirtina, kad 

egzistuoja ryšys tarp namų ūkių vartojimo ir ekonominio augimo. Ekonominis augimas ir namų ūkių vartojimas yra 

tarpusavyje susiję rodikliai, nes namų ūkių vartojimas lemia ekonomikos augimą, o ekonomikos augimas skatina didesnį 

asmeninį vartojimą. Gyventojai ir įmonės priima sprendimus, kurie paveikia namų ūkių vartojimą. Šiems sprendimams 

įtakos turi namų ūkių vartojimą lemiantys veiksniai, kurie skatina arba mažina ekonomikos augimą. Auganti ekonomika, 

kelia BVP lygį, o BVP lygio kilimas turi grįžtamąjį ryšį asmeniniam vartojimui.  

Išvados 

Veiksniai, skatinantys ekonomikos augimą, taip pat veikia namų ūkių vartojimą. Pagrindinis veiksnys lemiantis 

asmeninį vartojimą Lietuvoje yra pajamos, dėl to yra svarbus darbo našumas, kuris lemia pajamų didėjimą.  

Nustatyta, kad didėjant šalies ekonominiam augimui didėja ir namų ūkių vartojimo išlaidos. Remiantis statistiniais 

duomenimis nustatyta kokiose srityse skiriama daugiausiai ir mažiausiai namų ūkių išlaidų Lietuvoje ir ES. Didžiausios 

namų ūkių vartojimo išlaidos Lietuvoje tenka maisto produktams ir nealkoholiniams gėrimams, ES –  būstui, vandeniui, 

elektrai, dujoms. Pokyčio tempai rodo, kad didžiausias namų ūkių vartojimo išlaidų pokytis Lietuvoje yra būsto, vandens, 

elektros, dujų, o ES – švietimo. 

Išanalizavus BVP ir namų ūkių vartojimo kitimą, nustatyta, kad augant BVP auga ir namų ūkių vartojimas, taip 

pat BVP augimo tempas 2016 m. Lietuvoje, lyginant su Estija ir Latvija, buvo didžiausias.  
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Santrauka 

CHANGES OF HOUSEHOLD USE IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC GROWTH: LITHUANIA CASE 

The changes of house hold and economic growth are analyzed in this article. The key points which influence the use of 

household and economic growth are stated according scientific literature. It has been identified that in Lithuania the biggest amounts 

of expenses are spent for food and non-alcoholic drinks, in the European Union - for accommodation, water, electricity. In Lithuania 

researched growth pace changes are seen in such areas accommodation, water, electricity and in the European Union - education. GDP 

analysis and changes of household use allowed to state that while GDP is growing in the same time it is also noticed that expenses are 

growing - in 2012 in Lithuania it reached 32472,2 mln. EUR and in 2016 it had grown to 38304,2 mln. EUR. Household use in 2012 

was 20070,9 mln. EUR and in 2016 – 24543,0 mln. EUR.  

Darbo vadovė: profesorė Jadvyga Čiburienė, (Kauno technologijos universitetas)  
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ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ EMISIJOS ŠALTINIAI IR JOS 

MAŽINIMO GALIMYBĖS ŽEMĖS ŪKYJE 
 

Kristina Valaitytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Atsižvelgiant į pasaulyje didėjantį susirūpinimą dėl klimato kaitos švelninimo, vis plačiau analizuojamas pasaulio 

ir regionų ekonominis aplinkosauginis veiksmingumas. Vienas pagrindinių šios srities klausimų yra šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijos mažinimas. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra tos, kurios absorbuoja infraraudonuosius 

spindulius atmosferoje, ir taip gaudydamos šilumą šildo Žemės paviršių. Šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms 

priskiriami anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), 

perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros heksafluoridas (SF6). K. G. Cassman (1999), G. P. Robertson (2004), C. S. 

Snyder ir kt. (2009) išskiria tris su žemės ūkiu susijusias šiltnamio efektą sukeliančias dujas – anglies dioksidą, metaną ir 

azoto suboksidą. 

Mokslininkai (Christensen, 2007; Vermeulen ir kt., 2012; Keller 2014) prognozuoja, kad iki 2100 m. temperatūra 

gali padidėti 1,4–5,8 laipsniais. Vidutinei metinei temperatūrai padidėjus 2 laipsniais, destabilizuotųsi esama 

ūkininkavimo sistema (Van der Linden, Hanson, 2007), o jai padidėjus 4–5 laipsniais, žmonijai grėstų katastrofa, nes 

ištirptų ledynai, pakiltų jūros lygis, todėl būtų apsemta didelė dalis dirbamų laukų bei miestų (Vautard ir kt., 2013). Todėl 

svarbu mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir jos intensyvumą, siekiant išsaugoti žemės ūkio stabilumą. 

Tyrimo tikslas – identifikuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo galimybes žemės ūkyje. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. nustatyti tarpusavio sąveiką tarp žemės ūkio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ir klimato kaitos; 

2. nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos šaltinius ir jų mažinimo galimybes augalininkystėje 

ir gyvulininkystėje. 

Tyrimo objektas – šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos šaltiniai ir jos mažinimo žemės ūkyje galimybės. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, apimanti ekonominių ir socialinių teorinių teiginių apibendrinimą 

ir pritaikymą darbo temai, grafinis vaizdavimo būdas.  

Tyrimų rezultatai 

Aplinkos vaidmuo ekonomikos vystyme visada yra labai svarbus, todėl jis yra mokslininkų susidomėjimo 

objektas tiek besivystančiose, tiek išsivysčiusiose šalyse. Žemės ūkio vaidmuo šalių ekonomikos subjektų gerovei yra 

gyvybiškai svarbus vykdant įvairią veiklą, įskaitant gyvulininkystę, augalininkystę ir miškininkystę. Ekonomikos 

vystymosi procesas stipriai veikia aplinkos kokybę (Zafeiriou, Azam, 2017). Aplinka daro poveikį ekonomikos augimui 

per masto ekonomiją, ekonomikos augimą ir technikos pažangą. Masto efektas pasireiškia tuo, kad, lyginant su 

ekonomikos dydžiu, taršos lygis tampa didesnis. Tai reiškia, kad didėjanti ekonominė veikla lemia taršos didėjimą ir taip 

pablogina aplinkos kokybę. Kita vertus, pati tarša daro didelį poveikį ekonomikos augimui ir vystymuisi. Taigi tarša ir 

ekonomikos augimas yra susieti priežastiniu ryšiu. Vienas iš ekonomikos augimo efektų yra šalies gamybos struktūros 

pokyčių poveikis aplinkai, pvz., žemės ūkio sektoriaus. Ekonomikos augimas, ypač žemės ūkio atveju, apibendrina 

aplinkos pokyčius, susijusius su gamtos išteklių paskirstymu, atsižvelgiant į masto ir technikos poveikį. Buvo pastebėta, 

kad ankstyvosiose plėtros stadijose taršos mastas auga kartu su ekonomika (Obiora, Madukwe, 2011). Augant 

ekonomikai, auga ir gyventojų populiacija. Prognozuojama, kad iki 2050 m. gyventojų skaičius išaugs iki devynių 

milijardų, didės ir maisto poreikis (Robertson, 2004). Didėjant maisto poreikiui, intensyvinama su žemės ūkiu susijusi 

veikla, o tai daro įtaką šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos didėjimui. Siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijos intensyvumą, svarbu suprasti, kokie veiksniai turi tam įtakos. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 

intensyvumo mažinimas turi vykti darniai (1 pav.), išvengiant neigiamo poveikio aplinkai (Robaina-Alves, 2014). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901111001456#!
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1 pav. Sąveika tarp žemės ūkio ir klimato kaitos (sudaryta autorės pagal Pant, 2009) 

Esant žemės ūkio ir klimato kaitos abipusiams santykiams ir taikant konkrečias gamybos technologijas, didėja 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, kuri turi įtakos klimato kaitai. Kita vertus, dėl klimato kaitos pokyčių 

augalininkystės ir gyvulininkystės gamybos technologijos turi prisitaikyti prie naujų sąlygų (1 pav.) (Zafeiriou, Azam, 

2017). 

Tobulinamos gamybos technologijos ne tik padeda pasiekt didesnį derlių, bet ir padidinti anglies kiekį 

dirvožemyje. Vienas iš būdų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją žemės ūkyje – tobulinti augalų veisles, 

ilginti sėjomainas, ypač – daugiamečių augalų, kurie didina anglies kiekį dirvožemyje (Smith ir kt., 2008). Kitas būdas 

padidinti anglies kiekį dirvožemyje – atlikus tyrimus, dirvožemį papildyti trūkstamomis medžiagomis (Alvarez, 2005), 

tačiau azoto trąšų poreikį galima kompensuoti padidinus azoto suboksidą iš dirvožemio ir anglies dioksidą tręšiant 

(Gregorich ir kt., 2005). Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kiekį taip pat galima sumažinti taikant mažiau 

intensyvias auginimo technologijas, kurios mažina pesticidų ir kitų žaliavų poreikį. Taip pat svarbu į sėjomainą įtraukti 

ankštinius augalus (Zafeiriou, Azam, 2017), kurie didina dirvožemyje esantį azoto kiekį. Taigi, siekiant mažinti šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų emisiją ir didinti anglies kiekį dirvožemyje, reikia tikslingai vykdyti sėjomainą, papildyti 

dirvožemį trūkstamomis medžiagomis ir tobulinti augalų veisles. 

Siekiant valdyti maistinių medžiagų kiekį, svarbu tinkamai naudoti trąšas. Trąšose esantis azotas ne visada 

efektyviai pasisavinamas (Alvarez, 2005). Didinant efektyvumą, gali sumažėti azoto suboksido išmetamų teršalų kiekis, 

kurį dirvožemio mikroorganizmai gamina daugiausia iš azoto pertekliaus ir gali netiesiogiai sumažinti išmetamą anglies 

dioksido kiekį (Metz ir kt., 2007). Azoto naudojimo efektyvumą taip pat gerina konkretiems pasėliams pritaikytos trąšų 

normos, pagrįstas tiksliu pasėlių poreikio įvertinimu, pvz., auginant sertifikuotus produktus pagal nacionalinę žemės ūkio 

ir maisto kokybės sistemą; naudojant lėtai išsiskiriančias trąšų formas arba nitrifikacijos inhibitorius (kurie sulėtina 

mikrobų procesus, sukeliančius azoto suboksido formavimąsi); tikslingai pasirinktas tręšimo laikas, siekiant azotą įterpti 

į dirvą augalams jį pasisavinant iš karto su kuo mažesniais nuostoliais; tiksliau įterpti azotą į dirvą, kad jis būtų labiau 

prieinamas žemės ūkio kultūrų šaknims (Paustian ir kt., 2004; Robertson, 2004; Pongratz ir kt., 2012). Taigi siekiant 

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją dėl trąšų naudojimo, reikia jas naudoti atsižvelgiant į dirvožemį bei 

įterpti augalams reikalingiausiu metu ir tinkamiausiu būdu.  

Siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją žemės ūkyje, svarbu atsižvelgti į dirvožemį ir jame 

esančius pasėlių likučius. Dėl pažangios piktžolių naikinimo ir žemės dirbimo technologijos įvairiomis cheminėmis ir 

techninėmis priemonėmis užaugintos produkcijos kiekis vis didėja, nebedidinant žemės ūkio naudmenų ploto. 

Praktikuojant neariminę žemdirbystę galima sumažinti anglies nuostolius dirvožemyje ir pristabdyti jo eroziją (Alvarez, 

2005; Gregorich ir kt., 2005; Van der Linden, Hanson, 2007; Pongratz ir kt., 2012).  

Neariminė žemdirbystė gali turėti įtakos azoto suboksido išsiskyrimui, bet jos poveikis šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijos mažėjimui nėra pakankamai ištirtas (Li ir kt., 2005). Mažesnis žemės dirbimo poveikis azoto 

suboksido išsiskyrimui gali priklausyti nuo dirvožemio ir klimato sąlygų, kai kuriose vietovėse ekstensyvesnis žemės 

dirbimas skatina azoto suboksido išsiskyrimą iš dirvožemio, kitur galimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 

mažėjimas, bet yra ir tokių teritorijų kuriose žemės dirbimo intensyvumas neturi išmatuojamos įtakos šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijai (Smith ir kt., 2008). 

Dar vienas iš efektyvių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo būdų – leisti atsikurti natūraliai 

augmenijai, esančiai toje vietovėje, ar palikti nedirbamas tam tikras teritorijas, kuriose nevykdoma žemės ūkio veikla, 
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http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/363/1492/789.short#ref-58
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pvz., lauko ribos, apsauginės juostos (Freibauer ir kt., 2004; Grant ir kt., 2006). Toks dirvožemio pasikeitimas dažnai 

padidina anglies kiekį dirvožemyje, pvz., ariamos žemės pavertimas ganyklomis dažniausiai sukelia anglies kaupimąsi 

dirvožemyje dėl žemesnio dirvožemio pakenkimo ir sumažėjusio anglies pasišalinimo nuimant derlių. Palyginus su 

dirbama žeme, pievos taip pat gali sumažinti azoto suboksido išmetimą, tačiau toks procesas gali būti lėtas (Paustian ir 

kt., 2004). 

Drenuotų žemės ūkio paskirties žemių grįžimas į šlapynes gali greitai kaupti anglį dirvožemyje ir pašalinti iš atmosferos 

anglies dioksidą, nors šis procesas gali padidinti metano išmetimą (Paustian ir kt., 2004), nes metanas, kaip ir azoto 

suboksidas, išsiskiria iš bakterijų, mintančių organinėmis medžiagomis, tačiau metanas išsiskiria tuomet, kai yra 

deguonies trūkumas. Jo natūralūs šaltiniai – pelkės ir vandenynai (Snyder ir kt., 2009). Medžių sodinimas taip pat gali 

sumažinti išmetamų teršalų kiekį dėl jų vykdomos fotosintezės procesų. Taigi natūralaus kraštovaizdžio atsikūrimas, o 

ypač natūralių pievų ir šlapynių didinimas mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir didina anglies kaupimąsi 

dirvoje. 

Daugiametės pievos pastaraisiais metais užima vis didesnius dirbamos žemės plotus, tačiau jų valdymas yra 

mažiau intensyvus. Norint sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ganyklose, pirmiausiai reikia atsižvelgti į 

ganymo intensyvumą ir laiką, kuris gali turėti įtakos žolės augimui. Spartesnis ganyklų augimas didina anglies kiekio 

kaupimąsi dirvožemyje (Freibauer ir kt., 2004). Anglies kaupimasis dėl optimaliai ganomų žemių dažnai yra didesnis 

negu neįdirbtų ar intensyviai naudojamų žemių. Tačiau poveikis yra nevienodas dėl naudojamų ganyklų ir augalų rūšių, 

dirvožemių ir klimato įvairovės (Hamilton ir kt., 2007). Antra, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija priklauso nuo 

pievų produktyvumo, nes produktyviose pievose kaupiasi daugiau anglies, panašiai kaip ir drėkinamoje žemėje. Dar 

vienas svarbus aspektas, siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją pievose, yra maistinių medžiagų 

valdymas jose. Pritaikant augalams geriausią įsisavinamų maisto medžiagų praktiką, galima sumažinti azoto suboksido 

emisiją (Grant ir kt., 2006; Metz ir kt., 2007). Tačiau maistinių medžiagų valdymas ganyklose gali būti sudėtingas dėl 

gyvulių išmatų ir šlapimo, kuris nėra nei lengvai kontroliuojamas, nei vienodai pasiskirstantis (Oenema ir kt., 2008). 

Klimato kaitai įtakos turi ir gaisrų valdymas. Degant biomasei, didžiausias kiekis išsiskiria metano ir kiek mažesnis – 

azoto suboksido. Dūmuose yra didelis kiekis aerozolių, kurie, patekę į atmosferą, joje sukelia šiltnamio efektą (Hamilton 

ir kt., 2007). Deginimas taip pat gali paveikti medienos ar žolės dangą, ypač savanose, kurios užima maždaug aštuntadalį 

pasaulio žemės paviršiaus. Paprastai dėl gaisrų dažnumo ar intensyvumo mažėja medžių ir krūmų skaičius, dėl to didėja 

anglies tankis dirvožemyje ir biomasėje. Degant dirvožemis pasipildo anglimi, bet augant augalams anglies kiekis dirvoje 

išlieka ilgiau, nei po gaisro. Taip pat, augant augalams, išvengiamas papildomas metano ir azoto suboksido išsiskyrimas 

į atmosferą (Smith ir kt., 2008). Taigi apibendrinant galima teigti, jog šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 

mažinimui pievose įtakos turi ganymo intensyvumas, pievų produktyvumas, maistinių medžiagų valdymas jose ir gaisrų 

prevencija. 

Dirvožemio nualinimas gali vykti dėl erozijos, organinių medžiagų praradimo, druskėjimo, rūgštėjimo ir kitų 

procesų, kurie mažina dirvožemio produktyvumą (Van der Linden, Hanson, 2007). Dažnai šiuose dirvožemiuose esantis 

anglies kiekis bent iš dalies gali būti atkurtas taikant tokius metodus, kurie atkuria produktyvumą: dirvožemių užsėjimas 

produktyviomis pievomis; maistingųjų medžiagų efektyvesnis įterpimas į dirvą; organinių substratų įterpimas, tokių kaip 

mėšlas, kompostai; neariminė žemdirbystė ir didesnis pasėlių likučių kiekis, dirvožemio drėkinimas (Paustian ir kt., 2004; 

Metz ir kt.; 2007; Smith ir kt., 2008). Jei šie metodai turi įtakos didesniems azoto pasikeitimams, anglies sekvestracijos 

naudą gali iš dalies kompensuoti padidėjęs azoto suboksido išmetimas. 

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos susidaro ne tik augalininkystėje, bet ir gyvulininkystėje. Gyvuliai, daugiausia 

atrajotojai, pvz., galvijai, avys išskiria daug metano ir pasauliniu mastu sudaro apie penktadalį viso antropogeninio metano 

emisijos. Metanas daugiausia išsiskiria žarnyno fermentacijos metu. Norint sumažinti gyvulių išskiriamą metano emisiją, 

pirmiausiai reikia patobulinti šėrimo technologijas. Metano išmetimą galima mažinti gyvulius šeriant labiau koncentruotu 

pašaru. Nors koncentruotas pašaras padidina kasdienę metano emisiją, tačiau beveik visada santykis tarp prieaugio ir 

išskiriamo metano kiekio yra teigiamas (Snyder ir kt., 2009). Antras būdas mažinti metano emisiją – naudoti maisto 

priedus. Siekiant sumažinti metano emisiją, pasiūlyta daug medžiagų, skirtų mažinti metano išsiskyrimą žarnyno 

fermentacijos metu, pvz., ionoforai – antibiotikai, kurie gali sumažinti metano išmetimą, tačiau jų poveikis yra laikinas ir 

jie buvo uždrausti ES (Smith ir kt., 2008); probiotikai, tokie kaip mielių kultūra, – tiriant pastebėtas tik nereikšmingas jų 

poveikis, bet, parinkus kitas probiotikų rūšis, specialiai skirtas metano mažinimui, galima sumažinti metano išsiskyrimą. 

Dar vienas būdas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją gyvulininkystėje – gyvulių produktyvumo didinimas, 

tobulinant veislininkystę. Gyvulių spartesnis augimas ir didesnis pašarų suvartojimas per trumpesnį laikotarpį mažina 

metano emisiją, nes santykis tarp prieaugio ir metano emisijos yra teigiamas. Tačiau spartesnis gyvulių augimas gali turėti 

įtakos jų vaisingumui, todėl reikalingas didesnis skaičius reprodukcijai auginamų gyvulių (Kavolelis, 2006). Taigi 

žarnyno fermentacijos metu išskiriamą metaną galima mažinti tobulinant šėrimo technologijas, naudojant maisto priedus 

ir didinat gyvulių produktyvumą. 
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2 pav. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltiniai žemės ūkyje (sudaryta autorės pagal Sanz-Cobena ir kt., 2017) 

Gyvuliai šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiria ne tik žarnyno fermentacijos metu, jos išsiskiria ir tvarkant 

mėšlą. Mėšlidėse laikomas mėšlas išskiria azoto suboksido ir metano dujas, tačiau emisijų dydis skiriasi. Metano 

išmetamas kiekis iš mėšlo, laikomo lagūnose ar rezervuaruose, gali būti sumažintas aušinant arba jį uždengiant. Kietu, o 

ne skystu pavidalu mėšlo saugojimas ir tvarkymas gali sumažinti metano emisiją, bet tuo pačiu gali padidėti azoto 

suboksido išsiskyrimas (Smith ir kt., 2008). Mėšlas taip pat išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ypač – azoto 

suboksidą, kai mėšlu tręšiamos ganyklos ar jis tiesiog jose paliekamas. Apibendrinant galima teigti, jog šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas (2 pav.) gyvulininkystėje daugiausiai išskiria atrajojantys gyvuliai, žarnynuose vykstanti fermentacija 

ir mėšlo laikymas.  

Išvados  

Esant žemės ūkio ir klimato kaitos abipusiams santykiams ir taikant konkrečias gamybos technologijas didėja 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, kuri turi įtakos klimato kaitai. Dėl klimato kaitos pokyčių augalininkystės ir 

gyvulininkystės gamybos technologijos turi prisitaikyti prie naujų sąlygų. 

Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją augalininkystėje reikia atsižvelgti į trąšų naudojimą 

ir jų efektyvumą, pievų produktyvumą dėl maistinių medžiagų kaupimo, gyvulininkystėje – reguliuoti gyvulių žarnyno 

fermentaciją ir mėšlo tvarkymą. 
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Summary 

The role of environment in the economic development is always very important therefore this subject is on interest to scientifics 

in both developing and developed countries. The role of agriculture in the welfare of economies of countries in the world is vital 

important in various activities, including livestock farming, crop production and forestry. 

Due to agricultural climate change and the application of specific production technologies, emissions of greenhouse gases, 

which have an impact on climate change, are increasing. Regarding for climate change, crop and livestock production technologies 

must adapt to the new conditions. 

In order to reduce greenhouse gas emissions in crop production, consideration should be given to the use of fertilizers and their 

efficiency, the productivity of meadows due to the accumulation of nutrients, and animal husbandry to regulate animal intestinal 

fermentation and manure management. 

 

Darbo vadovė: doc. dr. Daiva Makutėnienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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GLOBALIZACIJOS POVEIKIS ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUI 

 

Vestina Zelbaitė 

Aleksandro Stulginskio Universitetas 

Įvadas 

Šiuolaikinėje ekonomikoje žemės ūkis atsižvelgiant į rinką ir jos vartotojus itin tobulėja. Spartus naujų 

biotechnologijų naudojimas sukuria didesnę pridėtinę vertę, skatina konkurenciją, maisto ekonomiją ir be kita ko 

globalizaciją. Globalizacija – tai procesas, kuris pasireiškia sparčiu, valstybių sienas peržengiančių ryšių socialinėje, 

ekonominėje ir technologinėje srityse intensyvėjimu, gilėjimu (Fisher, 2003; Stiglitz, 2006). Ji taip sparčiai įgauna tempą 

visuose sektoriuose ir ekonomikos procesuose, kad svarbu nuolatos analizuoti siekiant išvengti neigiamos įtakos ir 

suvaldyti esamą situaciją. 

Visame pasaulyje pasireiškiantys globalizacijos procesai kelia tiek tiegimas tiek neigiamas pasėkmes. Nemaža 

dalis mokslininkų, tokių kaip V. Juščius (2006), V. Vinciūnienė ir J. Dadurkaitė (2011), K. Anderson (2010), analizuoja 

besitęsiančius globalizacijos procesus, tačiau šalies mastu trūksta informacijos apie žemės ūkio sektoriaus ekonominę 

globalizaciją. Kuo toliau tuo labiau visi šalies sektoriai paliečiami globalizacijos, ne išimtis ir žemės ūkis, todėl tai ir 

nulėmė temos pasirinkimą bei jos aktualumą.  

Tyrimo tikslas – išnagrinėti globalizacijos poveikį Lietuvos žemės ūkio sričiai. 

Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami tokie uždaviniai: 

1. išnagrinėti globalizacijos sampratas. 

2. išanalizuoti Lietuvos žemės ūkio globalizacijos indeksą.  

Tyrimo objektas – Lietuvos žemės ūkis globalizacijos sąlygomi. 

Tyrimo metodika. Apibendrinti globalizacijos procesą ir įvertinti jos poveikį žemės ūkiui naudota lyginamoji ir 

sisteminė mokslinės literatūros analizė. Naudota mokslinės literatūros analizė, rodiklių sisteminimas bei palyginamoji 

analizė. Statistiniai informacijai susisteminti naudoti grupavimo, palyginimo ir grafinio vaizdavimo būdai. 

Žemės ūkio globalizacijos samprata 

Globalizacijos procesas prasidėjęs nuo 1490 metų kaip Kolonijinių imperijų kūrimosi procesas, tęsesi ir stiprėja 

iki šių dienių, kai globalizacija jau vadinama komunikacijų revoliucija. M. Albrow (1998) globalizaciją nagrinėjo, kaip 

istorinę transformaciją, kurios epicentre žmogiškųjų produktų, technologijų ir išradimų plitimas visame pasaulyje. Anot 

mokslininko globalizacija susijusi su laiko, socialinės egzistencijos, atstumo ir erdvės pokyčiais. A. Sumner (2004) 

pritaria M. Albrow (1998) išdėstytai nuomonei ir teigia, kad globalizaciją galima apibūdinti kaip besiplečiantį tarptautinį 

gamybos ir išteklių veiksnių judėjimą, kuris bendru gamybos, technologijos, politinės, kultūrinės ir socialinės struktūros 

proceso veikimu eina link vieningos visuomenės. Šios nuomonės šalininkai ir oponentai pateikiami 1 lentelėje. 

D. Held ir kt. (2002) išskiria 3 požiūrių į globalizaciją grupes: 

1. Hiperglobalistai – vieningai susikūrusios globalios rinkos šalininkai. Šiam požiūriui priskiriami atstovai 

pirmenybę skiria ekonominiai logikai. Jų nuomone globalizacija tai per ilgus metus atsiradusių sienų įveikimo procesas, 

kurio pasekoje valstybės suverenitetas turi išnykti, o visuomenė supanašėti. Anot L. Petrauskaitės-Senkevič (2011) 

mažėjanti šalių įtaka, siunčia signalus, kad didesnius įgaliojimus turi pasaulinės organizacijos ir sąjungos nei 

suverentitetinės šalies valdymo organai. 

2. Transformacionalistai – laikosi labiau neutralios nuomonės. Taip jie neneigia visuomenėje atsirandančių 

socialinių, kultūrinių, politinių ar net asmeninių pokyčių įtakojamų globalizacijos, tačiau laikosi pozicijos, kad 

nacionalinės vyriausybės kontruoliuoja globalizacijos procesą ir jo mastą šalies viduje. Transformacionalistams 

priskiriami atstovai pabrėžia, kad šalys nepraranda savo suvereniteto, kaip teigia hiperglobalistai, tačiau pokyčius priima 

keisdami nusistovėjusias struktūras, o pats globalizacijos procesas yra atviras ir dinamiškas. 

3. Skeptikai mano, kad globalizacija tik priedanga regionizacijos mastams uždangstyti. Hiperglobalistus jie laiko 

naiviais, dėl to, kad jie smarkiai nuvertina nacionalinių vyriausybių įtaką reguliuoti ekonominę rinką. Regionizaciją jie 

įvardina kaip trijų finansinių prekybinių blokų (Šiaurės Amerikos, Europos bei Azijos Ramiojo vandenyno) stiprėjimą. 

Skeptikai laikosi nuomonės, kad ekonomika silpnai integruota, dėl to kad formuojasi tam tikrose intensyvesnėse veiklos 

srityse, o ne geografiškai globalėja, tačiau sutinka su teiginiu, kad šalys tarpusavyje bendrauja kur kas daugiau nei 

ankščiau. 
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1 lentelė. Globalizacijos samprata mokslinėje literatūroje (sudaryta autorės) 

Autorius Sąvokos apibrėžimas/samprata 

B. Kelly, R. 

Prokhovnik, 2000 

Ekonominė globalizacija tai organizacinės struktūros procesas, kurio metu pagrindinis 

dėmesys skiriamas pasaulinei rinkai, kuriant pelno augimo galimybes. Ji veikia darbuotojus, 

klientus ir tiekėjus bei apima nemokamus prekybos srautus, darbą ir kapitalą. 

A. Čičinskas, 2003 

Globalizacija – socialinė, ekonominė ir politinė veikla peržengianti valstybės sienas, kai 

priimami sprendimai viename pasaulio regione gali būti reikšmingi kitų Žemės rutulio 

regionų bendruomenėms ir individams. 

A. Giddens, 2003 

Globalizacija – pasaulinis santykių intensyvėjimas, kurio metu tolimi kraštai pasidaro 

lengvai prieinami, o veiksmas kuris vyksta viename pasaulio krašte yra įtakojamas kitame 

pasaulio krašte esančių veiksnių. 

S. Fisher, 2003 

Ekonominė globalizacija – nuolatos vykstantis šalių priklausomybės procesas, 

pasireiškiantis gamybos išplėtimu į atskiras šalis, bei didėjančius prekių, paslaugų, 

tarptautinių finansų ir darbo jėgos srautus. 

M. Wolf (2004) 
Globalizacija tai ekonominės veiklos integracija per rinkas, peržengiančias atskirų valstybių 

sienas. 

M. Hennis, 2005 
Globalizacija reiškia tarpvalstybinių ryšių plitimą ir įtaką regionams, kurie turi prisitaikyti 

bei reaguoti į pokyčius. 

P. Isard, 2005 

Ekonominė globalizacija yra tarptautinė ekonominė integracija, kurią  atspindi augantys 

prekių ir paslaugų, finansinių išteklių, darbo jėgos ir technologijų srautai, kertantys 

nacionalines šalių sienas.  

V. Pukelienė, 2008 

Globalizacija – tai pasaulio valstybių ūkių ir visuomenių integravimasis, intensyvėjantys 

tarpusavio ryšiai, kurie gali būti patys įvairiausi: pradedant prekyba, investicijomis ir 

baigiant žmonių, pinigų bei informacijos srautais 

P. Gylys, 2008 

Globalizacija - tai aukščiausio, visą planetą apimančio visuomenės tikrovės lygio 

formavimasis. Kažkada visuomeniniai procesai vyko dažniausiai vietos, lokalioje erdvėje, 

vietos lygiu. Vėliau atsirado tarpvalstybiniai dariniai. 

P. Dicken, 2009 
Globalizacija – tai sudėtinga procesų sąraizga, kurioje veikėjų tinklaveikos ir 

makrostruktūros sąveikauja ypač sudėtingais ir dinamiškais būdais 

V. Vinciūnienė ir J. 

Dadurkaitė (2011) 

Globalizaciją galima laikyti tais erdvės ir laiko pokyčio procesais, kurie skatina žmonių 

veiklos sandaros transformaciją, susiedami ir praplėsdami jų veiksmus už regionų ir 

kontinentų ribų. 

B. Melnikas (2013) 

Globalizacija – vienas esminių šiuolaikinę visuomenę ir jos gyvenimą apibūdinančių 

požymių: ji lemia reikšmingiausius socialinės, ekonominės, politinės raidos, kultūros, 

mokslo ir technologijų pažangos procesus, sudaro prielaidas ir nulemia poreikius inicijuoti 

bei įgyvendinti visas gyvenimo sritis apimančius kokybinius pokyčius 

 

Apibendrinant teigiama, kad (žemės ūkio) globalizacija – tai ekonominės veiklos (žemės ūkio) rinkų integracija, 

peržengianti valstybės sienas ir pasireiškiantis didėjančiu produktų (t.y. ir prekių, ir paslaugų) srautu. Toks 

hiperglobalistinis požiūris yra produktyviausias objektyviai analizei atlikti. 

Nagrinėjant globalizacijos įtaką bene reikšmingiausias aspektas tampa prekyba, perdirbimas ir produktų judėjimas 

rinkoje (žr. 1 pav.). Žemės ūkio ekonominis vystymasis, kaip pagrindinė jungtis, susieja perdirbimą, produkciją ir prekybą 

ir daro įtaką ne tik šalies lygiu, bet ir tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu.  

P. Dicken (2003) nuomone, globalizacija daugiakryptis įtakos srautas, kadangi ne tik nacionalinės rinkos 

veikiamos globalizacijos, bet ir nacionalinės rinkos kintamieji reguliuoja globalizacijos tempą jį skatindami ar 

slopindami. Tarpusavio ryšiai gali būti labai įvairūs, pradedant gamyba, prekyba ar investicijomis ir baigiant informacijos, 

darbo ar kapitalo srautais. Taigi P. Dicken (2003) nuomone, ekonominė globalizacija pirmiausia yra pasaulio šalių ūkių 

ir visuomenių integravimasis ir intensyvėjantys tarpusavio ryšiai, o nuolatiniam tarpusavio ryšių tarp skirtingų pasaulio 

valstybių išplitimui pagrindus padarė išplitusi technologijų pažanga. 
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1 pav. Globalizacijos įtaka skirtingiems ekonomikos lygiams (P. Dicken 2003) 

Taigi, globalizaciją galima laikyti viena iš labiausiai dominuojančių struktūrinių pokyčių priežasčių. Erdvinė 

sandara sukuria ne tik vietinius, nacionalinius santykius, bet ir visus tarpregioninius ar tarpkontinentinius tinklus. 

Globalizacijos kuriamą procesą galima būtų įvardinti daugiadimensiniu raidos etapu, kuriam įtaką daro įvairūs socialiniai, 

politiniai, ekonominiai, moksliniai ir kt. veiksniai. 

Globalizacijos poveikio žemės ūkio šakoje įvertinimas 

Įvairūs mokslininkai (V. Juščius (2006); K. Anderson (2010); V. Vinciūnienė ir J. Dadurkaitė (2011)) naudoja 

skirtingą metodiką globalizacijos poveikiui žemės ūkio prekybai nagrinėti.  D. Held (2002) žemės ūkio globalizaciją siūlo 

nagrinėti kaip laiko ir erdvės dimensiją, kurią sudaro ekstensyvumas, intensyvumas, greitis ir įtaka. K. Anderson (2010), 

tirdamas pasaulinės žemės ūkio prekybos globalizacijos efektus, siūlo analizuoti prekybos kiekio rodiklius, t. y. žemės 

ūkio produkcijos eksporto dalį bendrame eksporte, esančią eksporto tendenciją bei importo dalį žemės ūkio produktų 

vartojime. A. Cafruny (2010) globalizacijos poveikį žemės ūkiui taip pat nagrinėjo eksporto srityje. Kitas žymus analitikas 

J. Braun su E. Bonilla (2008) savo tyrime nurodo tokius pagrindinius vidaus ir išorės būdus: vidaus ir pasaulinių kainų 

tarpusavio svyravimo priklausomybę, vidaus ir išorės kainų santykį, vidaus ir išorės kainų kitimo tendencijų palyginimą. 

Analizuojant importo ir eksporto duomenis pinigine išraiška, situaciją galima apžvelgti nuodugniau. Importas 

šalyje vertinant ilgiuoju laikotarpiu sumažėjo (žr. 2 pav.). Kritiškai šis skaičius sumažėjo 2016 metai iki 760 mln. eur. ir 

per metus pakilo tik 114 mln eur. Daugiausiai Lietuva žemės ūkio produktų importavo 2013 metai ir tai siekė 1,3 mlrd. 

Eur.  Eksporto apimtys 2016 metais taip pat buvo mažiausios ir siekė 1,3 mlrd eur. 

 

 
2 pav. Lietuvos žemės ūkio importo ir eksporto dalis šalies mastu proc. (sudarytas autorės naudojantis Lietuvos 

Statistikos departamento duomenimis) 
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Lyginant žemės ūkio importo ir eksporto masta šalies lygiu tai 3 paveikslėlyje pateikiama procentinė išraiška. 

Žemės ūkio importo dalis bendrame šalies importe sudarė nuo 4,56 proc. 2012 m iki 3,04 proc 2017 m. neženklus kelių 

procentinių punktų pakitimas nerodo didelio įvežamų produktų pokyčio. Tuo atveju eksporto lygis tuo pačiu laikotarpiu 

pakito nuo 7,29 proc. 2012 metai iki 5,13 proc 2017 metai. Didžiausias žemės ūkio eksportas buvo 2013 metais ir siekė 

7,33 proc.  

Dar vienas globalizacijos apimtį atspindintis ekonominis-finansinis rodiklis, tai tiesioginių užsienio investicijų 

(TUI) dalis bendrąjame vidaus produkte (BVP).  Anot D. Held (2004) TUI tai pagrindinė skolinimosi ir skolinimo forma 

globalioje ekonomikoje. Trečiame paveiksle pateikta informacija apie TUI lyginant su BVP procentais Lietuvoje nuo 

įstojimo į ES iki 2016 m. Iš grafiko matyti, kad TUI dydis analizuojamu laikotarpiu santykiniu rodikliu kito labai 

neženkliai, beveik visais laikotarpiais TUI proc. nuo BVP svyravo nuo 34,8 iki 36,3 proc. Tiesioginės Lietuvos 

investicijos užsienyje palyginti su BVP proc. bendrąja prasme išaugo beveik du kartus nuo 2,9 (2005 m.) iki 6,8 proc. 

(2013 m.).  

 

 
3 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvos žemės ūkyje 2005-2016 metais (sudaryta autorės naudojantis 

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis) 

Analizuojant žemės ūkiui tenkančias tiesioginias užsienio investicijas pateikiami duomenys mln. eur ir 

struktūra proc. nuo visų į Lietuvą ateinančių TUI. Kaip matyti iš 2 grafiko žemės ūkiui tenkanti TUI dalis analizuojamu 

periodu siekė tik nuo 0,7 (2005 m.) proc. iki 1,4 (2014 m.). Žemės ūkis per metus sulaukia investicijų už daugiau nei 173 

mln. eur. Nagrinėjamu laikotarpiu TUI didina ekonomikos augimą ir siekia trečdalį BVP. Žemės ūkio srityje sukoncentruotos TUI 

nėra ženkliai didelės ir tarp visų gaunamų TUI sudaro viso labo 1 proc., tačiau pritraukiamos lėšos pageriną šakos konkurengingumą 

rinkoje, padeda sukurti dinamišką eksporto ir investicijų tinklą. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad TUI žemės ūkio šakai yra 

tikrai reikšmingi nors ir bendrame sraute užima tik 1 proc BVP, bet peržvelgus sumų pokyčius pastebėta, kad TUI žemės ūkio šakai 

išaugo 4 kartus. 

Mokslinėse studijose nagrinėjančiose globalizacijos procesus naudojamasi S. Kobrin indeksu (Juščius, 2006). 

Atlikdamas tyrimus S. Kobrin norėjo išreikšti tarptautinės integracijos laipsnį vertės kūrimo grandinėję eliminuodamas 

atskiros šalies nacionalinius aspektus. Jo teigimu intensyvūs mainai tarp valstybių parodo realų kompanijų vertės kūrimo 

proceso tarptautinį integracijos gylį (Juščius, 2006).  Šis indeksas naudingas ne tik atskirų šakų, bet ir atskirų kompanijų 

globalizacijos lygiui nustatyti. 

GI =  1 − [(Xit − Mit)/(Xit + Mit)]   (1) 

 

čia GI – globalizacijos (arba globalios integracijos) indeksas; i – šaka; t – laikas metais; Xit – eksportas; Mit – 

importas; [Xit-Mit] – absoliutus eksporto ir importo skirtumas. 

GI globalizacijos indekso reikšmė gali būti nuo 0 iki 1. Reikšmės lygios arba esnačios arti nulio reiškia, kad 

pasirinktoje srityje dominuoja tik importas arba tik eksportas ir produktai yra arba eksportuojami arba importuojami. 

Reikšmės arti vieneto rodo, kad tos šakos importas lygus eksporto dydžiui. Analizuojant žemės ūkio sritį šis indeksas 

parodytų ar mainai tarp šalių intensyvūs ar pasyvus, kadangi intensyvumas ir atspindėtų globalizacijos lygį. 
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3 pav. Lietuvos žemės ūkio ekonominio vystymosi globalizacijos indeksas (sudaryta autorės naudojantis 

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis) 

GI koeficiento skaičiavimams buvo naudojami žemės ūkio šakos importo ir eksporto duomenys 2012-2017 

metais ir lyginami su visos šalies eksporto ir importo duomenimis. Apskaičiuotus Lietuvos žemės ūkio globalizacijos 

indekso duomenis matome 7 pav. Koeficientas rodo, kad Lietuvos žemės ūkio produktų importo kiekiai yra artimi 

eksporto kiekiams. Nors ankstenėje darbo dalyje buvo analizuojami eksporto ir importo skaičiai rodė apytiksliai 500 mln. 

eur skirtumą, tačiau apskaičiavus koeficientą matome, kad visą analizuojamą laikotarpį GI koeficiento reikšmės artimos 

1. Panašiausi skaičiai buvo 2012, 2015-2016 metais jie siekė apie 0,9884 balus ir 2013, 2014 ir 2017 m apie 0,9913 balus. 

GI koeficiento reikšmės rodo, kad Lietuvos žemės ūkio globalizacijos laipsnis žemės ūkio sektoriuje yra 

žymus, bei vyksta intensyvus produktų mainai tarp valstybių, kas ir atspindi globalzacijos gylį. 

Išvados 

Globalizacija - tai  procesas paliečiantis įvairias pasaulio ūkio sritis ir didinantis tarpusavio priklausomybę ir 

integraciją. Globalizacijos sąvoka palyginti nauja, tačiau pats procesas skaičiuojamas nuo pirmųjų imperijų kūrimosi laikų 

ir apimantis senuosius prekybos kelius, o visą pasaulį apimantis procesas sustiprėjo po pramonės perversmo, kai pradėjo 

formuotis pasaulinė rinka. Globalizacija vieniems individams atveria dideles pasirinkimo galimybes, kitiems jas apriboja, 

tačiau nesiginčijama, kad ji apima beveik visas gyvenimo sritis ir tik dar labiau stiprėja pasaulyje. Ekonominė 

globalizacija tai daugiadimensinis procesas apimantis prekybos, gamybos, finansų ir socialinę globalizaciją. 

Spartėjanti globalizacija didina Lietuvos žemės ūkio užsienio prekybos srautus, pritraukia didesnį srautą 

tiesioginių užsienio investicijų, o importo ir eksporto apimtys parodo, kad Lietuva po įstojimo į ES yra atviras regionas. 

Globalizacijos indekso reikšmė nagrinėjamu laikotarpiu svyravo nuo 0.9884 iki 0.9914, bei buvo artima vienetui. Galima 

daryti išvadą, kad Lietuvos žemės ūkio globalizacijos procesas neaplenkia ir šaka vis labiau globalėja. 
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Summary 

IMPACT OF GLOBALIZATION FOR AGRICULTURAL SECTOR 

Main objective of this research is to examine an impact of globalization on Lithuanian agriculture. Globalization 

Impact Assessment uses GI index, which expresses a degree of international integration in a value chain by eliminating 

national aspects of a particular country. This research uses data provided by Lithuanian Department of Statistics. It was 

found that foreign trade flows of Lithuanian agriculture are increasing. Attracting more foreign direct investments, FDI 

increased by 4 times from 48 to 173 million eur during period under review. Significance of Lithuanian agricultural GI 

during this period  ranged from 0.9884 to 0.9914, therefore, Lithuanian agriculture is increasingly globalized. 

 

Mokslinio darbo vadovas: Lekt. Darius Jazepčikas, (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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AKCINIŲ BENDROVIŲ KAPITALO STRUKTŪROS FORMAVIMĄ 

LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS  BALTIJOS IR SKANDINAVIJOS 

VALSTYBĖSE 
 

Vilma Aleksandravičienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Temos aktualumas. Kapitalo struktūra – tai įmonės finansų politikos rezultatas, skolinto ir nuosavo kapitalo 

derinys.  Pirmosios teorijos apibrėžiančios kapitalo struktūros formavimą atsirado XX amžiuje. Klasikinę versija 

kompromisų teorijos suformulavo mokslininkai A. Kraus, R. H. Litzenberger (1973), teigdami, kad optimalus sverto lygis 

atspindi kompromisą tarp mokesčių skydo naudos iš skolos, ir bankroto išlaidų.  Įmonės turėtų finansuoti  skolomis savo 

kapitalą  iki tam tikro lygio, kuriam esant yra balansas tarp mokesčių skydo ir potencialių bankroto išlaidų. Šiame lygyje 

vidutinė svertinė kapitalo kaina pasiekia minimumą, o įmonės vertė maksimalią vertę. Mokesčių išskaitymas iš palūkanų 

mokėjimo skatina įmonę skolintis, tai lemia teigiamą efektą įmonės vertei, kuris pasireiškia per mokesčių sutaupymo 

efektą. Tačiau didėjant įsiskolinimui, auga  bankroto kaštai, o teigiama mokesčių nauda įmonės vertei sumažinamas 

bankroto kaštų verte (Shyam-Sunder,  Myers 1999). Remiantis kompromiso teorija, skola turi nemažai naudos: tai leidžia 

įmonei siekti investavimo galimybių ne tik naudojant nepaskirstytąjį pelną, bei padidinti pinigų srautus; skola  naudojama 

siekiant sumažinti įmonės mokesčio įsipareigojimas. Tačiau, skolai didėjant, taip pat didėja bankroto tikimybė (Rosen, 

Sappington 2016). Todėl formuojant įmonės kapitalo struktūrą, reikia atsižvelgti į pasirinktojo kapitalo privalumus bei 

trūkumus, nepamiršti tiesioginio ryšio tarp rizikos ir pelningumo. 

Tyrimo problema. Kompromiso teorijos vidinių bei makroekonominių veiksnių įtaką formuojant optimalią 

kapitalo struktūrą Lietuvos ir užsienio šalyse analizavo dauguma autorių, tačiau dažniausiai teorijose analizuojami 

veiksniai yra tie patys, o jų daromas poveikis identifikuojamas skirtingai, nes besivystančios rinkos ekonomikos šalyse 

veiksniai įtakojantys kapitalo struktūros formavimąsi, nebūtinai panašiai veikia išvystytos ekonomikos šalyse. Atlikti 

tyrimai išsivysčiusiose bei besivystančiose šalių rinkose, pateikia skirtingus rezultatus (Titman, Wessels 1988; Rajan, 

Zingales 1995; Booth ir kt. 2001; De Jong ir kt. 2008; Frank, Goyal 2009; Hussain kt. 2016) ir kt. Išanalizavus mokslinius 

tyrimus Lietuvoje, pasigendama tyrimų palyginimui kaip kapitalo struktūros formavimą remiantis kompromiso teorija, 

veikia veiksniai skirtingo ekonominio išsivystymo šalyse. Todėl šiame straipsnyje bus atliekama kompromiso teorijos 

testavimas Baltijos ir Skandinavijos šalių įmonėse. 

Tyrimo objektas: kapitalo struktūros formavimas. 

Tyrimo tikslas: remiantis kompromiso teorija teoriškai ir empiriškai ištirti  akcinių bendrovių kapitalo struktūros 

formavimą lemiančius veiksnius skirtingo ekonominio išsivystymo lygio šalyse. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. išanalizuoti kapitalo struktūros formavimo  tyrimus, siekiant ištirti kiek ir kodėl atskirų veiksnių įtaka 

formuojant kapitalo struktūrą skiriasi skirtingo ekonominio išsivystymo lygio šalyse; 

2. sudaryti įmonių  kapitalo struktūros  formavimą lemiančių veiksnių tyrimo metodiką; 

3. empiriškai ištirti įmonių kapitalo struktūros formavimą lemiančius veiksnius, remiantis kompromiso teorija, 

Baltijos (kaip ekonomiškai silpnesnės) ir Skandinavijos (kaip ekonomiškai stipresnės) valstybių įmonėse.  

Tyrimo metodai:  kapitalo struktūros tyrimui atlikti, naudota užsienio ir Lietuvos mokslinės literatūros analizė,  

sisteminimas, apibendrinimas ir koreliacinė analizė. 

Rezultatai 

 Kapitalo struktūros empiriniuose tyrimuose pateikiama įvairių veiksnių  kurie turi reikšmingos įtakos kapitalo 

struktūros formavimui, tačiau šių veiksnių reikšmingumas gali skirtis  išsivysčiusiose, bei besivystančiose šalyse. 

A. De Jong ir kt. (2008),  atlikę tyrimą 42 šalių įmonėse visame pasaulyje,  šalys buvo pasirinktos išsivysčiusios 

ir besivystančios. Tyrimo tikslas, vidinių bei šalies veiksnių reikšmingumas finansiniam svertui.  Tyrimas atskleidė, kad 

konkrečių įmonių  vidiniai veiksniai, bei šalies specifiniai veiksniai, lemiantys finansinio sverto pasirinkimą įvairiose 

šalyse skiriasi.  Kaip kuriose šalyse turto materialumas, įmonės dydis, įmonės augimas ir pelningumas, yra labai svarbūs 

veiksniai sąlygojantys kapitalo struktūros formavimą ir atitinka įprastinių kapitalo struktūros teorijų prognozavimą.  Kai 

kuriose šalyse, rezultatai prieštarauja teorinėms prognozėms. Taip  pat prieita išvada, šalyse kuriose teisinė bei ekonominė 

padėtis stabili bei išvystyta, įmonės gali naudoti ne tik daugiau skolų, bet ir vidinių įmonės veiksnių poveikis kapitalo 
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struktūrai yra stipresnis. Labiau išvystyta obligacijų rinka palengvina aukšto finansinio sverto naudojimą šalyje, o 

išsivystyta akcijų rinka turi priešingą poveikį( De Jong ir kt., 2008). 

L. Booth ir kt. (2001) ištyrė kapitalo struktūros veiksnius besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse, tyrimas 

atskleidė, kad veiksniai turi panašią įtaką kapitalo struktūrai išsivysčiusiuose ir besivystančiose šalyse.  

Autoriai Fan ir kt. (2012),  nagrinėjo kaip institucinė aplinka įtakoja kapitalo struktūrą ir skolos termino 

pasirinkimą 39 išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonėse. Nustatyta, kad šalies teisinė ir mokesčių sistema, bei 

korupcija, turi didelę įtaką kapitalo struktūrai. Tiksliau, įmonės korumpuotuose šalyse bei su silpnesne teisine sistema, 

naudoja daugiau trumpalaikių skolų;  bankroto tikimybė ir indėlių draudimas yra susijęs su didesniu finansiniu svertu ir 

ilgalaikėmis skolomis. Daugiau skolų naudojama šalyse, kuriose yra didesni mokesčių  tarifai. (1 lentelėje) pateikta 

veiksnių poveikis kapitalo struktūros formavimui išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. 

1 Lentelė. Veiksnių poveikis kapitalo struktūrai išsivysčiusiose bei besivysčiusiose šalyse (sudaryta autorės) 

Autoriai Besivystanti 

rinka 

Išsivysčiusi 

rinka 

Pagrindiniai veiksniai lemiantys 

kapitalo struktūros formavimą 

L. Booth ir kt., (2001), G7 ir 

besivystančios 1985-1997; 

Veiksniai vienodai turi įtakos  

kapitalo struktūrai 

Pelningumas, Įmonės dydis, turto 

materialumas; 

 F. Bancel, A. Mittoo, (2004),  17 Europos 

šalių ir JAV; 

Veiksnių poveikis kapitalo 

struktūrai skiriasi 

Įmonės augimo galimybės,  įmonės 

dydis, teisinė sistema; 

De Jong ir kt., (2008), 42 šalys visame 

pasaulyje1997-2001; 

Veiksnių poveikis kapitalo 

struktūrai skiriasi 

Turto materialumas, įmonės dydis, 

augimo galimybės, pelningumas, BPV 

rodiklis, obligacijų rinkos plėtra; 

Fan ir kt. (2012) 39 šalys išsivysčiusios 

besivystančios; 

Veiksnių poveikis kapitalo 

struktūrai skiriasi 

Teisinė sistema, mokesčių sistema, 

korupcijos lygis; 

 N. Mokhova, M. Zinecker (2014), 

Europos šalys 2006–2010; 

Veiksnių poveikis kapitalo 

struktūrai skiriasi 

Infliacija, palūkanų norma; 

J. Groen, (2016), Olandija;  Pacheco, 

Tavares (2016), Portugalija 2004 -2013; 

T. Imtiaz ir kt., (2016), Bangladešas  

Veiksniai vienodai turi įtakos 

kapitalo struktūrai 

pelningumas, materialusis turtas įmonės 

dydis. 

N. Mokhova, M. Zinecker (2014), tyrė veiksnių įtaką kapitalo struktūrai Europos šalyse.  Nustatė, kad vidinių ir 

išorinių veiksnių įtaka įvairiose šalyse skiriasi ir priklauso nuo įmonių skolos struktūros. Tačiau išorės veiksniai lemiantys 

kapitalo struktūrą turi svarbią įtaką ir turi didelį poveikį, finansinių sprendimų priėmimo procese.  

Tačiau atlikti  kapitalo struktūros tyrimai Olandijos įmonėse, Portugalijos mažų ir vidutinių įmonių sektoriuje, 

Bangladešo farmacijos įmonėse, atskleidžia kad nepriklausomai ar šalis yra  išsivysčiusi, ar besivystanti kapitalo struktūrą 

vienodai įtakoja veiksniai, ir didžiausią įtaka kapitalo struktūrai turi pelningumas, materialusis turtas ir įmonės dydis 

(Groen, 2016; Pacheco, Tavares 2016; Imtiaz ir kt.  2016).  

Apibendrinant galima būtų teigti, kad tyrimo rezultatai yra priešingi besivystančiose bei išsivysčiusiose šalyse, nes 

įmonių finansavimo pasirinkimą lemia veiksnių derinys, kuris yra susijęs su įmonės charakteristika, taip pat su  institucine 

aplinka. Tai galima paaiškinti mokesčių politikos, teisinės aplinkos, obligacijų ir akcijos rinkų išsivystymo lygio, BPV 

augimo, palūkanų normos ir kitų veiksnių skirtumais. 

Siekiant ištirti skolinto kapitalo įtaką nuosavybės pelningumui,  yra pasirenkamos Baltijos ir Skandinavijos 

valstybių įmonės. Tyrimo imtį sudaro NASDAQ OMX Baltijos vertybinių popierių biržoje ir NASDAQ OMX Nordic 

Skandinavijos vertybinių popierių biržoje listinguojamų, įmonių 2007–2016 metų finansinių ataskaitų duomenys, tirtos 

238 įmonės. Baltijos valstybių įmonių  tirta 51 iš jų Lietuvos-19; Latvijos-21;Estijos-11. Skandinavijos įmonių iš viso 

tirta 186, iš jų Suomijos-45; Švedijos-45; Danijos-45; Norvegijos-45 ir Islandijos 6 įmonės. Skandinavijos įmonės 

parinktos atsižvelgiant į dydį ir sektorių. Skandinavijos šalių įmonių kapitalo struktūra nėra plačiai ištirta, nėra žinoma 

kokie veiksniai lemia kapitalo struktūros pasirinkimą šioje rinkoje. Šios šalys yra ekonomiškai stiprios (Eurostato 

duomenimis 2018, atsižvelgiant į BVP rodiklį vienam žmogui), todėl šių šalių kapitalo struktūros formavimą gali įtakoti 

skirtingi veiksniai: tai gali būti mokesčių tarifo dydis, verslo rizika, išvystyta akcijų rinka, dividendų apmokestinimas, 

BVP rodiklio didėjimas, infliacija (Booth 2001; De Jong ir kt. 2008;  Fan, ir kt., 2012).  Anot D. Cibulskienės, (2005), 

ekonominės sąlygos turi didelę įtaką įmonių finansavimo politikai, nes ekonominės situacijos šalyje gerėjimas, skatina 

įmonių plėtrą, o tuo pačiu didina skolos lygį kapitalo struktūroje. Baltijos šalys pasirinktos, nes jos yra ekonomiškai 

silpnesnės (Eurostato duomenimis 2018, atsižvelgiant į BVP rodiklį vienam žmogui), todėl veiksniai kurie įtakoja 

Skandinavijos šalių įmonių kapitalo struktūros formavimą, nebūtinai tokį patį poveikį turės ir Baltijos šalių įmonėms. 
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Remiantis atliktais tyrimais ir juose naudotais metodais  kuriuose buvo tiriama veiksnių įtaka kapitalo struktūrai 

pasitelkus kompromiso teorijos prielaidas, į tyrimą atrenkami šie pagrindiniai nepriklausomi kintamieji  kurie dažniausiai 

buvo tiriami ir turintys reikšmingos įtakos kapitalo struktūrai: mokesčių skydas, pelningumas,  materialus turtas, įmonės 

dydis, BVP augimas ir infliacija.  R. Rajan, ir L. Zingales (1995);  C. Muthama, ir kt. (2013); I.  Lisboa (2017). Šių 

nepriklausomų kintamųjų ryšys bus tiriamas priklausomam kintamajam ir bus analizuojama ar tie patys veiksniai 

skirtingai įtakoja skirtingo ekonominio išsivystymo šalių įmonių kapitalo struktūrą. 

(1 paveiksle ) pateikta sudaryta tyrimo metodika. Y 1-skolos ir nuosavo kapitalo santykis parodo, kiek piniginių 

vienetų trumpalaikių ir ilgalaikių skolų tenka vienam nuosavo kapitalo piniginiui vienetui. Apskaičiuojant skolas, yra 

įvertinami visi su palūkanų mokėjimu susiję įmonės įsipareigojimai (www.nasdaqbaltic.com 2010). R. Rajan, ir L. 

Zingales (1995) teigia, kad visos skolos ir nuosavo kapitalo santykis, geriausiai atspindi finansavimo sprendimus.  

Mokesčio skydas. Pelno mokesčio tarifas turėtų įtakoti skolos finansavimą, nes skolos palūkanų mokėjimai yra 

neapmokestinami, todėl įmonės mokančios didesnius mokesčių tarifus, turi didesnį finansinį svertą, nes daugiau pajamų 

jis atsveria nuo mokesčių (Antonczyk, Salzman 2014).  

Todėl remiantis kompromiso teorija tarp finansinio sverto ir mokesčio skydo egzistuoja teigiamas ryšys. Dauguma 

autorių mokesčių normos dydį  apskaičiuoja kaip pelno mokesčio dydžio santykį su gautu pelnu prieš apmokestinimą 

(Cibulskienė 2005; Degryse, ir kt. 2012). 

 

 

 

Y1=  Visa skola/ Nuosavas kapitalas. 

 

 

   BVP=Procentinis metinio realaus BVP pokytis; Įmonės dydis; ID = LN* ( pardavimų pajamos); 

 ( P) Pelningumas = EBIT /kapitalas; (MT) Materialusis turtas = ilgalaikis materialusis  turtas / visas turtas; 

(TAX) Mokesčių skydas  = Mokesčių dydis / EBIT;  (BVP) Bendrasis vidaus produktas  tenkantis vienam 

gyventojui eur.( Inf.)  Metinės infliacijos procentinis pokytis; (ID) Įmonės dydis  = LN* ( pardavimų pajamos). 

 

 

Remiantis kompromiso teorija Baltijos šalys Skandinavijos šalys 

 H1-Mokesčių skydas teigiamai koreliuoja su finansiniu svertu Ryšys silpnesnis Ryšys stipresnis 

H2-  Materialusis turtas teigiamai koreliuoja su finansiniu svertu Ryšys vienodas 

H3-Pelningumas teigiamai koreliuoja su finansiniu svertu Ryšys vienodas 

H4- Įmonės dydis teigiamai koreliuoja su finansiniu svertu Ryšys vienodas 

H5- BVP teigiamai koreliuoja su finansiniu svertu Ryšys silpnesnis Ryšys stipresnis 

H6- Infliacija teigiamai koreliuoja su finansiniu svertu. Ryšys silpnesnis Ryšys stipresnis 

 

 

 

 

1pav. Tyrimo metodika (sudaryta autorės) 

Turto materialumas. Materialaus turto turėjimas turi teigiamą įtaką įmonės kapitalo struktūrai ir jos vertei bankroto 

atveju.  Pagal M. Harris, M. Raviv (1990), įmonė, kuri turi mažiau materialaus turto, turi mažesnę galimybę pasiskolinti, 

kadangi skolinantis yra kreditoriams įkeičiamas turtas.  Pagal R. G. Rajan, L. Zingales (1995);  turto materialumas yra 

santykis tarp ilgalaikio materialaus turto ir viso turto įmonėje.  

Pelningumas. Pasak kompromisų teorijos, pelningos įmonės yra linkusios  naudoti daugiau skolų, palyginti su 

nepelningomis įmonėmis, kad būtų išvengta didesnių mokesčių mokėjimo (Fauzi ir kt. 2013).Todėl tarp finansinio sverto 

ir pelningumo egzistuoja teigiamas ryšys. Pirma, labai pelningos įmonės gali labiau įvykdyti savo įsipareigojimus, 

susijusius su skolos grąžinimu ir palūkanų mokėjimu, pelningumas prisideda prie mažesnės tikimybės bankroto. Antra, 

pelningos įmonės siekia išlaikyti kiek galima aukštesnį finansinio sverto lygį norint atsverti įmonės mokesčius,  nes 

palūkanos išskaitomos iš pelno prieš apmokestinimą (Jensen 1986). Tyrime naudojamas pelno iki palūkanų ir mokesčių 

sumokėjimo  (EBIT) santykis su nuosavu kapitalu.  

Sudaroma priklausomų kintamųjų veiksnių bazė 

Sudaroma nepriklausomų kintamųjų veiksnių bazė 

Atliekama koreliacinė analizė 

 
Nustatoma, tarp nagrinėjamų kintamųjų reikšmingas koreliacinis ryšys, įvertinamas patikimumas. 

 

 

Keliamos hipotezės 
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Įmonės dydis. Kaip teigia  M. Z., Frank, V.K. Goyal (2009), kompromiso teorija prognozuoja, kad didelės įmonės 

naudoja daugiau skolų, kadangi tokios įmonės yra labiau diversifikuotos, todėl turi mažesnę įsipareigojimų neįvykdymo 

riziką.  Todėl tarp  įmonės  dydžio ir kapitalo struktūros egzistuoja teigiamas ryšys. Akademikai S. Titman ir R. Wessels 

(1988); R. G. Rajan, ir L. Zingales, (1995) įmonės dydį susieja su vidutiniu metiniu darbuotojų skaičiumi ir pardavimo 

pajamomis, todėl  šiame darbe,  įmonės dydis  apskaičiuojamas kaip įmonės pardavimų logaritmas.  

Bendrasis vidaus produktas. BVP augimas šalyje įmonėms gali signalizuoti apie galimybes plėsti rinkas, ieškoti 

alternatyvų, didinti savo turimus pajėgumus. Gerėjant šalies ekonomikai įmonėms bus lengviau  prieinami išoriniai 

fondai, siekiant patenkinti papildomus jų finansavimo poreikius (Frankas, Goyal 2009). Todėl remiantis kompromiso 

teorija tarp finansinio sverto ir BVP augimo yra teigiamas ryšys. BVP augimas išreiškiamas tenkantis  vienam gyventojui 

eur. (Taddese Lemma ir Negash 2013).  

Infliacija. Pasak Taggart, Jr. R.A. (1985), tikrosios vertės mokesčių lengvatos dėl skolos yra didesnės, kai infliacija 

didėja. Taigi, kompromiso teorija prognozuoja, kad finansinis svertas yra teigiamai susijęs su numatomu infliacijos 

augimu (Frankas, Goyal  2009). Šiame tyrime infliacija apibrėžiama kaip metinės infliacijos procentinis pokytis (Booth 

ir kt., 2001). 

 Tyrime, koreliacinė analizė buvo atliekama SPSS programos pagalba. Pearson‘o koreliacijos pagalba  pagal 

gautas koreliacijos koeficiento r reikšmes nustatomas ryšio stiprumas bei statistinis reikšmingumas tarp tiriamų 

kintamųjų.  Koreliacijos koeficientas gali įgyti reikšmes nuo -1 iki 1, kuo šis koeficientas toliau nuo nulio tuo 

priklausomybė didesnė. Jeigu r > 0, tuomet didėjant vieno atsitiktinio dydžio reikšmėms, kito reikšmės taip pat didėja. 

Jei r < 0, tai reiškia, kad didėjant atsitiktinio dydžio reikšmėms, kito reikšmė mažėja. Sig reikšmė parodo, ar koreliacija 

tarp kintamųjų  statistiškai reikšminga. Jei p < 0,05, tai koreliacija yra statistiškai reikšminga. 

Kaip pateikta 2 lentelėje tiriant Baltijos valstybių įmones, ir lyginant visą skolą su nepriklausomais kintamaisiais  

Lietuvos įmonėse didžiausias teigiamas bei patikimas koreliacinis ryšys yra tarp infliacijos 0, 802 ir visos skolos, tai 

reiškia, kad didėjant infliacijai visa skola kapitalo struktūroje taip pat didėja. Mokesčiai neigiamai -0,735, bet  stipriai ir 

reikšmingai koreliuoja su finansiniu svertu. Pelningumas -0,639 neigiamai bei vidutiniškai koreliuoja su visa skola. Tai 

reiškia, kad pelningos įmonės turi sumažintą poreikį išorinio finansavimo, o savo veiklos finansavimui  pirmiausia 

panaudoja vidinius resursus, o tik po to skolintą kapitalą. Mokesčių dydžio veiksnys neigiamai koreliuoja su finansiniu 

svertu, tai galima paaiškinti tuo, kad kylantys įmonių mokesčių tarifai neskatina išorinio finansavimo. Lietuvos įmonės 

nesivadovauja kompromiso teorijos prielaidomis formuodamos kapitalo struktūrą, o remiasi pasirinkimo eilės teorija kuri 

teigia, kad  pelningesnės įmonės naudoja ne itin didelį finansinį svertą dėl mažesnio skolinimosi poreikio. 

Latvijos įmonėse teigiama bei vidutiniškai reikšminga koreliacija yra tik tarp materialaus turto 0,634 ir visos 

skolos, bei infliacijos 0,640. Tai reiškia, kad įmonės turinčios daugiau materialaus turto  ir didėjant infliacijai yra linkusios 

skolintis daugiau. 

2 Lentelė. Porinės koreliacijos ryšys Baltijos valstybių  įmonėse (sudaryta autorės) 

Rodikliai 
Lietuva 2007-2016 m Latvija 2007-2016 m Estija 2007-2016 m 

Y1 Y1 Y1 

In Pearson Correlation -,072 -,024 -,549 

Sig. (2-tailed) ,844 ,948 ,100 

P Pearson Correlation -0,639 -,531 -,580 

Sig. (2-tailed) ,047 ,115 ,079 

TAX Pearson Correlation -0,735 ,493 ,192 

Sig. (2-tailed) ,015 ,147 ,596 

MT Pearson Correlation 
,393 0,634 0,636 

Sig. (2-tailed) ,261 ,049 ,048 

BVP Pearson Correlation -,374 -,470 ,474 

Sig. (2-tailed) ,287 ,170 ,167 

Inf Pearson Correlation 0,802 0,64 -,456 

Sig. (2-tailed) ,005 ,046 ,185 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Estijos įmonėse reikšmingas veiksnys yra tik materialus turtas kurio koreliacija su visa skola yra teigiama 

0,636. Tai rodo, kad įmonės turinčios daugiau materialaus turto gali skolintis daugiau. Ilgalaikis materialusis turtas 

gali būti naudojamas kaip užtikrinimo priemonė, įmonės bankroto atveju apsaugoti kreditorių interesams. 

Ištyrus Danijos įmonių finansinį svertą kaip pateikta 3 lentelėje su nepriklausomais kintamaisiais, matoma, kad 

kapitalo struktūros formavimui reikšmingą ir teigiamą įtaką turi įmonės dydis 0,830, materialusis turtas 0,804, ir 

infliacija 0,755.  Didesnės įmonės turi  didesnį finansinį svertą, kadangi tokios įmonės yra labiau diversifikuotos, todėl 

turi mažesnę įsipareigojimų neįvykdymo riziką. Šiame kontekste kompromiso teorija teigia, kad kuo didesnė įmonė 

tuo mažesnė tikimybė, kad ji bankrutuos. Įmonės turinčios daugiau materialaus turto  ir didėjant infliacijai yra linkusios 

skolintis daugiau. 

Suomijos įmonėse BVP 0,751 ir infliacija 0,848 rodikliai teigiamai ir stipriai įtakoja  kapitalo struktūros 

formavimą.  Augant ekonomikai įmonės linkusios daugiau skolintis, nes pagal kompromiso teoriją  įmonės yra labiau 

linkusios papildomai skolintis ekonomikos didėjimo laikotarpiu, dėl padidėjusių apmokestinamųjų pajamų ir 

sumažėjusių bankroto išlaidų. Taip pat augant infliacijai, įmonės linkusios skolintis daugiau, nes tikrosios vertės 

mokesčių lengvatos dėl skolos yra didesnės, kai infliacija didėja. 

Islandijos įmonių struktūros formavimą teigiamai įtakoja infliacijos veiksnys 0,827, ir neigiama koreliacija yra 

tarp materialaus turto -0,666 ir finansinio sverto.  Didėjant šalyje infliacijai įmonės linkusios skolintis daugiau. Tačiau 

įmonės šioje šalyje turinčios daugiau materialaus turto nėra linkusios skolintis daugiau. Tai reiškia, kad įmonės savo 

veiklos plėtrai finansinių lėšų poreikį dengia nuosavo kapitalo šaltiniais. 

Norvegijos ir Švedijos įmonių kapitalo struktūros formavimą iš mano tirtų veiksnių nei vienas veiksnys 

reikšmingai neįtakoja. Tai gali būti, kad šių šalių įmonės formuodamos savo kapitalo struktūrą atsižvelgia į kitus 

veiksnius, kurie nėra įtraukti į šį tyrimą. 
 

3 Lentelė. Porinės koreliacijos ryšys Skandinavijos valstybių  įmonėse (sudaryta autorės) 
 

Rodikliai 

Danija 2007-

2016 m 

Švedija 2007-

2016 metai 

Suomija 

2007-2016 m 

Islandija 

2007-2016 m 

Norvegija 

2007-2016 m 

Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 

In Pearson Correlation 0,83 ,144 -,083 -,462 -,354 

Sig. (2-tailed) ,003 ,691 ,821 ,179 ,315 

P Pearson Correlation -,025 ,124 ,598 ,528 -,257 

Sig. (2-tailed) ,945 ,733 ,068 ,116 ,473 

TAX Pearson Correlation ,378 ,613 ,179 ,603 -,507 

Sig. (2-tailed) ,281 ,059 ,622 ,065 ,135 

MT Pearson Correlation 0,804 -,310 -,295 -0,666 -,057 

Sig. (2-tailed) ,005 ,384 ,408 ,036 ,875 

bvp Pearson Correlation -,175 ,569 0,751 ,300 ,267 

Sig. (2-tailed) ,630 ,086 ,012 ,400 ,456 

Inf Pearson Correlation 0,755 ,102 0,848 0,827 -,066 

Sig. (2-tailed) ,012 ,780 ,002 ,003 ,857 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Apibendrinant veiksnius kurie reikšmingai įtakoja Baltijos  šalių įmonių kapitalo struktūros formavimą tai 

infliacija, mokesčių skydas, pelningumas ir turto materialumas. Skandinavijos šalių įmonių kapitalo struktūros formavimą 

labiausiai įtakoja įmonės dydis, materialus turtas, bendrasis vidaus produktas ir infliacija. Taigi atsižvelgiant į veiksnių 

koreliacija su finansiniu svertu tačiau neatsižvelgiant i reikšmingumo lygį iš lentelių duomenų galima teigti, kad norint 

patvirtinti arba atmesti suformuluotas   hipotezes,  paskaičiavus  šalių veiksnių vidurkių koreliaciją su finansiniu svertu, 

matoma, kad  Baltijos šalyse įmonės dydžio, pelningumo ir materialaus turto veiksniai turi stipresnį koreliacinį ryšį, nei 

Skandinavijos valstybėse. O Skandinavijos įmonėse mokesčių skydas, infliacija ir BVP veiksniai stipriau koreliuoja su 
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finansiniu svertu. Taigi pasitvirtino  suformuluotos hipotezės H1 mokesčių skydas, H5 BVP ir H6  infliacija. Kitos 

hipotezės yra atmetamos. 

 Taigi galima teigti, kad Baltijos šalyse kaip ekonomiškai silpnesnėse ir Skandinavijos šalyse kaip ekonomiškai 

stipresnėse kapitalo struktūros formavimą įtakojantys veiksniai veikia skirtingai. Taip pat pastebima, kad  Baltijos ir 

Skandinavijos įmonės formuodamos kapitalo struktūrą vadovaujasi  ne tik kompromiso, bet ir pasirinkimo eilės 

teorijomis. 

Išvados 

Atlikti mokslininkų empiriniai tyrimai atskleidžia, kad veiksniai skirtingai veikia kapitalo struktūrą 

besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse, kitų mokslininkų tyrimų rezultatai yra priešingi. Veiksniai didžiausią įtaką 

turintys kapitalo struktūrai tai: pelningumas, turto materialumas, įmonės dydis ir teisinė sistema.  Kompromiso 

teoriją,  remiasi idėja, kad įmonės turi nuspręsti kiek skolų ir nuosavo kapitalo finansavimo naudoti, kad kompromisas 

būtų rastas tarp sutaupytų mokesčių gautų iš skolos ir bankroto išlaidų.  Įmonėms skola suteikia mokesčių lengvatą, tai 

padidina įmonės vertę. Tačiau skola kainuoja o tai veda prie finansinių sunkumų išlaidų, kuriuos mažina įmonės vertę.  

Remiantis atliktais tyrimais ir juose naudotais metodais sudaryta tyrimo metodika, tyrimui atlikti pasirinkta 

koreliacinė analizė. Priklausomas kintamasis pasirinktas  skolos ir nuosavo kapitalo santykis. Į kapitalo svertų valdymo 

modelį atrenkami šie pagrindiniai nepriklausomi kintamieji  kurie dažniausiai buvo tiriami remiantis kompromiso teorijos 

prielaidomis ir turintys reikšmingos įtakos kapitalo struktūrai: mokesčių skydas, pelningumas, turto materialumas, įmonės 

dydis, BVP augimas ir infliacija. Šių nepriklausomų kintamųjų ryšys bus tiriamas priklausomam kintamajam ir bus 

keliamos hipotezės, kad tie patys veiksniai skirtingai įtakoja skirtingo ekonominio išsivystymo šalių įmonių kapitalo 

struktūrą.  

Atlikus koreliacinė analizę Baltijos ir Skandinavijos šalių įmonėse galima teigti, kad veiksniai skirtingai įtakoja 

kapitalo struktūros formavimą skirtingo ekonominio išsivystymo šalyse. Baltijos  šalių įmonėse, pagrindiniai veiksniai 

kurie turi reikšmingos įtakos kapitalo struktūros formavimui tai: pelningumas (-), mokesčių dydis(-), materialus turtas(+) 

ir infliacija(+). Šių šalių kapitalo struktūros formavimą labiau įtakoja vidiniai veiksniai. Skandinavijos šalių įmonėse 

veiksniai reikšmingai įtakojantys kapitalo struktūros formavimą tai: įmonės dydis (+), materialusis turtas (-+), bendrojo 

vidaus produkto augimas (+) ir infliacija (+). Šių šalių įmonių kapitalo struktūros formavimą reikšmingai įtakoja tiek 

vidiniai tiek išoriniai veiksniai. Baltijos šalyse kai kurių veiksnių neigiama koreliacija su finansiniu svertu parodo, kad 

įmonės plėtojant veiklos apimtims lėšų stygių dengia nepaskirstytu pelnu ar naujomis akcijų emisijomis, o ne skolintu 

kapitalu. Mažesnis skolos naudojimas gali būti susijęs su didesne verslo rizika. Skandinavijos šalių pavyzdžiu matoma, 

kad veiksniai teigiamai įtakoja finansinį svertą tai galima teigti, kad šios šalys daugiau naudojasi išoriniais finansavimo 

šaltiniais.   Skandinavijos šalyse finansiniam svertui poveikį daro įmonės dydis, tai galėjo lemti tai, kad  į tyrimą buvo 

įtraukta, net trečdalis didelių įmonių. BVP rodiklis taip pat šiose šalyse turi reikšmingą poveikį finansiniam svertui, tai 

galėjo lemti tas, kad šiose šalyse BVP rodiklis labiau kilo nei Baltijos šalyse. Šalys nepriklausomai nuo ekonominio 

išsivystymo lygio formuodamos savo kapitalo struktūrą vadovaujasi kompromiso ir pasirinkimo eilės teorijomis. 
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Summary 

INVESTIGATION OF CAPITAL STRUCTURAL FORMATION FACILITIES IN THE BALTIC AND 

SCANDINAVIAN STATE 

The aim of the research: to study the factors of formation of the capital structure of public companies in the countries of different 

levels of economic development based on the trade off theory. Research problem: most of the factors analyzed in the research are 

influenced by the formation of an optimal capital structure differently, as factors affecting the formation of a capital structure in 

emerging market economies are not necessarily the same in developed economies. Research conducted in the Baltic and Scandinavian 

countries, research period 2007-2016. A study conducted reveals that factors influence capital formation in different countries of 

different economies in different ways. 
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Įvadas 

Pasaulinėms finansų rinkoms įtakos turi daugybė veiksnių, tokių kaip ekonominiai procesai, vykstantys šalyje ir 

pasaulyje, instituciniai ir politiniai suvaržymai, informacijos sklaida ir prieinamumas ir kt., tačiau vienas iš svarbiausių 

veiksnių yra investuotojų reakcija ir jų elgsena. Kiekvienas investuotojas, nepaisant naudojamų finansų ir jų rinkų analizės 

metodų, kasdien, vadovaudamiesi savo patirtimi ir nuostatomis, priima investicinius sprendimus. 

Tradicinėje ekonomikoje vadovaujamasi efektyvios rinkos teorijos prielaida, kad rinkos dalyviai yra racionalūs ir 

savo sprendimais siekia maksimalios ekonominės naudos. Laikantis tokios koncepcijos, rinkos dalyvių lūkesčiai ir 

siekiami tikslai taip pat laikomi racionaliais. Nepaisant to, realiose rinkose veikia investuotojai, kurie valdomi emocijų 

daro klaidas, todėl klasikinių teorijų paradigmos šiuolaikinėje visuomenėje toli gražu neužpildo atsirandančių spragų ir 

negeba paaiškinti rinkos anomalijų. Dar XX a. pradžioje buvo atsigręžta į rinkos dalyvių reakcijas, susiejant jas su 

ekonominiais procesais. Pirmieji mokslininkai, analizavę investuotojų reakcijas, buvo W. F. M. De Bondt ir R. Thaler 

(1985). Jie ištyrė perdėtą investuotojų reakciją, atskleidžiančią rinkos dalyvių neracionalumą. Nuo 1990 m. atsigręžta į 

psichologiją, kaip svarbų veiksnį finansų teorijoje. Tai davė pradžią naujos finansų teorijos šakos vystymuisi. Ši šaka 

jungia psichologijos, sociologijos ir kitų socialinių mokslų bei finansų teorijų žinias. Iki šiol kyla klausimas ar šios dvi 

teorijos gali veikti drauge? 

Tyrimo problema – kaip prieštarauja finansinės elgsenos teorija rinkų efektyvumo teorijai? 

Tyrimo tikslas – išanalizavus ir apibendrinus finansinės elgsenos teorijos ištakas ir vystymosi kryptis, 

identifikuoti racionalios ir iracionalios investuotojų elgsenos skirtumus bei finansinės elgsenos teorijos pranašumus prieš 

efektyvios rinkos teoriją. 

Uždaviniai: 

1. išanalizuoti ir apibendrinti finansinės elgsenos teorijos ištakas ir vystymosi kryptis; 

2. identifikuoti racionalios ir iracionalios investuotojų elgsenos skirtumus; 

3. atlikti efektyvios rinkos ir finansinės elgsenos teorijų lyginamąją analizę ir pateikti finansinės elgsenos teorijos 

pranašumus. 

Tyrimo objektas – investuotojų finansinė elgsena ir rinkų efektyvumas. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė bei palyginimo metodas. 

Finansinės elgsenos teorijos ištakos ir vystymosi kryptys 
 

Dauguma finansų teorijų yra pagrįsta įvairiais tyrimais, tačiau pastebima vis daugiau nuokrypių, kurių šios teorijos 

paaiškinti negali. Kaip pastebi G.S. Chia (2015), didžiausi konfliktai kyla tarp efektyvios rinkos ir finansinės elgsenos 

teorijų. Efektyvios rinkos teorijos pradininku laikomas E. F. Fama (1965), kuris savo darbuose įrodinėjo, kad teisingai 

nustatytos kainos kinta atsitiktinai, o investuotojai yra racionalūs ir priimdami sprendimus tikisi maksimalios ekonominės 

naudos. Siekdami didžiausio investicijų pelningumo ir rizikos santykio, investuotojai naudojasi visa jiems prieinama 

informacija ir nuodugniai nagrinėja visas investavimo alternatyvas. Laikantis tokios koncepcijos, rinkos dalyvių lūkesčiai 

ir siekiami tikslai taip pat laikomi racionaliais. Empirinius tyrimus apibendrinęs ir teorinį pagrindą sukūręs E. F. Fama 

(1965) savo darbuose išskyrė tris efektyvios rinkos formas: silpnąją, kuriai esant vertybinių popierių kaina perteikia visą 

informaciją apie vertybinių popierių prekybą vidutinio stiprumo, kuriai esant vertybinių popierių kaina adekvačiai 

sujungia visą viešai prieinamą informaciją ir nei vienas investuotojas negali tikėtis gauti papildomų pajamų; stipriąją, 

kuriai pasireiškus vertybinių popierių kaina atitinkamai reaguoja į visą viešai ir ne viešai pateikiamą informaciją, ir nei 

vienas individualus investuotojas ar jų grupė negali gauti pajamų, viršijančių rinkos pelną. 

Pasak A. Mokhtar (2014), anksčiau vadovaujantis vien efektyvios rinkos hipoteze, buvo daroma prielaida, kad 

rinka yra veikiama racionalaus investuotojo sprendimų, bet ne jo daromų klaidų ar psichologinių veiksnių. Kylantys 

prieštaravimai efektyvios rinkos teorijai paskatino naujų finansų rinkos tyrimų atsiradimą (Leipus ir Norvaiša 2004). M. 

Statman (2014) teigimu, naujas finansų teorijas jungia „statomi tiltai“ tarp teorijų, įrodymų ir praktikos. Apjungus šiuos 

elementus, galima sukurti modernią metodiką, padedančią įvertinti informacijos asimetriją ir priimti tinkamą investavimo 

sprendimą. Mokslininkų atlikti tyrimai patvirtino, kad priimdami sprendimus neapibrėžtumo ir rizikos sąlygomis 

investuotojai jaučia įvairių iliuzijų, emocijų, klaidingo informacijos suvokimo ir kitų „iracionalių“ veiksnių įtaką. 
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Finansinė elgsena kaip tyrimo objektas plačiai analizuojama tiek užsienio (Jegadeesh, Titman, 1993, 1995; 

Devenow, Welch, 1996; Barber, Odean, 2001; Geogre, Hwang, 2007; Lobe, Rieks, 2011; Tai Y. N. 2014; Branch, 2014; 

Joo, Durri, 2015; Mun, 2015; Jullien, 2016; Thaler, 2016; ir kiti), tiek Lietuvos (Levišauskaitė, Kartašova,2015; 

Jurevičienė, Gausienė, 2010; Kartašova, 2012; Bikas ir kt., 2013) mokslininkų darbuose. 

Analizuojant finansinės elgsenos sąvoką pastebėti skirtingi mokslininkų požiūriai. Pasak R. J. Shiller (2000), 

geriausiai finansinę elgseną apibūdina psichologija, kuri nurodo ir paskatina finansinių sprendimų įgyvendinimą. R. 

Špicas (2013) pažymi, kad vadovaujantis šia teorija, siekiama paaiškinti priežastinius ryšius, dėl kurių investuotojų ar 

finansų rinkos dalyvių veiksmai buvo nenumatyti arba iracionalūs bei neatitiko nusistovėjusių ekonominių teorijų. G. 

Bakos ir G. Petrakos (2017) finansinę elgseną pateikia kaip naują finansų teorijos šaką, tvirtinančią, kad socialiniai, 

psichologiniai ir emociniai veiksniai formuoja unikalias investuotojų savybes ir skatina juos reaguoti bei priimti 

sprendimus, ne visada vadovaujantis racionalumo principu. G. Bakos ir G. Petrakos (2017) įvardija tris pagrindinius 

ekonominės elgsenos aspektus: i) euristika ir šališkas sprendimų priėmimas; ii) stereotipų, filtrų ir asmeninių sienų 

nustatymas, dėl kurių priimami neracionalūs sprendimai; iii) neefektyvūs rinkos veiksniai, pavyzdžiui, netinkamos kainos 

ir neproduktyvios procedūros, kurios skatina arba įtakoja neracionalius rezultatus. Kaip pastebi D. Jurevičienė ir E. 

Gausienė (2010), vienas iš pagrindinių euristikos nagrinėjamų aspektų yra tas, kad žmogus visus įvykius ir tikimybes 

vertina subjektyviai. 

Pirmieji ekonominiais individų sprendimais susidomėjo psichologai septintajame – aštuntajame dešimtmetyje. 

Esant netikrumui, mokslininkai analizavo brokerių ir investuotojų elgesį priimant investavimo sprendimus, nagrinėjo 

euristiką ir kognityvines klaidas (Tversky ir Kahneman, 1974). Buvo atskleista, kad žmonės siekia supaprastinti jiems 

pateiktas užduotis. Tam padaryti remiamasi ribotu skaičiumi euristinių principų, dėl kurių sudėtingo įvykio tikimybių 

nustatymo ir tam tikrų verčių numatymo užduotys paverčiamos paprastesnėmis vertinimo operacijomis (Tversky ir 

Kahneman, 1974). 

Pasak H. Shefrin (2002), didžioji dalis mokslinių tyrimų remiasi 1982 metų D.Kahneman ir P. Slovic bei 1974 m. 

A. Tversky darbais. Tai mokslininkai, davę pradžią finansinės elgsenos teorijai. Pasak D. Jullien (2016), nuo to laikotarpio 

ekonomistai pamažu pradėjo skolintis eksperimentinę psichologijos metodiką, tirdami individualių investuotojų elgsenos 

įpročius, kurie sistemingai nukrypsta nuo standartinių modelių. Nepaisant to, rimtai susidomėta tik po 20 metų ir pradėta 

vis daugiau gilintis į psichologiją, kaip į svarbų veiksnį vystant finansų teorijas. 

Mokslininkų (Leipus ir Norvaiša 2004; Fama, 1965; Tversky ir Kahneman, 1974 ir kt.) teigimu, įvairių finansų 

rinkos tyrimų krypčių atsiradimą iš esmės lėmė prieštaravimai, susiję su efektyvios rinkos hipoteze. J. Kartašovos (2012) 

nuomone, konkrečių elgsenos veiksnių išskyrimas ir bandymai ištirti jų poveikį finansinių sprendimų priėmimui davė 

pagrindą formuotis šiai teorijai. Pirmieji darbai, balansuojantys tarp psichologijos ir ekonomikos, sukėlė permainas 

ekonominėje literatūroje: išdrįsta atsisakyti racionalumo prielaidos. 

Nuo 1980 metų daugėja ne tik mokslinių tyrimų, analizuojančių finansinę elgseną, bet ir keliamų problemų. 

Anksčiau atlikti tyrimai sudarė sąlygas euristinių paklaidų analizėms, siekiant išsiaiškinti sisteminius elgsenos nuokrypius 

nuo tradicinių modelių. Mokslininkai tyrimuose šiuos nuokrypius analizuoja pagal ekonominę erdvę ir klaidų tipą (1 

pav.). Kaip teigia Bikas (2013), atliekant analizę makro lygmeniu tiriama visos finansų rinkos elgsena. Šis tyrimas 

atskleidžia ir apibūdina efektyvių rinkos hipotezių anomalijas. Atliekant mikro lygio tyrimus, daugiausiai domimasi 

euristikomis ir polinkiais, priimant finansinius sprendimus, bei priemonėmis, kurios padėtų sumažinti šio tipo mąstymo 

klaidų įtaką. 
Mokslininkai (Kartašova ir Levišauskaitė 2012; Bikas ir kt. 2013 ) analizuoja finansinės elgsenos nuokrypius, 

tirdami kognityvines ar emocines klaidas (1 pav.). Šie tyrimai atspindi ekonominių subjektų, įvykių ir duomenų suvokimą, 

supratimą ir vertinimą. Kaip teigia E. Bikas ir A. Kavaliauskas (2013), klaidos yra pasikartojančios ir nuspėjamos, todėl 

jos gali būti panaudojamos pelnui gauti. Kognityvinės klaidos kyla iš klaidingų samprotavimų. Kaip teigia B.A. Joo ir K. 

Durri (2015), investuotojai vertybinių popierių rinkoje yra linkę į šališkumą, kuris juos verčia pripažinti kognityvines 

klaidas. Analizuojant mokslininkų (Kahneman ir Tversky, 1974; Slovic, Fischhoff ir Lichtenstein, 1980) darbus 

pastebima, kad dėl klaidų ir išankstinių nusistatymų, susijusių su euristinių duomenų vertinimu, dažniausiai susidaro 

situacijos, kurios investuotojus priveda prie iracionalių veiksmų: turimos informacijos pervertinimo (priimantieji 

sprendimus kartais būna per daug optimistiški ir pervertina savo galimybes kontroliuoti situaciją); neteisingo tikimybių 

teorijos modelių ir matematinės statistikos taikymo praktikoje, vertinant informacijos patikimumą ir svarbą. 
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1 pav. Sisteminių elgsenos nuokrypių klasifikavimas (sudaryta autorės) 

Daugėjant tyrimų šia tema, įtraukiama vis daugiau veiksnių, darančių įtaką investuotojo elgsenai. Atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad kognityviniai nuokrypiai gali iškreipti finansinio turto kainas ir lemti kainų pokytį iki tokio lygio, kad 

besidomintys tuo turtu neturės priėjimo prie informacijos, padedančios nustatyti racionalią kainą. Finansinė elgsena, 

nagrinėjanti pažinimo ir emocinių veiksnių įtaką rinkos pokyčiams, koncentruojasi į ribotą žmogaus racionalumą, aiškina 

psichologijos poveikį finansinei veiklai ir teigia, kad finansiniai reiškiniai gali būti efektyviau paaiškinti, nes finansų 

rinkos dalyviai nėra racionalūs ir jų priimami sprendimai riboti. 

Išanalizavus mokslinius šaltinius apie investuotojų finansinę elgseną, galima išskirti tokias pagrindines tyrimo 

kryptis (1 lentelė): 

 „Prisiinkaravimo“ (kognityvinio šališkumo, atsirandančio tada, kai per daug pasikliaujama pirma gauta 

informacija. Apžvelgiant į atliktus tyrimus, juose analizuojamos šios problemos: ar ekspertų bendros prognozinės 

ekonominės apžvalgos turi tendenciją būti sistemingai šališkos praėjusių mėnesių duomenų vertės atžvilgiu; ar rinkos 

dalyviai pasirenka prognozes, kurios yra per daug artimos tam tikram pastebimam išankstiniam nukrypimui. 

 „Apskaičiavimo mintyse“ (kognityvinė klaida). Šios krypties tyrimai siejami su individų polinkiu 

mintyse laikyti kiekvienos investicijos pasirinkimo atskirą įvertinimą, vietoj to, kad žiūrėti į investavimo sprendimus kaip 

į visumą. 

 Patvirtinimo subjektyvumas ir šališkas gudrumas po laiko, manant, kad žinoma, kas įvyks ateityje 

(emocinė klaida). Kaip teigia A. Uzdzilo (2010), šios krypties tyrimuose atliekama analizė yra grindžiama teiginio 

„nepatikėsiu, kol nepamatysiu“ atmetimu, kaip neteisingo, kadangi individo protas leidžia šališkai vertinti įvykius ir 

informaciją. 

 Pernelyg didelio pasitikėjimo savimi (kognityvinė klaida). Pernelyg pasitikintys investuotojai investuoja 

per daug. Kaip teigia R. C. Hammond (2015), ši tyrimo kryptis apibendrina žmonių elgseną susidūrus su netikrumu. Per 

didelio pasitikėjimo poveikis yra nusistovėjęs šališkumas, kai investuotojas pasitiki kitų sprendimais ir laiko juos 

patikimesnius už jo objektyvią nuomonę. 

 Perdėtos reakcijos investuotojo elgsenos, kai turėdamas informacijos, atitinkančios jo tam tikrų įvykių, 

reiškinių, procesų, jų atsiradimo priežasčių ir ateities pasekmių vertinimo stereotipams, jis pradeda teikti tai informacijai 

per didelę reikšmę, ją pervertinti (Kartašova, 2012). Atliekamos analizės parodė, kad dydžio ir vertės veiksniai vaidina 

pagrindinį vaidmenį, aiškinant ateities grąžas, generuojamas portfelio, kurio formavimas pagrįstas praeities grąžomis. 

 Perspektyvų teorijos (emocinė klaida). Vienas iš pagrindinių perspektyvų teorijos principų teigia, kad 

investuotojui svarbiau yra įgytų ar prarastų sumų rezultatas negu galutinė vertė ir jie patiria didesnį emocinį krūvį 

patirdami nuostolį, nei uždirbdami tokios pačios vertės pelną. Taigi, pagal šį principą, investuotojai labiau domisi pinigų 

sumomis, kurias jie gali įgyti arba prarasti, negu galutiniu investavimo rezultatu. 

 Kognityvinio disonanso (kognityvinė klaida). R. C. Hammond (2015) įvardija kaip diskomfortą, kurį 

sukelia tuo pačiu metu viduje vykstantys konfliktai, prieštaringos idėjos ir įsitikinimai. Esant disonanso situacijai, žmonės 

skirtingai reaguoja į lygiavertes situacijas, priklausomai nuo to, ar tai pateikiama nuostolių, ar naudos kontekste. 

1 lentelė. Finansinės elgsenos tyrimų kryptys (sudaryta autorės) 

Tyrimų kryptys 

Kognityvinės Emocinės  

Investuotojų prisirišimas 
Patvirtinimo subjektyvumas ir šališkas gudrumas po laiko, 

manant, kad žinota, kas įvyks  

Apskaičiavimas mintyse Savikontrolė 

Per didelis pasitikėjimas Optimizmas 

Reprezentatyvumas Nuostolio vengimas 

Minios elgsena Apgailestavimo vengimas 

Kontrolės iliuzija Faktinė padėtis 

Perdėta ar nepakankama reakcija Perspektyvų teorija 

Kognityvinis disonansas Šelpimas 

Sisteminiai nuokrypiai pagal 

Ekonominę erdvę Mikro

Makro

Klaidų tipą Kognityvinės

Emocinės
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Apibendrinant mokslinę literatūrą, galima teigti, kad finansinės elgsenos teorija atsirado siekiant paaiškinti 

akivaizdžius neatitikimus tarp klasikinių finansų teorijų ir realios finansų rinkos elgsenos. Iš teorijos pusės pagrindinė 

problema kilo dėl to, kad mokslininkai rėmėsi viena teorija, siekdami dviejų skirtingų tikslų: apibūdinti optimalų ir 

prognozuoti realų elgesį. Finansinės elgsenos teorijoje išskiriami anksčiau neanalizuoti socialiniai, psichologiniai ir 

emociniai veiksniai. Jie formuoja unikalias investuotojų savybes, skatinančias reaguoti ir priimti sprendimus, ne visada 

vadovaujantis racionalumo principu. Tai teorija, kuria siekiama sujungti teoriją, įrodymus ir praktiką. Nuo finansų teorijos 

atsiradimo pradžios tyrimai atliekami dviem kryptimis: analizuojant kognityvines arba emocines klaidas, tyrinėjama vis 

daugiau klaidų, siekiant paaiškinti vis daugiau veiksnių, įtakojančių investuotojų veiksmus. Šie tyrimai atliekami arba 

makro arba mikro lygmeniu. 

Racionalios ir iracionalios investuotojų elgsenos skirtumai 

Viena iš svarbiausių efektyvios rinkos hipotezės prielaidų yra ta, kad rinkos dalyviai yra racionalūs, todėl rinkoje 

akcijos yra įkainojamos racionaliai. Vadovaujantis racionalumo principu, traktuojama, kad rinkos dalyvis geba rinktis 

racionaliai, yra nepriklausomas, jo polinkiai yra žinomi, hierarchiškai išdėstyti ir stabilūs. Individo naudos 

maksimizavimas yra tapatus prioritetų pasirinkimui. Be to, teigiama, kad rinkos dalyviai geba gana tiksliai nuspėti ateities 

įvykius. Racionalus investuotojas investuoja tik tada, kai laukiama nauda viršija sandorio kaštus. Tokios prielaidos leidžia 

nesudėtingai modeliuoti veikėjų elgseną ir padėti nuspėti būsimus veiksmus (Roeser, 2012). Priešingai nei efektyvios 

rinkos teorija, finansinės elgsenos teorija pripažįsta iracionalius rinkos dalyvius ir praktiškai paneigia visus anksčiau 

išvardintus teiginius. Investuotojai nenaudoja pasyvių strategijų, kurias numato efektyvių rinkų teorija. Jie gana aktyviai 

perka ir parduoda vertybinius popierius, dažnai naudodami nepatikimą ar pasenusią informaciją, remiasi „ekspertų“ 

patarimais bei taiko įvairius būsimų rinkos kainų prognozavimo metodus ir nepakankamai diversifikuoja turimus 

portfelius. Skirtingose situacijose individai nesirenka nuosekliai dėl įvairių priežasčių; individai veikia siekdami ne 

maksimizuoti savo naudą; juos stipriai veikia įsitikinimai apie galimą kitų individų naudą bei jų ir kitų individų naudos 

sąryšiai; realybėje individai nedisponuoja neribotais laiko ištekliais ir negali naudotis visa reikiama informacija (Roeser, 

2012). 

2 lentelė. Racionalaus ir iracionalaus investuotojo skirtumai (sudaryta autorės pagal Leipus ir Norvaiša, 2004 bei 

Roeser, 2012) 

Racionalaus investuotojo elgsena Iracionalaus investuotojo elgsena 

Rinkos veikėjai teisingai perima visą naują 

informaciją. 

Netikrumo situacijose individai nesiremia statistiniais ar 

indukciniais principais ir ne visada nauja informacija perimama 

teisingai. 

Ekonominis agentas kiekvienoje situacijoje siekia 

naudos sau ir taiko maksimalaus laukiamo 

naudingumo principą. 

Investuotojai, vertindami rizikingas operacijas, netaiko 

maksimaliai laukiamo naudingumo principo ir investuoja per 

daug. 

Individas gali išrikiuoti visus galimus poelgius 

pagal pirmenybes. 

Investuotojai prognozuoja neapibrėžtumo dydžio laukiamus 

rezultatus, formuoja statistinius ir tikimybių modelius 

trumpalaikiu istoriniu momentu. 

Kiekvienas sprendimas priimamas sistemiškai. 
Investuotojai pervertina turimos informacijos tikslumą ir 

sprendimai priimami chaotiškai. 

Tobula informacija. Investuotojui prieinama pilna 

ir teisinga informacija apie jo veiksmų pasekmes 

ir jų tikimybes. 

Investuotojui nėra prieinama visa pilna ir teisinga informacija. 

Neribotas laikas. Investuotojas turi pakankamai 

laiko bei gebėjimų racionaliai palyginti visus 

galimus pasirinkimo variantus. 

Realybėje individai nedisponuoja neribotais laiko ištekliais ir 

negali naudotis visa reikiama informacija. 

Investuotojai naudoja ir pasyvias, ir aktyvias 

strategijas. 

Investuotojai nenaudoja pasyvių strategijų, kurias numato 

efektyvių rinkų teorija. 
 

Apibendrinant racionalaus ir iracionalaus investuotojo skirtumus, galima teigti, kad efektyvios rinkos teorijos 

teiginiai apie racionalų žmogų pritaikoma tik tobuloje rinkoje. Realioje rinkoje investuotojai daro klaidas, dėl 

informacijos ir laiko trūkumo priima chaotiškus sprendimus, nesivadovauja racionalumo principo. Ypač ryškiai iracionali 

elgsena pasireiškia didėjančio neapibrėžtumo ir rizikos situacijose, kuriomis iš esmės ir pagrįsta visa verslininkystė, 

investavimo ir finansinė veikla. Veikiami emocijų ir nuojautų, pasikliaudami stereotipais ir nuotaikomis, investuotojai 

gali elgtis impulsyviai, o jų priimti sprendimai įvairiai veikia finansų rinkas. 
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Efektyvios rinkos ir finansinės elgsenos teorijų lyginamoji analizė 

Viena iš priežasčių, kodėl R. H. Thaler (1985) ir kiti elgsenos ekonomistai tik dalinai kritikuoja klasikines 

ekonomikos teorijas yra ta, kad jiems tai reikalinga kaip norminis standartas, apibūdinantis tai, kas laikoma racionalia 

elgsena. Iš teorijos pusės pagrindinė problema kyla dėl to, kad mokslininkai remiasi viena teorija, siekdami dviejų 

skirtingų tikslų: apibūdinti optimalų elgesį ir prognozuoti realų elgesį. R. H. Thaler (2016) teigimu, neturėtų būti 

atsisakoma pirmojo tipo teorijų, nes jos yra esminiai elementai bet kokiai ekonominei analizei, tačiau jos turi būti 

papildytos naujomis aprašomosiomis teorijomis, kurios gaunamos iš duomenų, o ne iš aksiomų. Plačiau analizuojant šias 

teorijas svarbu paminėti, kad finansinės elgsenos studijos neatmeta ankstesnių teorijų, aiškinančių finansinę investuotojų 

elgseną. Atvirkščiai, finansinė elgsena grindžiama ankstesnėmis teorijomis, netgi bandant jas pagrįsti. 
Moksliniuose šaltiniuose dažnai lyginamos efektyvios rinkos ir elgsenos teorijos (3 lentelė). Apibendrinant 

analizuotą literatūrą galima išskirti du svarbiausius teorijų bruožus: efektyvios rinkos teorijoje investuotojai yra 

racionalūs, o rinkos efektyvios, o finansų elgsenos teorijoje šie teiginiai eliminuojami ir teigiama, kad investuotojai yra 

normalūs žmonės, kurie klysta, o rinkos nėra efektyvios. 

3 lentelė. Pagrindiniai teorijų skirtumai (sudaryta autorės) 

Efektyvios rinkos teorija Finansinės elgsenos teorija 

Investuotojai yra racionalūs Investuotojai yra neracionalūs 

Rinkos yra efektyvios Rinkos nėra efektyvios 

Investuotojai formuoja investicinius portfelius pagal 

vidutinės variacijos teorijos taisykles 

Investuotojai formuoja investicinius portfelius 

vadovaudamiesi elgsenos teorija 

Tikėtina investicijų grąža apskaičiuojama vadovaujantis 

standartine turto kainų nustatymo teorija 

Tikėtina investicijų grąža apskaičiuojama vadovaujantis 

elgsenos turto kainų nustatymo teorija 
 

Plėtojantis finansų elgsenos teorijai, D. Jurevičienė, E. Gausienė, remdamasi Ritter et. al. (op. Cit., 2003, p. 38) 

atkreipė dėmesį į tai, kad elgsenos finansų teoriją galima pagrįsti dviem idėjomis: 

 arbitražo apribojimų idėja. R. Leipus ir R. Norvaiša (2004) ekonomikoje arbitražą įvardija kaip strategiją, 

kuri leidžia nerizikuojant pasiekti pelno Manoma, kad realioje rinkoje dalis akcijų gali ir neturėti tobulų pakaitalų, būtinų 

arbitražui įgyvendinti. D. Jurevičienės ir E. Gausienės (2014) teigimu, arbitražo apribojimai apima vertinimą, kokiomis 

aplinkybėmis arbitražas bus efektyvus, o kokiomis ne. R. Leipus ir R. Norvaiša teigimu, tai yra priemonė, padedanti 

paaiškinti, kodėl nauja informacija ne visada turi įtakos akcijų kainoms arba kodėl rinkos pokyčiai, nesusiję su nauja 

informacija, turi įtakos akcijų kainoms. 

 investuotojo iracionalumo idėja (arba kognityviniai nuokrypiai). A. Chandra (2008) šį ekonominį procesą 

įvardija kaip psichologinę žmogaus būseną, kai susiduriant su sudėtinga nauja informacija siekiama išsaugoti savo 

įsitikinimus, atmetant arba vengiant naujos informacijos, bei savęs įtikinimas, kad jokio informacijos nesutapimo, 

konflikto nėra (Chandra, 2008). L. Macijauskas (2015) pažymi, kad dažniausiai laikomos tokios individo elgsenai 

būdingos ypatybės, kaip perdėtas pasitikėjimas savimi, kognityvinis disonansas, išankstinis nusiteikimo efektas, kontrolės 

iliuzija, praeities prognozavimo sindromas.  

 Efektyvios rinkos hipotezėje, bandant paaiškinti, kaip finansinė investuotojų elgsena veikia rinkos kainas, 

D. Jurevičienė ir E. Gausienė (2014) pateikia keturias hipotezes: 

1) naivi hipotezė – kaip teigia finansinio turto kaina yra nepriklausoma nei nuo to, kiek už jį bus mokama 

ateityje, nei nuo to, kiek jis gali atnešti periodinių pajamų ateityje; 

2) spekuliacinės pusiausvyros hipotezė– finansinė visų investuotojų elgsena pagrįsta kitų investuotojų elgsenos 

numatymu, neįvertinant pajamų iš finansinio turto gavimo galimybės; 

3) tikrosios vertės hipotezė– finansinio turto kainos susijusios su būsimais periodiniais jo generuojamais pinigų 

srautais, neįvertinant turto perpardavimo vertės; 

4) racionalių lūkesčių teorija – turto kainos susijusios su būsimais periodiniais pinigų srautais iš turto ir iš jo 

perpardavimo vertės. Efektyvi rinka siejama su racionalių lūkesčių teorija, nes joje įvertinama visa informacija apie turtą.  

 Apibendrinant galima teigti, kad elgsenos finansų teorija paremta iš psichologijos ir sociologijos kilusiais 

konceptais, kurie paaiškina, kaip investuotojai dažniausiai priima sprendimus. Tyrimais įrodyta, kad investuotojai 

sprendimus linkę priimti priklausomai nuo esamos savo būklės. Taigi ir emocijos, ir situacijos kontekstas turi įtakos 

sprendimams. Šios įžvalgos kardinaliai skiriasi nuo klasikinės teorijos, pagal kurią žmogus visada elgsis racionaliai. Nors 

daugeliui visa tai gali pasirodyti akivaizdu, ilgą laiką investuotojai visiškai negalvojo, kad finansinius sprendimus gali 

lemti jausmai ar kontekstas. Dėl to niekas ir negalvoja, kad darbą bijantis prarasti žmogus gali išlaidauti visiškai kitaip 
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nei savo ateitimi užtikrintas, nors abu turi vienodą išsilavinimą, dirba toje pačioje srityje ar net kompanijoje ir uždirba 

vienodai. 

 

Išvados 

Apibendrinant analizuotą mokslinę literatūrą, galima teigti, kad finansinės elgsenos teorija atsirado siekiant 

paaiškinti akivaizdžius neatitikimus tarp klasikinių finansų teorijų ir realios finansų rinkos elgsenos. Iš teorijos pusės 

pagrindinė problema kilo dėlto, kad mokslininkai rėmėsi viena teorija, siekdami dviejų skirtingų tikslų: apibūdinti 

optimalų ir prognozuoti realų elgesį. Finansinės elgsenos teorijoje išskiriami anksčiau neanalizuoti socialiniai, 

psichologiniai ir emociniai veiksniai. Jie formuoja unikalias investuotojų savybes, skatinančias reaguoti ir priimti 

sprendimus, ne visada vadovaujantis racionalumo principu. Tai teorija, kuria siekiama sujungti teoriją, įrodymus ir 

praktiką. Nuo finansų teorijos atsiradimo pradžios tyrimai atliekami dviem kryptimis: analizuojant kognityvines arba 

emocines klaidas. Tyrinėjama vis daugiau klaidų, siekiant paaiškinti vis daugiau veiksnių, įtakojančių investuotojų 

veiksmus. Šie tyrimai atliekami arba makro arba mikro lygmeniu. 

Efektyvios rinkos teorijos teiginiai apie racionalų investuotoją pritaikomi tik tobuloje rinkoje. Realioje rinkoje 

investuotojai daro klaidas, dėl informacijos ir laiko trūkumo priima chaotiškus sprendimus, nesivadovauja racionalumo 

principu. Ypač ryškiai iracionali elgsena pasireiškia didėjančio neapibrėžtumo ir rizikos situacijose, kuriomis iš esmės ir 

pagrįsta visa verslininkystė, investavimo ir finansinė veikla. Veikiami emocijų ir nuojautų, pasikliaudami stereotipais ir 

nuotaikomis, investuotojai gali elgtis impulsyviai, o jų priimti sprendimai įvairiai veikia finansų rinkas. 

Elgsenos finansų teorija paremta iš psichologijos ir sociologijos kilusiais konceptais, kurie paaiškina, kaip 

investuotojai dažniausiai priima sprendimus. Tyrimais įrodyta, kad jie sprendimus linkę priimti priklausomai nuo esamos 

savo būklės. Pernelyg pasitikintys investuotojai investuoja per daug ir pervertina turimos informacijos tikslumą, tokiu 

būdu ir laukiamą naudą iš investicijų. Taigi ir emocijos, ir situacijos kontekstas turi įtakos sprendimams. Šios įžvalgos 

kardinaliai skiriasi nuo klasikinės teorijos, pagal kurią žmogus visada elgsis racionaliai. Nors daugeliui visa tai gali 

pasirodyti akivaizdu, ilgą laiką investuotojai visiškai negalvojo, kad jų sprendimus gali lemti jausmai ar kontekstas. 
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Santrauka 

FINANCE BEHAVIOR THEORY VERSUS EFFECTIVE MARKET THEORIES 

The article analyzes the differences between financial behavior and effective market theories. The sources and research 

directions of the theory of behavior are analyzed and summarized. Identifies the differences between rational and irrational investors’ 

behavior. A comparative analysis of market and financial behavior theories are also carried out and presented the benefits of the theory 

of financial behavior. After accomplishment of investigation and synthesizing scientific sources, it has been established that from the 

beginning of the emergence of financial theory, research is carried out in two directions: analyzing cognitive or emotional errors. 

Effective market theories claim a rational investor tailored only to the perfect market. In the reality investors make mistakes, because 

of lack of information and time they make chaotic decisions, do not follow the principle of rationality. The analysis has revealed that 

the statements of the theory of financial behavior deny all the effective assumptions of market theory. 

Mokslinio darbo vadovė Prof. Dr. Vilija Aleknevičienė, (Aleksandro Stulginskio Universitetas) 
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SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMOS SUKŪRIMAS MAŽOMS 

ĮMONĖMS 

 
Akvilė Avižaitė  
Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas  

Įvadas  

Ilgą laiką savo veiklai vertinti įmonės naudojo tik finansinius rodiklius. Tačiau, šiuolaikinės rinkos sąlygomis, 

finansinių rodiklių nebepakanka, kad būtų atskleista reali įmonės situacija. Finansiniai rodikliai turi rimtą trūkumą: jie tik 

atspindi, ar kompanijos veikla buvo sėkminga praeityje. Vis greitėjantys gyvenimo pokyčiai vertė ieškoti kitų priemonių, 

leidžiančių organizacijai geriau suvokti esamą padėtį. Tyrėjai ėmė skirti vis daugiau dėmesio nefinansiniams veiklos 

rodikliams, leidžiantiems sekti įmonėse vykstančius procesus tiek strateginių, tiek trumpalaikių tikslų atžvilgiu.   

Siekiant subalansuoti finansinius ir nefinansinius įmonės veiklos aspektus bei suderinti viziją su kasdienėmis 

operacijomis, įmonės naudoja subalansuotų rodiklių sistemą. Šią sistemą gali naudoti visos įmonės, nepriklausomai nuo 

jų tipo ar dydžio. Tačiau, atlikti tyrimai atskleidė, kad daugiausiai subalansuotų rodiklių sistemą naudoja tik didžiosios 

įmonės. Mažos įmonės vis dar linkusios savo veiklos vertinime naudoti finansinius rodiklius ir tik maža dalis jų naudoja 

subalansuotų rodiklių sistemą. Taip pat pastebėta, jog didžioji dalis mokslinių darbų aprašo didelėms įmonėms skirtus 

subalansuotų rodiklių sistemos modelius. Tuo tarpu itin trūksta informacijos apie tai, kaip šį modelį pritaikyti mažose 

įmonėse.  

Tyrimo problema - kaip subalansuotų rodiklių sistemą pritaikyti mažų įmonių veikloje?  

Tyrimo objektas - subalansuotų rodiklių sistema.  

Tyrimo tikslas - sukurti mažoms įmonėms pritaikytą subalansuotų rodiklių sistemą.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išnagrinėti subalansuotų rodiklių sistemos teorinius aspektus.  

2. Atlikti subalansuotų rodiklių sistemos tyrimų analizę.  

3. Sudaryti mažoms įmonės pritaikytą subalansuotų rodiklių sistemos modelį.  

Temos ištirtumo lygis. Autoriai, nagrinėjantys subalansuotų rodiklių sistemą, gilinosi į šiuos aspektus:  

subalansuotų rodiklių svarbą įmonių veiklai (Stefanovska, Soklevski, 2014); subalansuotų rodiklių sistemos kartas 

(Pouresa, 2013; Bhardwaj, Lakhani, 2011; Narayanamma, 2016; Madsen, 2015); finansų perspektyvą (Cohen, Thiraios, 

Kandilorou, 2008); klientų perspektyvą (Khozein, 2012); vidinių procesų perspektyvą (Kaplan, 2010); tobulėjimo ir 

plėtros perspektyvą (Zwyalif, 2017); žmogiškųjų išteklių perspektyvą (Kalender, Vayvay, 2016) optimalų subalansuotų 

rodiklių skaičių ( Coe, Letza, 2014); subalansuotų rodiklių sistemos diegimo etapus (Kopecka, 2015; Madah, Ahmad, 

Sultan, 2013). Nepaisant to, kad didžioji dalis subalansuotų rodiklių sistemos aspektų yra plačiai išnagrinėti, yra mažai 

tirtų aspektų, susijusių su sistemos pritaikymu mažose įmonėse.  

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė bei sintezė, empirinių 

tyrimų apibendrinimas, lyginamoji analizė bei grafinis vaizdavimas.  

Tyrimų rezultatai  

Siekiant subalansuoti finansinius ir nefinansinius įmonės veiklos aspektus bei suderinti viziją su kasdienėmis 

operacijomis, įmonės naudoja subalansuotų rodiklių sistemą. Subalansuotų rodiklių pradininkais yra laikomi Harvardo 

universiteto mokslininkai Robert Kaplan ir David Norton. Šie mokslininkai atliko metus trukusį 12-os gamybinių ir 

paslaugų organizacijų tyrimą, o gautus rezultatus paskelbė ataskaitoje ,,Veiklos rezultatų matavimas ateities 

organizacijoje“ (angl. ,,Measuring performance in the organization of the future). Pagrindinis šio tyrimo tiklas buvo atrasti 

būdą, kaip sumažinti organizacijų priklausomybę nuo finansinių rodiklių. Tyrimas buvo paremtas nuomone, kad 

egzistuojančios veiklos rezultatų matavimo sistemos, paremtos finansinėmis apskaitos matavimo priemonėmis, jau 

nebepadėjo pasiekti ilgalaikių konkurencinių pranašumų (Kaplan, Norton, 1996).  

Subalansuotų rodiklių sistema svarbi tuo, kad įmonės valdymo centre atsiduria ne kontrolė, o strategijos siekimas. 

Be to, pabrėžiama, kad įmonės naudojančios tik tradicinius finansinius rodiklius, gali klaidingai interpretuoti 

organizacijos būklę. Siekiant išspręsti šią problemą, subalansuotų rodiklių sistema sukurta taip,  kad vadovams suteiktų 

pilną organizacijos vaizdą, įskaitant operatyvias priemones klientų pasitenkinimo didinimui, inovacijų lygį bei 

organizacijos tobulinimo veiksmus (Stefanovska, Soklevski, 2014).  

Nuo tada, kai buvo pristatyta originali subalansuotų rodiklių konsepcija, praėjo daugiau nei 20 metų. Per šį 

laikotarpį subalansuotų rodiklių sistema buvo ne karta tobulinama. Literatūroje yra išskiriamos keturios subalansuotų 
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4 karta 

 

rodiklių kartos, kurios atspindi šios sistemos raidą nuo sukūrimo iki pat šių dienų. Pirmos kartos subalansuotų rodiklių 

sistemą sudarė keturios perspektyvos: klientų, tobulėjimo ir plėtros, finansų bei vidinių procesų. Kiekvienai iš šių 

perspektyvų turėjo būti priskirta po atskirą tikslą ir rodiklius. Pirmos kartos subalansuotų rodiklių sistema buvo naudinga 

operacinėms priemonėms, tačiau visiškai nesusieta su įmonės strategija. Didžiausias dizaino iššūkis buvo pagrįsti matų 

pasirinkimo sprendimą. Įmonės negalėjo atsakyti, kodėl pasirinko vienokius, o ne kitokius matus.  Jei naudotojas nėra 

tikras, kad rodikliai parinkti teisingai, jis nepasitiki matų teikiama informacija, todėl pirmos kartos subalansuotų rodiklių 

sistemą reikėjo tobulinti (Bhardwaj, Lakhani, 2011). 

Antros kartos subalansuotų rodiklių sistema turi būti diegiama taip, kad parinkti rodikliai sietųsi su įmonės 

strategija. Taip pat parinkti strateginiai tikslai turi tarpusavyje sietis priežasties – pasekmės ryšiais ir būti pavaizduoti 

strateginiame žemėlapyje. Antros kartos subalansuotų rodiklių sistema pasižymi tuo, kad rodiklius susiejus su strategija, 

subalansuotų rodiklių sistema iš įmonės veiklos vertinimo sistemos transformavosi į strateginio valdymo sistemą.  Trečios 

kartos subalansuotų rodiklių sistema buvo papildyta nauja dizaino priemone - vizijos arba galutinio tikslo patvirtinimu. 

Greitai buvo suvokta, jog jeigu galutinio tikslo patvirtinimas būtų sukurtas dizaino proceso pradžioje, tuomet daug 

lengviau būtų pasirinkti jį atitinkančius strateginius veiklų ir rezultatų tikslus (Pouresa ir kt., 2013).   

Ketvirta subalansuotų rodiklių karta yra pati naujausia. Ji pripažįsta, kad įmonės valdymas susijęs su 

neapibrėžtumu bei rizika ir aiškiai nurodo, kokią vietą įmonės valdyme užima lyderystė ir vadyba. Į ketvirtos kartos 

subalansuotų rodiklių sistemą ir strateginį žemėlapį yra įtraukiama papildoma perspektyva ,,žmogiškieji ištekliai“ 

(Narayanamma ir kt., 2016).  

Kokios kartos subalansuotų rodiklių sistemą diegti, dažniausiai apsprendžia įmonės dydis. Didelėms įmonėms 

rekomenduojama naudoti trečios arba ketvirtos kartos subalansuotų rodiklių sistemą. Tuo tarpu mažos įmonės dažniausiai 

renkasi paprastesnę pirmos arba antros kartos subalansuotų rodiklių sistemą (Madsen, 2015).  

Visos keturios subalansuotų rodiklių sistemos kartos yra apibendrinamos 1 paveiksle:  

  

   

 

1 pav. Subalansuotų rodiklių sistemos kartų raida (sudaryta autorės) 

Iš 1 paveikslo matyti, kad sistema buvo ne kartą tobulinama ir papildoma. Iš pradžių subalansuotų rodiklių sistemos 

modelį sudarė tik 4 perspektyvos. Vėliau modelis buvo papildytas strateginiu žemėlapiu bei įmonės strategija susieta su 

pasirinktais rodikliais. Trečia subalansuotų rodiklių sistemos karta į modelį įtraukė įmonės viziją. Tuo tarpu pati naujausia 

karta subalansuotų rodiklių sistemos modelį papildė penkta perspektyva - ,,žmogiškieji ištekliai“.   

Subalansuotų rodiklių sistema suteikia galimybę vadovams žvelgti į savo organizaciją per penkių svarbių 

perspektyvų prizmę. Norint geriau suprasti, kaip veikia ši sistema, svarbu detaliau išanalizuoti visas penkias subalansuotų 

rodiklių perspektyvas, kurios yra susietos su įmonės vizija bei strategija (žr. 2 pav.):  
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2 pav. Subalansuotų rodiklių sistemos perspektyvos (sudaryta autorės pagal Zizlavsky, 2014) 

Iš antro paveikslo matyti, kad subalansuotų rodiklių sistemą sudaro penkios perspektyvos: finansų, klientų, 

vidinių procesų, tobulėjimo ir plėtros bei žmogiškųjų išteklių. Visos jos yra susijusios priežasties–pasekmės ryšiais ir 

yra paremtos įmonės vizija bei strategija. Taip pat kiekvienai perspektyvai organizacija turi išsikelti tikslus, parinkti 

rodiklius ir jų reikšmes, kurie padės nustatyti, ar tikslas pasiektas, bei parinkti atitinkamus veiksmus, kurie padės siekti 

užsibrėžtų tikslų (Zizlavsky, 2014).  

Subalansuotų rodiklių finansų perspektyva aprašo materialų strategijos rezultatą tradicinėmis finansinėmis 

sąlygomis. Finansiniai tikslai atspindi ilgalaikius organizacijos siekius, dėl to subalansuoti rodikliai leidžia organizacijai 

ne tik žiūrėti, bet ir judėti į priekį, neatsigręžiant atgal. Tačiau, finansiniai matavimo rodikliai yra laikomi vėluojančiais 

rodikliais, nes jie yra kitų kokybinių veiksmų rezultatas (Cohen, Thiraios, Kandilorou, 2008).  

Taip pat mokslinėje literatūroje plačiai nagrinėjama ir kita subalansuotų rodiklių perspektyva – klientai. Klientų 

perspektyva priverčia vadovus nustatyti savo klientų segmentą, nes taip galima lengviau parinkti vertės parametrus ir 

tenkinti klientų poreikius. Ši perspektyva organizacijoms itin svarbi, nes prasti klientų perspektyvos rodikliai daro 

neigiamą įtaką organzacijos finansiniams rodikliams (Khozein, 2012).    

Trečia subalansuotų rodiklių perspektyva yra vidiniai procesai.  Šios perspektyvos vertinimas seka po finansinių 

ir į klientus orientuotų tikslų nustatymo. Vidinių procesų perspektyva remiasi vidiniais verslo procesais. Vidinių procesų 

perspektyvos matavimo rodikliai leidžia vadovams žinoti, kaip gerai veikia jų verslas, taip pat, ar gaminami produktai bei 

teikiamos paslaugos tenkina vartotojo lūkesčius. Vidinių procesų perspektyva koncentruojasi ties tais įmonės veiklos 

procesais, kuriuos įmonė turi pagerinti, norėdama sukurti papildomą vertę klientams ir savininkams (Kaplan, 2010).  

Ketvirtoji subalansuotų rodiklių perspektyva vadinasi tobulėjimas ir plėtra. Ši perspektyva literatūroje dar gali būti 

įvardijama kaip personalo, įmonės potencialo arba mokymosi ir augimo perspektyva. Pabrėžiama, kad mokymosi ir 

augimo perspektyva turi padėti darbuotojams suprasti jų tikslus organizacijoje. Šios perspektyvos tikslai siejami su 

darbuotojų įgūdžiais, technologijomis ir organizaciniu suderinamumu (Zwyalif, 2017).   

Penktoji ir pati naujausia subalansuotų rodiklių perspektyva yra žmogiškieji ištekliai. Ši perspektyva yra panaši į 

tobulėjimo ir plėtros perspektyvą, todėl ją dažniausiai išskiria tik stambios, daug darbuotojų turinčius organizacijos. 

Žmogiškųjų išteklių perspektyvoje įmonės išskiria tokius rodiklius kaip lyderystės indeksas, darbuotojų motyvacijos 

indeksas, vidutinis darbuotojų amžius, darbuotojų, dirbančių pilnu etatu skaičius ir panašius rodiklius (BSC Designer 

Team, 2017).   

Tačiau literatūroje galima rasti ir kitokių penktosios perspektyvos interpretacijų. Dalis autorių penktąją 

subalansuotų rodiklių sistemos perspektyvą siūlo vadinti ,,socialinė atsakomybė“. Jie teigia, kad organizacijos veiklos 

rezultatai turi būti siejami su darniu vystymusi. Todėl penktoji subalansuotų rodiklių sistemos perspektyva turi aprėpti 

ekologijos, socialogijos, aplinkos, žmonių gerovės ir pragyvenimo lygio aspektus. Socialinės atsakomybės koncepcija 

daro įtaką organizacijos ateičiai. Dėl šios priežasties didžiosios pasaulio įmonės turėtų pakoreaguoti savo subalansuotų 
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rodiklių sistemas, į jas įtraukdamos ir penktąją perspektyvą, o mažoms įmonėms rekomenduojama šios perspektyvos 

rodiklius integruoti į anksčiau aptartas keturias perspektyvas (Kalender, Vayvay, 2016).   

Subalansuotų rodiklių sistemą sudaro penkios anksčiau aptartos perspektyvos, iš kurių kiekviena turi skirtingus 

tikslus. Perspektyvų apibendrinimas pavaizduotas 1 lentelėje:  

1 lentelė. Subalansuotų rodiklių sistemos perspektyvų apibendrinimas (sudaryta autorės) 

 Perspektyva  Aprašymas  

Finansų  Akcentuojami finansiniai rodikliai. Aprašo materialų strategijos rezultatą tradicinėmis 

finansinėmis sąlygomis.  

Klientų  Dėmėsys sutelkiamas į klientus ir jų poreikių įgyvendinimą.   

Vidinių procesų  Koncentruojasi į įmonės veiklos procesus, kuriuos reikia tobulinti, norint sukurti 

papildomą vertę klientams ir savininkams.  

Tobulėjimo ir plėtros  Dėmesys skiriamas įmonės darbuotojams, jų mokymui, inovacijoms bei plėtrai.  

Žmogiškųjų išteklių/  

Socialinės atsakomybės  

Koncentruojasi į organizacijos darbuotojų motyvaciją, amžių, darbo krūvį arba į socialinius 

ir aplinkosauginius aspektus.   
  

Iš 1 lentelės matyti, kad kiekviena subalansuotų rodiklių sistemos perspektyva yra orientuota į skirtingus 

organizacijų aspektus. Nors literatūroje ir yra išskiriami standartiniai kiekvienai perspektyvai keliami tikslai, svarbu 

įsiminti tai, kad visos įmonės ir jų veiklos skirtingos. Todėl, kiekviena įmonė, kurdama subalansuotų rodiklių sistemą, 

kiekvienai perspektyvai turėtų priskirti individualius tikslus, atitinkančius jų įmonės strategiją.   

Optimalu, kai subalansuotų rodiklių sistemą sudaro 20-25 rodikliai. Tačiau, ne visų mokslininkų nuomonės 

sutampa dėl to, kiek rodiklių turėtų sudaryti subalansuotų rodiklių sistemą. Manoma, kad subalansuotų rodiklių sistemai 

įdiegti pakanka ir 20 rodiklių, o kiekvienai perspektyvai negali būti priskiriama po daugiau nei 6 rodiklius. Tuo tarpu 

mažoms įmonėms rekomenduojama rinktis 5 – 15 rodiklių (Coe, Letza, 2014).   

Subalansuotų rodiklių sistemos diegimas įmonėje reikalauja nemažai laiko išteklių.  Nuo sistemos kūrimo pradžios 

iki jos sukūrimo reikia įgyvendinti ne vieną žingsnį. Yra išskiriami aštuoni subalansuotų rodiklių sistemos kūrimo 

žingsniai didelėms įmonėms (Kopecka, 2015; Mahad ir kt., 2013):   

1. Misijos nustatytas;  

2. Vizijos nustatymas;  

3. SSGG, PEST analizės, Porterio penkių jėgų modelio sudarymas;  

4. Strateginių tikslų nustatymas;  

5. Rodiklių sąvado sudarymas;  

6. Strateginio žemėlapio braižymas;  

7. Subalansuotų rodiklių sistemos automatizavimas;  

8. Vykdymas ir stebėjimas.  

Norint įdiegti subalansuotų rodiklių sistemą, pirmiausiai yra nustatoma įmonės misija bei vizija. Vėliau atliekamos 

SSGG ir PEST analizės. Taip pat rekomenduojama sudaryti ir Porterio penkių jėgų modelį, kuris padeda susidaryti vaizdą 

apie konkurencinę aplinką (Ronchetti, 2006).  

Ketvirtasis subalansuotų rodiklių sistemos kūrimo etapas yra strateginių tikslų išskyrimas. Strateginio planavimo 

grupė, remdamasi bendrąją įmonės strategija, suformuluoja strateginius tikslus. Strateginių tikslų sąrašas parodo, ką ir 

kada reikia daryti, kad būtų įgyvendinta vizija ir strategija. Kitaip tariant, strateginiai tikslai nustato, kaip pagrindinė 

strategija per tikslus bus transformuojama iki operatyvinio lygio (Svaravičius, 2005).  

Išskyrus strateginius tikslus yra sudaromas rodiklių sąvadas. Rodiklių sąvado pagrindas yra strateginių tikslų 

lentelė. Strateginio planavimo grupė kiekvienai perspektyvai priskiria po tam tikrą tikslų skaičių. Kiekvienam tikslui yra 

priskiriama po rodiklį, kuris turi atspindėti tikslo siekimo progresą. Toliau kiekvienam rodikliui yra nustatomas dydis bei 

matavimo vienetas. Galiausiai yra nustatomi metiniai veiksmai, kurių bus imtasi, kad įmonė įgyvendintų savo išsikeltus 

tikslus ir pasiektų nustatytus rodiklių dydžius (Svaravičius, 2005).  

Sudarius rodiklių sąvadą turi būti kuriamas strateginis žemėlapis. Strateginis žemėlapis pateikia vieno puslapio 

vaizdą, kuriame organizacijos tikslai yra integruoti į subalansuotų rodiklių perspektyvas. Strateginis žemėlapis parodo 

tikslų tarpusavio ryšius vizualine forma (Išoraitė, 2008).  

Įgyvendinus visus šiuos etapus yra sukuriama subalansuotų rodiklių sistema. Spartus subalansuotų rodiklių 

sistemos populiarėjimas paskatino specialios programinės įrangos atsiradimą. Programinės įrangos dėka galima greitai ir 

paprastai surinkti, apdoroti bei pavaizduoti duomenis, susijusius su subalansuotų rodiklių sistema. Speciali programinė 

įranga padeda įgyventi septintąjį etapą ir automatizuoti sistemą. Galiausiai vykdomas paskutinysis etapas – vykdymas ir 

stebėjimas (Coe, Letza, 2014).  
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Didelis subalansuotų rodiklių sistemos paplitimas sąlygojo mokslininkų susidomėjimą šia tema. Mokslinėje 

literatūroje subalansuotų rodiklių sistemos šalininkai teigia, kad visos perspektyvos yra tarpusavyje susijusios, o jų 

tobulinimas galiausiai lemia geresnius įmonės finansinius rezultatus. Kad įrodytų šį teiginį, mokslininkai Sandra Cohen, 

Dimitris Thiraios ir Myrto Kandilorou atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 90 Graikijos kompanijų. Atlikto tyrimo rezultatai 

patvirtina, kad yra priklausomybė tarp nefinansinių subalansuotų rodiklių sistemos perspektyvų. Patvirtinta, kad 

mokymosi ir augimo perspektyva teigiamai koreliuoja su vidinių procesų perspektyva, o vidinių procesų perspektyva 

teigiamai koreliuoja su klientų perspektyva. Vis dėlto, tarp klientų ir vidinių procesų perspektyvų yra stipresnis ryšys nei 

tarp mokymosi ir augimo perspektyvos bei vidinių procesų perspektyvos (Cohen, Thiraios, Kandilorou, 2008). 

Mokslininkai taip pat yra atlikę tyrimą, siekiant nustatyti ryšius tarp organizacijos dydžio bei produkto gyvavimo ciklo 

fazės. Tyrimo rezultatai parodė, kad  egzistuoja stiprus ryšys tarp subalansuotų rodiklių sistemos naudojimo ir įmonės 

dydžio: didesnės kompanijos dažniau naudoja subalansuotus rodiklius. Kuo organizacija labiau plečiasi, tuo labiau ji 

pradeda suprasti subalansuotų rodiklių sistemos naudą. Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad subalansuotų rodiklių 

sistemos naudojimas yra teigiamai susijęs su įmonėmis, kurių produktai yra augimo stadijoje (Hoque, James, 2000).  

Šiomis dienomis dauguma didžiųjų kompanijų naudoja subalansuotų rodiklių sistemą. Tačiau, ši sistema nėra 

tokia populiari tarp mažų ir vidutinių įmonių. Pagrindinė priežastis, kodėl didelės įmonės labiau naudoja subalansuotus 

rodiklius nei mažos ir vidutinės, yra kaina. Mažos ir vidutinės įmonės dažnai neturi finansinių galimybių įsidiegti 

subalansuotų rodiklių sistemą. Taip pat subalansuotų rodiklių sistemos diegimas reikalauja papildomų laiko išteklių, o 

mažos ir vidutinės įmonės ne visuomet išgali samdyti papildomus darbuotojus. Nustatyta, kad dažniausiai mažose 

įmonėse pradinio dizaino subalansuotų rodiklių sistemos sukūrimas užtrunka 6 – 12 savaičių. Tuo tarpu didelėse įmonėse 

šis procesas trunka nuo 12 iki 16 savaičių (Molleman, 2007).  

Remiantis mokslinių darbų išvadomis, subalansuotų rodiklių sistemą dažniausiai naudoja tik stambios įmonės. 

Tarp mažų įmonių ši sistema nėra tokia populiari dėl reikalingų papildomų piniginių ir laiko išteklių. Taip pat 

moksliniuose straipsniuose dažniausiai randama informacija tik apie stambioms įmonėms pritaikytą subalansuotų rodiklių 

sistemą. Šios sistemos naudojimas ir diegimas mažose įmonėse dar nėra plačiai nagrinėjamas. Dėl minėtos priežasties 

toliau bus kuriamas subalansuotų rodiklių sistemos modelis, pritaikytas mažoms įmonėms. Lietuvoje mažoms įmonėms 

yra priskiriamos įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija nustatytų dydžių. 

Nustatyti tokie dydžiai (LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, 2001): 1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 

000 eurų; 2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų; 3) vidutinis metinis 

darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.  

Svarbu paminėti, kad prieš diegiant subalansuotų rodiklių sistemą mažose įmonėse, turėtų būti sudaroma projekto 

komanda. Projekto komanda bus atsakinga už sistemos modelio sudarymą ir įdiegimą. Įmonės gali pasisamdyti ekspertus 

iš išorės, kad joms įdiegtų šią sistemą, tačiau, tai papildomai kainuoja. Be to, išorės ekspertai nėra taip gerai susipažinę 

su visos įmonės specifika, kaip joje dirbantys darbuotojai. Dėl šių priežasčių mažoms įmonėms būtų racionaliau 

subalansuotų rodiklių sistemos diegimui sudaryti projekto komandą iš įmonėje dirbančių darbuotojų.   

Mažoms įmonėms pritaikytą subalansuotų rodiklių sistemą sudaro šeši etapai (žr. 3 pav.):    

3 pav. Subalansuotų rodiklių sistemos modelis mažoms įmonėms (sudaryta autorės) 
  

  1 
etapas   

• Įmonės misijos suformulavimas   

2   
etapas   

• Įmonės vidinės ir išorinės analizės atlikimas (SSGG, PEST analizė, Porterio penkių jėgų modelis)   

  3 
etapas   

• Strateginių tikslų išskyrimas (suformuojami projekto komandos, formuojami remiantis pagrindine  
įmonės strategija)   

4   
etapas   

• Rodiklių sąvado sudarymas (4 perspektyvos: finansų, klientų, vidinių procesų, mokymosi ir augimo,  
naudojama 5  -   15  rodiklių, n eišskiriama atskira socialinės atsakomybės perspektyva, bet jos rodikliai  
integruojami į jau sukurtas perspektyvas   )   

5   
etapas   

• Strateginio žemėlapio sudarymas   

6   
etapas   

• Vykdymas ir stebėjimas   
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Iš paveikslo matyti, kad mažos įmonės pirmame subalansuotų rodiklių sistemos diegimo etape turi suformuluoti 

įmonės misiją. Šiame modelyje nėra išskiriamas vizijos suformulavimo etapas, nes mažos įmonės dažniausiai renkasi 

taikyti antros, o ne trečios ar ketvirtos kartos subalansuotų rodiklių sistemą. Antrame etape mažos įmonės turėtų atlikti 

įmonės vidinę ir išorinę analizes. Tam atlikti turi būti naudojama SSGG ir PEST analizės bei Porterio penkių jėgų modelis. 

Trečiame etape suformuota projekto komanda, remdamasi įmonės strategija, turi išskirti įmonės strateginius tikslus.   

Išskyrusios strateginius tikslus įmonės turi pereiti į ketvirtąjį etapą – rodiklių sąvado sudarymą. Mažų įmonių 

sudaromas rodiklių sąvadas skiriasi tuo, kad jame turėtų būti išskiriamos tik keturios subalansuotų rodiklių sistemos 

perspektyvos: finansų, klientų, vidinių procesų bei mokymosi ir augimo. Penktoji žmogiškųjų išteklių perpektyva yra 

dažniausiai naudojama tik didelėse įmonėse, taikančiose ketvirtos kartos subalansuotų rodiklių sistemą, todėl rengiant 

mažų įmonių rodiklių sąvadą šios perspektyvos nereikėtų traukti. Be to, žmogiškųjų išteklių perspektyvai priskiriami tokie 

rodikliai kaip vidutinis darbuotojų amžius, darbuotojų, dirbančių pilnu etatu skaičius ir t.t. Visi šie rodikliai labiau aktualūs 

įmonėms, kuriose dirba didelis skaičius darbuotojų. Kadangi mažos įmonės nepasižymi dideliu darbuotojų skaičiumi, 

minėta perspektyva nebus įtraukta į subalansuotų rodiklių sistemą. Tačiau, atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, 

kad penktoji perspektyva dar gali būti vadinama socialinės atsakomybės perspektyva ir jos rodikliai gali būti įtraukiami į 

finansų, klientų, vidinių procesų, mokymosi ir augimo perspektyvas, taip neišskiriant atskiros penktos perspektyvos. 

Autorės nuomone, šį variantą ir turėtų taikyti mažos įmonės. Svarbu paminėti, kad mažoms įmonėms reikėtų išskirti 

mažiau rodiklių nei didelėms įmonėms. Rodiklių sąvade turėtų būti išskiriama nuo 5 iki 15 rodiklių. Skaičiuojant didelį 

kiekį rodiklių sugaištama nemažai įmonės laiko, todėl mažos įmonės turi naudoti mažiau rodiklių nei didelės įmonės.  

Kitas subalansuotų rodiklių sistemos diegimo etapas yra strateginio žemėlapio sudarymas. Mažos įmonės, taip pat 

kaip ir didelės, turėtų pavaizduoti ne tik savo išskirtus tikslus  strateginiame žemėlapyje, bet ir jų tarpusavio ryšius. 

Galiausiai, įvykdžius prieš tai aprašytus etapus, yra sukuriama subalansuotų rodiklių sistema ir turi būti vydomas paskutis 

etapas – vykdymas ir stebėjimas. Svarbu paminėti, kad sistemos automatizavimo etapas neišskiriamas mažoms įmonėms 

pritaikytame modelyje, nes jame skaičiuojama mažiau rodiklių, todėl skaičiavimus galima atlikti ir Excel programine 

įranga. Dar viena priežastis, kodėl mažų įmonių modelyje neišskiriamas sistemos automatizavimo etapas yra ta, kad 

programinė įranga papildomai kainuoja, o tyrimai atskleidė, kad būtent dėl kainos mažos įmonės atsisako subalansuotų 

rodiklių sistemos diegimo  

Apibendrinant, mažų įmonių subalansuotų rodiklių sistemos modelis yra paprastesnis ir jo diegimas reikalauja 

mažiau laiko išteklių. Pagrindiniai skirtumai yra tokie, kad mažos įmonės, diegdamos subalansuotų rodiklių sistemą, 

neturi išskirti vizijos. Taip pat jos turėtų išskirti mažiau rodiklių nei didelės įmonės: rekomenduojama nuo 5 iki 15 

rodiklių. Be to, mažų įmonių modelyje neišskiriama penktoji socialinės atsakomybės perspektyva, o jos rodikliai 

integruojami į kitas perspektyvas.  Taip pat mažose įmonėse neišskiriamas sistemos automatizavimo etapas.  

Išvados  

Subalansuotų rodiklių sistema buvo sukurta siekiant subalansuoti finansinius ir nefinansinius įmonės veiklos 

aspektus bei suderinti viziją su kasdienėmis operacijomis. Yra išskiriamos keturios subalansuotų rodiklių sistemos 

kartos. Pirmosios kartos subalansuotus rodiklius sudarė tik 4 perspektyvos, vėliau modelis buvo papildytas strateginiu 

žemėlapiu bei įmonės strategija susieta su pasirinktais rodikliais. Trečia subalansuotų rodiklių sistemos karta į modelį 

įtraukė įmonės viziją. Tuo tarpu pati naujausia karta subalansuotų rodiklių sistemos modelį papildė penkta perspektyva 

- žmogiškieji ištekliai.  

Subalansuotų rodiklių sistemą sudaro penkios perspektyvos.  Finansų perspektyva aprašo materialų strategijos 

rezultatą tradicinėmis finansinėmis sąlygomis. Klientų perspektyva dėmesį sutelkia į klientus ir jų poreikių įgyvendinimą. 

Vidinių procesų perspektyva koncentruojasi ties tais įmonės veiklos procesais, kuriuos įmonė turi pagerinti, norėdama 

sukurti papildomą vertę klientams ir savininkams. Mokymosi ir augimo perspektyva dėmesį skiria įmonės darbuotojams, 

jų mokymui, inovacijoms bei plėtrai. Žmogiškųjų išteklių perspektyva koncentruojasi į organizacijos darbuotojų 

motyvaciją, amžių, darbo krūvį.  

Didelėms įmonėms skirtos subalansuotų rodiklių sistemos diegimą sudaro šie žingsniai: organizacijos misijos, 

vizijos suformulavimas, SSGG, PEST analizės bei Porterio penkių jėgų modelio sudarymas, strateginių tikslų išskyrimas, 

rodiklių sąvado bei strateginio žemėlapio sudarymas, subalansuotų rodiklių sistemos automatizavimas bei vykdymas ir 

stebėjimas.  

Išanalizavus subalansuotų rodiklių perspektyvų tarpusavio ryšius nustatyta, kad tarp klientų ir vidinių procesų 

perspektyvų yra stipresnis ryšys, nei tarp mokymosi ir augimo perspektyvos bei vidinių procesų perspektyvos. Taip pat 

įrodyta, kad egzistuoja stiprus ryšys tarp subalansuotų rodiklių sistemos naudojimo ir įmonės dydžio: didesnės kompanijos 

dažniau naudoja subalansuotus rodiklius. Mažos įmonės dažnai neturi finansinių galimybių įsidiegti subalansuotų rodiklių 



  94  

  

  

sistemą. Taip pat subalansuotų rodiklių sistemos diegimas reikalauja papildomų laiko išteklių, o mažos įmonės ne 

visuomet gali samdyti papildomus darbuotojus.  

Mažoms įmonėms pritaikytą subalansuotų rodiklių sistemą sudaro šeši etapai. Pirmiausiai turi būti 

suformuluojama įmonės misija. Tuomet atliekama stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) ir PEST analizė bei 

sudaromas Porterio penkių jėgų modelis. Tada įmonė turi išskirti strateginius tikslus ir sudaryti rodiklių sąvadą. Rodiklių 

sąvadą turi sudaryti finansų, klientų, vidinių procesų bei mokymosi ir augimo perspektyvos. Socialinės atsakomybės 

perspektyvos rodikliai turi būti prijungiami prie prieš tai išvardintų perspektyvų, atskirai neišskiriant penktosios 

perspektyvos. Rodiklių sąvadą turi sudaryti nuo 5 iki 15 rodiklių.  Galiausiai turi būti nubraižomas strateginis žemėlapis 

ir atliekamas sistemos vykdymo ir stebėjimo etapas.  
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Summary   

BALANCED SCORECARD SYSTEM ADAPTING FOR SMALL ENTERPRISES  

The balanced scorecard helps to balance the financial and non-financial company‘s activities and to reconcile the vision with 

day-to-day operations. However, there is a great lack of information on how to apply this model to small businesses. The object of 

this work is balanced scorecard system. The tasks of this work is to to reveal theoretical aspects of  balanced scorecard system. Also, 

to analyze the research of the balanced scorecard system and to create a small enterprise-adapted balanced scorecard system.  
The balanced scorecard system for small enterprises consist of six stages. First off all, should be formulated company‘s mission. 

Then SWOT, PEST analysis and Porter five force model is performed. Then the company should distinguish strategic goals and set up 

a set of indicators. The set of indicators should include finance, customer, internal processes, learning and growth perspectives. Finally, 

a strategic map should be drawn up.  

  

Mokslinio darbo vadovė: Docentė dr., Rūta Klimaitienė, (Vilniaus universitetas Kauno fakultetas) 
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TINKAMIAUSIO PENSIJŲ KAUPIMO FONDO NUSTATYMAS 

Justina Jaramavičiūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas  

Įvadas 
Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir prastėjančios demografinės situacijos ateities kartoms gresia sunkumai 

rūpinantis pajamomis senatvei. Tai gali lemti didėjantį skurdą arba didelę naštą viešiesiems finansams. Todėl įvairios 

valstybės yra perėjusios prie daugiapakopės pensijų kaupimo sistemos. Tokiu būdu skatinama, kad žmonės patys rūpintųsi 

savo pajamomis senatvėje. Dažniausiai taikoma trijų pakopų pensijų kaupimo sistema, kur pirmoji pakopa yra valstybinė, 

kitos – privačios (dažniausiai). Taikant kelių pakopų pensijų kaupimo sistemą, dirbantieji patys prisiima riziką dėl 

apsirūpinimo pajamomis senatvėje. Tokiu būdu jie galės gauti pajamų sulaukę pensinio amžiaus ne tik iš valstybės (I 

pakopa), bet ir iš kitų dviejų pensijų pakopų. Nors tiek II, tiek III pensijų kaupimo pakopos yra skirtos kaupti senatvei, 

tačiau plačiau analizuoti pasirinkti II pakopos pensijų kaupimo fondai. Ši pakopa yra populiaresnė tarp pensijų sistemos 

dalyvių, todėl aktualesnė tyrimų tema.  

Kuo anksčiau pradedama kaupti pajamas privačiuose II pakopos pensijų fonduose, tuo didesnė tikimybė, kad bus 

galima daugiau sukaupti senatvei. Tačiau ir čia nėra garantijos, kad sulaukę pensinio amžiaus pensijų kaupimo fondų 

dalyviai gaus daugiau, negu sumokėjo. Pensijų kaupimo fondai gautas dalyvių įmokas investuoja į įvairius finansinius 

instrumentus, kurie ilguoju laikotarpiu gali generuoti didelę grąžą arba kaip tik priešingai – nuostolį. Todėl 

nusprendusiems dalyvauti II pensijų kaupimo pakopoje, kyla klausimų kokį pensijų kaupimo fondą pasirinkti. Mokslinėje 

literatūroje ši problema taip pat nagrinėjama: M. Liutvinavičius ir V. Sakalauskas (2015) savo darbe nagrinėjo problemą 

kaip pasirinkti taupymo priemones, atkreipiant dėmesį į jų galimą riziką, pelningumą ir investuotojo poreikius. C. H. 

Chen, C.W. Lai, S. C. Wu (2016) bei M. Jakšic, P. Mimovic, M. Lekovic (2017), Oran ir kt. (2017) savo darbuose taip 

pat nagrinėjo pasirinkimo problemą, tačiau minėti autoriai išsamiau analizavo kaip pasirinkti investicinį fondą. I. 

Voronova (2011), L. Novickytė, V. Rabikauskaitė ir G. Pedrojas (2016), savo darbuose analizuoja II pakopos pensijų 

kaupimo fondo pasirinkimo problemą ir jį lemiančius veiksnius. Tad galima teigti, kad tai yra aktuali tema visiems 

būsimiems II pakopos pensijų kaupimo dalyviams.  

Tyrimo problema – kokius kriterijus ir metodus taikyti vertinant II pakopos privačius pensijų kaupimo fondus, 

siekiant parinkti  palankiausią fondą atskiriems pensijų sistemos dalyviams?  

Tyrimo objektas – II pakopos privatūs pensijų kaupimo fondai. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus mokslininkų siūlomus ir praktikoje taikomus privačių II pakopos pensijų kaupimo 

fondų pasirinkimo kriterijus ir metodus, parengti šių fondų vertinimo metodiką pensijų dalyvių požiūriu ir empiriškai 

patikrinti jos tinkamumą parenkant palankiausią fondą atskiriems pensijų sistemos dalyviams. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. išanalizavus  II pakopos privačių pensijų kaupimo fondų pasirinkimo kriterijus, atrinkti svarbiausius; 

2. įvertinus II pakopos privačių pensijų kaupimo fondų pasirinkimo metodus, atrinkti tinkamiausią.  

3. parengti II pakopos privačių pensijų kaupimo fondų pasirinkimo metodiką bei patikrinti ją empiriškai. 

Tyrimo metodai:  

1. aptariant privačių II pakopos pensijų fondų pasirinkimo metodus bei rengiant privačių II pakopos pensijų  

kaupimo fondų pasirinkimo metodiką, naudoti mokslinės literatūros analizės ir sintezės, duomenų rinkimo, 

grupavimo ir analizės, daugiakriteriai metodai; 

2. tyrimo metu gautai informacijai bei rezultatams aptarti bei sisteminti naudoti palyginimo, grafinio 

vaizdavimo bei apibendrinimo metodai. 

Tyrimų rezultatai 

Daugiapakopė pensijų kaupimo sistema svarbi tuo, kad sulaukus pensinio amžiaus, leidžia pensiją pensijų 

kaupimo sistemos dalyviui gauti iš kelių šaltinių, o ne iš vieno. Todėl žmonės yra raginami dalyvauti daugiapakopėje 

pensijų kaupimo sistemoje ir II pakopos pensijų fondai, kaip ir III pakopos,  čia turi svarbią reikšmę. 

Mokslininkai teigia, kad renkantis II pakopos pensijų kaupimo fondą, jo negalima vertinti pagal vieną rodiklį, 

reikia atsižvelgti į įvairius kriterijus ir rodiklius. Nors jų, vertinant II pakopos pensijų kaupimo fondus yra nemažai, tačiau 

pasak I. Voronovos (2011), pensijų kaupimo sistemos dalyvis nenaudos daug kriterijų ir nedarys daug palyginimų, 

siekdamas išsirinkti tinkamiausią II pakopos privatų pensijų kaupimo fondą. Iš to galima daryti išvadą, kad reikia atsirinkti 

pačius svarbiausius kriterijus bei rodiklius ir juos naudoti. 

Atlikus mokslinės literatūros analizę (Antolin, 2008; Barkauskienė, Snieška, 2011; Blake, Wright, Zhang, 2014; 

Jurevičienė, Samoškaitė, 2012; Klimaitė, 2010; Jakšic, Mimovic, Lekovic, 2017), nustatyti kriterijai ir rodikliai, kurie 
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svarbūs, dalyviui renkantis II pakopos privatų pensijų kaupimo fondą (1 pav.). Kadangi, investavimas ir kaupimas II 

pakopos pensijų fonduose yra panašūs, skiriasi tik jų tikslai, todėl renkantis pensijų kaupimo fondą atsižvelgiama į tuos 

pačius kriterijus ir rodiklius, kaip ir investuojant.  

1 pav. II pakopos privačių pensijų kaupimo fondų pasirinkimo kriterijai ir rodikliai (sudaryta autorės) 

Buvo atrinkti dešimt kriterijų, kurie buvo suskirstyti į tris grupes: finansiniai, informacijos apie dalyvį ir fondo 

valdytojo profesionalumo ir potencialo. Visiems kriterijams taip pat nustatyti ir rodikliai. Rodikliai yra tiek kokybiniai, 

tiek kiekybiniai, todėl renkantis vertinimo metodą reikia atsižvelgti, kad metodas nagrinėtų abejus rodiklius. Nustačius 

kokie kriterijai ir rodikliai svarbūs, svarbu pasirinkti metodą, kuris padės nustatyti tinkamiausią II pakopos pensijų 

kaupimo fondą. Šiuo atveju buvo pasirinkti daugiakriteriai vertinimo metodai. Jie tinkamesni vertinant sudėtingus 

reiškinius, be to, G. Isseveroglu, O. Sezer (2015), pažymi, kad taikant daugiakriterius vertinimo metodus, jie leidžia 

priimti sprendimą per trumpesnį laiką.  

Nors metodų yra daug, vis dar nėra nustatyta, kuris tinkamiausias vienoms, ar kitoms problemoms spręsti. Šie 

metodai nėra tobuli. R. Simanavičienė (2011), G. Poškas ir kt. (2012) bei kiti autoriai, teigia, kad šiais metodais nėra 

pasiekiamas galutinis sprendimas. Jį priima žmogus ar jų grupė. Taip pat minėti autoriai akcentuoja, kad šie metodai tik 

padeda susisteminti informaciją  ir ją apdoroti sudarant prioritetų eilę. Buvo analizuoti skirtingi metodai ir padaryta 

išvada, kad nustatyti geriausio metodo neįmanoma (Triantaphyllou, 2000, cituota iš Simanavičienė, 2011). 

Norint nustatyti tinkamiausią daugiakriterį vertinimo metodą, buvo palyginti įvairūs daugiakriteriai metodai, kurie 

buvo taikomi vertinant įvairius ekonominius, investavimo reiškinius. Galiausiai buvo pasirinktas analitinio hierarchinio 

procesas (angl., analytic hierarchy process, sutrumpinus AHP), kurį pasiūlė T. Saaty (1980). Šio metodo esmė yra porinio 

palyginimo matrica. Minėtos matricos elementai yra skaičiai, kuriuos galima traktuoti kaip kriterijų svorių santykius 

(Podvezko, Podviezko, 2014). AHP metodas leidžia analizuojamą problemą susiskirstyti į mažesnes dalis ir dėl to yra 

lengviau ją išnagrinėti (Steuner, Na, 2003). Kitaip sakant, porinio palyginimo metodas apima tris užduotis: matricos 

kūrimą kiekviename hierarchiniame lygyje, svorių skaičiavimas ir suderinamumo koeficiento įvertinimas, siekiant 

patikrinti sprendimo teisingumą (Bogdanovic, Miletic 2015). Be to, šis metodas nagrinėja tiek kiekybinius, tiek 

kokybinius rodiklius. 

Viską nustačius yra formuojama tyrimo metodika, kuria remiantis bus atliekamas empirinis tyrimas (2 pav.).  

  

•II pakopos pensijų fondo vertinimo rodikliai
II pakopos pensijų fondo pasirinkimo 

kriterijai

•Sharpe rodiklis, Jensen Alfa, pensijų fondo grąža
II pakopos privataus pensijų fondo 

pelningumas

•Standartinis nuokrypis, Beta koeficientas, II pakopos privataus pensijų fondo rizika

•Dalyvio įmokos ir kitos įmokos (valstybės)Pensijų fondų įmokų tarifas

•Pensijų fondo valdymo mokesčiai, turto mokesčiai,Pensijų fondo administravimo mokesčiai

• Iki pensijos likę metaiDalyvio amžius

•Darbo užmokestisDalyvio pajamos

•Finansinio raštingumo lygis valstybėjeFinansinis raštingumas

•Rekomendacijos, kitų dalyvių nuomonėFondo valdytojo reputacija

• Įvairūs pensijų fondų valdytojų siūlomi fondaiPensijų fondo pasirinkimo galimybė

•Konservatyvi, vidutinės akcijų dalies, agresyvi
Pensijų fondo investavimo strategijos 

pasirinkimo galimybė
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2 pav. Tinkamiausio II pakopos pensijų kaupimo fondo nustatymo metodika (sudaryta autorės) 

Metodiką sudaro aštuoni etapai, pradedant tyrimo tikslu, baigiant rezultatų analize ir tinkamiausio scenarijaus 

nustatymu. Tyrime naudojamų kiekybinių rodiklių reikšmės nustatomos remiantis statistiniais duomenimis, ataskaitose 

esančia informacija. Kokybinių rodiklių svarba nustatoma remiantis ekspertų vertinimu.  

Atlikus mokslinės literatūros analizę bei parengus daugiakriterį privačių II pakopos pensijų kaupimo fondų 

pasirinkimo metodiką, jos tinkamumas patikrinamas pensijų kaupimo sistemos dalyviams Lietuvoje nustatant 

tinkamiausią II pakopos privatų pensijų kaupimo fondą. Daugiapakopė pensijų kaupimo sistema Lietuvoje veikia nuo 

2004 m. Ją sudaro trys pakopos: pirmoji valstybinė, antroji privati, savanoriška ir trečioji, kuri taip pat yra privati ir 

savanoriška. Svarbu paminėti tai, kad nors dalyvavimas II pensijų kaupimo sistemos pakopoje yra savanoriškas, kartą 

pradėjus kaupti, atšaukti to nebegalima, išskyrus per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo. Pensijų kaupimo įmokos yra 

mokamos net iš trijų šaltinių: 2 procentus nuo savo darbo užmokesčio moka pats dalyvis, dar 2 procentus skiria valstybė 

iš biudžeto ir galiausiai 2 procentai valstybino socialinio pensijų draudimo įmokų dalis dalyvio pajamų, nuo kurių 

skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (Sodra, 2018).  

 Parengta metodika padės suranguoti galimus II pakopos privačių pensijų kaupimo fondų scenarijus, įvertinus juos 

tiek pagal kokybinius, tiek pagal kiekybinius rodiklius. Tyrimas atliekamas nustatant tinkamiausią II pakopos pensijų 

kaupimo fondą dalyviui, kurio amžius nuo 18 iki 49 metų. Galimi pasirinkimo scenarijai šiam dalyviui yra keturi: SEB 

banko pensijų kaupimo fondas pensija 3, Swedbank – pensija 5, Invaldos – Extremo II+ bei Avivos – Europensija Ekstra.  

Visų pirma buvo nustatyti  kriterijų grupių reikšmingumai ekspertinio vertinimo dėka. Tada buvo 

apskaičiuojamos rodiklių reikšmės. Kiekybinių rodiklių reikšmės buvo nustatytos remiantis statistiniais duomenimis, 

pensijų kaupimo fondų ataskaitose esančia informacija. Tuo tarpu kokybinius rodiklius taip pat vertino ekspertai. Iš 

gautų atsakymų MS Excel pagalba buvo suskaičiuoti kriterijų svoriai bei gauti tokie rezultatai (1 lentelė).  

1. Tyrimo tikslo nustatymas bei ekspertų komandos sudarymas 

2. II pakopos pensijų kaupimo 

fondų pasirinkimą lemiančių kriterijų 

atranka 

2.1. Mokslinės literatūros analizė 

 

8. Remiantis rezultatais, pasirenkamas tinkamiausias scenarijus   

4. Kriterijų reikšmingumų 

nustatymas  
4.1. Ekspertinis vertinimas 

5. Kiekybinių rodiklių reikšmių 

apskaičiavimas  

5.1. Empirinių duomenų analizė ir 

grafinis duomenų vaizdavimas 

6. Kokybinių rodiklių reikšmių 

apskaičiavimas  
6.1. Ekspertinis vertinimas 

3. II pakopos pensijų kaupimo 

fondų pasirinkimo scenarijų 

nustatymas 

3.1 Netinkančių scenarijų 

atmetimas 

7. II pakopos pensijų kaupimo 

fondų pasirinkimo scenarijų 

reikšmingumų nustatymas  

7.1. Empirinių duomenų analizė ir 

grafinis duomenų vaizdavimas 
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1 lentelė.  II pakopos tinkamiausio pensijų kaupimo fondo nustatymas (sudaryta autorės) 

Scenarijai 

Finansiniai 

kriterijai 

Informacijos 

apie dalyvį 

kriterijai 

Fondo valdytojų 

profesionalumo 

ir potencialo 

kriterijai 

Galutinis 

rezultatas 
Vieta 

0.4866 0.4353 0.0782 

SEB pensija 3 0.2584 0.2500 0.2188 0.2516 III 

Swedbank pensija 5 0.2792 0.2500 0.3239 0.2700 I 

INVL Extremo II 16 + 0.2832 0.2500 0.2463 0.2659 II 

Aviva Europensija Ekstra 0.1792 0.2500 0.2110 0.2125 IV 

Viso 1 1 1 1   

Kaip matyti lentelėje pateiktoje informacijoje, pensijų kaupimo sistemos dalyviui, anot eksperto, svarbiausi yra 

finansiniai kriterijai. Šiek tiek mažiau svarbūs yra informacijos apie dalyvį kriterijai. O paskutinė kriterijų grupė yra 

mažiausiai svarbi.  

Nustačius rodiklių svorius, buvo suskaičiuoti kiekvieno scenarijaus svoriai kiekviename kriterijuje. Galutinis 

rezultatas atskleidžia, kad pirmoje vietoje yra Swedbank siūlomas II pakopos pensijų kaupimo fondas pensija 5. Nuo to 

labai mažai atsilieka Invaldos siūlomas pensijų kaupimo fondas Extremo II 16+. Paskutinėje vietoje Avivos siūlomas 

pensijų kaupimo fondas Europensija Ekstra. Nors galimi scenarijai yra jau išranguoti, galutinį sprendimą priima pats 

pensijų kaupimo fondo dalyvis.  

Išvados 

Valstybės reformavo savo pensijų kaupimo sistemas, pereidamos prie daugiapakopės pensijų kaupimo sistemos. 

Dalyviams norint dalyvauti šios sistemos II pakopoje gan sunku pasirinkti tinkamiausią pensijų kaupimo fondą. Atlikus 

mokslinės literatūros analizę, buvo nustatyta, kad svarbūs ne tik pelningumo bei rizikos kriterijai, bet ir dalyvio pajamos, 

jo finansinis raštingumas, kitų dalyvių atsiliepimai apie pensijų kaupimo fondus ir kt.  

Kadangi II pakopos pensijų kaupimo nustatymas, sudėtingas, apimantis daug kriterijų, todėl geriau pasirinkti 

daugiakriterį vertinimo metodą, kuris leistų įvertinti daug kriterijų, tiek kiekybinių, tiek kokybinių. Išanalizavus metodus, 

nustatyta, kad tinkamiausias metodas šiam tyrimui yra analitinis hierarchinis procesas (AHP), kurio pagrindas yra porinio 

palyginimo matrica.  

Tinkamiausias II pakopos pensijų kaupimo fondas buvo nustatomas Lietuvos dalyviui, kuris priklauso 18-49 m. 

dalyvių amžiaus grupei. Jam tinkami buvo keturi scenarijai. Atlikus skaičiavimus, paaiškėjo, kad tinkamiausias šiam 

dalyviui pensijų kaupimo fondas yra Swedbank pensija 5, nuo jo labai nedaug atsiliko Invaldos Extremo II 16+.  Nors 

galimi scenarijai suranguoti, galutinį sprendimą priims pats pensijų kaupimo sistemos dalyvis.  
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Summary  

CHOOSING THE BEST PENSION FUND  

Most of countries have moved to a multi-pillar pension system. In this way, people are encouraged to take care of their income 

in old age and they will be able to get pension not only from the state (Tier I), but also from the other tiers pensions. But there is a 

question how to choose pension fund. There are a lot of criterions and it is quite complicated to choose the best option. In order to solve 

this problem, multi-criterion evaluation method AHP is used. The research was done analyzing lithuanian case. Person who belongs 

18-49 years old group have had four options of pension funds. Using AHP method, four options were ranked according results of 

qualitative and quantitative ratios to help person choose the best one. 

  

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Astrida Miceikienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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CENTRINIŲ BANKŲ SPRENDIMŲ ĮTAKA  SKOLOS  VERTYBINIŲ 

POPIERIŲ RINKAI 
 

Agnė Kelečiūtė  
Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas  

Įvadas  

Pasaulinė finansų krizė pateikė nemažai iššūkių visai finansinei sistemai. Ji paskatino centrinius bankus imtis ne 

tik standartinių, bet ir nestandartinių priemonių finansiniam stabilumui palaikyti. Prieš kelerius metus pagrindiniai 

Europos centriniai bankai – Šveicarijos nacionalinis bankas, Europos centrinis bankas, Danijos nacionalinis bankas ir  

Švedijos bankas paskelbė apie neigiamas trumpalaikes palūkanų normas Šis įvykis, jo mastas ir gylis laikomas neturinčiu 

precedento ir buvo palydėtas aršiomis diskusijomis, mat anksčiau vienintelė Danija buvo žengusi į neigiamų palūkanų 

zoną 2012 – 2014 metų laikotarpiu. 2014 metų viduryje Europos centrinis bankas siekdamas sustabdyti infliacijos kritimą 

bei suaktyvinti ekonomiką pirmasis iš didžiųjų centrinių bankų ryžosi nustatyti neigiamą palūkanų normą indėliams. 2014 

m. pabaigoje – 2015 m. pradžioje jo pavyzdžiu pasekė ir Šveicarijos, Danijos bei Švedijos nacionaliniai bankai 

nustatydami neigiamas palūkanų normas. Bankai savo sprendimus argumentavo skirtingai, pavyzdžiui, Šveicarijos ir 

Danijos bankai žengė į neigiamų palūkanų zoną visų prima siekdami pristabdyti kapitalo įplaukas bei sumažinti spaudimą 

nacionalinei valiutai. Tuo tarpu Europos centrinis bankas ir Švedijos bankas mažindami palūkanų normas siekė užtikrinti 

vidutinio laikotarpio kainų stabilumą bei centrinio banko nustatytą infliacijos lygį.  

Nesulaukus planuotų rezultatų, centriniai bankai buvo priversti imtis nestandartinių priemonių siekiant užtikrinti 

finansinį stabilumą. Šiam tikslui pasiekti didieji pasaulio bankai, tokie kaip Europos, Japonijos, Anglijos centriniai bankai, 

JAV Federalinė rezervų sistema naudojo kiekybinio skatinimo programą, kuri žinoma, kaip vertybinių popierių 

supirkimas. Žinoma, tokia centrinių bankų vykdoma monetarinė politika neapsiėjo be pasekmių tiek valstybių 

finansiniams rodikliams, tiek atskiroms vertybinių popierių rinkoms. Pastebėta, kad literatūroje pasigendama konkretaus 

susisteminimo, pagrindžiančio centrinių bankų sprendimų įtaką skolos vertybiniams popieriams. Taigi šiame darbe bus 

analizuojama centrinių bankų monetarinės politikos įtaka obligacijų rinkai.  

Autoriai, nagrinėjantys centrinių bankų vykdomos monetarinės politikos įtaką skolos vertybinių popierių rinkai, 

gilinosi į tokius aspektus: finansinių krizių metu vykdomos monetarinės politikos įtaka vertybinių popierių rinkai 

(Reinhart, Rogoff, 2009; Friedman, Schwartz, 1971), trukmės veiksnio įtaka obligacijų pelningumui (Litterman, 

Scheinkman, 1991; Domanski, Shin, Sushko, 2015) makroekonominių rodiklių įtaka vyriausybės vertybinių popierių 

pajamingumui (Teresnienė, Kolisovas, Pėstininkas, 2014), kiekybinio skatinimo programų poveikis ilgo termino 

obligacijų pajamingumui (Vayanos, Vila, 2009; Joyce, Lasaosa, Stevens, Tong, 2011; Gagnon, Raskin, Remache, Sack, 

2010; Bean, 2009, Meier, 2009; Breedon, Chadha, Waters, 2012), pranešimų apie centrinio banko sprendimus įtaka 

obligacijų rinkai (Piazzesi, 2005), FED sprendimų įtaka JAV obligacijų pajamingumui (Teresnienė, Kolisovas, 

Pėstininkas, 2014).   

Problemos esmė: kaip centrinių bankų sprendimai veikia skirtingų regionų skolos vertybinių popierių rinką 

neigiamų palūkanų normų kontekste.  

Darbo objektas: Centrinių bankų sprendimų įtaka skolos vertybinių popierių rinka.  

Darbo tikslas: Ištirti centrinių bankų vykdomos monetarinės politikos įtaką skolos vertybinių popierių 

pajamingumui esant neigiamoms palūkanų normoms.  

Darbo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti centrinių bankų monetarinės politikos įtaką skolos vertybinių popierių rinkai teoriniu lygiu. 

2. Atlikus mokslinių tyrimų analizę, atskleisti centrinių bankų sprendimų įtaką skolos vertybinių popierių rinkai 

bei tą lemiančius veiksnius.  

Darbo ir tyrimo metodai. Analizuojant skolos vertybinių popierių rinkos ir centrinių bankų vykdomos 

monetarinės politikos priklausomybės prielaidas, darbe buvo naudojama lyginamoji mokslinės literatūros analizė, 

sisteminimas, grafinis vaizdavimas, sintezė.    



 102  

  

  

Tyrimų rezultatai  

Centrinių bankų monetarinės politikos samprata 

Šalies ekonomikai didelę įtaką turi centriniai bankai, kurie keičia oficialiąsias palūkanų normas, kuriomis skolina 

pinigus bankams. Palūkanų normų nustatymas, kartu su pinigų kiekio reguliavimu ir kitomis priemonėmis, sudaro banko 

monetarinės politikos priemones.  

Literatūroje autoriai monetarinę politiką apibrėžia panašiai. Remiantis D. W. Pearce (2006), bendrąja prasme 

monetarinę politiką galima apibrėžti kaip ekonominės politikos šaką, kurios priemonėmis siekiama plačių politikos tikslų 

tokių, kaip kainų stabilumas, užimtumas ir ekonomikos augimas.   

Pagrindinis monetarinės politikos tikslas yra susijęs su nustatytuoju centrinio banko tikslu – kainų stabilumo 

užtikrinimas arba tikslinio infliacijos lygio palaikymas (Lietuvos bankas, 2016). Šiam teiginiui pritaria ir B. 

Visokavičienė (2008), teigdama, kad kainų stabilumas visuomet buvo svarbiausiu pinigų politikos ir ją formuojančio 

centrinio banko tikslu. Kiti autoriai (Jakutis, Petraškevičius, 2005; Vaškelaitis, 2006; Visokavičienė, 2008) taip pat 

vieningai sutaria dėl monetarinės politikos tikslų ir savo darbuose pagrindiniu monetarinės politikos tikslu įvardija 

makroekonominį stabilumą, kuris susideda iš trijų kertinių šalies makroekonominės politikos tikslų t. y. stabilus infliacijos 

lygis, spartus ekonomikos augimas bei žemas nedarbo lygis. R. Kuodžio ir I. Veltov (2002) teigimu, nors oficialiosios 

palūkanų normos tiesiogine prasme nėra svarbiausias ekonominis rodiklis, jas keičiančių centrinių bankų sprendimų 

netiesioginė įtaka yra labai didelė. Šis procesas vadinamas pinigų politikos poveikio mechanizmu (PPPM), kuris susideda 

iš maždaug dešimties poveikio kanalų, parodančių įvairios trukmės ir stiprumo ekonominius procesus – nuo oficialiųjų 

palūkanų normų pokyčio iki naujos ekonominės pusiausvyros nusistovėjimo. Žinomiausiu pinigų politikos poveikio 

mechanizmu laikomas tradicinis palūkanų normų kanalas, kuris suprantamas kaip centrinio banko sprendimai didinantys 

arba mažinantys bazinę palūkanų normą. Klasikinis palūkanų normos kanalas dar vadinamas paklausos kanalu, kadangi 

centriniam bankui sumažinus bazines palūkanų normas, kapitalo kaina mažėja, taip pritraukiama daugiau investicijų. 

Mažesnė palūkanų norma didina skolinimosi apimtis, todėl didėja ir pinigų kiekis rinkoje. Taigi galima teigti, kad 

tradicinis palūkanų normų kanalas yra vienas svarbiausių pinigų politikos įrankių, padedančių reguliuoti visuminę 

paklausą ir bandantis sušvelninti dėl kainų nelankstumo iššaukiamas neigiamas pasekmes.  

Įgyvendindami standartinę monetarinę politiką, centriniai bankai paprastai reguliuoja trumpalaikes palūkanų 

normas, taip pranešdami apie monetarinės politikos poziciją ir valdydami bankų sistemos likvidumą (Borio, 1997). 

Remiantis Lietuvos banku (2016), pinigų politikos palūkanų norma siejama su Tayloro taisyklę primenančia funkcija, 

numatančia, kad palūkanų normų lygis priklauso nuo dviejų veiksnių. Visų prima, nuo santykio tarp infliacijos lygio ir 

nustatyto infliacijos tikslo ir antra, nuo santykio tarp produkcijos lygio ir potencialiosios produkcijos.   

Apibendrinant galima teigti, kad tradicinis palūkanų normos kanalas yra vienas svarbiausių pinigų politikos 

įrankių, padedančių reguliuoti visuminę paklausą ir bandantis sušvelninti dėl kainų nelankstumo iššaukiamas neigiamas 

pasekmes ekonomikai (Brunnermeier, Sannikov, 2012). Europos centrinio banko nustatoma bazinė palūkanų norma 

reikšmingai veikia tarpbankines palūkanų normas bei lemia visuminės paklausos pokyčius. Taigi toliau ypatingas 

dėmesys skiriamas būtent šiam monetarinės politikos kanalui bei jo įtakai skolos vertybinių popierių rinkai.  

Palūkanų normos ir skolos vertybinių popierių ryšys 

Kaip minėta, viena pagrindinių monetarinės politikos priemonių yra palūkanų normos. Palūkanų normos 

literatūroje įvardijamos kaip pinigų kiekis, kurį skolininkas moka skolintojui už skolintų pinigų laikymą. M. Jasienė ir G. 

Čapinskas (2008) palūkanų normas apibrėžia kaip skolinamų pinigų kainą už naudojimąsi jų perkamąja galia. Kiti autoriai 

teigia, kad palūkanos – tai „kompensacija už laikiną kapitalo netekimą ir už riziką, susijusią su kapitalo vertės pakitimu 

arba praradimu per skolinimo laikotarpį“ (Martirosianienė, 2012, p. 154). Kalbant monetarinės politikos tema, vyrauja 

tarpbankinės palūkanų normos sąvoka, kuri apibrėžiama kaip kaina, už kurią komerciniai bankai sutinka vienas kitam 

trumpam laikotarpiui paskolinti lėšų. Taigi atsižvelgiant į šį palūkanų normų apibrėžimą, jos dar vadinamos 

tarpbankinėmis palūkanų normomis.  

Kaip teigia M. Jasienė, G. Čapskas (2008), palūkanų normos atlieka svarbias ekonomines funkcijas. Visų pirma, 

jos padeda užtikrinti, kad santaupos taps investicijomis ir skatins ekonomikos augimą. Antra, palūkanų normos normuoja 

kredito pasiūlą, skolinamas lėšas paprastai paskirstant investiciniams projektams su didžiausiais planuojamais 

pelningumais. Trečia, subalansuoja šalies pinigų pasiūlą su paklausą. Taip pat palūkanų normos yra svarbi vyriausybės 

politikos priemonė, veikianti per taupymo ir investicijų apimtis. Kiti lietuvių autoriai A. V. Rutkauskas ir kiti (2008) 

išskiria palūkanų normų svarbą dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, palūkanų norma yra kaina, mokama už tai, kad prekės 

ar ištekliai įsigyjami dabar, o ne ateityje. Ji nusako ateities prekių arba išteklių kainą, naudojantis galimybe įsigyti juos 

dabar. Net jei nėra jokios infliacijos, kitų metų piniginis vienetas, vertas mažiau nei tas pats piniginis vienetas šiemet; taip 
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pat kuo kaina labiau kinta, tuo labiau ji veikia ekonomiką. Remiantis L. Martirosieniene (2012), palūkanos paprastai 

mažinamos siekiant paskatinti skolinimąsi ir tokiu būdu stimuliuoti ekonomiką. Ž. Rafael ir M. Tvaronavičienės (2005) 

nuomone, esant žemai palūkanų normai susidaro palankesnės sąlygos investuoti į kapitalo rinką, ir priešingai – aukšta 

palūkanų norma pritraukia visus investicijoms skirtus finansinius išteklius į pinigų rinką. M. Jasienė, A. Paškevičius 

(2010) daro prielaidą, kad gerėjant šalies ekonominei situacijai, augant bendrajam vidaus produktui bei pozityvia kryptimi 

kintant kitiems makroekonominiams rodikliams, gali kilti ir palūkanų normos.  

Pasak D. Teresienės ir kt. (2014), labai didelę įtaką JAV obligacijų pajamingumui turi Federalinė rezervų sistema, 

kuri, nustatydama diskonto normą, privalomųjų atsargų reikalavimus depozitinėms institucijoms ir vykdydama atvirosios 

rinkos operacijas, reguliuoja federalinių fondų normą. Šios normos pokyčiai sukelia įvykių grandinę, kuri turi poveikį 

tokiems veiksniams, kaip trumpalaikės palūkanų normos, valiutų kursai, ilgalaikės palūkanų normos, pinigų kiekis, 

kredito apimtys, taip pat federalinių fondų normos pokytis turi įtaką užimtumui šalyje, gamybos, vartojimo apimtims, 

produktų ir paslaugų kainoms. Autorių teigimu, kokios bus vykdomos atvirosios rinkos operacijos ir, apskritai, kokia bus 

vykdoma monetarinė politika, nusprendžiama Federalinio atvirosios rinkos komiteto (angl. trumpinys FOMC) 

susirinkimo metu. FED nurodo, kad susitikimo metu aptariamos kainų, atlyginimų, nedarbo lygio, vartotojų pajamų ir 

išlaidų tendencijos, gyvenamosios ir komercinės paskirties statybos, verslo investicijos ir atsargos, užsienio valiutų 

rinkos, palūkanų normos, pinigų ir kreditų junginiai, fiskalinė politika. Po susitikimo pateikiamas pranešimas, kuriame 

nurodoma, kokia bus vykdoma monetarinė politika ir pateikiamos JAV ekonomikos perspektyvos ir vertinimai. M. 

Piazzesi (2005) savo straipsnyje teigia, kad FOMC susitikimų dienos yra labai svarbios daugeliui finansų rinkų dalyvių. 

Autorės teigimu, komiteto pranešimai dažnai sukelia stiprius visų trukmių obligacijų svyravimus.  

Kiekybinio skatinimo ir skolos vertybinių popierių ryšys 

Viena centrinių bankų monetarinės politikos priemonė – palūkanų normos reguliavimas, kuri buvo aptarta, 

laikoma standartine priemone siekiant palaikyti finansinį stabilumą. Visgi nesulaukus laukiamų rezultatų, centriniai 

bankai ryžosi imtis nestandartinių priemonių, pavyzdžiui, Amerikos Federalinis rezervų bankas, Anglijos bei Japonijos 

centriniai bankai pasirinko kiekybinį skatinimą. Tuo tarpu Europos centrinis bankas vengė kiekybinio skatinimo 

strategijos, išskyrus padengtų obligacijų pirkimo programą, pritaikydamas priemones euro zonos ypatumams.  

Kalbant apie kiekybinį skatinimą, visų pirma, šios priemonės dėka pakyla obligacijų kaina ir bankų sistemoje 

sukuriama daugiau pinigų. Dėl to sumažėja įvairios palūkanų normos ir atpinga paskolos, taigi įmonėms ir gyventojams 

sukuriamos galimybės pasiskolinti daugiau ir mokėti mažesnes palūkanas. Galiausiai šios priemonės dėka paskatinamas 

vartojimas ir investicijos, o didėjant vartojimui ir investicijoms, sparčiau auga ekonomika, sukuriama daugiau darbo vietų.  

M. A. S. Joyce ir kt. (2011) kalbėdami apie Anglijos centrinio banko monetarinę politiką, kiekybinį lengvinimą 

apibūdina kaip politiką, kurios metu išplečiamas centrinio banko balansas siekiant padidinti centrinio banko pinigų kiekį 

ekonomikoje. Šios priemonės esmė apibūdinama kaip įvairaus termino ir rizikos skolos vertybinių popierių (tiek 

privataus, tiek viešojo sektoriaus) supirkimą naudojant centrinio banko rezervus. Pagrindinis tokios politikos tikslas, 

pasak autorių, yra palaikyti nustatytą infliacijos lygį vidutinės trukmės laikotarpiu skatinant prekių ir paslaugų vartojimą.  

Kalbant apie kiekybinio skatinimo programos įtaką skolos vertybinių popierių rinkai, supirkinėdamas tam tikrus 

aktyvus centrinis bankas veikia šių aktyvų kainas paskatindamas šių vertybinių popierių savininkus perbalansuoti savo 

portfelius (Joyce ir kt. 2011). Taip pat autorių teigimu, kiekybinis skatinimas, susijęs su Vyriausybės vertybinių popierių 

pirkimu, lemia obligacijų pajamingumo sumažėjimą, o tai padidina investuotojų paklausą kitiems ilgo termino aktyvams. 

Kitų autorių nuomonės neišsiskiria, D. Vayanos ir J. L. Vila (2009) teigia, kad obligacijų pasiūlos šokai reguliuoja 

obligacijų kainas, taigi kiekybinis skatinimas turi įtakos ilgo termino obligacijų pajamingumui.  

  

1. pav. Monetarinės politikos įtaka skolos vertybinių popierių rinkai (sudaryta autorės)  

Apibendrinant galima teigti, kad centrinių bankų vykdoma monetarinė politika susijusi su vienu pagrindinių 

centrinių bankų tikslų – kainų stabilumo, makroekonominio stabilumo, ekonominio augimo bei finansinio stabilumo 

palaikymu. Pagrindinės centrinių bankų monetarinės politikos priemonės yra palūkanų normos reguliavimas, kuris 

Monetarinė politika 

  Bazinė palūkanų norma Kiekybinis skatinimas 

SVP kaina SVP trukmė SVP pajamingumas  SVP paklausa 
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priskiriamas standartinėms priemonėms, bei nestandartinėms priemonėms priskiriamas kiekybinis skatinimas arba skolos 

vertybinių popierių supirkimas. Monetarinės politikos priemonėmis centrinis bankas veikia ne tik makroekonominius 

rodiklius, bet turi didelį poveikį ir skolos vertybinių popierių rinkai. Šis poveikis pasireiškia per skolos vertybinių popierių 

kainų pokytį, termino pasikeitimą, sureguliuojama šių aktyvų paklausa, taigi veikiamas ir šių vertybinių popierių 

pajamingumas.  

 

Centrinių bankų sprendimų įtaka skolos vertybinių popierių rinkai 

Literatūroje nemažai autorių nagrinėja Centrinių bankų monetarinės politikos įtaką vertybinių popierių rinkai. Taip 

pat kai kurie autoriai nagrinėjo atskirų monetarinės politikos priemonių – palūkanų normos bei kiekybinio skatinimo – 

įtaką skolos vertybinių popierių rinkai.  

1 lentelė. Centrinių bankų monetarinės politikos įtakos skolos vertybinių popierių rinkai vertinimas  

(sudaryta autorės) 

Tyrimo autoriai  Tyrimo rezultatai  

C. M. Reinhart, K. Rogoff (2009)  Daugeliu atvejų finansinės krizės buvo monetarinės politikos vaisius ir turėjo 

stiprų poveikį vertybinių popierių rinkai.  

M. Friedman, A. J. Schwartz (1971)  Stiprus koreliacinis ryšys tarp monetarinės politikos ir vertybinių popierių 

rinkos.  

Campbell, Ammer (1993), D. 

Bredin ir kt. (2010)  

Netikėtas patikimos monetarinės politikos sugriežtinimas per palūkanų 

normos mažinimą lemia mažesnį laukiamą infliacijos lygį bei obligacijų 

grąžos didėjimą.  

B. Litterman,  

 J. Scheinkman (1991)  

Esant aukštoms palūkanų normoms, ilgalaikių obligacijų pelningumas bus 

artimesnis trumpalaikių obligacijų pelningumui nei žemų palūkanų normų 

atveju.  

D. Domanski,  

H. S. Shin, V. Sushko, (2015)  

Mažėjančios ilgalaikės palūkanos didina turto trukmę mažesniu dydžiu nei 

įsipareigojimų, tai lemia didėjantį saugaus turto trūkumą, kuris didina šių 

vertybinių popierių paklausą, o tuo pačiu ir kainą.  

Gagnon ir kt. (2010),  

A. Meier (2009), C. Bean (2009),   

M. A. Joyce ir kt. (2011)  

Kiekybinio skatinimo programa lemia mažėjantį ilgalaikių skolos vertybinių 

popierių pelningumą.  

F. Breedon ir kt. (2012),  Kiekybinio skatinimo priemonės labiausiai veikia ilgo termino obligacijų 

pelningumus.  

Mokslininkai C. M. Reinhart ir K. Rogoff (2009) studijavo 65 šalių krizes, apimančias daugiau nei 800 metų 

laikotarpį. Šiuo tyrimu autoriai norėjo paneigti vyraujantį sindromą „šis kartas kitoks“, kurio esmė atminties nebuvimas, 

nes pasak autorių, apie krizes įspėja tam tikri įvykiai finansų rinkose, kurie gali būti suvaldyti ar bent pristabdyti, kas 

leistų sumažinti būsimas pasekmes. Tačiau nuolatinis galvojimas „šis kartas kitoks“ stabdo kritinį mąstymą ir praėjusių 

įvykių patirties pritaikymą esamai situacijai. Tyrimo metu buvo pateikti ekonominių krizių lėmusių didelius nuostolius 

vertybinių popierių rinkose, pavyzdžiai, o daugelis šių krizių susietos su ekspansine monetarine politika tose šalyse. Taip 

pat nustatyta, kad daugeliu atvejų šios krizės buvo monetarinės politikos vaisius ir turėjo stiprų poveikį vertybinių popierių 

rinkai. Šiems autoriams antrina M. Friedman ir A. J. Schwartz (1971), kurie remdamiesi 1867-1960 m. JAV ekonomikos 

studijomis, ištyrė stiprų koreliacinį ryšį tarp monetarinės politikos ir vertybinių popierių rinkos.  

Nepaisant to, vyrauja tyrimai, kuriuose tiriamas ir įrodomas monetarinės politikos priemonių poveikis skolos 

vertybinių popierių rinkai. Mokslininkai D. Bredin ir kt. (2010) teigia, kad skolos vertybinių popierių rinkai įtaką turi ir 

naujienos, susijusios su monetarinės politikos veiksmais. Savo tyrime šie mokslininkai analizavo netikėtų monetarinės 

politikos sprendimų (įvykių) įtaką tarptautinių obligacijų grąžai. Remiantis kitais autoriais J. Y. Campbell ir J. Ammer  

(1993), tyrėjai išskaidė obligacijų grąžą į naujienas apie būsimą grąžą, realias palūkanų normas bei būsimą infliaciją 

Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip perteklinė obligacijų grąža šiose 

trijose valstybėse veikiama netikėtumų, susijusių su konkrečios šalies monetarine politika. Tyrime monetarinės politikos 

netikėtumai buvo matuojami remiantis daugiau ateities sandorių rinkomis, o ne tradiciniu autoregresinės analizės metodu. 

Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad perteklinės obligacijų grąžos rodiklis, visų pirma, labiau reaguoja į vidaus, o ne 

užsienio monetarinės politikos netikėtumus. Taip pat tyrimo metu pastebėti dideli skirtumai tarp vidaus monetarinės 

politikos poveikio obligacijų grąžai Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Pavyzdžiui, Vokietijos (Didžiosios Britanijos) 

monetarinės politikos netikėtumų sumažinimas lemia grąžos padidėjimą (sumažėjimą). Šis poveikis identifikuojamas ir 
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pasirodžius naujienoms apie mažesnę (didesnę) laukiamą infliaciją ir gali būti siejamas su monetarinę politiką vykdančios 

institucijos patikimumu kiekvienoje šalyje. Tyrėjų teigimu, svarbu pabrėžti, kad Vokietijos obligacijų grąža gerokai 

padidėjo pranešus apie netikėtą monetarinės politikos griežtinimą dėl reikšmingo laukiamos infliacijos sumažėjimo. Tai 

reiškia, kad netikėtas patikimos Vokietijos (Euro zonos) monetarinės politikos sugriežtinimas per palūkanų normos 

mažinimą lemia mažesnį laukiamą infliacijos lygį. Tuo tarpu netikėti Anglijos banko vykdomos monetarinės politikos 

veiksmai turi priešingą poveikį – pastebimas neigiamas poveikis naujienoms, susijusioms su laukiama obligacijų grąža 

Didžiojoje Britanijoje. Taigi galima teigti, kad netikėtas Didžiosios Britanijos monetarinės politikos griežtinimas lemia 

didesnius infliacijos lūkesčius bei obligacijų grąžos mažėjimą. Todėl Anglijos bankas nelaikomas patikimu kovojant su  

infliacija.)   

Tuo tarpu B. Litterman ir J. Scheinkman (1991) nagrinėdami veiksnius, kurie lemia obligacijų pelningumą, įžvelgė 

problemą. Jų teigimu skirtingo termino kuponinių obligacijų pelningumo ir palūkanų normos ryšys kinta kartu su 

palūkanų normų pokyčiais. Esant aukštoms palūkanų normoms, ilgalaikių obligacijų pelningumas bus artimesnis 

trumpalaikių obligacijų pelningumui nei žemų palūkanų normų atveju. Šią priklausomybę autoriai sieja su obligacijų 

trukme (angl. duration), kuri finansų analitikų naudojama siekiant charakterizuoti obligacijos kainos jautrumą 

lygiagrečiam pelningumo kreivės pokyčiui.   

Skolos vertybinių popierių trukmės veiksnį savo tyrimuose nagrinėjo ir kiti autoriai. Remiantis D. Domanski ir kt.  

(2015), kurie tyrė neigiamų palūkanų įtaką draudimo kompanijų ir pensijų fondų portfeliams, skolos vertybinių popierių 

rinkoje dominuoja vyriausybės obligacijos, ir didžiąją dalį Europos draudimo kompanijų ir pensijų fondų portfelių sudaro 

būtent šios obligacijos. Tyrimo metu Europos draudimo įmonių ir pensijų fondų portfeliai buvo lyginami su Jungtinių 

valstijų, kurių portfeliuose dominavo daugiau įmonių obligacijos ir hipotekiniai vertybiniai popieriai nei vyriausybės 

obligacijos. Žinoma, kad draudimo kompanijos ir pensijų fondai siekdami sumažinti riziką ir reguliuoti portfelio trukmę 

naudoja imunizacijos strategiją derindami turto ir įsipareigojimų trukmę. Nustačius neigiamas palūkanų normas ilgalaikiai 

investuotojai susiduria su neigiama trukmės spraga, t. y. mažėjančios ilgalaikės palūkanos didina turto trukmę mažesniu 

dydžiu nei įsipareigojimų, tai lemia didėjantį saugaus turto trūkumą, kuris didina šių vertybinių popierių paklausą, o tuo 

pačiu ir kainą.  

Literatūroje aptariama ir tiriama ne tik centrinių bankų nustatomos bazinės palūkanų normos įtaka obligacijų 

rinkai, bet ir kiekybinio skatinimo programos, kurios metu supirkinėjami skolos vertybiniai popieriai. J. Gagnon ir kt. 

(2010) atliko tyrimą, kurio metu analizavo JAV kiekybinio skatinimo programos įtaką ilgo laikotarpio pelningumo 

pokyčiams. Šiuo tyrimu buvo išsiaiškinta, kad vertybinių popierių supirkinėjimas sukelia reikšmingą, ilgalaikį poveikį 

vertybinių popierių ilgesnio laikotarpio palūkanų normoms. Tyrimo rezultatai parodė, kad poveikis pasireiškia ne tik 

kiekybinio skatinimo programoje dalyvavusiems vertybiniams popieriams, bet ir joje nedalyvavusiems. Rezultatai taip 

pat atskleidė, kad kiekybinio skatinimo programa lėmė, jog 10 metų termino premija sumažėjo maždaug 38 – 82 baziniais 

punktais.   

Panašų tyrimą atliko ir Anglijos banko vadovo pavaduotojas C. Bean (2009), kuris tyrė Anglijos kiekybinio 

skatinimo programos pasekmes ilgo laikotarpio pelningumui. Rezultatai parodė, kad programos metu vidutinis 

pelningumo pokytis buvo apie 60 bazinių punktų. Šio tyrimo rezultatus patvirtino A. Meier (2009), tyrusi Didžiosios 

Britanijos vyriausybės obligacijų supirkinėjimo pasekmes. Tyrimo rezultatais buvo atskleista, kad vyriausybės obligacijų 

supirkinėjimas sumažino pelningumą maždaug 35-60 bazinių punktų.  

Didžiosios Britanijos skolos vertybinių popierių rinkos pokyčius kiekybinio skatinimo programos metu tyrė ir M. 

A. S. Joyce ir kt. (2011). Šio tyrimo metu mokslininkai rėmėsi atvejo analize, kurios metu sekė naujienas, susijusias su 

kiekybiniu skatinimu bei stebėjo skolos vertybinių popierių rinkos reakciją. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vidutinio ir 

ilgo termino vyriausybės vertybinių popierių pelningumas yra 100-125 baziniais punktais mažesnis nei netaikant 

kiekybinio skatinimo priemonių. Be to tyrimo metu pastebėta, kad įmonių obligacijų pelningumai taip pat sumažėja 

pasirodžius informacijai apie kiekybinį skatinimą.  

Remiantis F. Breedon ir kt. (2012), mokslininkai, tirdami kiekybinio skatinimo įtaką vertybinių popierių 

pelningumui, turi įvertinti, ar kiekybinis skatinimas turi reikšmingą poveikį vertybinių popierių pelningumui. Tyrimo 

metu gauti rezultatai patvirtino anksčiau aptartų tyrimų rezultatus, kad kiekybinio skatinimo programa turi reikšmingą 

poveikį obligacijų rinkai. Pasak tyrėjų, kiekybinio skatinimo priemonės labiausiai veikia ilgo termino obligacijų 

pelningumus.  

Tuo tarpu M. Guidolina ir kt. (2017) tyrė tradicinės monetarinės politikos plėtros, kiekybinio skatinimo ir termino 

didinimo programos įtaką įmonių obligacijų pelningumui. Naudojant trijų lygių Markovo pakeitimo modelį su 

homogeniškos vektorinės autoregresijos koeficientais buvo ištirta, kad netradicinė monetarinė politika gali lemti įmonių 

obligacijų pelningumo sumažėjimą. Vis dėlto, poveikio dydis gali priklausyti nuo prielaidų, susijusių su ilgalaikių 

Vyriausybės vertybinių popierių pelningumo mažėjimu dėl netradicinės monetarinės politikos, kuri palieka 
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neapibrėžtumą. Tolesnė analizė, paremta pelningumo svyravimais ir laukiamos infliacijos kintamuoju, atskleidė, kad 

netradicinė monetarinė politika nesukelia jokio neigiamo poveikio laukiamai infliacijai.  

Įvertinus tyrimus, nagrinėjančius CB monetarinės politikos įtaką SVP rinkai, galima teigti, kad tarp monetarinės 

politikos ir skolos vertybinių popierių rinkos egzistuoja stiprus koreliacinis ryšys. Taip pat skirtingo termino kuponinių 

obligacijų pelningumo ir palūkanų normos ryšys kinta kartu su palūkanų normų pokyčiais, todėl esant aukštoms palūkanų 

normoms, ilgalaikių obligacijų pelningumas bus artimesnis trumpalaikių obligacijų pelningumui nei žemų palūkanų 

normų atveju dėl trukmės faktoriaus. Pagrindinė daugelio tyrimų išvada, kad kiekybinis skatinimas sukelia reikšmingą, 

ilgalaikį poveikį vertybinių popierių palūkanų normoms, pasireiškiantį mažėjančiu obligacijų pelningumu.  

Išvados  

Išanalizavus teorines centrinių bankų monetarinės politikos įtakos skolos vertybinių popierių rinkai prielaidas 

prieita išvada, kad centrinių bankų vykdoma monetarinė politika susijusi su vienu pagrindinių centrinių bankų tikslų – 

kainų stabilumo, makroekonominio stabilumo, ekonominio augimo bei finansinio stabilumo palaikymu. Pagrindinės 

centrinių bankų monetarinės politikos priemonės yra palūkanų normos reguliavimas, kuris priskiriamas standartinėms 

priemonėms, bei nestandartinėms priemonėms priskiriamas kiekybinis skatinimas arba skolos vertybinių popierių 

supirkimas. Šių priemonių poveikis pasireiškia per skolos vertybinių popierių kainų pokytį, termino pasikeitimą, 

sureguliuojama šių aktyvų paklausa, taigi veikiamas ir šių vertybinių popierių pelningumas. Analizuotų tyrimų metu 

prieita išvada, kad tarp monetarinės politikos ir skolos vertybinių popierių rinkos egzistuoja stiprus koreliacinis ryšys, 

skirtingo termino kuponinių obligacijų pelningumo ir palūkanų normos ryšys kinta kartu su palūkanų normų pokyčiais. 

Taip pat kiekybinis skatinimas sukelia reikšmingą, ilgalaikį poveikį vertybinių popierių palūkanų normoms, pasireiškiantį 

mažėjančiu obligacijų pelningumu.  
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Summary  

THE IMPACT OF CENTRAL BANKS DECISIONS ON THE MARKET OF DEBT SECURITIES  

Central banks that change official interest rates have a huge impact on economy of state. As a result, other authors analyze the 

impact of monetary policy on economy. However, there is a lack of research regarding impact on the market of debt securities. The 

purpose of this study is to analyze the impact of monetary policy of central banks on the market of debt securities during the period of 

negative interest rates. The main methods used in this research are analysis of scientific literature, graphic representation, 

systematization, synthesis.  

The results of analysis showed that monetary policy of central banks is related to one of the main goals – maintenance of price, 

economic, macroeconomic and financial stability. The main measures of monetary policy determination of interest rates and 

quantitative easing have a strong correlation with the market of debt securities. Also quantitative easing has a significant long term 

effect on interest rates of securities through decreasing yield of debt securities.  

  

Mokslinio darbo vadovas: dr. Mantas Valukonis (Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas)  
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ADAPTYVIOS RINKOS HIPOTEZĖS TESTAVIMAS BALTIJOS ŠALIŲ 

AKCIJŲ RINKOSE TIRIANT SAVAITGALIO EFEKTĄ 

 
Vaida Klasauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Veikiami psichologinių ir emocinių veiksnių investuotojai elgiasi iracionaliai, taip sukeldami finansų rinkų 

neefektyvumą. Tokiose rinkose formuojasi anomalijos, įrodančios, kad neracionali investuotojų elgsena suteikia galimybę 

uždirbti anomalų pelningumą – didesnį pelningumą nepatiriant rizikos. Nepaisant to, laikui bėgant investuotojai prisitaiko 

prie rinkoje vykstančių dėsningumų, todėl joje vyraujančios anomalijos keičiasi. Rinkų efektyvumo ir anomalijų kaitą bei 

sąveiką su finansine elgsena paaiškina adaptyvios rinkos hipotezė (ARH). 

Išanalizavus ankstesnius mokslininkų atliktus Baltijos šalių akcijų rinkų tyrimus pastebėta, kad joms dažniausiai 

būdingas neefektyvumas ir sezoniškumas, todėl investuotojai, pasinaudodami įvairiomis anomalijomis, tame tarpe ir 

kalendorinėmis, gali uždirbti didesnius nei rinkos pelningumus. Baltijos šalių akcijų rinkose sezoniškumą sukelianti 

iracionali investuotojų elgsena yra tyrinėta, tačiau kol kas nėra atliktą tyrimų, atsakančių į klausimą kaip rinkos 

sezoniškumas ir investuotojų finansinė elgsena kito per ilgą laikotarpį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per santykinai ilgą 

laikotarpį keičiasi ekonominio ciklo fazės, todėl investuotojų elgsenos pokyčiai ir prisitaikymas/neprisitaikymas tampa 

itin aktualus, o tai suponuoja poreikį testuoti ARH. 

Mokslininkų atliekami tyrimai rodo, kad finansų rinkos dažniausiai yra neefektyvios. Tai patvirtina rinkoje 

egzistuojančios anomalijos, viena jų – savaitgalio efektas. Jas sukelia neracionalūs investuotojų sprendimai. Nepaisant 

to, anomalijos laikui bėgant keičiasi dėl investuotojų finansinės elgsenos. Tai reiškia, kad jie uždirba skirtingą anomalų 

pelningumą. Šis pokytis yra paaiškinamas ARH. Taigi, mokslinė problema – nustatyti, ar Baltijos šalių akcijų rinkose 

pasireiškia ARH ir kaip investuotojai gali pasinaudoti anomalaus pelningumo uždirbimo galimybėmis per ilgą laikotarpį 

priklausomai nuo ekonominio ciklo fazės. 

Tyrimo objektas – iracionali investuotojų elgsena ir savaitgalio efektas Baltijos šalių akcijų rinkose. 

Tyrimo tikslas – ištyrus efektyvios finansų rinkos ir investuotojų finansinės elgsenos tarpusavio sąveiką, parengti 

ARH testavimo naudojant savaitgalio efektą metodiką ir įvertinti jos pasireiškimą Baltijos šalių akcijų rinkose. 

Tyrimo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1. išanalizuoti ir apibendrinti efektyvios finansų rinkos ir investuotojų finansinės elgsenos tarpusavio sąveiką; 

2. parengti ARH testavimo naudojant savaitgalio efektą metodiką; 

3. įvertinti ARH pasireiškimą Baltijos šalių akcijų rinkose. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė, loginė analizė, palyginimo metodas, aprašomoji 

statistika, regresinė analizė su dichotominiais kintamaisiais, Durbin-Watson, White, Jargue-Bera, Kruskal-Wallis testai, 

GARCH (1,1) regresinė analizė. 

Tyrimo metodika 

Finansų rinkų efektyvumą pirmasis apibrėžė E. F. Fama 1970 m. Anot šio mokslininko, efektyvia rinka laikoma 

tokia, kurioje finansinių instrumentų kainos greitai reaguoja į naujos informacijos atsiradimą. Šis mokslininkas iškėlė 

efektyvios rinkos hipotezę (ERH), teigiančią, kad rinka laikoma efektyvia, jei kainos visiškai atskleidžia turimą 

informaciją. Finansinė elgsena neigia finansų rinkų efektyvumą teigdama, kad investuotojai yra „normalūs“, o ne 

racionalūs, ir savo portfelį formuoja pagal elgseną (Statman, 2008). Investuotojai turi tam tikrų emocinių ir psichologinių 

polinkių, kurie laikomi neatskiriama investavimo sprendimų priėmimo dalimi, parodančių jų neracionalumą (Baltussen, 

2009; Chandra, 2008). Viena investuotojų iracionalumo apraiškų galima laikyti kalendorines anomalijas, kurių 

dažniausiai pasitaikanti – savaitgalio efektas, apibūdinamas kaip akcijų kainų sumažėjimas pirmadieniais ir padidėjimas 

penktadieniais. Nepaisant to, šis efektas pasikartoja skirtingai, o šiuos skirtumus mokslininkai bando paaiškinti per ARH. 

Anot A. Lo (2004), ji sujungia gerai žinomas ir dažnai prieštaringas efektyvios rinkos hipotezes su finansinės elgsenos 

principais, t. y. ARH bando susieti racionalius efektyvios rinkos hipotezės principus su neracionaliais finansinės elgsenos 

principais. 

Siekiant patvirtinti arba paneigti ARH, pirmiausiai turi būti nustatyta, ar rinkose egzistuoja savaitgalio efektas. Tik 

tada testuojama, ar šis efektas keičia investuotojų elgseną ir kaip. Tyrimas atliekamas trimis etapais (1 pav.). 
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Pirmasis etapas.

Duomenų rinkimas 

ir analizė

Baltijos šalių akcijų rinkų charakteristika

Baltijos šalių akcijų rinkų duomenų analizė
Analizė ir sintezė, 

palyginimas

Antrasis etapas.

Savaitgalio efekto 

egzistavimo 

testavimas

Baltijos šalių akcijų rinkų indeksų vidutinių vienos 

dienos grąžų apskaičiavimas

Savaitgalio efekto tiriamo laikotarpio nustatymas

Regresinių modelių adekvatumo ir patikimumo 

nustatymas 

Savaitgalio efekto egzistavimo patvirtinimas arba 

paneigimas

Slenkančių langų, paslinkimo žingsnių ir jų ilgių 

nustatymas 

Grąžų priklausomybės nuo savaitgalio efekto 

nustatymas

Tyrimo imties nustatymas

GARCH regresijos modelių sudarymas

GARCH regresijos modelių adekvatumo ir 

patikimumo nustatymas

ARH patvirtinimas/paneigimas

Gautų tyrimo rezultatų interpretavimas

Loginė analizė ir 

sintezė, palyginimas, 

regresinė analizė su 

dichotominiais 

kintamaisiais, 

modelio adekvatumo 

ir patikimumo 

prielaidos, Durbin-

Watson testas, White 

testas, Jargue-Bera 

testas

Trečiasis etapas.

ARH egzistavimo 

testavimas

Loginė analizė ir 

sintezė, palyginimas, 

regresinė analizė su 

dichotominiais 

kintamaisiais 

naudojant GARCH 

(1,1), modelio 

adekvatumo ir 

patikimumo 

patikrinimas Kruskal-

Wallis testu

 

1 pav. Tyrimo loginė schema (sudaryta autorės) 

Pirmasis etapas skirtas duomenų rinkimui ir analizei. Šiame etape atliekama Baltijos šalių akcijų rinkų ir jų 

ypatumų analizė, OMX Ryga, OMX Vilnius ir OMX Talinas indeksų analizė, nustatoma tyrimų imtis. Antrajame etape 

nustatomas savaitgalio efekto pasireiškimo laikotarpis. Skaičiuojami dienos ir vidutinės dienos grąžos, jų standartiniai 

nuokrypiai, asimetriškumas ir smailumas arba lėkštumas. Rengiami tiesinės regresijos modeliai su dichotominiais 

kintamaisiais, nustatomas regresinių modelių adekvatumas ir patikimumas. Tik nustačius savaitgalio efekto pasireiškimą 

Baltijos šalių akcijų rinkose pereinama į trečią tyrimo etapą – nustatoma, kaip jis kito per visą tiriamą laikotarpį. 

Trečiajame tyrimo etape, taikant savaitgalio efekto rodiklius, pirmiausiai skaičiuojamos vienos dienos grąžos. Tada 

nustatomas slenkančiųjų langų ilgis ir jų žingsnis bei, pasitelkiant GARCH (1,1) regresijos analizę ir Kruskal-Wallis testą, 

patvirtinama arba paneigiama ARH Baltijos šalių akcijų rinkose. 

Surinkti pirminius įrodymus apie savaitgalio efekto egzistavimą (pelningumo skirtumams pagrįsti) naudojama 

aprašomoji analizė. Savaitgalio ir kitų kalendorinių efektų pasireiškimui testuoti mokslininkai (Akbulut ir kt., 2015; 

Yatiwella, De Silva, 2011; Gouider ir kt., 2015) dažniausiai naudoja tiesinės regresijos modelius su dichotominiais 

kintamaisiais. Tiesinės regresijos modelyje nepriklausomi kintamieji yra atskirų savaitės dienų grąžos. Pirmadienio grąža 

yra koduojama vienetu, visų kitų dienų – 0: 

 𝑅𝑡 = 𝛽1𝐷𝑀 + 𝛽2𝐷𝑇 + 𝛽3𝐷𝑊 + 𝛽4𝐷𝑇ℎ + 𝛽5𝐷𝐹 + 𝜀𝑡   (1) 

čia:         Rt – vidutinė vienos dienos grąža (priklausomas kintamasis); 

 DM – dichotominis kintamasis specifiniu laiku; 

 ε𝑡 – liekamoji paklaida. 

Adekvatus ir patikimas modelis laikomas tada, kai jame dominuoja sisteminė dalis, t.y. kai ji statistiškai 

reikšminga. Tokiame modelyje paklaidos yra atsitiktinis dydis, nepriklausantis nuo jokių dėsningumų. Tai reiškia, kad 

modelio paklaidos turi tenkinti klasikines modelio prielaidas: paklaidų vidurkis lygus nuliui; paklaidos neautokoreliuoja; 

paklaidų dispersija yra pastovi (ne heteroskedastiškumas); paklaidos pasiskirsčiusios pagal normalųjį skirstinį. Modeliui 

pakoreguoti ir paaiškinti liekamųjų paklaidų kintamumą pasitelkiamas GARCH (1,1) modelis. Jis analizei pasirinktas dėl 

to, kad R. F. Engle (2001) teigimu, šis modelis yra paprasčiausias ir labiausiai patikimas iš nepastovumo modelių šeimos 
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ir plačiai naudojamas įvairių mokslininkų. GARCH (1,1) regresija pasitelkiama siekiant įvertinti kintančios laike akcijų 

grąžos prigimtį: 

 ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝜀𝑡−1
2 + 𝜃ℎ𝑡−1 (2) 

čia: ht, ht-1 – sąlyginis akcijų pelningumo kintamumas atitinkamai laiko momentu t ir t-1; 

   0, 1,  – GARCH modelio koeficientai. 

GARCH modelis apibūdina pageidaujamas akcijų rinkos duomenų savybes, tačiau jis negali užfiksuoti duomenų 

nenormalumo. Dėl tos priežasties turi būti naudojamas neparametrinis Kruskal-Wallis testas tam, kad būtų įvertinta, ar 

populiacija, iš kurios paimti duomenys tyrimui, turi tokį patį skirstinį ir jautrumą vidurkių skirtumams. Norint sužinoti, 

kaip savaitgalio efektas keičiasi laikui bėgant, taikoma GARCH (1,1) regresija ir Kruskal-Wallis testas dalinėms imtims 

naudojant fiksuotą dalinės imties langą. Šiame tyrime, siekiant nustatyti savaitgalio efekto pokyčius priklausomai nuo 

ekonominių sąlygų, ir patvirtinti arba paneigti ARH, Baltijos šalių akcijų rinkos duomenys skirstomi į tris skirtingų 

laikotarpių grupes. Jos sudarytos atsižvelgiant į ekonominio ciklo fazes Baltijos šalyse 2000–2017 m. laikotarpiu. A. 

Urquhart ir F. McGroarty (2014) teigimu, fiksuotų imčių analizė gali būti per daug subjektyvi ir parodyti kalendorinės 

anomalijos išnykimą, todėl siekiant išsamiau paaiškinti kalendorinio efekto elgseną papildomai turi būti atliekama 

slenkančiųjų langų analizė. 

Tyrimo rezultatai 

Pirminių įrodymų apie savaitgalio efektą surinkimui atlikta aprašomoji analizė. Ji pateikti 1 lentelėje, naudojant 

vienos dienos grąžas. Vienos dienos OMX Vilnius indekso grąža leidžia įžvelgti savaitgalio efekto egzistavimą Lietuvos 

akcijų rinkoje. Tai parodo mažiausia vidutinė grąža pirmadieniais ir didžiausia – penktadieniais. Atkreiptinas dėmesys į 

tai, kad vidutinės grąžos tendencingai didėjo nuo pirmadienio iki penktadienio. Standartinis nuokrypis parodo, kad OMX 

Vilnius indekso grąžų sklaida taip pat buvo didžiausia pirmadienį ir mažiausia – penktadienį. Nuo pirmadienio iki 

penktadienio tendencingai mažėjanti rizika rodo, kad efektyviausios investicijos buvo penktadieniais. Asimetrijos 

koeficientas laidžia spręsti, kad visos savaitės dienos, išskyrus antradienį, turėjo daugiau neigiamų gražų reikšmių. 

Perteklinis eksceso koeficientas ir Jarque-Bera testas parodo, kad grąžos pasižymėjo nenormaliuoju skirstiniu. 

1 lentelė. Baltijos šalių akcijų rinkų indeksų grąžų aprašomoji statistika (sudaryta autorės) 

D
ie

n
a 

V
id

u
rk

is
 

M
ed

ia
n

a 

S
ta

n
d

ar
ti

n
is

 

n
u

o
k
ry

p
is

 

A
si

m
et

ri
jo

s 

k
o

ef
ic

ie
n

ta
s 

P
er

te
k

li
n

is
 

ek
sc

es
o

 

k
o

ef
ic

ie
n

ta
s 

Ja
rq

u
e-

B
er

a 

te
st

as
 

S
te

b
in

ių
 

sk
ai

či
u

s 

OMX Vilnius 

Pirmadienis -0,025 0,000 1,100 -0,547 27,184 28639,54 939 

Antradienis 0,008 0,000 1,030 0,268 13,561 7123,616 939 

Trečiadienis 0,056 0,057 0,910 -0,893 12,736 6397,58 939 

Ketvirtadienis 0,071 0,051 0,993 -0,875 40,170 62564,02 939 

Penktadienis 0,091 0,073 0,873 -0,858 10,121 4075,15 939 

OMX Ryga 

Pirmadienis -0,081 0,000 1,414 -1,130 15,404 9376,47 939 

Antradienis 0,027 0,000 1,271 -0,292 10,889 4597,80 939 

Trečiadienis 0,060 0,026 1,313 -0,440 14,749 8443,97 939 

Ketvirtadienis 0,112 0,019 1,477 0,353 24,063 22421,57 939 

Penktadienis 0,122 0,063 1,399 -0,507 19,436 14652,96 939 

OMX Talinas 

Pirmadienis 0,002 0,000 1,160 1,000 17,348 11797,72 939 

Antradienis 0,027 0,041 1,026 -0,467 5,391 1156,34 939 

Trečiadienis 0,076 0,024 1,010 0,050 6,493 1629,04 939 

Ketvirtadienis 0,043 0,048 1,038 -0,197 6,950 1872,20 939 

Penktadienis 0,083 0,084 1,022 -0,168 9,351 3384,49 939 

Tyrimo rezultatai savaitgalio efektą leidžia įžvelgti ir Latvijos akcijų rinkoje. Kaip ir Lietuvos akcijų rinkoje, taip 

ir šioje rinkoje pirmadieniai pasižymėjo neigiamomis grąžomis, o grąžos tendencingai didėjo nuo pirmadienio iki 

penktadienio. Nepaisant to, OMX Ryga indekso grąžų rizika savaitės dienų laikotarpiu mažėjimo tendencija 

nepasižymėjo ir pirmadieniais bei penktadieniais išliko labai panaši. Ketvirtadienis išsiskyrė didžiausiu OMX Ryga 
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indekso grąžų svyravimu. Be to, tai vienintelė savaitės diena, kai grąžos pasižymėjo teigiama asimetrija. Perteklinis 

eksceso koeficientas ir Jarque-Bera testas parodė, kad indekso grąžos taip pat pasiskirstę pagal nenormalųjį skirstinį. 

Estijos akcijų rinkoje, skirtingai nei Lietuvos ir Latvijos, vidutinė akcijų rinkos indekso grąža visomis savaitės 

dienomis buvo teigiama. Šioje rinkoje taip pat stebima mažiausia grąža pirmadienį ir didžiausia – penktadienį. Grąžų 

rizika buvo didžiausia pirmadienį. Pirmadieniais, kaip ir ketvirtadieniais, buvo daugiau teigiamų grąžų nei neigiamų. 

Perteklinis eksceso koeficientas ir Jarque-Bera testas parodė, kad OMX Talinas indekso grąžos taip pat pasiskirstę pagal 

nenormalųjį skirstinį. Dėl šios priežasties regresinis modelis bus koreguojamas pasitelkiant GARCH (1,1) modelį, kuris 

suteiks galimybę gauti tikslesnius rezultatus ir eliminuoti liekamųjų paklaidų autokoreliaciją. 

Apibendrinant gautus tyrimo rezultatus daroma išvada, kad investuotojai į Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių 

akcijas ilguoju laikotarpiu galėjo pasinaudoti rinkų seklumu, kitų investuotojų neracionalumu ir, pasirinkę tinkamą 

investavimo strategiją, uždirbti anomalias grąžas. 

Aprašomoji statistika suteikė galimybę įžvelgti savaitgalio efektą visose trijose Baltijos šalių akcijų rinkose, tačiau 

jos pateikiamų duomenų nepakanka įrodyti, kad ši anomalija tikrai egzistuoja. Tam tikslui atliekama regresinė analizė su 

dichotominiais kintamaisiais, kurios modeliai leidžia pagrįsti savaitgalio efektą, o statistiniai testai – nustatyti jų 

patikimumą ir grąžų reikšmingumą. 2 lentelėje pateikti regresinės analizės su dichotominiais kintamaisiais rezultatai 

atskirose Baltijos šalių akcijų rinkose 2000–2017 m. 

2 lentelė. Regresinės analizės rezultatai testuojant savaitgalio efektą Baltijos šalių akcijų rinkose (sudaryta 

autorės) 

Diena Koeficientas 
Standartin

ė paklaida 
t statistika 

Tikimyb

ė 
R2 F testas 

Durbin-

Watson 

testas 

White 

testas 

OMX Vilnius 

Pirmadienis -0,025 0,032 -0,788 0,431 

0,004 3,312* 1,744 0,272 

Antradienis 0,008 0,032 0,237 0,813 

Trečiadienis 0,056 0,032 1,733 0,083 

Ketvirtadienis 0,071 0,032 2,214 0,027 

Penktadienis 0,091 0,032 2,825 0,005 

OMX Ryga 

Pirmadienis -0,081 0,045 -1,808 0,071 

0,004 3,803* 1,938 0,612 

Antradienis 0,027 0,045 0,603 0,546 

Trečiadienis 0,060 0,045 1,345 0,179 

Ketvirtadienis 0,112 0,045 2,486 0,013 

Penktadienis 0,122 0,045 2,719 0,007 

OMX Talinas 

Pirmadienis 0,002 0,034 0,050 0,960 

0,003 2,596** 1,712 0,334 

Antradienis 0,027 0,034 0,790 0,429 

Trečiadienis 0,076 0,034 2,220 0,026 

Ketvirtadienis 0,043 0,034 1,252 0,211 

Penktadienis 0,083 0,034 2,421 0,016 

*p<0,1; **p<0,05 

Iš 2 lentelėje pateikto F testo matyti, kad regresiniai modeliai su dichotominiais kintamaisiais duoda geresnius 

rezultatus nei modeliai su vienintele konstanta, atitinkamai Lietuvos ir Latvijos akcijų rinkoje su tikimybe p<0,01, o 

Estijos akcijų rinkoje – su tikimybe p<0,05. Visais trimis atvejais itin mažas determinacijos koeficientas rodo, kad gauti 

tyrimo rezultatai negali būti naudojami rinkos indeksų grąžai prognozuoti. Nepaisant to, tai nesukelia problemų tolimesnei 

analizei, kadangi reikšmingumas ir ženklas yra svarbesni nei faktinės koeficientų reikšmės. 

Iš t statistikos galima spręsti, kad Baltijos šalių akcijų rinkose itin ryškus indeksų grąžos sezoniškumas. Lietuvos 

akcijų rinkoje stipriausias ir reikšmingiausias ryšys yra tarp OMX Vilnius indekso grąžos ir grąžos penktadieniais (t=2,82; 

p<0,01). Tyrimo rezultatai leidžia patvirtinti savaitgalio arba penktadienio efektą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad taip pat 

stiprus ir statistiškai reikšmingas yra ryšys tarp indekso grąžos ir grąžos ketvirtadieniais (t=2,21; p<0,05). Pirmadienio, 

antradienio ir trečiadienio grąžos pasižymi silpnesniu ryšiu, be to, šis ryšys nėra statistiškai reikšmingas. Latvijos akcijų 

rinkoje taip pat stipriausias ir reikšmingiausias ryšys yra tarp OMX Ryga indekso grąžos ir grąžos penktadieniais (t=2,72, 

p<0,01). Tai suponuoja išvadą, kad ir šioje akcijų rinkoje egzistuoja savaitgalio efektas. Be to, stiprus ir statistiškai 

reikšmingas ryšys taip pat yra fiksuojamas tarp indekso grąžos ir grąžos ketvirtadieniais (t=2,48; p<0,01). Estijos akcijų 

rinka išsiskiria tuo, kad savaitgalio efektas fiksuojamas su silpnesniu ryšiu ir mažesne tikimybe (t=2,42, p<0,05). Be to, 

tarp OMX Talinas grąžos ir grąžos ketvirtadieniais stebimas gerokai silpnesnis ir nereikšmingas ryšys. Nepaisant to, šioje 
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akcijų rinkoje pasireiškė santykinai stiprus ryšys tarp indekso grąžos ir grąžos trečiadieniais (t=2,22, p<0,05). 

Apibendrinant sezoniškumo tyrimo savaitgalio efekto požiūriu Baltijos šalių akcijų rinkose rezultatus galima daryti 

išvadą, kad Lietuvos ir Latvijos akcijų rinkose veikiantys investuotojai pasižymi didesniu iracionalumu, nei Estijos akcijų 

rinkoje veikiantys investuotojai. 

Kaip jau buvo minėta metodinėje dalyje, regresinio modelio paklaidos turi tenkinti klasikines modelio prielaidas. 

Pirmoji prielaida – paklaidų vidurkis lygus nuliui – nėra testuojama, ji priimama be išlygų. Antroji prielaida reikalauja, 

kad paklaidos būtų pasiskirsčiusios pagal normalųjį skirstinį. Normalumui patikrinti buvo apskaičiuotas Jarque-Bera 

testas, kuris pateiktas aprašomosios statistikos lentelėje. Trečioji prielaida reikalauja, kad paklaidos nebūtų tarpusavyje 

susijusios, t.y. neautokoreliuotų. Tam pasitelkiamas Durbin-Watson testas. Jo reikšmės rodo, kad OMX Ryga indekso 

dienos grąžos autokoreliacija nepasižymi, o OMX Vilnius ir OMX Talinas dienos grąžos pasižymi labai nežymia teigiama 

autokoreliacija. Ketvirtoji regresinio modelio prielaida yra ta, kad paklaidų dispersija yra pastovi, t.y. duomenys yra ne 

heteroskedastiški, o homoskedastiški. Heteroskedastiškumui patikrinti pasitelkiamas White testas. Tyrimo rezultatai 

patvirtina duomenų homoskedastiškumo hipotezę visose Baltijos šalių akcijų rinkose, nes White testo patikimumo 

reikšmės yra mažesnės už 0,05. 

Aprašomosios statistikos duomenys parodė Baltijos šalių akcijų rinkos indeksų nenormalųjį skirstinį, o sudaryti 

regresiniai modeliai leido įžvelgti nežymią autokoreliaciją. Dėl tos priežasties pasitelktas GARCH (1,1) modelis. Pagal jį 

gauti rezultatai pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. GARCH (1,1) analizės rezultatai testuojant savaitgalio efektą Baltijos šalių akcijų rinkose  

(sudaryta autorės) 

Diena 
Koeficienta

s 

Standartinė 

paklaida 
z statistika Tikimybė R2 

Durbin-Watson 

testas 

OMX Vilnius 

Pirmadienis -0,034 0,018 -1,852 0,064 

0,002 1,744 

Antradienis 0,040 0,021 1,928 0,054 

Trečiadienis 0,080 0,021 3,879 0,000 

Ketvirtadienis 0,076 0,020 3,804 0,000 

Penktadienis 0,100 0,021 4,762 0,000 

α0 0,005 0,000 13,584 0,000 

α1 0,071 0,003 27,009 0,000 

θ 0,931 0,002 536,189 0,000 

OMX Ryga 

Pirmadienis -0,071 0,029 -2,454 0,014 

0,003 1,938 

Antradienis 0,059 0,031 1,880 0,060 

Trečiadienis 0,070 0,027 2,621 0,009 

Ketvirtadienis 0,132 0,028 4,654 0,000 

Penktadienis 0,155 0,029 5,315 0,000 

α0 0,052 0,003 18,040 0,000 

α1 0,124 0,005 22,889 0,000 

θ 0,848 0,006 153,903 0,000 

OMX Talinas 

Pirmadienis -0,014 0,019 -0,752 0,452 

0,001 1,713 

Antradienis 0,032 0,020 1,555 0,120 

Trečiadienis 0,064 0,021 2,976 0,003 

Ketvirtadienis 0,040 0,022 1,848 0,065 

Penktadienis 0,109 0,022 4,982 0,000 

α0 0,010 0,001 9,736 0,000 

α1 0,128 0,005 25,669 0,000 

θ 0,876 0,004 223,389 0,000 
 

Sudarytas GARCH (1,1) modelis taip pat patvirtino savaitgalio efekto egzistavimą Baltijos šalių akcijų rinkose. 

Vertinant Lietuvos akcijų rinką matyti, kad stipriausias ir reikšmingiausias ryšys yra tarp OMX Vilnius indekso grąžos ir 

grąžos penktadieniais (z=4,76; p<0,01). Kiek silpnesnis, tačiau taip pat stiprus ir reikšmingas ryšys pastebimas tarp 

vidutinės rinkos grąžos ir grąžos trečiadieniais (z=3,88; p<0,01) bei ketvirtadieniais (z=3,80; p<0,01). Skirtingai nei 

regresiniame modelyje, GARCH (1,1) modelio rezultatai parodė, kad OMX Vilnius rinkoje ryšiai tarp savaitės dienos ir 

vidutinės rinkos grąžos patikimi visoms dienoms (p<0,1). Latvijos akcijų rinkoje taip pat stipriausias ir reikšmingiausias 
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ryšys yra tarp OMX Ryga indekso grąžos ir grąžos penktadieniais (z=5,32; p<0,01). Be to, ryšiai reikšmingi tarp vidutinės 

savaitės grąžos ir grąžos visomis savaitės dienomis (p<0,1). Kiek kitokie rezultatai gauti Estijos akcijų rinkoje, kadangi 

pirmadieniais ir antradieniais šie ryšiai silpnesni ir nereikšmingi. Nepaisant to, ir šioje rinkoje stebimas stipriausias ir 

patikimiausias ryšys tarp vidutinės savaitės grąžos ir grąžos penktadieniais (z=5,32; p<0,01). 

Taigi, GARCH (1,1) modelis tik patvirtina sezoniškumą Baltijos šalių akcijų rinkose. Gauti rezultatai patvirtino 

stiprų ir reikšmingą savaitgalio efektą Lietuvos ir Latvijos akcijų rinkose, kiek silpnesnį ir mažiau reikšmingą – Estijos. 

Darytina išvada apie didesnį Lietuvos ir Latvijos akcijų rinkose veikiančių investuotojų iracionalumą Estijos akcijų rinkų 

atžvilgiu. A. M. Andries ir kt. (2017), ištyrę Rytų ir Vidurio Europos šalių akcijų rinkas, taip pat nustatė, kad Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos akcijų rinkose savaitgalio efektas pasireiškia didžiausia grąža ir reikšmingumu penktadieniais, 

palyginus su kitomis savaitės dienomis. Atliktas savaitgalio efekto testavimas parodo, kad šis efektas egzistuoja visose 

trijose Baltijos šalių akcijų rinkose, todėl galima testuoti ARH, siekiant nustatyti, kaip savaitgalio efektas kito per 

laikotarpį. Adaptyvios rinkos hipotezei patvirtinti arba paneigti kiekvienai rinkai sudarytas GARCH (1,1) modelis 

atskiriems laikotarpiams bei apskaičiuotas Kruskal–Wallis testas (4 lentelė). 

4 lentelė. GARCH (1,1) regresijos ir Kruskal – Wallis testo rezultatai Baltijos šalių akcijų rinkose 

(sudaryta autorės) 

  

Sąlyginis 

vidurkis 
Sąlyginė dispersija 

Kruskal-Wallis 

β α0 α1 θ 

OMX Vilnius 

2000 m. sausis –2007 m. gruodis 
0,177***        

(4,628) 

0,251*** 

(9,721) 

0,210*** 

(8,629) 

0,490*** 

(10,586) 
7,980* 

2008 m. sausis –2009 m. kovas 
0,110              

(0,688) 

0,125*** 

(3,170) 

0,256*** 

(4,088) 

0,713*** 

(13,355) 
2,393 

2009 m. balandis–2017 m. gruodis 
0,086***        

(3,382) 

0,004*** 

(11,815) 

0,771*** 

(21,116) 

0,925*** 

(376,350) 
4,931 

OMX Ryga 

2000 m. sausis –2007 m. gruodis 
0,163***         

(3,628) 

0,102*** 

(13,319) 

0,225*** 

(15,920) 

0,723*** 

(56,654) 
1,583 

2008 m. sausis –2009 m. kovas 
0,019              

(0,134) 

0,147*** 

(2,742) 

0,264*** 

(4,680) 

0,714*** 

(12,643) 
2,133 

2009 m. balandis–2017 m. gruodis 
0,148***        

(3,321) 

0,028*** 

(12,087) 

0,065*** 

(15,771) 

0,915*** 

(181,222) 
5,940 

OMX Talinas 

2000 m. sausis –2007 m. gruodis 
0,102***        

(3,024) 

0,009*** 

(5,517) 

0,124*** 

(15,750) 

0,088*** 

(156,816) 
0,225 

2008 m. sausis –2009 m. kovas 
-0,162                      

(-0,965) 

0,043*** 

(3,225) 

0,148*** 

(3,893) 

0,851*** 

(28,438) 
2,468 

2009 m. balandis–2017 m. gruodis 
0,127***         

(4,221) 

0,013*** 

(8,264) 

0,139*** 

(19,031) 

0,858*** 

(129,056) 
2,487 

*p<0,1; ***p<0,01. 

Reikšmingiausi ir statistiškai patikimiausi rezultatai gauti penktadieniais, todėl sąlyginio vidurkio koeficientai 

skaičiuoti ir pateikti šiai dienai. Pagal GARCH (1,1) modelį apskaičiuotos regresijos reikšmės visose Baltijos šalių akcijų 

rinkose turi panašias tendencijas. Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad Lietuvos ir Latvijos akcijų rinkose didžiausia 

ir reikšmingiausia grąža penktadieniais gauta 2000–2007 m. Skirtingai nei šiose rinkose, Estijos rinkoje didžiausia ir 

reikšmingiausia grąža penktadieniais gauta 2009 m. balandžio – 2017 m. gruodžio mėn. Finansinės krizės laikotarpiu 

penktadienio efektas visose trijose Baltijos šalių akcijų rinkose išnyko. Vidutinė grąža penktadieniais Lietuvos ir Latvijos 

akcijų rinkose išliko teigiama, o Estijoje – neigiama. Tyrimo rezultatai suponuoja išvadą, kad investuotojų elgsena 

savaitgalio efekto atžvilgiu yra kintanti. Galimybė pasipelnyti uždirbant anomalų pelningumą iš investavimo strategijų, 

grįstų savaitgalio efektu, išnyksta ekonomikos ir finansų rinkų nuosmukio laikotarpiu. Kintanti investuotojų elgsena 

patvirtina adaptyvios rinkos hipotezę Baltijos šalių akcijų rinkose. Kruskal–Wallis testas parodė, kad tirtų indeksų grąžos 

visais tiriamais laikotarpiais turi tokį patį skirstinį ir jautrumą vidurkių skirtumams, o tai suponuoja išvadą, kad modelis 

yra tinkamas. 

Dalinių imčių analizė leido patvirtinti adaptyvios rinkos hipotezę savaitgalio efekto atžvilgiu visose Baltijos šalių 

akcijų rinkose. Nepaisant to, pasirinktos dalinės imties dydis, subjektyviai fiksuojant lango ilgį, gali lemti tai, kad tam 

tikra laiko nulemta investuotojų elgsena gali būti prarasta. Siekiant išvengti tokios elgsenos praradimo sudaromas 

GARCH (1,1) regresijos modelis slenkantiems langams. Visų Baltijos šalių akcijų rinkos indeksų grąžos suskirstytos į 14 
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slenkančių langų, kurie yra 5 metų ilgio ir pasislenka per 1 metų žingsnį. Toks modelis atspindi kalendorinių efektų ir 

investuotojų elgsenos pokyčius per visą laikotarpį. 

Kaip matyti iš 2 paveikslo, tirtų rinkos indeksų penktadienio grąžų reikšmingumas per laikotarpį keitėsi. Visose 

Baltijos šalių akcijų rinkose į modelio langą įtraukus pirmuosius finansinės krizės metus pastebimas ryškus penktadienio 

grąžos reikšmingumo mažėjimas. Jam pradėjus mažėti savaitgalio efektas rinkose silpnėjo, kol galiausiai išnyko. 

Žemiausias t-statistikos taškas pasiektas 2007–2011 m. Iš pateikto grafiko taip pat matyti, kad didesni indeksų 

penktadienio grąžos reikšmingumai Lietuvos ir Latvijos akcijų rinkose pasiekti iki finansinės krizės, o Estijos rinkoje – 

po finansinės krizės. 

 

2 pav. GARCH (1,1) regresijos rezultatai Baltijos šalių akcijų rinkose slenkantiems langams (sudaryta autorės) 

GARCH (1,1) regresijos rezultatai slenkantiems langams taip pat patvirtina investuotojų finansinės elgsenos 

kitimą per laikotarpį ir adaptyvios rinkos hipotezę Baltijos šalių akcijų rinkose. 

Išvados 

Efektyvia rinka laikoma tokia, kurioje finansinių instrumentų kainos atspindi istorinius duomenis, greitai reaguoja 

į naujos informacijos atsiradimą ir nei vienas investuotojas negali uždirbti anomalaus pelningumo. Prieštaraudama 

klasikinėms finansų teorijoms iracionali investuotojų finansinė elgsena rinkas paverčia neefektyviomis. Ši elgsena 

sąlygojama investuotojų emocijų ir psichologinių savybių, kurios laikomos neatskiriama investavimo sprendimų 

priėmimo dalimi. Dėl to atsirandantis investuotojų iracionalumas sukelia rinkos anomalijas, kurios laikui bėgant kinta. Šį 

kitimą mokslininkai bando paaiškinti adaptyvios rinkos hipoteze. 

Adaptyvios rinkos hipotezei Baltijos šalių akcijų rinkose patvirtinti arba paneigti atliekamas tyrimas, kurį sudaro 

trys etapai. Pirmasis etapas skirtas duomenų rinkimui ir analizei. Antrajame skaičiuojamos vidutinės dienos grąžos, 

sudaromi regresiniai modeliai su dichotominiais kintamaisiais, tikrinamos modelio adekvatumo prielaidos ir savaitgalio 

efekto egzistavimas Baltijos šalių akcijų rinkose. Trečiajame – patvirtinama / paneigiama adaptyvios rinkos hipotezė. 

Aprašomoji statistika suteikė galimybę įžvelgti savaitgalio efektą visose trijose Baltijos šalių akcijų rinkose, o tai 

patvirtino regresijos su dichotominiais kintamaisiais ir GARCH (1,1) modeliai. Pagal gautus Baltijos šalių akcijų rinkose 

rezultatus galima daryti išvadą, kad Lietuvos ir Latvijos akcijų rinkose veikiantys investuotojai pasižymi didesniu 

iracionalumu, nei Estijos akcijų rinkoje veikiantys investuotojai. Dalinių imčių analizė parodė adaptyvios rinkos hipotezę 

savaitgalio efekto atžvilgiu visose Baltijos šalių akcijų rinkose, ir tai patvirtino GARCH (1,1) regresijos rezultatai 

slenkantiems langams. Tyrimo rezultatai suponuoja išvadą, kad investuotojų elgsena savaitgalio efekto atžvilgiu yra 

kintanti. Galimybė pasipelnyti uždirbant anomalų pelningumą iš investavimo strategijų, grįstų savaitgalio efektu, išnyksta 

ekonomikos ir finansų rinkų nuosmukio laikotarpiu. 
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Summary 

TESTING THE ADAPTIVE MARKET HYPOTHESIS IN THE BALTIC STOCK MARKETS WHILE 

ASSESSING THE WEEKEND EFFECT 

Irrational investors’ actions cause the inefficiency of financial markets. They are confirmed by existing market anomalies. 

Nevertheless, anomalies change over the time due to investors’ financial behaviour, which is explained by the Adaptive Market 

Hypothesis. The purpose of this research is to develop the AMH testing method using the weekend effect and to assess its occurrence 

in the Baltic stock markets. An analysis of the AMH is carried out, which consists of three stages. The research has revealed the 

existence of the weekend effect on all Baltic stock markets. Furthermore, it has been observed that investors in Lithuanian and Latvian 

stock markets are characterized by greater irrationality than investors on the Estonian stock market. The subsample analysis and 

GARCH (1,1) regression for rolling windows have confirmed the AMH in respect of the weekend effect on all Baltic stock markets. 

The possibility to benefit from earning abnormal profits from investment strategies based on the weekend effect disappears in times of 

economic and financial downturn. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vilija Aleknevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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FINANSINIO SVERTO POVEIKIS ŽEMĖS ŪKIO VERSLO SUBJEKTŲ 

VEIKLOS REZULTATAMS: TEORINĖ ANALIZĖ 

 
Greta Stončiuvienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Nuolat augant pasaulio gyventojų skaičiui žemės ūkis, kaip pagrindinis maisto tiekimo sektorius įgauna vis didesnę 

reikšmę. Kartu tai yra viena rizikingiausių verslo šakų dėl savo priklausomybės nuo gamtinių sąlygų. Gaunamą derlių 

sąlygoja sezoniškumas, o tai lemia ir ūkių finansinius rezultatus.  

Dėl žemės ūkio sektoriaus sezoniškumo, nenuspėjamų gamtinių sąlygų bei kitų patiriamų rizikų ūkiams tenka 

skolintis. Pasiskolinus siekiama plėsti veiklą, atnaujinti įrangą, padidinti veiklos efektyvumą, tačiau neanalizuojama, kaip 

prisiimti įsipareigojimai ir galutiniai veiklos rezultatai koreliuoja tarpusavyje. Didelę dalį turto finansuojant skolomis 

galima tikėtis didesnio įmonių veiklos efektyvumo, tačiau didelės skolos gali padidinti potencialias įmonių nemokumo 

problemas. Mokslinėje literatūroje gana plačiai analizuojamas įsiskolinimo lygio, arba kitaip – finansinio sverto ir veiklos 

rezultatus atspindinčių finansinių rodiklių ryšys, tačiau pasigendama finansinio sverto vertinimo, analizuojant jo poveikį 

Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos rezultatams. 

Skolinto kapitalo, kuris didina arba mažina įmonių finansinį svertą, nauda bei ryšys su įmonių veiklos rezultatais 

gana plačiai nagrinėjamas tiek užsienio, tiek lietuvių mokslininkų darbuose (Nassar, 2016; Stekla, Gryčova, Homolka, 

2015; Zelgalve, Berzkalne, 2015; Dyraitė, 2014; Martirosianienė, 2014; Wu, Guan, Myers, 2014; Amjad, Tufail, 2012; 

Sharif et al., 2012; Shaheen, Malik, 2012; Afza, Hussain, 2011; Kipišas 2004). Analizuojant finansinio sverto ir veiklos 

rezultatų tarpusavio ryšius, mokslininkai dažnai gauna kontraversiškus rezultatus: kai kuriais atvejais ryšys randamas 

stiprus ir tiesinis, kitais – atvirkštinis arba netgi visai nerandama jokio ryšio. Tokie skirtingi rezultatai gaunami dėl to, jog 

tyrimuose analizuojamos skirtingų pramonės šakų įmonės, kurios tiriamos įvairiais laikotarpiais ir kiekvienas autorius 

pasirenka skirtingus finansinius rodiklius, kuriuos analizuoja. Šios priežastys, sąlygojančios tyrimų 

nevienareikšmiškumą, parodo būtinybę analizuoti kiekvienos verslo šakos ar net atskirų ūkio subjektų finansinio sverto 

pasirinkimus ir jų poveikį įmonės veiklos rezultatus.  

Nepakankamai analizuojamas skolų lygis, nežinojimas, ką prisiimti įsipareigojimai didina: veiklos efektyvumą ar 

nemokumo problemas, gali sąlygoti neteisingai priimamus verslo sprendimus.  

Tyrimo objektas – finansinis svertas.  

Tyrimo tikslas - išanalizavus mokslinių tyrimų rezultatus pateikti finansinio sverto poveikio žemės ūkio verslo 

subjektų veiklos rezultatams vertinimo metodikos etapus. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atlikti mokslinės literatūros, skirtos finansinio sverto poveikio žemės ūkio verslo subjektų veiklos 

rezultatams tirti, analizę. 

2. Pateikti finansinio sverto poveikio žemės ūkio verslo subjektų veiklos rezultatams vertinimo metodikos 

etapus. 

3. Pagrįsti finansinio sverto poveikio žemės ūkio verslo subjektų veiklos rezultatams vertinimo metodikos etapų 

turinį ir nuoseklumą. 

Tyrimo metodai - atliekant mokslinės literatūros analizę naudoti mokslinių šaltinių analizės, sintezės bei 

indukcijos metodai. Nustatant finansinio sverto žemės ūkio verslo subjektų veiklos rezultatams vertinimo aspektus, 

naudoti apibendrinimo bei dedukcijos metodai.  

Tyrimo rezultatai 

Finansinis svertas gali būti apibūdinamas kaip skolinto kapitalo apimtis, kurią įmonė ar investuotojas pasirenka 

finansuodamas savo veiklą, arba kaip matas, kuris parodo, kokia apimtimi įmonė naudojasi skolintu ar nuosavu kapitalu 

turto finansavimui (Shah Fasih Ur Rehman, 2013). 

Finansinis svertas atspindi įmonės kapitalo struktūrą, kuri parodo, kokią turto dalį įmonė finansuoja nuosavomis 

lėšomis, o kokią – skolintomis. Finansinis svertas kai kurių mokslininkų dar vadinimas įsiskolinimo lygiu (Zelgalve; 

Berzkalne, 2015; Martirosianienė, 2014).  

Finansinis svertas bet kurioje verslo šakoje, tame tarpe ir žemės ūkio sektoriuje yra svarbus įrankis, norint 

kontroliuoti kapitalo struktūrą. Pastebimos tendencijos, jog žemės ūkio sektoriuje finansinio sverto rodiklis kyla ir tai 

signalizuoja apie didėjančią finansinę riziką (Ellinger, Featherstone, Boehlje, 2016; Bradūnas, Kozlovskaja, 2014; 
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Sambotin ir kt., 2013; Fabozzi, 2010). Finansinė rizika savo ruožtu daro poveikį įmonių finansiniams rodikliams, todėl 

aktualu analizuoti, kokį finansinio sverto poveikį veiklos rezultatams nustato mokslininkai.  

Išanalizavus įvairius finansinio sverto poveikio veiklos rezultatams empirinius tyrimus, pastebėta, jog skirtingi 

autoriai gauna skirtingus rezultatus. Vieni tyrimai atskleidžia, jog finansinio sverto ir pelningumo ryšys yra teigiamas 

(Shah Fasih Ur Rehman 2013; Aliu, 2010), o kiti – kad šis ryšys yra neigiamas (Zelgalve, Berzkalne, 2015; Banerjee, De, 

2014; Fareed, Zulfiqar 2014; Shaheen, Malik 2012). Dėl šios priežasties buvo išskirta keletas veiksnių, kurie lemia šiuos 

kontraversiškus rezultatus: 

• valstybės, kurių įmonės yra analizuojamos, skiriasi savo ekonominiu išsivystymo lygiu; 

• tyrimo laikotarpiai patenka į skirtingus ekonominio ciklo etapus; 

• pasirenkami skirtingi rodikliai finansiniam svertui išreikšti bei analizei naudojamų rodiklių skaičius; 

• pasirenkami skirtingi veiklos rezultatus išreiškiantys finansiniai rodikliai bei jų skaičius. 

Išanalizavus mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus, matyti, jog atliekant empirinius tyrimus svarbu įvertinti, kokie 

rodikliai, tiek finansinio sverto, tiek veiklos rezultatų, yra labiausiai tinkami skaičiuoti pagal analizuojamą verslo subjektą. 

Be to, Lietuvoje mokslininkai analizuoja žemės ūkio riziką lemiančius veiksnius (Kozlovskaja, 2014; Bradūnas, 

Kozlovskaja, 2014), aptaria galimas žemės ūkio rizikas ir jų vertinimo būdus (Girdžiūtė, 2014; Girdžiūtė, Slavickienė, 

2011), tačiau neaptikta tyrimų, kuriuose analizuojamas Lietuvos ūkių finansinis svertas ir jo poveikis ūkių veiklos 

rezultatams.  

Mokslinės literatūros analizė padėjo pagrindus finansinio sverto poveikio žemės ūkio verslo subjektų veiklos 

rezultatams  metodikos sudarymui. Remiantis išanalizuota moksline literatūra, parengta finansinio sverto poveikio žemės 

ūkio verslo subjektų  veiklos rezultatams metodikos sudarymo loginio nuoseklumo schema (2 pav.).  

 

 

2 pav. Finansinio sverto poveikio ūkininko ūkio veiklos rezultatams metodikos sudarymo loginis nuoseklumas 

(sudaryta darbo autorės) 

J. Stekla, M. Gryčova ir J. Homolka (2015) savo tyrime naudojo du finansinio sverto rodiklius: 

įsipareigojimų/nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų/viso turto santykinius rodiklius. Įsipareigojimų/viso turto santykis 

parodo kiek įmonės turimo turto yra finansuojama skolomis ir parodo sugebėjimą padengti ilgalaikius įsipareigojimus 

(Schönbohm, 2013).  Įsipareigojimų/nuosavo kapitalo santykį autoriai naudoja nustatyti, kiek  vienam nuosavo kapitalo 

eurui tenka prisiimtų įsipareigojimų ir laiko šį rodiklį finansnės rizikos matu. Atlikus mokslinės literatūros analizę 

nustatyta, jog finansinis svertas dažniausiai ir yra išreiškiamas minėtais dviem rodikliais – įsipareigojimų ir turto santykiu 

arba įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykiu (Kulcsar 2015; Zelgalve, Berzkalne, 2015; Martirosianienė, 2014; 

Fareed, Zulfiqar 2014; NASDAQ OMX, 2010). 

Finansinio sverto apskaičiavimo būdo pasirinkimui žemės ūkio verslo subjektams didžiausią poveikį daro tai, 

jog tiriamieji subjektai gali būti tiek labai mažos, tiek labai didelės įmonės (atsižvelgiant į naudojamos žemės plotą) ir 

nebūtinai skolintis lėšas iš bankų ar kitų kredito įstaigų, už kurias turi būti mokamos palūkanos. Todėl apskaitant 

įsipareigojimus turėtų būti įtraukiami ne tik ūkio įsipareigojimai, už kuriuos mokamos palūkanos, tačiau ir kiti 

įsipareigojimai, t.y. skolos tiekėjams, gauti avansai, mokesčių skolos. Be to, finansinio sverto vardiklyje gali būti 

skaičiuojamas nuosavas kapitalas arba turtas, priklausomai nuo to, kieno požiūriu – savininko ar kreditorių, norima 

analizuoti įsiskolinimo lygį.  

Autoriai P. Ellinger, A. Featherstone, M. Boehlje (2016) ir J. P. Damijan (2014) kaip vieną iš finansinio sverto 

apskaičiavimo būdų siūlo įsipareigojimų ir vidutinio pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 

EBITDA (angl. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) santykį. Tokį skaičiavimo būdą 

mokslininkai siūlo atsižvelgiant į dideles ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas, kurios ypatingai dažnai matomos žemės 

Gautų rezultatų analizė ir interpretavimas

Tyrimo hipotezių patikrinimas

Tyrimo hipotezės

Statistinių ryšių tarp finansinių rodiklių nustatymas

Žemės ūkio verslo subjektų veiklos rezultatus atspindinčių finansinių rodiklių pasirinkimas

Žemės ūkio verslo subjektų finansinio sverto rodiklių pasirinkimas
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ūkio sektoriuje dėl gaunamų dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti. Naudojant EBITDA eliminuojamos nusidėvėjimo 

sąnaudos ir tiksliau atspindima ūkio finansinė padėtis.  

Atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos specifiškumą bei įvairių autorių siūlomus naudoti įsiskolinimo lygio 

skaičiavimo rodiklius, formuojant žemės ūkio verslo subjektų finansinio sverto poveikio finansiniams rodikliams 

metodiką siūloma naudoti  tris rodiklius: visų įsipareigojimų santykį su nuosavu kapitalu, visų įsipareigojimų santykį su 

turtu bei visų įsipareigojimų ir EBITDA santykį.   

Analizuojant, kurie finansiniai rodikliai geriausiai atspindi veiklos rezultatus, ir kiek jų turi būti, bendro sutarimo 

tarp mokslininkų tai pat nėra. S.S. Karaca (2012) pateikia 24 rodiklius, C.O.T. Pech, M. Noguera, M. ir S. White (2015) 

– 14 rodiklių;  A. Tamošaitienė, D. Juškevičienė ir kt. (2010) – 12 rodiklių, L. Martirosianienė, N.Stončiuvienė ir D. 

Zinkevičienė (2016) – 11 rodiklių, A. Schönbohm (2013) – 8, jų nuomone, svarbius finansinius rodiklius.  Kadangi 

veiklos rezultatus atspindinčių rodiklių yra daug, pasirenkami tie, kurie yra dažniausiai naudojami praktikoje ir gali būti 

pritaikyti apskaičiuojant pasirinktų verslo subjektų duomenis. Minėtų autorių tyrimuose dažniausiai siūlomi naudoti 

finansiniai rodikliai yra atsargų apyvartumo, skubaus mokumo, pardavimų pelningumo, turto pelningumo, kapitalo 

pelningumo, skolos lygio, palūkanų padengimo,  grynojo apyvartinio kapitalo, turto apyvartumo, pajamų, tenkančių 

vienai akcijai, dividendų, tenkančių vienai akcijai bei įvairūs kiti rodikliai. 

Mokslininkų, analizuojančių finansinio sverto ir įmonių veiklos rezultatų tarpusavio ryšius, tyrimuose, dažniausiai 

skaičiuojami veiklos rezultatus atspindintys rodikliai pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. Finansiniai santykiniai rodikliai apibūdinantys veiklos rezultatus finansinio sverto tyrimuose 

(sudaryta darbo autorės) 

Autorius 
Siūlomas skaičiuoti 

rodiklis 

Rodiklio apskaičiavimo 

metodika 

Fareed, Zulfiqar (2014); Dyraitė (2014); 

Martirosianienė (2014); Amjad, Bilal, Tufail (2012); 

Ezeoha (2008); Kipišas (2004) 

Turto materialumas 

(Tangibility) 

Ilgalaikis turtas/visas turtas 

Nassar (2016); Vithessonthi, Tongurai (2015); 

Gweyi, Karanja (2014); Fareed, Zulfiqar (2014); 

Banerjee, De (2014); Rehman (2013); Amjad, Bilal, 

Tufail (2012); Aliu (2010); Ezeoha (2008); Kipišas 

(2004) 

Turto pelningumas 

(ROA) 

grynasis pelnas/turtas arba 

EBIT/turtas 

Dyraitė (2014); Kipišas (2004) Turto apyvartumas Padavimų pajamos/visas turtas 

 

Turto materialumo rodiklis parodo, kiek įmonė turi ilgalaikio materialaus turto visame įmonės turte. Šis rodiklis 

dažnai yra vertinamas kreditorių, kadangi teikiant paskolas reikalaujama įmonės turto kaip užstato. Turto pelningumas 

parodo, kiek vienas turto euras uždirba grynojo pelno. Turto apyvartumo rodiklis parodo, kiek vienas turto euras uždirba 

pardavimo pajamų. 

Taip pat kaip vienas svarbesnių rodiklių, kuris neskaičiuojamas finansinio sverto tyrimuose, tačiau naudojamas 

kitus tyrimus atliekančių autorių, yra grynojo apyvartinio kapitalo koeficientas. Šis koeficientas apskaičiuojamas kaip 

trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų skirtumo ir trumpalaikio turto santykis. Šis santykis parodo, kokia 

trumpalaikio turto suma yra finansuojama ilgalaikiais finansavimo šaltiniais (Martirosianienė, Stončiuvienė, 

Zinkevičienė, 2016).  

Atsižvelgus tiek į bendrai autorių įvairiems tyrimams pasirenkamus finansinius rodiklius, tiek į finansinio sverto 

tyrimuose dažniausiai naudojamus finansinius rodiklius, siūloma kaip pagrindinius ir geriausiai žemės ūkio verslo 

subjektų veiklos rezultatus atspindinčius rodiklius naudoti turto pelningumo, turto materialumo, turto apyvartumo 

rodiklius bei grynojo apyvartinio kapitalo koeficientą.  

Nagrinėjant finansinio sverto ir veiklos rezultatus atspindinčių finansinių rodiklių ryšius, moksliniuose tyrimuose 

paprastai naudojami aprašomosios, koreliacinės ir regresinės statistinės analizės metodai (Nassar, 2016; Stekla, Gryčova 

Homolka, 2015; Vithessonthi, Tongurai, 2015; Zelgalve, Berzkalne, 2015; Banerjee, De, 2014; Gweyi, Karanja, 2014; 

Fareed, Zulfiqar, 2014; Shah Fasih Ur Rehman, 2013). Formuojamoje finansinio sverto poveikio veiklos rezultatams 

metodikoje siūloma naudoti minėtus aprašomosios, koreliacinės ir regresinės statistinės analizės metodus.  

Atliekant koreliacinę bei regresinę analizes pirmiausia nustatoma, kokie priklausomi ir nepriklausomi kintamieji 

bus naudojami. Kintamasis, kurio reikšmes norima prognozuoti vadinamas priklausomu kintamuoju, o kintamieji, pagal 

kurių reikšmes prognozuojama – nepriklausomi kintamieji.  Kadangi norima išsiaiškinti, kokį poveikį finansinis svertas 

daro žemės ūkio verslo subjektų veiklos rezultatams, remiantis išanalizuota moksline literatūra, priklausomais 

kintamaisiais siūloma pasirinkti minėtus turto pelningumo (TP), turto materialumo (TM), turto apyvartumo (TA) rodiklius 
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ir  grynojo apyvartinio kapitalo koeficientą (GAK) (veiklos rezultatus atspindintys rodikliai), o nepriklausomais 

kintamaisiais: įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykį (Į/NK); įsipareigojimų ir turto santykį (Į/T) ir įsipareigojimų 

santykį su EBITDA (Į/EBITDA) (finansinio sverto rodikliai).   

Nustačius priklausomus ir nepriklausomus kintamuosius, sudaromi daugialypės regresijos modeliai: 

                              𝑇𝑃𝑖 = 𝑎 + 𝑏1Į/𝑁𝐾𝑖 + 𝑏2Į/𝑇𝑖 + 𝑏3Į/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖 + 𝑒𝑖;                                   (1) 

                                     𝑇𝑀𝑖 = 𝑎 + 𝑏1Į/𝑁𝐾𝑖 + 𝑏2Į/𝑇𝑖 + 𝑏3Į/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖 + 𝑒𝑖;                                  (2) 

                                     𝑇𝐴𝑖 = 𝑎 + 𝑏1Į/𝑁𝐾𝑖 + 𝑏2Į/𝑇𝑖 + 𝑏3Į/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖 + 𝑒𝑖;                                   (3) 

                                     𝐺𝐴𝐾𝑖 = 𝑎 + 𝑏1Į/𝑁𝐾𝑖 + 𝑏2Į/𝑇𝑖 + 𝑏3Į/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖 + 𝑒𝑖;                                (4) 

Sudarius regresinius modelius, toliau turi būti iškeliamos hipotezės, kurios parodo, kokių rezultatų yra tikimasi iš 

tyrimo. Patikrinus hipotezių teisingumą ir regresinių modelių tinkamumą galima atlikti prognostinius skaičiavimus, kaip 

kinta finansinis svertas, kintant veiklos rezultatams. 

Taigi, norint atlikti finansinio sverto poveikio žemės ūkio verslo subjektų veiklos rezultatams empirinį tyrimą 

pirmiausia nustatoma, kokie priklausomi ir nepriklausomi kintamieji bus naudojami atliekant koreliacinę bei regresinę 

analizes. Nustatant kintamuosius būtina atsižvelgti į žemės ūkio veiklos specifiškumą bei pabrėžti, kokie duomenys bus 

įtraukiami apskaičiuojant finansinius rodiklius.  

Nustačius tyrimo kintamuosius, toliau gali būti formuojami daugialypės regresijos modeliai bei hipotezės. Atlikus  

šiuos veiksmus galima vykdyti empirinį tyrimą ir nustatyti finansinio sverto poveikį Lietuvos žemės ūkio verslo subjektų 

veiklos rezultatams. Gautus rezultatus siūloma analizuoti pagal žemės ūkio verslo subjekto dydį, kuris išreiškiamas per 

dirbamos žemės plotą.  

Išvados 

Finansinis svertas – tai matas, kuris parodo, kokia apimtimi įmonė naudojasi skolintu ar nuosavu kapitalu turto 

finansavimui. Finansinis svertas dažniausiai skaičiuojamas dviem rodikliais – įsipareigojimų ir turto santykiu arba 

įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykiu. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį,  jog į įmonių įsipareigojimus įeina ne tik 

įsipareigojimai, už kuriuos mokamos palūkanos, bet ir skolos tiekėjams, gauti avansai, įsipareigojimai mokesčiams ir 

pan., todėl skaičiuojant finansinio sverto rodiklį tampa aktualu detalizuoti, kas sudaro įsipareigojimus tiriamuose 

objektuose.  

Pastebimos tendencijos, jog žemės ūkio sektoriuje finansinio sverto rodiklis kyla ir tai signalizuoja apie didėjančią 

finansinę riziką. Finansinė rizika savo ruožtu daro poveikį įmonių finansiniams rodikliams, todėl aktualu analizuoti, kokį 

finansinio sverto poveikį veiklos rezultatams nustato mokslininkai. 

Išanalizavus empirinius tyrimus pastebėta, jog įvairūs moksliniai tyrimai pateikia skirtingas finansinio sverto 

poveikio veiklos rezultatams išvadas, todėl buvo išskirti 4 veiksniai, kurie lemia šiuos rezultatus: valstybių ekonominio 

išsivystymo lygio skirtumai; skirtingi ekonominio ciklo etapai, kai atliekami tyrimai; pasirenkami skirtingi rodikliai 

finansiniam svertui išreikšti bei analizei naudojamų rodiklių skaičius; pasirenkami skirtingi veiklos rezultatus 

išreiškiantys finansiniai rodikliai bei jų skaičius. 

Rengiant finansinio sverto poveikio ūkių veiklos rezultatams metodiką, svarbiausi aspektai yra: finansinio sverto 

rodiklių pasirinkimas; veiklos rezultatus atspindinčių rodiklių pasirinkimas; statistinių tyrimo metodų pasirinkimas, 

tyrimo hipotezių nustatymas, jų patikrinimas bei rezultatų analizė. 

Finansinio sverto poveikis verslo subjektų veiklos rezultatams, remiantis išanalizuota moksline literatūra, yra 

nustatomas atliekant statistines analizes, kuriose būtina atrinkti, kokie priklausomi ir nepriklausomi kintamieji bus 

vertinami. Kaip priklausomi kintamieji pasirinkti turto pelningumo, turto materialumo, turto apyvartumo rodikliai ir 

grynojo apyvartinio kapitalo koeficientas. Kaip nepriklausomi kintamieji pasirinkti įsipareigojimų/nuosavo kapitalo, 

įsipareigojimų/turto ir įsipareigojimų/EBITDA santykiai.  

Nustatant tiriamų kintamųjų priežastingumą toliau sudaromi regresiniai modeliai, tikrinamas jų tinkamumas ir 

formuojamos hipotezės. Patikrinus hipotezių teisingumą galima atlikti prognostinius skaičiavimus, kaip kinta finansinis 

svertas kintant žemės ūkio verslo subjektų veiklos rezultatams.  
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Summary 

IMPACT OF FINANCIAL LEVERAGE ON FINANCIAL PERFORMANCE OF AGRICULTURAL 

BUSINESS ENTITIES: THEORETICAL ANALYSIS 

           The aim of the research is to present the stages of the methodology for the assessment of the impact of financial 

leverage on financial performance of agricultural business entities.  

Financing a large part of company’s assets by the debt, can be expected to increase the efficiency of business 

activities. On the other hand, high debt can increase potential insolvency problems in the company. Insufficient analysis 

of the debt level, ignorance of how commitments that are undertaken can affect financial performance may result as 

incorrect business decisions. The main aspects of the methodology of financial leverage impact on the financial 

performance of agricultural business entities are: the choice of leverage indicators; the choice of financial performance 

indicators; the choice of statistical research methods, determination and verification of hypotheses and analysis and 

interpretation of the obtained results. 
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IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMOS 

EFEKTYVUMO DAUGIAKRITERINIS VERTINIMAS 

 
Inesa Šačkienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
Mokesčių administravimas, kaip jį apibrėžia Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – 

MAĮ), tai mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų 

mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo pareigų vykdymas ir teisių įgyvendinimas. 

Mokesčių sistema – individualus kiekvienos valstybės pasirinkimas, kaip spręsti apmokestinimui keliamus 

uždavinius, ji apima ne tik pačius valstybėje egzistuojančius mokesčius, bet ir socialinę, ekonominę bei fiskalinę politiką, 

kitaip tariant, mokesčių sistema nėra vien tik mokesčiai, ši sąvoka kur kas platesnė, tačiau daugelis mokslininkų mokesčių 

sistemos efektyvumą nagrinėjo tik per pačių mokesčių efektyvumo prizmę (Das – Gupta, A., Estrada, G.B., Park, D., 

(2016); Štreimikienė, D., Mikalauskienė, A. (2006), Koncevičienė, I., Prievelis, M. (2012), Novošinskienė, A. (2013) ir 

kt.). Ruškytės, D., Rutkausko A. V. ir Navicko, V. (2012) teigimu: mokesčių sistemos samprata mokslinėje literatūroje 

dažniausiai nagrinėjama kaip ryšių tarp mokesčių sistemos elementų visuma, išskiriant jų mikroekonominį ir 

makroekonominį vaidmenį. Giriūnienė, G. (2014) nurodo, kad daugelis mokslininkų vis tik prieina bendros nuomonės, 

sutikdami, kad „mokesčių sistema - tai tarpusavyje susijusių, vienas kitą papildančių, ribojančių ir sąlygojančių šalyje 

renkamų mokesčių sistema, sudaryta pagal bendruosius apmokestinimo principus, įskaitant ir mokesčių, kaip jos sudėtinių 

elementų administravimą“. Taigi, mokesčių administravimo procesas, neabejotinai yra sudėtinė mokesčių 

administravimo sistemos dalis, reikalaujanti atskiro vertinimo. 

Pastaruoju metu Lietuvos mokesčių administravimo sistema pakito, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – 

VMI) 2015 m. pristatė išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (toliau - i. MAS), nuo 2016 m. spalio mėn. pradėjo 

veikti pirmieji šios sistemos posistemiai. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau - LLRI) atliko ekspertizę dėl 

išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (2015), kurioje teigiama: „Išmaniąją mokesčių sistemą i. MAS privalu 

įvertinti kompleksiškai. Dėl numatomo sistemos poveikio šalies verslui, visuomenei būtina išsamiai pristatyti ne tik 

privalumus, bet ir sistemos veikimo principus bei kylančias rizikas.“ Taigi, yra poreikis atlikti i. MAS efektyvumo 

kompleksinį vertinimą. 

Tyrimo tikslas – parengti išmaniosios mokesčių administravimo sistemos efektyvumo daugiakriterinio vertinimo 

modelį. 

Tyrimo objektas – išmanioji mokesčių administravimo sistema. 

Tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamoji analizė, mokslinės literatūros analizė ir sintezė, indukcijos ir dedukcijos, 

duomenų grupavimas, palyginimas, apibendrinimas, SAW metodas. 

Rezultatai 

Mokesčių administravimo sistema tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje evoliucionuoja. Mokslinėje literatūroje 

nurodoma, kad pastaroji gali būti apibūdinama šiomis skirtingomis ir evoliucionavimo įtakotomis sąvokomis: tradicinė 

mokesčių administravimo sistema, elektroninė mokesčių administravimo sistema bei išmanioji mokesčių administravimo 

sistema (Tanzi, 1992; Ozgen, 2012; D‘Ascenzo, 2015, Lutes, 2015) . 

Tanzi (1992) tradicinę mokesčių administravimo sistemą įvardino kaip mokesčių mokėtojo pareigą mokėti 

mokesčius ir mokesčių administratoriaus pareigą mokesčius surinkti ir administruoti, naudojant tradicines priemones 

(popierines deklaracijų formas, tiesioginį kontaktavimą su mokesčių mokėtoju ir pan.), o tuo metu  elektroninė mokesčių 

administravimo sistema jau buvo pakankamai svarbus žingsnis siekiant pagerinti mokesčių administravimą, nes leido 

atlikti su mokesčių deklaravimu ir jų sumokėjimu susijusias operacijas atlikti elektroninėje erdvėje, sukuriant dviejų 

atskirų posistemių sistemą (Ozgen, 2012). Waweru (2013) teigia, kad elektroninė mokesčių sistema yra sistema, sukurta 

rankinei sistemai pakeisti. Ji užtikrina visiškai integruotus ir automatizuotus mokesčių administravimo sprendimus.  

Tačiau, vis dėlto vis daugiau šalių, o taip pat ir Lietuva nuo šiuo metu vyraujančios elektroninės mokesčių 

administravimo sistemos pereina prie išmaniosios. Kad informacinės technologijos daro didelį poveikį mokesčių 

administravimo efektyvumui pripažįsta  ir užsienio autoriai Bird, 2010,  D‘Ascenzo, 2015. 

Jimenez, G. ir kt. (2013) teigia, kad skirtingų informacinių technologijų taikymas šiuolaikiniame mokesčių 

administravimo procese apima tuos pačius keturis pajėgumus: pagrindinės mokesčių sistemos automatizavimas 

palengvina darbo eigos valdymą automatizuoja visas mokesčių administratoriaus funkcijas, e-mokesčių sistemos padeda 
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teikti informaciją mokesčių mokėtojams, bei automatizuoja neatitikimų nustatymo procesus, rizikos valdymo sistemos 

leidžia nustatyti rizikas ir užkirsti kelią pažeidimams, o informacijos valdymo sistemos palengvina duomenų surinkimo 

procesą ir sklaidą. 

Galima teigti, kad kiekvienos šalies mokesčių sistema yra unikali, tačiau bet kokiu atveju turėtų atitikti 

suinteresuotųjų šalių (valstybės, mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų) lūkesčius, nes, anot K. Levišauskaitės 

ir K. Šinkūnienės (2006), tik tokią mokesčių sistemą, kuri atitinka mokesčių mokėtojų ir administratorių lūkesčius, galima 

vadinti efektyvia. Minėtų autorių teigimu,  mokesčių sistemą galime vadinti efektyvia, jei yra užtikrinamas biudžeto 

pajamų surinkimas bei teisingas tų lėšų panaudojimas ir šis paaiškinimas labai artimas efektyvumo sąvokos išaiškinimui. 

Okwori, J., Ochinyabo, S. (2014) taip pat pažymi, kad efektyvi mokesčių sistema gali būti tik tuomet, kai yra dedamos 

visos pastangos mažiausiomis sąnaudomis surinkti didžiausią galimą pajamų dalį. Kad, kuo yra geresnė  mokesčių 

sistema, tuo daugiau surenkama mokesčių, pripažįsta ir Gaigalienė, A. bei kt. (2016), konstatuodami, kad mokesčių 

administravimo srities gerinimas yra kiekvienos valstybės prioritetas. Taip pat ir kiti autoriai (D‘Ascenzo, 2015; Weeghel 

ir kt.,  2016) pritaria, kad tinkamos mokesčių administravimo sistemos sukūrimas realizuotų bendrą mokesčių sistemos 

efektyvumą ir didesnį mokesčių surinkimą.  

R. Bird (2010) teigimu, kad mokesčių administravimas būtų efektyvus reikalingi trys dalykai: politinė valia, aiški 

strategija ir pakankami ištekliai, o tai, kaip administruojami mokesčiai, tiesiogiai įtakoja jų pajamas. Simanauskas, L. 

(2000) informacinės sistemos efektyvumą apibūdina kaip bendrą sistemos savybę, rodančią jos tinkamumą vykdyti tam 

tikras funkcijas, o Corner, R. (1989) teigia, kad efektyvumas gali būti įvertinamas kaip papildoma nauda, gaunama 

įdiegus sistemą. 

Mokesčių sistemos išmanumo apraiškos Lietuvoje - dar visai neseniai Valstybinės mokesčių inspekcijos pristatyta 

i. MAS. VMI (2015) nurodo, kad i. MAS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai kaupti, tvarkyti 

mokesčių mokėtojų elektroninių kasos aparatų operacijų, važtaraščių ir krovinių vežimo, mokesčių mokėtojų pajamų – 

išlaidų apskaitos, nustatytai mokesčių mokėtojų aibei standartizuotus apskaitos duomenis ir formuoti preliminarias PVM 

deklaracijas, analizuoti turimus duomenis. i. MAS  – tai atsakas į nuolat augantį poreikį kompiuterizuoti daugelį operacijų 

ir tokiu būdu sutaupyti ne tik laiko, bet ir kitų resursų. i.MAS suteikia kur kas lankstesnes galimybes pateikti ir tvarkyti 

dokumentus virtualiu būdu bei užtikrinti, kad buhalterinės apskaitos paslaugos būtų teikiamos operatyviau.  i.MAS 

apimtis – septynių posistemių sukūrimas ir įdiegimas, kurių, tikslai ir uždaviniai apibendrinami 1 lentelėje. 

1 lentelė. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemiai, jų tikslai ir rezultatai (sudaryta autorės) 

i.EKA 

Tikslas. Diegti naujas išmaniųjų kasos aparatų elektronines paslaugas, paremtas techniniais ir programiniais 

sprendimais, kurie sudarytų sąlygas mažinti administracinę naštą verslui, gerintų mokesčių administravimą bei leistų 

mažinti neapskaitomų pajamų mastą. 

Rezultatai. Užtikrintas kasos aparatų duomenų saugumas apribojant galimybes neleistinam fiskalinių duomenų 

koregavimui; sumažintos mokesčių mokėtojų manipuliavimo kasos aparatų duomenimis galimybės; efektyvi duomenų 

perdavimo į VMI sistemą, detalios analizės galimybės; automatinis duomenų panaudojimas preliminarios PVM 

deklaracijos formavimui; automatinis duomenų panaudojimas apskaitos vedimui smulkiam verslui;nebėra poreikio 

pildyti popierinio kasos operacijų žurnalo, saugoti popierinių kontrolinių juostų, dėl to atsiranda realūs sutaupymai; 

sąžiningi mokesčių mokėtojai nėra trukdomi, nesukeliama papildoma administracinė našta. 

i.SAF 

Tikslas. Mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, gerinti mokesčių administravimo efektyvumą ir mažinti 

neapskaitomų pajamų mastą sukuriant sąlygas mokesčių mokėtojui pateikti sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu 

standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis mokesčių administratoriui ir galimybę gauti e. paslaugas. i.SAF 

projektu kuriama paslauga yra skirta mokesčių mokėtojui pateikti PVM sąskaitų faktūrų duomenis, vykdant kasdienines 

mokesčių mokėtojo prievoles. 

Rezultatai. Sukurtos preliminarių deklaracijų parengimo, e. sąskaitų faktūrų išrašymo ir gavimo (tik smulkiam verslui), 

mokesčių mokėtojų informavimo apie sąskaitų faktūrų neatitikimus paslaugos. i.SAF kryžminami tik PVM sąskaitų 

faktūrų registrų duomenys, tačiau i.SAF nustatyti kryžminimo rezultatai mokesčių mokėtojams nėra įpareigojantys, 

mokėtojai gali juos taisyti, gali nereaguoti, mokesčių administratorius sankcijų netaiko, o neatitikimai pateikiami tik 

i.MAS pranešimų dėžutėje.  

i.VAZ 

Tikslas. Sukurti technines/programines priemones, kurios ūkio subjektams sudarytų galimybes išrašyti, perduoti, gauti 

ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui kelių transportu Lietuvos Republikos teritorijoje, taip pat padėtų 

gerinti mokesčių administravimą ir mažintų pajamų apskaitymo bei mokesčių vengimo mastą. 
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Rezultatai. Sumažėjusi administracinė našta mokesčių mokėtojams, ypač smulkiajam verslui, dėl patogesnio važtaraščių 

išrašymo būdo. Važtaraščiai išrašomi ir tvirtinami tiesiogiai sistemoje, atsisakoma popierinių važtaraščių (palengvinimas 

verslui); efektyvesnė prekių judėjimo kontrolė, kadangi duomenys pateikiami vienoje sistemoje standartizuotu būdu; 

supaprastintos krovinių pervežimo procedūros ir užtikrinta patikimesnė duomenų apsauga; sutrumpinamas važtaraščių 

administravimo laikas mokesčių mokėtojams. 

i.APS 

Tikslas. Suteikti elektronines apskaitos tvarkymo paslaugas individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir 

smulkiam verslui, panaudojant i.MAS kaupiamus duomenis, tokiu būdu mažinant administracinę naštą mokesčių 

mokėtojui bei užtikrinant efektyvesnę smulkaus verslo pajamų apskaitymo ir mokestinių prievolių vykdymo kontrolę. 

Rezultatai. Sudaryta galimybė pajamų ir išlaidų žurnalus pildyti i.APS, apskaitos nebereikės tvarkyti popieriniuose 

žurnaluose, taip pat sumažės apskaitos klaidų tikimybė, kadangi automatinėmis priemonėmis i.APS naudotojai bus 

informuojami apie apskaitos klaidas, bus sudarytos galimybės gauti pagalbą, konsultacijas aktualiais mokesčių 

klausimais. 

i.SAF-T 

Tikslas. Didinti VMI veiklos efektyvumą mokesčių mokėtojų mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės srityje, 

standartizuojant ir automatizuojant mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą mokesčių 

administratoriui, jų apdorojimą ir įvertinimą, tokiu būdu mažinant mokesčių mokėtojams tenkančią administracinę naštą 

bei didinant mokesčių apskaitymą ir surinkimą į valstybės biudžetą. 

Rezultatai. Efektyvesnis VMI atliekamas mokesčių mokėtojo kontrolės procesas, standartizuojant ir automatizuojant 

šias kontrolės veiksmų procedūras: buhalterinės apskaitos duomenų teikimą mokesčių administratoriui SAF-T 

rinkmenoje ir jos patikimumo įvertinimą; buhalterinės apskaitos duomenų, teikiamų mokesčių administratoriui SAF-T 

rinkmenoje, teisingumo įvertinimą, mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių vykdymo teisingumo įvertinimą; kitas 

kontrolės veiksmų procedūras – standartizuoti ir automatizuoti e. auditai. 

i.MAMC 

Tikslas. Sukaupti mokesčių apskaitos, analitikos, mokesčių mokėtojų rizikos valdymo kompetencijas, kurios 

panaudojamos mokesčių administravimo efektyvumo didinimui, vienoje vietoje įsteigiant kompetencijų centrą. 

Rezultatai. Mikro analizės srityje bus parengta mokesčių mokėtojų mikro lygmens analizės, modeliavimo ir rizikos 

valdymo metodika, makro analizės srityje – parengta makro lygmens mokesčių administravimo analizės metodika ir 

elgsenos analizės – parengtos savanoriško prievolių vykdymo skatinimo gairės 2019 - 2023 m. 

i.KON 

Tikslas. Sudaryti sąlygas kasdienių mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų stebėsenai, rizikos subjektų nustatymui ir 

operatyvių veiksmų formavimui ir užtikrinti mokestinių pažeidimų prevenciją. 

Rezultatai. Efektyvesnis  mokesčių administravimas, automatizuojant kontrolės procedūrų valdymą, kuris leis 

operatyviai apdoroti i.MAS apimtyje gaunamus mokesčių mokėtojų PVM sąskaitų-faktūrų, važtaraščių duomenis, 

gautinus kasos aparatų operacijų, individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų veiklos duomenis, nustatyti 

neatitikimus/pažeidimus, skirti terminus klaidų pašalinimui bei nustačius rizikos atvejus, taikyti atitinkamas poveikio 

priemones. 

Aukščiau pateiktoje lentelėje detaliai pristatyta, kiekvienos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos tikslai 

bei rezultatai. Visi kartu šie posistemiai – išmanioji mokesčių administravimo sistema, o šio darbo tikslas yra įvertinti 

šios sistemos efektyvumą, t. y. teikiamą naudą. Šiuo metu Lietuvoje veikia du iš išmaniosios mokesčių administravimo 

sistemos posistemių - i. SAF  ir i. VAZ, ir tai sąlygoja tam tikrus apribojimus išmaniosios mokesčių administravimo 

sistemos efektyvumo vertinimui, t. y. kol kas galima įvertinti efektyvumą tik šių dviejų posistemių apimtyje, tačiau vėliau, 

sukurta metodika gali būti pritaikoma visų posistemių efektyvumui vertinti. 

LLRI ekspertų (2015) vertinimu, reikia atlikti siūlomos sistemos administracinės naštos bei galimų alternatyvų 

vertinimą, atsižvelgiant ne tik į fiskalinę valstybės politiką, bet ir poveikį verslo sąlygoms. LLRI vertinimu siūloma 

įvertinti šias rizikas, susijusias su i. MAS sistemos įdiegimu: 

- Programos įgyvendinimas bus brangus, o egzistuoja didelė tikimybė, kad sistema neveiks.                

- Kadangi ūkio subjektų naudojamos techninės priemonės labai skiriasi pagal savo sudėtingumą ir funkcijų 

spektrą, ne visas jas bus galima suderinti su standartinės apskaitos duomenų rinkmenos nuostatais. 

- Nuostatų reikalavimų našta labai apsunkintų smulkųjį verslą. 

- Perprogramuoti ir pritaikyti teikti duomenis su i. MAS suderintu formatu sudėtingas buhalterinės apskaitos 

programas brangiai kainuos ir ilgai užtruks. Numatyti duomenų teikimo pagal standartinės apskaitos duomenų 

rinkmenos reikalavimus terminai yra per trumpi. 

- Finansinis poveikis verslui ir galimos siūlomos sistemos alternatyvos įvertintos neišsamiai. 

- Siūlomos sistemos nuostatos ne sumažins administracinę naštą verslui, o dubliuos egzistuojantį reguliavimą. 

Mokesčių administravimas Lietuvoje gana sudėtingas ir brangus. Lietuvoje yra 24 mokesčiai. Kaip teisingai juos 

apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti nurodoma ir įstatymuose, ir poįstatyminiuose aktuose, ir įspūdingos apimties 

valstybinės mokesčių inspekcijos parengtuose atskirų mokesčių įstatymų komentaruose. Įstatymų pakeitimai Lietuvoje 
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gana dažni, o mokesčių sistemą dar labiau komplikuoja tai, kad mokesčių mokėtojui yra privalu pildyti ir mokesčių 

administratoriui teikti aibę ataskaitų, deklaracijų ir kitų informacinių įsipareigojimų. Šių įsipareigojimų vykdymas imlus 

mokesčių mokėtojui laikui, taip pat reikalauja finansinių investicijų.  

Todėl, įgyvendinant Lietuvoje i. MAS aiškiai matyti tam tikros rizikos, kurios akivaizdžiai negali būti atribojamos 

nuo i. MAS privalumų.  Visų pirma, i. MAS įgyvendinimas – gana ilgas procesas laiko atžvilgiu, jis brangiai kainuos tiek 

mokesčių mokėtojui, tiek mokesčių administratoriui (nors projektas finansuojamas ES lėšomis, tačiau jo įgyvendinimui 

reikės ir valstybės biudžeto lėšų), o jį įgyvendinus gali būti įvairių sutrikimų, be to atnešama nauda gali neatitikti lūkesčių.  

Viešojo sektoriaus informacinių sistemų diegimo praktika neretai sulaukia aštrios kritikos. Nuolat girdime apie 

stringančias, vartotojų poreikių neatitinkančias viešojo sektoriaus informacines sistemas. Informacinių sistemų 

sukūrimas, įdiegimas ir realizavimas dažnai brangiai kainuoja, yra lėtai įgyvendinamas, o informacinėms sistemoms 

pradėjus veikti susiduriama su trikdžiais. Net ir dabartinė elektroninė mokesčių deklaravimo sistema nėra tobula, 

mokesčių mokėtojai neretai susiduria su įvairiais sutrikimais, o išmanioji mokesčių administravimo sistema yra gerokai 

platesnio masto. 

Neabejotina ir tai, kad įdiegus i. MAS mokesčių administravimas taps brangesnis. Nurodoma, kad išmanioji 

sistema sumažins administracinę naštą, nes bus atsisakyta popierinių dokumentų ir popierinių kasos aparatų žurnalų 

pildymo ir iš to kildinama būsima nauda, tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kad šie žurnalai yra reikalingi ir įmonėms, jie 

nebuvo sukurti tik vien mokesčių administratoriaus poreikiams tenkinti, todėl, gali būti, jog įmonių poreikius atitinkantis 

žurnalizavimas ir toliau išliks, o išmaniosios mokesčių administravimo sistemos teikiama nauda bus mažesnė nei tikimasi. 

Išlaidas, susijusias su išmaniosios mokesčių sistemos Lietuvoje diegimu neabejotinai patirs ir jau patyrė ir 

mokesčių mokėtojai. Pastariesiems teko adaptuotis prie naujo duomenų pateikimo standarto, samdyti IT specialistus, savo 

naudojamų sistemų tobulinimo, atnaujinimo ir pritaikymo prie naujų reikalavimų. Neišvengiamai kainuos ir elektroninių 

kasos aparatų įsigijimas, nes ne visi ūkio subjektai  juos turi, o prisitaikymo prie i. MAS išlaidos sunkiausiai pakeliamos 

smulkiajam ir vidutiniam verslui. Tačiau, tai nereiškia, kad mokesčių sistemos nereikia keisti, savalaikis išmaniosios 

mokesčių sistemos efektyvumo vertinimo modelio sukūrimas leistų priimti tinkamus sprendimus, susijusius su Lietuvos 

mokesčių sistemos kaita. 

Autorės nuomone, ilgainiui išmanioji mokesčių administravimo sistema turi tapti efektyvios bei darnios mokesčių 

administravimo sistemos dalimi, todėl itin svarbu rasti tinkamus metodus išmatuoti jos efektyvumą. Nagrinėjant mokesčių 

sistemą per mokesčių administravimo prizmę, tikslinga vertinti mokesčių sistemą kaip ne tik mokesčių visumą, bet ir 

administravimo efektyvumą atskirai. Tokio pobūdžio vertinimams atlikti vis plačiau taikomi daugiakriteriniai metodai 

(Figueira, J. ir kt. 2005, Ginevičius, R. ir kt. 2006; Ginevičius, R., Podvezko, V. 2008). Daugiakriterinio vertinimo metodų 

taikymas suteikia galimybę kiekybiškai įvertinti bet kokio sudėtingumo socialinius reiškinius išreikštus daugeliu skirtingų 

kiekybinių ir kokybinių rodiklių. Šie metodai turi privalumą, kad į vieną apjungiamąjį rodiklį apjungia tiek teigiamą tiek 

neigiamą įtaką tiriamam reiškiniui sudarančius rodiklius. Toks apjungimas yra pasiekiamas normalizavimo pagalba, visus 

rodiklius paverčiant bedimensiais, t. y. tarpusavyje palyginamais (Ginevičius, R., Podvezko, V. 2008). 

Guitouni, A. ir Martel, J.M. (1998) schematizavo daugiakriterinio vertinimo metodų taikymą bendraja prasme:  

 

1 pav. Daugiakriterinio vertinimo modelio schema (sudaryta autorės pagal Guitoni, A., Martel, J.M., 1998) 

Autorės nuomone, daugiakriterinio vertinimo metodai turi būti adaptuojami konkrečiai situacijai. Norint užtikrinti 

sėkmingą išmaniosios mokesčių administravimo sistemos naudojimą būtina atlikti jos vertinimą, tačiau pati išmaniosios 
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mokesčių administravimo sistemos efektyvumo sąvoka nėra apibrėžta, tai susiję su jos teikiamos naudos suvokimu. 

Skirtingi šios sistemos naudotojai nevienodai suvokia jos teikiamą naudą, pavyzdžiui, tie kurie teikia duomenis, tie kurie 

apdoroja, ir tie kurie naudojasi rezultatais. Teoriškai visos išlaidos ir visa nauda turėtų būti apskaičiuota, tačiau praktiškai, 

tai atlikti sudėtinga.  

Tamošiūnienė, R. ir kt. teigia (2006), kad daugiakriteriniai efektyvumo vertinimo metodai skirstomi į dvi grupes: 

paprastieji (geometrinis vidurkis, rodiklių reikšmių ir svorių sandaugų suma - SAW (Simple Additive Weighing) bei 

vienetų suma) ir sudėtingieji (TOPSIS, ELECTRA, PROMETHEE, VIKOR, kompleksinis proporcingais, supaprastintas 

kompleksinis bei kiti metodai). Šių autorių nuomone, tam tikriems efektyvumo rodikliams apibendrinti užtenka taikyti 

pirmosios būdų grupės daugiakriterinius vertinimo metodus (SAW, geometrinis vidurkis). 

Mokesčių sistemos efektyvumą daugiakriteriniu aspektu pirmieji Lietuvoje vertino Bivainis,  

J. Skačkauskienė, J. (2009), pastarieji metodo pasirinkimą pagrindė tokio pobūdžio tyrimų, kurie leistų teikti 

įvairiapusiškus siūlymus mokesčių sistemos tobulinimui, trūkumu. Autorės nuomone, analogiška situacija yra ir su  

išmaniosios mokesčių administravimo sistemos efektyvumo vertinimu. Minėti autoriai rodiklių reikšmingumui nustatyti 

naudojo plačiai naudojamą AHP ir ekspertinio vertinimo metodus. Autorės nuomone, siekiant  parinkti konkretų 

daugiakriterinio vertinimo metodą, tikslinga išanalizuoti keleto metodų privalumus ir trūkumus. 

Svarbu pažymėti, kad ne visi daugiakriterinio vertinimo metodai tinka išmaniosios mokesčių administravimo 

sistemos efektyvumo vertinimui- reikalingi metodai leidžiantys vertinti kiekybinius ir kokybinius, objektyvius ir 

subjektyvius kriterijus. Mokslinės literatūros apžvalga leidžia priimti išvadą, kad kokybinius vertinimus paversti 

kiekybiniais tinkami analitinės hierarchijos proceso (AHP) ir įvairūs neraiškiųjų skaičių teorija paremti metodai (Chou, 

S., Chang, Y., Shen. C. (2008)). AHP metodą 1980 m. sukūrė T.Saaty.  

Raupelienė, A. (2002) daugiakriteriniu aspektu vertino apskaitos informacinių sistemų efektyvumą, naudotas 

daugiakriterinio porinio palyginimo metodas: kai išmatuotų efektyvumo rodiklių reikšmės lyginamos su etaloninėmis 

reikšmės svarbą suteikiant ne absoliutinei dydžio reikšmei, o nuokrypiui nuo etaloninės. Tačiau, autorės nuomone šis 

metodas nėra tinkamas i. MAS efektyvumui vertinti, nes pagal jo specifiką metodas automatiškai nustato svorių rangus, 

tačiau negalima parinkti didesnio ekspertų skaičiaus nei 25 ir yra grėsmė atmesti geriausių arba blogiausių kriterijų 

vertinimus (Podvezko, V., Podviezko, A., 2014).  

O mokesčių efektyvumo vertinimo tyrimuose dažniausiai naudojamas SAW metodas, leidžiantis neapibrėžtą kiekį 

kriterijų apjungti į vieną vertinimo kriterijų, kitaip tariant, gauti vieną kompleksinį integruotą rodiklį. Rodikliai gali būti 

išreikšti tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Metodo kriterijus Sj tiksliai išreiškia kiekybinių daugiakriterinių metodų idėją 

– rodiklių reikšmių ir jų svorių jungimą į vieną dydį (Ginevičius, R., Podvezko, V. 2008). 

Apibendrinant daugiakriterinio vertinimo metodų analizę, nustatyta, kad geriausiai tyrimo tikslus leis išpildyti 

SAW metodas. Pasirinktas metodas pasižymi tiek teoriniais, tiek praktiniais privalumais - galimas kriterijų grupavimas, 

įvertinamas kriterijų reikšmingumas, be to yra galimybė įtraukti naujus vertinimo kriterijus, kas itin aktualu, vertinant  

i. MAS. Kad įvertinti išmaniosios mokesčių administravimo sistemos efektyvumą, reikalinga vertinti daugelį kokybinių 

ir kiekybinių veiksnių. Kiekybinės rodiklių reikšmės gaunamos atliekant matematinius skaičiavimus, bei pasinaudojant 

i.MAS efektyvumą apibūdinančiais statistiniais duomenis, tačiau kokybiniams duomenims gauti reikalinga atlikti i. MAS 

vartotojų anketinę apklausą. Siūlomas daugiakriterinis i. MAS efektyvumo vertinimo metodas apima šiuos veiksmus:   

i. MAS vertinimo tikslų identifikavimą, i. MAS veiksnių grupių nustatymą, efektyvumo vertinimo rodiklių atranką, šių 

rodiklių apjungimą į vieną apibendrinamąjį dydį ir galiausiai daugiakriterinį efektyvumo vertinimą, gautų rezultatų 

analizę ir išvadų pateikimą. Sudaryta i. MAS daugiakriterinio vertinimo metodika išskirtinė – apimanti kokybinius ir 

kiekybinius, subjektyvius ir objektyvius veiksnius bei potenciali naudojimui praktikoje. 

Išvados 

Mokesčių administravimo procesas neabejotinai yra sudėtinė mokesčių administravimo sistemos dalis, 

reikalaujanti atskiro vertinimo. 

Mokesčių administravimo efektyvumą tiesiogiai veikia informacinių technologijų panaudojimo lygis.  

Išmanioji mokesčių administravimo sistema turi tapti efektyvios bei darnios mokesčių administravimo sistemos 

dalimi, todėl itin svarbu rasti tinkamus metodus išmatuoti jos efektyvumą. Nagrinėjant mokesčių sistemą per mokesčių 

administravimo prizmę, tikslinga vertinti mokesčių sistemą kaip ne tik mokesčių visumą, bet ir administravimo 

efektyvumą atskirai. 

Daugiakriterinio vertinimo metodai turi būti adaptuojami konkrečiai situacijai. Norint užtikrinti sėkmingą 

išmaniosios mokesčių administravimo sistemos naudojimą būtina atlikti jos vertinimą, tačiau pati išmaniosios mokesčių 

administravimo sistemos efektyvumo sąvoka nėra apibrėžta, tai susiję su jos teikiamos naudos suvokimu. Skirtingi šios 

sistemos naudotojai nevienodai suvokia jos teikiamą naudą, pavyzdžiui tie kurie teikia duomenis, tie kurie apdoroja ir 
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tie kurie naudojasi rezultatais. Teoriškai visos išlaidos ir visa nauda turėtų būti apskaičiuota, tačiau praktiškai, tai atlikti 

sudėtinga. 

Daugiakriterinio tyrimo atlikimui parinktas SAW metodas, leidžiantis neapibrėžtą kiekį kriterijų apjungti į vieną 

vertinimo kriterijų, kitaip tariant, gauti vieną kompleksinį integruotą rodiklį. Rodikliai gali būti išreikšti tiek 

kiekybiškai, tiek kokybiškai. 
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Summary  

MULTI-CRITERIA EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM 

More and more countries, as well as Lithuania, move from the current prevailing electronic tax administration system to a smart 

tax administration system. The tax administration process is undoubtedly an integral part of the tax administration system, and the 

effectiveness of this process requires a separate assessment. The purpose of this study is to develop a model for multi-criteria evaluation 

of the efficiency of a smart tax administration system. 
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GRYNOJO APYVARTINIO KAPITALO VALDYMO MODELIS 

 

Remigijus Šiuika 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Kiekvienos verslo organizacijos pagrindinis tikslas – pelno gavimas. Tai sudėtingas procesas, kadangi uždirbti 

pelną nėra lengva. Įmonės materialieji ir nematerialieji ištekliai privalo būti kuo efektyviau valdomi, priešingu atveju 

pasiekti minėtą tikslą – sunkus uždavinys. Viena iš pagrindinių sąlygų efektyvumui pasiekti – sklandaus grynojo 

apyvartinio kapitalo valdymo mechanizmo sukūrimas. 

Grynasis apyvartinis kapitalas yra vienas iš pagrindinių įmonės veiklos variklių, be kurio jokia įmonė negalėtų 

sėkmingai veikti. Jis užtikrina kasdienių operacijų ir procesų įgyvendinimą, taip pat suteikia galimybę planuoti plėtros 

veiksmus. Be to, tai yra vienas geriausiai įmonės finansinę būklę apibūdinančių rodiklių, turinčių įtaką ir kitiems 

rodikliams. Dėl šių priežasčių grynojo apyvartinio kapitalo valdymas yra itin svarbus įmonės finansininko uždavinys, 

kuriam šiandieninio verslo sąlygomis reikia skirti vis daugiau dėmesio. 

Grynojo apyvartinio kapitalo valdymui Lietuvos įmonėse skiriamas nepakankamas dėmesys. Įmonių vadovai 

dažniausiai prioritetu laiko vertės akcininkams kūrimą, tačiau reikia nepamiršti, kad grynojo apyvartinio kapitalo 

valdymas ir yra vienas iš pagrindinių didesnę grąžą akcininkams užtikrinančių procesų. Jam reikia skirti deramą dėmesį, 

tačiau dažnai pritrūksta žinių ir gebėjimų šiam procesui tobulinti ir reikiamiems veiksmams įgyvendinti. 

Tyrimo tikslas – apibendrinus ankstesnių tyrimų rezultatus parengti moksliškai pagrįstą grynojo apyvartinio 

kapitalo valdymo modelį. 

Tyrimo objektas – grynasis apyvartinis kapitalas ir jo valdymas. 

Tikslui pasiekti naudojami tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, palyginimo ir modeliavimo 

metodai. 

Rezultatai 

Atlikta mokslinių tyrimų analizė leidžia konstatuoti, kad grynasis apyvartinis kapitalas – labai svarbi įmonės 

finansų dalis. Jeigu įmonė sugeba efektyviai valdyti atsargas, gautinas ir mokėtinas sumas, jos pinigų apytakos ciklo 

trukmė artėja prie optimalios trukmės. Tuo būdu įmonė padidina disponuojamų lėšų kiekį, kurį gali nukreipti reikalingų 

veiklos sričių finansavimui. Visa tai leidžia pasiekti didesnio pelningumo ir didesnės įmonės vertės. 

Grynojo apyvartinio kapitalo valdymo įtaka įmonės finansų būklei ir pelningumui – dažnai įmonės finansų 

valdymo problemas nagrinėjančių mokslininkų tyrimuose aptinkama sritis. M. Deloof (2003) tyrė nefinansiniame 

sektoriuje veikiančias Belgijos įmones, siekdamas nustatyti, kaip grynojo apyvartinio kapitalo valdymas lemia įmonės 

pelningumą. Autorius teigia, kad iš atskirų pinigų apytakos ciklo dalių stipriausias pelningumo ryšys nustatytas su gautinų 

sumų apyvartumu, silpniausias – su mokėtinų sumų apyvartumu. Įdomu tai, kad mokėtinų sumų apyvartumo periodą ir 

pelningumą sieja atvirkštinė priklausomybė. Viena vertus, kuo ilgiau delsti apmokėti sąskaitas tiekėjams yra naudinga, 

nes taip naudojamasi pigiu finansavimo šaltiniu. Kita vertus, sumokėdama anksčiau, įmonė gali gauti nuolaidą sąskaitai, 

kuri gali būti ne tokia ir maža. Šiuo faktu galima iš dalies paaiškinti, kodėl tyrimo metu tarp mokėtinų sumų apyvartumo 

periodo ir pelningumo užfiksuota neigiama priklausomybė. Be to, negalima atmesti prielaidos, kad mažiau pelningos 

įmonės natūraliai ilgiau neapmoka sąskaitų. 

M. Deloof (2003) nustatė, kaip kiekvienas bent viena diena pakitęs pinigų apytakos ciklo komponentas veikia 

įmonės pelningumą: gautinų sumų apyvartumo periodui ilgėjant 1 diena, pelningumas mažėja 0,048 procentinio punkto; 

mokėtinų sumų apyvartumo periodui trumpėjant 1 diena, pelningumas mažėja 0,054 procentinio punkto; atsargų 

apyvartumo periodui ilgėjant 1 diena, pelningumas mažėja 0,012 procentinio punkto; pinigų apytakos ciklui ilgėjant 1 

diena, pelningumas mažėja 0,017 procentinio punkto. Akivaizdu, kad įmonės vadovai gali padidinti įmonės pelningumą 

greitindami gautinų sumų ir atsargų apyvartumą iki „protingo“ lygio, tačiau mokėtinų sumų apyvartumo lėtinimas ne 

visada gali būti naudingas, nes reikia atsižvelgti į tiekėjų taikomas nuolaidas sąskaitas apmokant laiku. 

F. Samiloglu ir K. Demirgunes (2008) savo tyrimuose nustatė, kad gautinų sumų ir atsargų apyvartumas yra tarp 

didžiausią įtaką įmonės pelningumui darančių rodiklių. Kuo ilgiau klientai neapmoka sąskaitų bei kuo ilgiau atsargos 

sandėliuojamos ir nevirsta parduota produkcija – tuo mažesnis įmonės pelningumas. Pinigų apytakos ciklo įtaka 

pelningumui yra mažesnė nei bendra gautinų sumų ir atsargų apyvartumo įtaka, nes mokėtinų sumų apyvartumas veikia 

priešinga kryptimi nei pirmieji du komponentai. Neigiamą gautinų sumų ir pelningumo ryšį mokslininkai aiškina tuo, kad 

klientai, pirkdami produkciją iš mažo pelningumo įmonės, nori turėti daugiau laiko apmokėjimui, siekdami visiškai 
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įsitikinti produkcijos kokybe. Neigiamas atsargų apyvartumo ir pelningumo ryšys atsiranda dėl to, kad mažėjant įmonės 

pardavimams ir pelningumui, didėja atsargų kiekis, jos lėčiau juda gamybos procesuose, o greitai priimti reikalingus 

atsargų kiekio optimizavimo sprendimus dažnai yra labai sudėtinga. 

M. S. Charitou, M. Elfani ir P. Lois (2010) tyrė grynojo apyvartinio kapitalo valdymo poveikį besivystančių rinkų 

įmonių finansiniams rezultatams. Nustatyta, kad grynojo apyvartinio kapitalo rodiklius su pelningumu sieja atvirkštinė 

priklausomybė. Tyrimo rezultatai skiriasi nuo M. Deloof gautų rezultatų tuo, kad šie mokslininkai nustatė, jog mokėtinų 

sumų apyvartumo koreliacinis ryšys su pelningumu yra daug stipresnis. Pagrindinės tyrimo išvados, kurias padarė 

mokslininkai, buvo šios: pinigų apytakos ciklo komponentai – gautinų ir mokėtinų sumų bei atsargų apyvartumai – turi 

įtakos įmonės pelningumui; efektyviai valdant pinigų apytakos ciklą, galima padidinti įmonės pelningumą; dideliu 

finansiniu svertu pasižyminčios įmonės yra mažiau pelningos, kadangi susiduria su didesne įsipareigojimų neįvykdymo 

rizika. 

T. Afza ir S. M. Nazir (2007) tyrė grynojo apyvartinio kapitalo valdymo strategijų įtaką įmonių pelningumui. 

Autorių teigimu, įmonė gali pasirinkti agresyviąją arba konservatyviąją strategiją. Agresyviosios strategijos esmė yra ta, 

kad palaikomas santykinai didelis trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis. Pagal ją trumpalaikiais 

įsipareigojimais finansuojamas trumpalaikis kintamas turtas ir dalis trumpalaikio pastovaus turto. Tai rizikinga strategija, 

tačiau ja galima pasiekti didesnį pelningumą. Konservatyviosios strategijos esmė ta, kad trumpalaikiais įsipareigojimais 

finansuojama tik dalis trumpalaikio kintamo turto, visa kita – nuosavu kapitalu ir ilgalaikiais įsipareigojimais. Tai labai 

atsargi, saugi ir mažai pelninga strategija. Siekdami įvertinti grynojo apyvartinio kapitalo strategijos agresyvumo laipsnį, 

autoriai įvedė du kintamuosius: agresyvi investavimo politika (AIP) ir agresyvi finansavimo politika (AFP). AIP 

apskaičiuojamas kaip trumpalaikio turto ir turto santykis, o AFP – trumpalaikių įsipareigojimų ir turto santykis. Kuo AIP 

koeficiento reikšmė mažesnė, o AFP koeficiento – didesnė, tuo agresyvesnė grynojo apyvartinio kapitalo valdymo 

politika. Mokslininkai nustatė, kad AIP ir AFP su ROA ir ROE sieja neigiama priklausomybė. Didėjant grynojo 

apyvartinio kapitalo valdymo agresyvumui, grąža mažėja, ir atvirkščiai. ROA su šiais rodikliais turi stipresnį ryšį nei 

ROE. 

N. Aktas, E. Croci ir D. Petmezas (2014) tyrė JAV įmones, ieškodami efektyvaus grynojo apyvartinio kapitalo 

valdymo nulemtų rinkos vertės pokyčių. Atlikę tyrimą mokslininkai suformulavo tokias išvadas:egzistuoja optimali 

grynojo apyvartinio kapitalo struktūra; įmonė, kuri didindama arba mažindama investicijas į grynąjį apyvartinį kapitalą 

suranda optimalią jo struktūrą, pasiekia didesnės akcijos vertės ir geresnių veiklos rezultatų. 

Mokslininkai teigia, kad įmonių vadovai turėtų vengti laikyti dideles pinigų sumas, nes jos galėtų būti panaudotos 

pelningoms investicijoms įgyvendinti. Norėdami pasiekti optimalią apyvartinio kapitalo struktūrą, įmonės vadovai 

privalo siekti kuo trumpesnio pinigų apyvartos ciklo rodiklio – jis turėtų būti mažesnis nei konkurentų ir kitų panašia 

veikla užsiimančių įmonių. Optimalios apyvartinio kapitalo struktūros palaikymas užtikrina, kad iš investicijų į įmonę 

būtų gauta didžiausia nauda. 

Rasti optimalią grynojo apyvartinio kapitalo struktūrą nėra lengva, nes reikia suderinti likvidumą ir pelningumą. 

Grynąjį apyvartinį kapitalą ir likvidumą sieja atvirkštinė priklausomybė – kuo jis didesnis, tuo mažesnė likvidumo rizika 

(1 pav.). Iš to daroma išvada, kad įmonė turi siekti kuo didesnio grynojo apyvartinio kapitalo. Kita vertus, pernelyg didelis 

grynasis apyvartinis kapitalas neleidžia pasiekti maksimalaus pelningumo, nes viršijus optimalų jo dydį, atsiranda 

neefektyvaus lėšų panaudojimo problema. Tai suponuoja poreikį, formuojant grynojo apyvartinio kapitalo valdymo 

politiką, derinti šiuos du parametrus (Klimavičienė, 1998). 

 

1 pav. Grynasis apyvartinis kapitalas, pelnas ir likvidumo rizika (Klimavičienė, 1998) 
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Iš 4 pav. pateiktos informacijos matyti, kad pelnas yra didžiausias pasiekus maždaug pusę maksimalaus grynojo 

apyvartinio kapitalo dydžio, tačiau grynajam apyvartiniam kapitalui toliau didėjant, mažėja likvidumo rizika, bet tuo 

pačiu mažėja ir pelnas. Sprendimas, kaip suderinti riziką su pelningumu, nulemia grynojo apyvartinio kapitalo dydį. 

I. Bartkauskaitė, A. Miečinskienė ir J. Stankevičienė (2016) tyrė grynojo apyvartinio kapitalo ir pridėtinės 

ekonominės vertės (EVA) ryšius. Naudodamos Du-Pont analizę, jos išskaidė EVA formulę taip, kad būtų galima matyti, 

kaip grynojo apyvartinio kapitalo sudėtinės dalys lemia EVA rodiklį (2 pav.). Autorės padarė išvadą, kad net mažiausias 

pokytis grynojo apyvartinio kapitalo kintamuosiuose turi įtakos grynajam apyvartiniam kapitalui ir įmonės EVA. 

Vadinasi, EVA pokyčiui turi įtakos pagrindiniai likvidumo kintamieji: atsargos, gautinos sumos ir mokėtinos sumos. 

 

2 pav. Du Pont analizės schema, pritaikyta EVA ir grynojo apyvartinio kapitalo formulėms (koreguota autoriaus pagal I. 

Bartkauskaitė, A. Miečinskienė ir J. Stankevičienė, 2016) 

Autoriaus nuomone, pasinaudojus šiuo EVA formulės išskaidymu galima nesunkiai įvertinti, ar grynojo 

apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai didino vertę įmonės akcininkams ar mažino. 

Mokslinių tyrimų rezultatų analizė patvirtino, kad grynojo apyvartinio kapitalo valdymas yra labai svarbus įrankis 

siekiant kuo pelningesnės veiklos ir didesnės įmonės vertės. Nepaisant to, pasigendama metodikos, kuri įmonės 

finansininkams ir vadovams galėtų aiškiai nurodyti, kaip sistemingai ir nuosekliai tirti grynojo apyvartinio kapitalo 

valdymą, kaip aptikti problemas ir kokiais rodikliais matuoti įgyvendintų grynojo apyvartinio kapitalo valdymo 

sprendimų naudą įmonei. Tam tikslui siūlomas teorinis modelis (3 pav.), kuris gali padėti šią problemą išspręsti. Modelis 

sudarytas iš 5 žingsnių. 
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3 pav. Teorinis grynojo apyvartinio kapitalo valdymo modelis 

1 žingsnis. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Šiame žingsnyje analizuojamas grynasis apyvartinis kapitalas 

įvairiais pjūviais. Analizę siūloma atlikti tokia tvarka (Mackevičius ir Poškaitė, 2000): 

• dinamikos analizė: palyginamas grynojo apyvartinio kapitalo ir atskirų jo sudedamųjų dalių kitimas tam tikru 

laikotarpiu; 

• struktūros analizė – ji padeda nustatyti atskirų elementų įtaką bendram grynojo apyvartinio kapitalo dydžiui; 

• trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykio analizė; 

• manevringumo analizė – įvertinama, kokia dalis trumpalaikio turto įšaldyta atsargose; 

• poreikio analizė, kurios metu nustatoma, kokiu metų laikotarpiu reikia didžiausio grynojo apyvartinio kapitalo; 

• grynojo apyvartinio kapitalo valdymo efektyvumą atspindinčių atsargų, gautinų sumų ir mokėtinų sumų 

apyvartumo periodų apskaičiavimas (pagrindinis žingsnis). 

Atlikus analizę išvedamas pinigų apyvartos ciklo rodiklis. Siekiant išlaisvinti lėšas iš investuoto grynojo 

apyvartinio kapitalo ir padidinti įmonės pelningumą bei vertę, reikia įgyvendinti grynojo apyvartinio kapitalo valdymo 

sprendimus, kurie trumpintų pinigų apyvartos ciklą. Nagrinėtų mokslininkų tyrimų rezultatai atskleidžia, kad atsargų, 

gautinų sumų ir mokėtinų sumų apyvartumo valdymas yra svarbus įmonės pelningumui, vertei ir apskritai visai finansinei 

būklei, todėl šių rodiklių analizė padeda ne tik įvertinti grynojo apyvartinio kapitalo valdymo efektyvumą, bet ir leidžia 

identifikuoti kitas galimas problemas. 

2 žingsnis. Problemų grynojo apyvartinio kapitalo valdyme identifikavimas. Pagal 1 žingsnyje atliktą analizę 

siekiama identifikuoti grynojo apyvartinio kapitalo valdymo problemas. Kartais vien tik nurodytų rodiklių apskaičiavimo 

nepakanka. Reikia ieškoti jų tarpusavio priežastingumo ryšių, analizuoti dinaminius pokyčius ir t.t. Svarbu įvertinti, 

kokias neigiamas pasekmes įmonės finansinei būklei sukelia grynojo apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Tam reikia 

analizuoti įmonės finansinius rodiklius – pelningumo, likvidumo, mokumo ir finansų struktūros. Jeigu įmonė disponuoja 

mažu pinigų likučiu, bet dėl mažos trumpalaikių įsipareigojimų sumos absoliutus likvidumas yra įmonei nepavojingame 

lygyje, tai savaime mažas pinigų likutis nėra problema. Be to, reikalinga palyginti su kitomis šakos įmonėmis, ar gauti 

grynojo apyvartinio kapitalo analizės rezultatai atitinka šakoje nusistovėjusias ribas. 

3 žingsnis. Grynojo apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai. Identifikavus grynojo apyvartinio kapitalo 

valdymo problemas, reikia ieškoti sprendimų, kurie leistų problemas pašalinti ar bent minimizuoti jų daromą neigiamą 

įtaką. Yra trys sritys, kuriose priimti sprendimai gali reikšmingai paveikti grynojo apyvartinio kapitalo valdymą siekiama 

linkme – atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų valdymas. Didžioji dalis galimų sprendimų yra orientuoti į gautinų sumų ir 
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atsargų apyvartumo greitinimą ir mokėtinų sumų apyvartumo lėtinimą. Nepaisant to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 

mokėtinų sumų apyvartumo lėtinimas gali sukelti nepageidaujamų pasekmių. 

4 žingsnis. Grynojo apyvartinio kapitalo valdymo sprendimų naudos įvertinimas. Po grynojo apyvartinio 

kapitalo valdymo sprendimų įgyvendinimo identifikuotoms problemoms pašalinti, turi būti apskaičiuota nauda, kurią 

įmonė patyrė. Siūloma naudą įvertinti 2 pjūviais: 

• atlikti grynojo apyvartinio kapitalo ir kitų finansinių rodiklių prieš/po sprendimų įgyvendinimą pokyčio analizę; 

• apskaičiuoti EVA ir palyginti jį su prieš sprendimų įgyvendinimą buvusia verte. 

5 žingsnis. Kontrolė. Turi būti nustatytas periodiškumas, kurio laikantis peržiūrimi kiti modelio žingsniai ir 

sekama, ar įgyvendinti sprendimai vis dar veikia, ar galbūt reikia ieškoti naujų sprendimų. Peržiūros periodas gali būti 

mėnuo, ketvirtis, metai. Rekomenduotina, kad peržiūros vyktų ne rečiau kaip metai. 

Išvados 

Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad grynojo apyvartinio kapitalo valdymas yra svarbi įmonės finansų dalis. 

Pasiekusi optimalų grynojo apyvartinio kapitalo dydį bei efektyviai valdydama atsargas, gautinas ir mokėtinas sumas, 

įmonė uždirba didesnį pelningumą ir padidina akcininkų turto vertę. 

Atliktos mokslinės literatūros analizės pagrindu parengtas teorinis grynojo apyvartinio kapitalo valdymo modelis 

susideda iš 5 etapų. Įgyvendinant modelį atliekama grynojo apyvartinio kapitalo analizė ir identifikuojamos problemos. 

Ištyrus problemas parenkami grynojo apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai. Juos įgyvendinus palyginami prieš ir po 

sprendimų įgyvendinimo pasiekti finansiniai rodikliai ir EVA. Numatoma grynojo apyvartinio kapitalo kontrolė 

pasirinktu periodiškumu. 

Grynojo apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai, greitinantys atsargų ir gautinų sumų apyvartumą ir lėtinantys 

mokėtinų sumų apyvartumą trumpina įmonės pinigų apytakos ciklą ir reikalauja mažesnio grynojo apyvartinio kapitalo. 
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Summary 

MODEL OF NET WORKING CAPITAL MANAGEMENT  

Net working capital management in the Lithuanian companies do not get the sufficient attention. Companies’ 

executives generally prioritize value creation for shareholders, but it must be keep in mind that the management of net 

working capital is one of the main drivers of higher returns for shareholders. Sometimes the managers are lack of 

knowledge and/or ability to improve this process and to implement the necessary actions. In some cases they are also lack 

of the methods and tools to make the analysis and management of net working capital clearer and easier. 

Therefore, the article describes the theoretical model of net working capital management developed on the basis 

of the analysis of scientific literature. The model includes five steps: 1) analysis of net working capital; 2) identification 

of problems in management of net working capital; 3) net working capital management decision making; 4) evaluation 

of net working capital management decision making; 5) control of management of net working capital. 
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PELNO MOKESČIO PLANAVIMO POLITIKOS FORMAVIMAS ŽEMĖS 

ŪKIO ĮMONĖJE 

 
Aurelija Vaitkevičienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
 Pagrindinė mokesčių funkcija, kuri istoriškai ir lėmė pačių mokesčių atsiradimą – fiskalinė, t.y. biudžeto lėšų 

surinkimas. Esminis mokesčių siekis gauti pajamas valstybės ir savivaldybių veiklai vykdyti. Jokia valstybė neegzistuoja 

be mokesčių, nes mokami mokesčiai leidžia spręsti valstybės funkcijas, finansuoti viešąsias gėrybes. Surinkti mokesčiai 

ir rinkliavų lėšos leidžia valstybei įgyvendinti savo socialinę ir ekonominę plėtrą, teikiant įvairią ekonominę, socialinę ir 

emocinę gerovę jos piliečiams (Vylkova, 2015).Tačiau kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo yra suinteresuotas mokesčių 

sutaupymu. Mokesčių taupymo pagrindas yra jų planavimas vykdomas dėl vis didėjančios verslui mokestinės naštos. 

Žemės ūkio verslas Lietuvoje pilnai į mokesčių sistemą įtrauktas tik 2009 metais. Todėl žemės ūkio įmonėms aktualu 

suformuoti palankiausią mokesčių politiką, kuri leistų sutaupyti mokesčius, juos planuoti ir mokėti optimaliausiais 

terminais. Žemės ūkio įmonių vadovai ir finansininkai įvardija, kad mokestinės naštos problema, kuri atsiranda dėl naujų 

mokesčių atsiradimo, ar atsiradusių mokestinių prievolių, galėtų būti sumažinta detaliai analizuojant mokamų mokesčių 

įstatymus, jų priskirimą atitinkamiems išlaidų straipsniams, atliekant auditą dėl mokestinių įmokų pagal parengtą 

mokesčių politiką. Žemės ūkio įmonių mokesčių našta nėra didelė palyginus su kitų verslo sričių įmonių mokesčių našta, 

nes įmonės atleistos nuo dalies mokesčių – nekilnojamojo turto, aplinkos taršos, turi akcizų lengvatas dyzelinui. Tačiau 

dėl žemės ūkio veiklos specifikos įmonei iškyla šios problemos: teisingo mokesčių apskaičiavimo problema bei mokesčių 

planavimo problema. Dėl žemės ūkio veiklos specifikos įmonėms iškyla šios problemos: teisingo mokesčių 

apskaičiavimo problema bei mokesčių planavimo problema. Tai susijęsu mokesčių planavimo politikos nebuvimu 

įmonėse. Todėl keliama praktinė problema – kokia pelno mokesčio planavimo politika turi būti suformuota žemės 

ūkio įmonėse, kurios pagalba įmonės galėtų sumažinti pelno mokesčio naštą atsižvelgiant į įmonės veiklos 

specifiką.  

 Mokslinio tyrimo objektas – žemės ūkio įmonių mokesčių planavimas. 

 Mokslinio tyrimo tikslas – išanalizavus žemės ūkio įmonių taikomą pelno mokesčio politiką bei identifikavus 

pelno mokesčio planavimo problemas, parengti pelno mokesčio planavimo politikos formavimo metodiką ir ją pritaikyti 

žemės ūkio įmonių atveju.  

Mokslinio tyrimo uždaviniai: 

1. išanalizavus mokesčių planavimo esmę, principus ir metodus, informuoti kokia jų teikiama nauda planuojant 

pelno mokestį; 

2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymine baze, identifikuoti alternatyvas pagal kurias žemės ūkio 

įmonėms būtų tinkamiausia planuoti pelno mokesčio politiką; 

3. suformuoti scenarijus pagal kuriuos bus planuojama pelno mokesčio politika. 

Tyrimo laikotarpis: 2012 – 2016  m. 

Tyrimu atlikti naudoti šie tyrimo metodai:  

1. praktinės problemos identifikavimui naudoti informacijos analizė ir sintezė, interviu metodas, gautų rezultatų 

aprašomasis metodas, atvejo analizė, apibendrinimas, lyginamoji analizė; 

2. pelno mokesčio planavimo politikos metodikos formavimui – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, scenarijų 

metodas, loginis modeliavimas.  

Rezultatai 

Mokesčiai visada laikomi pagrindine ir svarbiausia nacionalinių pajamų valdymo priemone, ypač daugumoje 

išsivysčiusių ar besivystančių šalių. Taigi mokesčiai - svarbiausia vyriausybės išlaidų finansavimo priemonė (Sinnsamy, 

Bidin, Ismail, 2015). 

Įmonių pelno mokestį vertinant iš politinės pusės, jį apibendrina: įgyvendinami teisės aktai; instituciniai veiksniai; 

politinis stabilumas ir mokesčių sistemos tęstinumas; mokesčių politika; korupcijos lygis; vyriausybinių ir įstatymų 

atstovų leidėjų prioritetai; jų narystė įvairiose integracinėse grupėse dėl ekonominio ar politinio pobūdžio. Pagal įmonių 

pelno mokesčių suvestinius rodiklius, socialiniams veiksniams priklauso kokybiniai veiksniai (Andrejovská, Mihóková, 

Martinková, 2017). Į šią grupę gali būti įtraukiami istoriniai ir sociologiniai veiksniai (geografinis valstybės skirstymas, 

šalies būklė ir teisinė sistema), elgesio poveikis (apmokestinamųjų elgesys), demografiniai veiksniai, išsilavinimo lygis 

(Castro, Camarillo, 2014). 
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Visi šie išvardinti veiksniaidaro įtaką vienas kitam. Jų veikimas priklauso nuo santykinio intensyvumo. Galimi du 

veikimo variantai arba skirtingi kintamieji veikia mokestines pajamas su skirtingu poveikiu konkrečiu laikotarpiu, arba 

tas pats kintamasis gali turėti įtakos skirtingiems skirtingo laikotarpio intensyvumams (Andrejovská, Mihóková, 

Martinková, 2017).  

Todėl yra būtinas mokesčių planavimas. Analizuojant kaip mokslininkai apibūdina mokesčių planavimo esmę, 

nustatyta, kad tam naudojamos dvi sąvokos – planavimas ir optimizavimas. Pats mokesčių planavimas yra teisėtas 

mokesčių mokėtojų elgesys, norint sumažinti patiriamas mokesčių sąnaudas. Mokslininkai (Scholes ir kt. 2014; 

Heitzman, Ogneva, 2016; Boone, White, 2015; Shevlin 2016; Fedosiuk, 2017) pasisako už mokesčių planavimo sąvokos 

naudojimą, teigdami jog mokesčių planavimas, tai toks procesas, kurio metu didinamos vadovų išlaidos, rizika, 

atspindimos pastangos struktūrizuoti organizaciją ir jos investicijas, sandorius ir ataskaitų teikimą, siekiant išnaudoti 

apmokestinamąsias galimybes didinti tikrąją vertę. Taip pat mokesčių planavimas įvardijamas kaip netiesiogiai gerinantis 

įmonių valdymo, skaidrumo procesus ir veiksmingos įmonės veiklos rezervas (Boone, White, 2015; Grinko, 

Voloshenyuk, 2016). Manoma, jog šis procesas (Salawu, 2017) yra verslo strategijos elementas, į kurį reikia atkreipti 

dėmesį visiems įmonės funkcinių sričių vadovams.  

Optimizavimo sąvokos naudojimui pritariantys mokslininkai (Verovska, Leontyev, 2017; Andriyash, 2016) teigia, 

kad optimizavimas yra tada, kai mokamų mokesčių sumos sumažinimas ir neprieštarauja įstatymams, atliekamos 

mokesčių subjektų. ES teisės aktuose vartojama terminas „agresyvus mokesčių planavimas“. Šis terminas neturi 

nustatytos reikšmės ir gali reikšti skirtingus dalykus skirtingiems mokesčių mokėtojams. ES aktuose nurodoma, jog 

mokesčių planavimo struktūros naudojamos Europoje,veikiantiems tarptautiniams investuotojams, siekiant parodyti, kad 

šios struktūros dažnai remiasi keliais mechanizmais, kurie naudojasi skirtingomis tarptautinės mokesčių sistemos 

silpnybėmis, kitaip sakant naudojamasi mokestinėmis spragomis. Apibendrinus pateiktas sąvokas, šiame tyrimepasirinkta 

naudoti mokesčių planavimo sąvoka, todėl, kad mokesčių planavimas, susijęs su pačia organizacija, jos vadovu darbu, 

siekiant išnaudoti apmokestinamąsias galimybes, didinti įmonės tikrąją vertę naudojantis mokesčių planavimo 

mechanizmais.  

Įmonės priima sprendimus, kylančius tarp sumažėjusio mokestinio įsipareigojimo ir jam priskirtos rizikos, o 

kartais tai reiškia per ne lyg didelius mokesčių, viršijančių teisinį minimumą. Įvairovė mažina riziką, vienodumas juos 

didina, tačiau vienkartiniai, nenumatyti sandoriai prisiima didesnę riziką. Mokestinė rizika yra matuojama kaip prarasti 

pinigai dėl mokesčių permokų arba nuobaudų, atsiradusių dėl nesilaikymo, arba alternatyvių išlaidų, nes mokesčių 

planavimo metodai nenaudojami (Cozmei, Serban, 2014).  

Vadybininkas, buhalteris ieško strategijų, kaip sumažinti įmonės mokesčių naštą, kad gautų mokesčių lengvatas 

po mokesčių deklaracijų ar akcininkų turto.F. Rolli, A. Giorgetti, P. Citti ir M. Rinaldi (2016) mano, kad mokesčių 

planavimas yra vienas iš veiksnių, galinčių padidinti įmonės vertę, sumažinant mokesčių naštą. 

Kai įmonės susiduria su finansiniais sunkumais arba negali patenkinti savo kapitalo poreikio, jos gali pritaikyti 

nepanaudotas mokesčių planavimo strategijas ir sutaupyti pinigų už jų kapitalo poreikį (Francis, Ren,Wu, 2017). 

Mokesčių planavimas yra visos veiklos, kurią vykdo bendrovė, mokesčių planavimo procedūrų rinkinys, siekiant 

įvertinti pelno mokesčio sumą ir ją planuoti naudojant mokesčių planavimo metodus (Feller, Schanz, 2017). Kaip ir 

principus taip ir metodus įmonės pasirenka tuos kurie yra palankūs finansinėms ar mokesčių ataskaitoms, sutelkiant 

dėmesį į sąskaitas ar sandorius, kuriuose laikomasi apskaitos principų ir mokesčių įstatymų (Koh, Lee, 2015). 

Išanalizavus mokslinę literatūrą, 1 paveiksle pateikiama siūlomi pelno mokesčio planavimo metodai pagal 

požymius, kuriais būtų galima vadovautis planuojant mokesčius. 

 
1 pav. Pelno mokesčio planavimo metodai 

(Šaltinis sudarytas: Feller, Schanz, 2017; Idowu, Kamarudin, Achu, Solomon, 2016; Kostiuk, 2016; Klassen,  

Lisowsky, Mescall 2017; Sembekov, Lukpanova, Omarova, 2016; Andriyash, 2016; Lipatova, Polezharova, 2015) 

• išorinis planavimas (metodų prieinamumas)

•vidinis planavimas (turto vertinimo metodai; sąnaudų
planavimo; palankus mokesčių  rėžimo metodas)

•apskaitos metodų parinkimas (LIFO, FIFO).

Pagal objektą

• teisinės formos metodas

•kainodaros metodas
Pagal subjektą

•mokestinės naštos metodas

• jurisdikcijos metodas

• lokalus metodas

Pagal priklausomybę
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A. Feller ir D. Schanz, (2017) atliktas tyrimas identifikavo tris metodus mokesčių planavimui atsižvelgiant tiek 

į vidinius, tiek į išorinius veiksnius. Interviu metodo pagalba buvo sukurta pagrįsta mokesčių planavimo teorija. Rezultatai 

rodo, kad įmonių mokesčių sąnaudas įtakoja tai, kaip įmonės atlieka tris skirtingas mokesčių planavimo kliūtis, kurios 

turi būti įgyvendinamos paeiliui.Visoje šioje grandinėje kiekviena kliūtis yra viena nuo kitos nepriklausoma, tačiau 

bendrovės mokesčių sąnaudas įtakoja visos trys. Pirma kliūtis nustato, ar mokesčių planavimo metodai yra prieinami dėl 

verslo charakteristikų, antra kliūtis apibrėžia, kokie turimi metodai yra pageidaujami remiantis bendrovės mokesčių 

planavimo tikslais. Vertinimo metodai, naudojami nustatyti piniginį turto aspektą mokesčių tikslais, apima palyginimą, 

investicijas, likutį. Šie metodai naudojami bendram vertinimui ir metiniam vertinimui, kai į nekilnojamąjį turtą 

įtraukiamas naujas turtas. Turto vertinimo metodas gali būti taikomas vienam arba atskirų nuosavybės tyrimo deriniui; 

masinių vertintojų, pagrįstų statistiniais metodais arba įstatymais nustatyta forma su geografinės informacijos sistemos 

pagalba arba be jos, arba nuosavybės ribų nustatymui (Idowu, Kamarudin, Achu, Solomon, 2016). Ir vertinant trečiąją 

kliūtį, turima omenyje, ar likę mokesčių planavimo metodai yra įgyvendinami organizacijoje, ypač dėl mokesčių įstatymų 

atsirandančių pakitimų. 

Mokesčių planavimas apima mokesčių mokėtojo elgesį pagal pasirinktą palankų mokesčių režimą, todėl daugeliu 

atvejų reikėtų, kad būtų pakeista verslo forma ar net turinys. Visų pirma, tokie pakeitimai turi būti susiję su ypatumais, 

kuriais mokesčių įstatymai yra orientuoti į fizinių ir juridinių asmenų mokesčių įsipareigojimų nustatymą. Antra, tai yra 

apmokestinimo objektas: sandoriai, turtas, pajamos. Pakeitus šį objektą, atsižvelgiant į aplinkybes, mokesčių mokėtojas 

gali pasirinkti palankesnį mokesčių režimą ir tipą. 

Galima pakeisti apmokestinimo subjektą, t. y. mokesčių mokėtoją. Pavyzdžiui, organizacija gali pakeisti savo 

teisinę formą iš uždaros akcinės bendrovės į akcinę bendrovę. Mokesčių mokėtojo subjekto pakeitimas taip pat gali būti 

pateiktas dėl juridinio asmens reorganizavimo.Subjektai, B. Kostiuk (2016), nuomone yra pripratę prie dažnų teisės aktų 

pakeitimų ir moka prie jų prisitaikyti. Todėl mokesčių mokėtojai turėtų sėkmingai taikyti mokesčių kontrolės metodus 

mokestinėms klaidoms įdentifikuoti ir ištaisyti. 

K. J. Klassen, P. Lisowsky ir D. Mescall (2017) teigimu Jungtinės Amerikos Valstijose leidžiama įmonėms atskirti 

arba naudoti dvi skirtingas pardavimo kainas už tą patį produktą – vieną mokesčių mokėtojui ir vieną - sąnaudų apskaitai. 

Tai vadinama sandorių kainodaros metodu. Lietuvos atveju toks metodas negalimas, ateityje galėtų būti svarstomas. 

Įmonių mokesčių planavimo investicijos sukuria akcininkams pinigų srautus, sumažinant mokesčių institucijai 

mokamo pelno dalį (Heitzman, Ogneva, 2016). Mokslininkai teigia, kad mažesnės įmonės moka didesnes įmokas už 

mokesčių planavimą, galbūt dėl mažiau galimybių apsidrausti ar paįvairinti savo mokesčių strategijas. Mokesčių 

planavimas ir jo efektyvumas turėtų būti pritaikyti prie įmonės mokestinės naštos (Andriyash, 2016). Teisėtai sumažintos 

mokestinės išlaidos leistų įmonėms būti konkurencingesnėms, bei toliau tęsti savo veiklą. Pastebima, jog jei įmonei 

nepalanku veiklą vykdyti tam tikroje šalyje, regione, vykdoma veikla perkeliama ten kur mokesčiai mažesni (Klassen, 

Lisowsky,  Mescall, 2017). 

Pakeitus jurisdikciją, asmuo, kuris atsisako savo pagrindinės veiklos bet kurioje šalyje, bus nerezidentas šalies mokesčių 

jurisdikcijos atžvilgiu, kuris leidžia konkrečiam asmeniui pasirinkti apmokestinimą šaltinio režimu (Lipatova, 

Polezharova, 2015). 

A. K. Sembekov, Z. O. Lukpanova, A. T. Omarova (2016) kaip ir C. Cozmei, E. C. Serban (2014) bei F. Rolli, A. 

Giorgetti, P. Citti,  M. Rinaldi (2016) pritaria I. V. Lipatova ir L. V. Polezharova, L. V. (2015) ir išskiria aspektų dėl kurių 

būtų galima sutaupyti mokesčių sąskaita perkeliant įmonės veiklą kitur: 

1) skiriasi apmokestinamų objektų apibrėžimas. Pavyzdžiui, jei atsižvelgsime į nekilnojamojo turto mokesčius, 

reikėtų pažymėti, kad Kazachstane ir Baltarusijoje yra apmokestinamos tik statybos sąnaudomis, o tai ženkliai sumažina 

mokesčių naštą verslo subjektams dėl to, kad nėra objekto brangi įranga. Rusijoje nuosavybės apmokestinimo objektas 

yra aktyvi ilgalaikio turto dalis; 

2) atleidimas nuo PVM mokėjimo, kai yra akcentuotas prekių (darbų, paslaugų) įsigijimas ir naudojimas gaminti 

ir (ar) parduoti prekes (darbus, paslaugas). Nes PVM susijęs su tokių prekių (darbų, paslaugų) gamybos sąnaudomis.  

Galima keisti aplinkybes, susijusias su konkrečia apmokestinama veikla. Ypač tai įmanoma, kai naudojami įvairūs 

atskaitymai, nuolaidos, nurašymai ir kitos išmokos, leidžiamos nustatyti apmokestinamąsias pajamas, siekiant 

apskaičiuoti pajamų mokesčius. 

Pats mokesčių planavimas yra teisėtas mokesčių mokėtojų elgesys, norint sumažinti patiriamas mokesčių 

sąnaudas. ES aktuose nurodoma, jog mokesčių planavimo struktūros naudojamos Europojeveikiantiems tarptautiniams 

investuotojams, siekiant parodyti, kad šios struktūros dažnai remiasi keliais mechanizmais, kurie naudojasi skirtingomis 

tarptautinės mokesčių sistemos silpnybėmis, kitaip sakant naudojamasi mokestinėmis spragomis. 

Jau praeito amžiaus pradžioje buvo atliekami tyrimai susiję su mokesčių planavimu, jų politikos kūrimu. 

Mokslinėje literatūroje (Dupuit, 1844; Boiteux, 1956,1971; Hotelling, 1932; Diamond, Mirrlees, 1971; Atkinson, Stiglitz, 
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1976; Stern, 1982; Boadway, Keen, 2000; Auerbach, Hines, 2002; Salanie, 2003; Golosov, Tsyvinski, Werning, 2007; 

Kaplow, 2008) įžvelgiama, kad mokesčių politikai didelę įtaką turi įvairūs faktoriai vykstantys šalies ekonominiame, 

politiniame bei socialiniame gyvenime.  

Verta pastebėti, kad šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje smulkiajam verslui tenka svarbus vaidmuo. Smulkaus verslo 

organizavimas turėtų išspręsti užimtumo, gyventojų gerovės gerinimo problemą, prisidėti prie konkurencinės aplinkos 

palaikymo ir praktinių naujovių. Tačiau nedidelio verslo buvimas yra beveik neįmanomas be aktyvios valstybės paramos, 

o tai turėtų būti įvairių programų, skirtų mažosioms įmonėms skatinti plėtojimas, įskaitant mokesčių politikos formavimą. 

Supaprastinta mokesčių sistema, kurios tikslas – apmokestinti pajamas,suteikia galimybę sumažinti mokesčių sumą, 

apskaičiuotą iš mokamų įmokų sumos už privalomą socialinį ir pensijų draudimą. Tačiau pasak, I. N. Dolgih, A. B. 

Zhdanova, ir K. A. Bannova (2015) būtina laikytis tam tikrų apribojimų, kurie kiekvienai šaliai yra skirtingi. 

Vieningos nuomonės kaip reikėtų planuoti mokesčius mokslinėje literatūroje nėra. Lietuvos atveju į pagalbą 

pasitelkiama LRĮ baze, pagrindiniu įstatymu - pelno mokesčio įstatymu (toliau – PMĮ) (2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-

675, Žin. 2001, Nr. 110-3992). Kaip ir bet kuris įmonės atliekamas veiksmas susijęs su mokesčiais, turi neprieštarauti 

įstatymams ir jokiu būdų jų nevengti.  

Verslo vienetas, kuris registruotas Lietuvoje, savo apmokestinamąjį pelną turi apskaičiuoti pagal šiuos kriterijus: 

1) įvertinant pajamas ir neapmokestinamosios pajamos; 

2) atskaitant iš pajamų leidžiamus atskaitymus; 

3) atskaitant ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.  

4) pasinaudojant leidžiamomis lengvatomis.  

Pagal pateiktus kriterijus galima suformuoti tam tikras alternatyvas, kurios padės pelno mokesčio politikos 

planavimo procese. Įvertinus visus galimus pagal PMĮ variantus šio mokesčio planavimui, susijusiu su ilgalaikiu turtu, 

siūlomos šios alternatyvos: 

A1 – visam įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimui taikyti tiesinį metodą; 

A2 –tam tikroms turto grupėms (mašinoms ir įrenginiams; krovininiams automobiliams, priekaboms ir 

puspriekabėms) ilgalaikio turto nusidėvėjimui taikyti dvigubai mažėjančios vertės metodą; 

A3 – tam tikroms ilgalaiko turto grupėms (kitam nematerialiam turtui, kuris neminimas PMĮ nusidevėjimo 

normatyvuose) taikyti produkcijos metodą; 

A4 – taikyti keletometodų kombinaciją (A1 ir A2; A1 ir A3; A2 ir A3; A1, A2, A3) 

Siūlomos šios pelno mokesčio planavimo alternatyvos susijusios su ilgalaikio turto eksploatavimu, rekonstravimu 

ar remontavimu: 

B1 – pagerinamos ilgalaikio materialiojo turto naudingosios savybės arba tarnavimo laikas, jį remontavus arba 

rekonstravus; 

B2 – ilgalaikio materialiojo turto naudojimas pagal nuomos arba panaudos sutartis. 

Reklamai ir reprezentacijai siūloma naudoti tokias alternatyvas: 

C1 – įmonės veiklos pristatymui naudoti reprezentacines veiklas; 

C2 – įmonės veiklos pristatymui  naudoti reklamos priemones; 

C3– reklamos ir reprezentacijos išlaidas skirstyti lygiomis dalimis. 

Aplinkos mokesčių sąnaudų mažinimui siūloma: 

D1– mokėti aplinkos taršos iš mobilių šaltinių ir naudoti dyzelinu varomus automobilius; 

D2 – naudoti automobilius, kuriems taikomos aplinkos taršos mokesčio lengvatos. 

Paramai priskiriama ir labdara. Mokesčių mokėtojas turintis teisė suteikti labdarą ir paramą, gali iš pajamų 

atskaityti visas patirtas išmokas, net perleidžiant turtą ar už suteiktas paslaugas. Parama gali būti teikiama pagal LR 

labdaros ir paramos įstatymą. Atsižvelgiant į tai siūlomos alternatyvos: 

E1 – atskaityti visas išmokas vieną kartą per mokestinį laikotarpį; 

E2 – teikti paramą tik ilgalaikiu materialiuoju turtu; 

E3 – teikti paramą kitu turtu; 

E4 – kelių metodų kombinacija (E2 ir E3). 

Mokestinio laikotarpio nuostolių alternatyvos: 

F1 – mokestinių nuostolių perkėlimas į kitus mokestinius metus; 

F2– mokestinių nuostolių padengimas jų patyrimo laikotarpiu; 

F3 – kelių metodų kombinacija (F1 ir F2). 

Kadangi žemės ūkio veikloje darbai sezoniniai, tai pasinaudojant tuo galima įdarbinti darbuotojus pagal sezoninio 

darbo poreikius. Alternatyvos: 

G1 – samdyti darbuotojus pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus; 

G2 – samdyti darbuotojus pagal verslo liudijimus; 



 139  

  

  

G3 – naudotis darbuotojų nuomos paslaugomis; 

G4 – įdarbinti pagal darbo sutartį; 

G5 – samdytidarbuotojuspagalindividualiosveiklos pažymą. 

Vertėtų nepamiršti ir atsargų nurašymo alternatyvų: 

H1 – įmonė gali taikyti FIFO būdą; 

H2 – įmonė gali taikyti LIFO būdą; 

H3 – įmonė gali taikyti svertinių kainų būdą; 

H4– įmonė gali taikyti konkrečių kainų būdą; 

H5 – kelių metodų kombinacija (H1 ir H2; H3 ir H4). 

Jau nuo 2009 m. siūloma naudotis MTEP. Pagal PMĮ komentarą MTEP įvardijama kaip: „moksliniais tyrimais ir 

praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir 

įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus procesus“. Todėl 

galimos dvi alternatyvos: 

I1 – investuoti   į MTEP; 

I2 – neinvestuoti  į MTEP. 

Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto taip pat gali turėti teigiamos įtakos pelno 

mokesčio politikos planavimui, todėl alternatyvos siūlomos tokios: 

J1 – sumažinti kiekvienais metais maksimalia galima suma; 

J2 – sumažinti vienodomis sumomis visą laikotarpį. 

Ne tik vadovaujantis atskaitymais įmonė gali sutaupyti mokesčių sąskaita į pagalbą galima pasitekti įvairias 

lengvatas, kuriuos galioja tam tikroms veikloms, bei jų specifikoms. 

Suformuotos pelno mokesčio planavimo politikos alternatyvos sudaro galimybes planuoti pelno mokestį taip kaip 

naudingiausia įmonei, neprieštaraujant įstatyminei bazei, taip pat alternatyvos gali būti tarpusavyje derinamos, tam 

suformuoti naudoti pagal įmonės specifiką palankiausią mokesčių planavimo scenarijų. Scenarijų modeliavimas 

demonstruoja kokia galima alternatyva ar jų kombinacijos iš kiekvienos galimos alternatyvų grupės (žr.1 lentelę). 

1 lentelė. Pelno mokesčio planavimo politikos, scenarijų modeliai (sudaryta autorės) 
 

Pasirenkama viena iš palankiausių ilgalaikio turto nusidėvėjimo alternatyvų arba jų kombinacija 

A1 A2 A3 A4 

Pasirenkama viena iš palankiausių ilgalaikio turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto 

alternatyvų 

B1 B2 

Pasirenkama viena iš palankiausių atsargų nurašymo alternatyvų arba jų kombinacija 

H1 H2 H3 H4 H5 

Pasirenkama viena iš palankiausių reklamos ir reprezentacijos alternatyvų 

C1 C2 C3 

Pasirenkama viena iš palankiausių aplinkos mokesčių alternatyvų 

D1 D2 

Pasirenkama viena iš palankiausių įdarbinimo pagal sezoninius darbo poreikius alternatyvų 

G1 G2 G3 G4 G5 

Pasirenkama viena iš palankiausių paramos ir labdaros alternatyvų arba jų kombinacija 

E1 E2 E3 E4 

Pasirenkama viena iš palankiausių MTEP alternatyvų 

I1 I2 

Pasirenkama viena iš palankiausių apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl vykdomo investicinio 

projekto alternatyvų 

J1 J2 

Pasirenkama viena iš palankiausių mokestinio laikotarpio nuostolių patyrimo alternatyvų arba jų 

kombinacija 

F1 F2 F3 

Pagal sudarytas alternatyvų grupes bus paskaičiuojama kiekviena alternatyva arba jų kombinacija, ir išrinkta 

geriausia iš grupės, pagal tai bus suformuota pelno mokesčio planavimopolitika. 

Tokia suformuota politika siekiama sutaupyti, sumažinti mokesčių sąnaudas teisėtais būdais. 
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Kita vertus pelno mokesčio planavimas turės įtakos ne tik pelno mokesčiui, bet ir įmonės kiekybiniams rodikliams, 

kurie aktualūs ne tik pačiai įmonei bet kreditoriams, investuotojams: 

• pelningumo rodikliai (pelnas prieš apmokestinimą (EBIT); pelningumas prieš apmokestinimą; pelnas prieš 

palūkanas ir mokesčius, nusidevėjimą ir amortizaciją; EBITDA) 

• mokestinės naštos rodikliai (susiję su darbuotojais; pelno ir žemės mokesčiais)  

Pagal pasirinktas alternatyvas ar kombinacijas galima tinkamai įvertinti įmonių pelningumą, patiriama mokestinę 

naštą bei jos riziką. Pateikti finansiniai rodikliai yra svarbiausi šiam tyrimui. Ypač svarbu kaip šie rodikliai bus paveikti 

pelno mokesčio planavimo.  

Manoma, kad pakeitus leidžiamus atskaitymus ir taikant tas pačias nuostatas finansinėje apskaitoje, pelningumo 

rodikliai turėtų pasikeisti. 

Išvados 

Tyrime mokesčių planavimo metodai buvo sugrupuoti pagal objektą, subjektą ir priklausomybę. Kaip ir principus 

taip ir metodus įmonės pasirenka tuos, kurie yra palankūs finansinėms ar mokesčių ataskaitoms, sutelkiant dėmesį į 

sąskaitas ar sandorius, kuriuose laikomasi apskaitos principų ir mokesčių įstatymų. 

Pelno mokesčių planavimo procesas laikomas nenutrūkstamu procesu, kurio taikymas neapsiriboja tik tam tikru 

laikotarpiu arba tam tikru objektu finansavimu.Toks procesas turi būti vykdomas nuolat. Nuolatinis mokesčio planavimas 

suteikia galimybes ne tik sumažinant mokestinę naštą, bet ir dirbti pelningiau, padidinti įmonės vertę, sutaupyta mokesčių 

sumą gali būti skiriama MTEP ir taip siekti inovacijų diegimo, naujos reikalingos technikos įsigijimui, organizacijos 

modernizavimui, pastatų renovavimui ir kt.  

Verslo vienetas, kuris registruotas Lietuvoje, savo apmokestinamąjį pelną turi apskaičiuoti pagal šiuos kriterijus: 

įvertinant pajamas ir neapmokestinamosios pajamos; atskaitant iš pajamų leidžiamus atskaitymus; atskaitant ribojamų 

dydžių leidžiamus atskaitymus; pasinaudojant leidžiamomis lengvatomis. 

Įvertinus visus galimus variantus pelno mokesčio planavimui siūlomos šios alternatyvų grupės: ilgalaikio turto; 

ilgalaikio turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remontavimo; reklamos ir reprezentacijos; aplinkos mokesčių; skiriamos 

paramos ir labdaros; mokestinių laikotarpio nuostolių; įdarbinimo pagal sezoninį darbą; atsargų nurašymo; MTEP ir 

apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl vykdomo investicinio projekto.  

Pelno mokesčio planavimas svarbus procesas, todėl naudojantis scenarijų metodu, iš siūlomų alternatyvų grupių, 

bus pasiūlytos pelno mokesčio planavimo geriausios alternatyvos arba jų kombinacijos palankiausias įmonių vykdomai 

veiklai. 

Atlikus scenarijų modeliavimą bus įvertinta kaip pasikeitę pelno mokesčio rodikliai paveiks pelningumą bei 

mokestinę naštą. 
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Summary 

PROMOTION OF PROFIT TAX PLANNING POLICY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 

The main tax function which historically defines the emergence of tax itself is fiscal, i.e. collection of budget funds.Its main 

aim is to collect and receive income for the country and carry out activities of municipalities.  

Agricultural business in Lithuania is fully included in the tax system only in 2009. Therefore, it is important for agricultural 

companies to develop the most favorable tax policy that would save on taxes, help plan and pay optimal terms. The bosses and 

accountants of agricultural companies point out that the problem of tax burden arising from the emergence of new taxes or the 

emergence of tax obligations could be reduced by a thorough analysis of tax-paid laws,their attribution to the corresponding items of 

expenditure, carrying outthe audit of tax payments in accordance with the tax policy. 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Astrida Miceikienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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Introduction 

Health and nutrition are important concepts in human existence. A well-fed population is a healthy population. 

Nutrition is an integral component of healthy living. Nutrition, health and the challenges of improving global human 

health and nutrition, especially among rural communities, have become a subject matter in the contemporary 21st century. 

Nutritional challenges vary in scope and geography. In Africa and other developing economies, nutritional challenges are 

in forms of malnutrition, hunger, food crisis, food insecurity, drought, famine, stunting, underweight etc. These challenges 

are at the forefront of these economies policy directives. In developed economies like Europe and the Americas, the 

availability of what to eat seems not to be an issue, but the resultant effect of what is eaten is the crux. To this end, 

overweight, obesity, cancer and other nutrition-related diseases are at the fore front of nutritional problems in these 

economies. 

The contemporary world faces diverse health challenges that threaten human existence. Health as a social personal 

resource is increasingly under the threat of deadly outbreaks of new diseases and the emergence of drug-resistant strains 

of existing ones. Emerging issues in global health has witnessed a rise in the rate of deaths caused by stroke, cardiovascular 

diseases, diabetes, HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, etc. Unfortunately, development-starved rural communities are the 

worst-hit by these health challenges. Rural populaces are increasingly exposed to health challenges that undermine their 

productivity and life expectancy. 

Promoting rural health and nutrition is very important. A healthy rural population is essential to economic growth 

and development. In promoting rural health and nutrition, there is the need for health and nutrition theories and models 

applications. According to D. Whitehead (2006), without a clear theoretical basis, it would not be possible to move 

forward or ensure that the health promotion components of nursing (medical) practice are recognizable. Given the 

complexity of health promotion practice, there is the need for comprehensive multi-level intervention to develop effective 

programmes. A. Cole (1995) observed that all health care practitioners need to be introduced to theoretical concepts in 

their formal education because whether they are aware of it or not, they use theories and models to guide their practice 

and research efforts (Raingruber, 2013). Finally on the import of theories and models in health and nutrition promotion, 

A. Antonovsky (1996) concluded that the medical fields risks stagnation. He emphasized that theories are needed to guide 

the field, provide direction to practice, and structure programme evaluation, believing that good theories give birth to 

good ideas capable of being incorporated into practice. 

Research object: promotion of health and nutrition in rural communities 

Research aim: to analyse possibilities and challenges of promotion of health and nutrition in rural communities 

Research objectives are as follows: 

1. To analyse the concept of promotion of health and nutrition in rural communities; 

2. To analyse the measures of promotion of health and nutrition in rural communities; 

3. To identify core possibilities and challenges of promoting health and nutrition in Nigeria’s rural 

communities. 

Research methods: Primary and secondary data analysis and synthesis, induction and deduction, document 

analysis and survey methods. 

Research period: 2013 – 2018. 

Results 

In order better to understand the research actuality, is worth to analyze theoretical models of health and nutrition 

promotion. 

• The social ecological model of health promotion is derived from the systems theory. It consists of 

individual-focused and environment-focused interventions designed to promote health. The word ecology refers to 

interrelationships among interpersonal factors, interpersonal connections, primary groups, institutional factors, 

community influence and public policy (Raingruber, 2013). According to the social ecological health promotion model, 

human behaviour is shaped by recurring patterns of activities that take place in structured environments, examples include: 

residential, educational, occupational, recreational, religious and healthcare environments (see figure 1). 
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Table 1. Social ecological model of health promotion (developed by Raingruber, 2013) 

 

These environments have a cumulative and combine influence on well-being (Raingruber, 2013).The author 

identifies social roles, personal behavior and situational conditions as elements within the environmental context that 

influence both personal and collective well-being. To D. Stokols (1996), these environmental elements are leverage points 

that health promotion programs should target to accomplish the maximal amount of behavioral change possible. 

• Optimal nutrition multi-sectoral strategic model of nutrition promotion was developed as a strategic 

framework by the USAID in promoting global nutrition to end extreme poverty and promote resilient, democratic societies 

while advancing national security and prosperity (USAID, 2014) (see figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1. Optimal nutrition model (USAID, 2014) 

It anchors on many components e.g. the environment, the individual (especially women and young girls), national 

capacity and commitment which are essential to delivering safe and nutritious foods, access to safe water and sanitation, 

appropriate hygiene, essential health and nutrition services as so on. These culminate in optimal nutrition.  
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Research methodology and key findings 

Badagry local government area of Lagos state is the study area. The study purposefully selected the Igbolode and 

Aivorji communities because of their ruralness. A total of 120 respondents were selected (emphasis was placed on nursing 

mothers) and were issued questionnaires to help in generating primary data for this research. The sourced data were 

analyzed below using simple percentages. 

The major findings of the study are presented below under the following headings: 

a. Demographic data of respondents 

Detailed analysis revealed that 102 of the 120 respondents representing 85 percent of the total respondents were 

women (mostly nursing mothers), while 15 percent are males. The average family size was five because of the extended 

nature of the family set up. The average age of all respondents was 39.6 years. About 47.5 percent of the respondents 

have formal education with an average income of #11,000 per month. Most of the respondents (72.5%) are directly or 

indirectly involved in agriculture, while 9.2 percent are civil servants, 18.3 percent are teachers. 

b. Infrastructure 

The study revealed that the study areas have tarred and untarred feeder roads that connect the rural communities 

to nearby urban communities. Water sources available in the communities are predominantly dug well (96%), while the 

remaining 4 percent are borehole (mostly used by literate respondents). As regards health infrastructure, there exists one 

primary health care centre in each of the communities with few health workers who are predominantly midwives (fairly 

old and ill-equipped). 

c. Access to health-promoting programmes 

Among the nursing mothers 67 percent claimed to have had access to government immunization against polio, 

meningitis, malaria and vitamin supplement for themselves and their children in the last 90days. This service is delivered 

by mobile immunization officers and also available at the primary health care centres. As regards antenatal, natal and post 

natal healthcare, 32 percent of the respondents (nursing mothers) were satisfied with the care they got during and after 

their pregnancies. Sixty-seven percent of the respondents complained of non-availability of well trained medical personnel 

and equipment.  

d. Feeding plan (According to balanced diet pyramid) 

According to available data, 76 percent of respondents do not have any food plan for the day. They only eat what 

“God” provides. Other respondents (predominantly educated ones) are not oblivious of balanced diet pyramid, but they 

complained about non-adherence to the pyramid owing to economic constraints. 

In the course of the study and based on presented data above, the following findings were made: primary health 

care centre in the studied communities are largely ill-equipped and under-staffed with unqualified personnel who are also 

old and cannot meet the health needs of the rural populace optimally. 

Due to wide spread misconception about immunization vaccination among the locals, there are some respondents 

who deny their wards the opportunity to be immunized against childhood killer diseases because they believe it causes 

impotency and serves as birth control measure to check growing human population in Nigeria by the government. 

As regards nutrition, it was observed that the federal government of Nigeria’s National Home Grown School 

Feeding Programme (NHGFP) does not capture Lagos state where the studied rural communities are located as at March 

2018. This social exclusion undermines the health and nutritional balance of rural populace in the area. 

Antenatal, natal and post natal health care services are skeletal in the PHCs visited during this study. Mothers and 

their children lack access to qualitative healthcare service to eliminate child/maternal mortality and morbidity in the rural 

areas. The visited PHC are mere referral points to health facilities in urban centres at an additional cost to the rural 

populace. 

Majority of the rural population lack knowledge of balanced diet. Most of the respondents pivoted their food plan 

on “Gods provision”, while the educated ones who have a fair knowledge of balanced diet blamed the economic situation 

on non-compliance with the balanced diet pyramid. 

 

Conclusions 
 

In promoting health and nutrition of rural communities in Nigeria, this study puts forward the following 

recommendations: The people should observe basic health and nutrition promotion acts like personal/environmental 

hygiene and eating balanced diet.  

The government should integrate more state into its home-grown feeding programme to boost the nutritional 

requirement of primary school pupils and also their enrolments into school. Rural communities’ farmers should be 

integrated into nutrition promoting programmes to boost rural economies. There should be a comprehensive health policy 

that addresses the issues of ill-equipment of PHCs and non-availability of trained medical personnel.  
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The government should engage rural communities in sensitizing them on the importance of taking part in health 

and nutrition promoting programmes like immunization. Agriculture in rural areas should be improved so as to improve 

rural economy and connect them to urban centers. 
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Santrauka 
 

SVEIKATOS IR MITYBOS SKATINIMO TEORINIAI YPATUMAI NIGERIJOS KAIMIŠKOSE VIETOVĖSE  
 

Straipsnyje analizuojama sveikatos ir mitybos puoselėjimo, skatinimo tematika Nigerijos kaimiškose vietovėse. Straipsniu 

siekiama atskleisti teorinius ir praktiniu problematikos ypatumus. Todėl buvo analizuota sveikatos ir mitybos puoselėjimo samprata, 

analizuoti sveikatos ir mitybos puoselėjimo modeliai bei pristatyti anketinės apklausos duomenys, kurioje dalyvavo 120 Nigerijos 

kaimiškų vietovių respondentų. Tyrimu nustatyta, kad siekiant pagerinti/paskatinti sveikata ir mitybą Nigerijos kaimiškose 

bendruomenėse, būtina ugdyti bendruomenės narius, juos įgalinti bei suteikti jiems galimybes patiems užsiauginti sveikus produktus. 

Taip pat tyrimo rezultatai atskleidė, jog sveikatos priežiūros sektoriaus išsivystymas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir 

kokybė yra vienas svarbiausių veiksnių nusakančių Nigerijos kaimiškų bendruomenių sveikatą ir mitybos įpročius, todėl integruotas ir 

kompleksinis sveikatos ir sveikos mitybos skatinimo modelis yra būtinas. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Rasa Pakeltienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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TEORINIAI VIEŠOJO SAUGUMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

LIETUVOS KAIMIŠKOSE VIETOVĖSE 

 
Rasa Danielienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 
Viešąjį saugumą įprasta traktuoti kaip nacionalinės reikšmės problemą, kuri dažniausiai siejama su saugumą 

neigiamai įtakojančiais veiksniais. Jie gali būti skirtingi: nuo sunkios ekonominės būklės, neigiamų socialinių reiškinių 

iki nusikaltimų lygio šalyje, tiksliau – tikimybės šalies gyventojui tapti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, 

gamtos ar žmogaus sukeltų nelaimių auka. Ir nors saugumo klausimas yra nagrinėtas ne kartą ir įvairiais aspektais, 

dažniausiai analizė atliekama nacionaliniu lygmeniu. Šiame straipsnyje saugumo organizavimo problema nagrinėjama – 

Lietuvos kaimiškose vietovėse. 

D. Janušauskienės ir kt. (2017) teigimu iki šiol Lietuvoje daugiausia dėmesio skirta viešojo saugumo suvokimo 

tyrimui, kiek mažiau tyrinėta ekologinio, technologinio, energetinio ir karinio suvokimo klausimai. Tačiau mažai tyrinėta 

kaip organizuojamas viešasis saugumas kaimiškose vietovėse. 
Kaimiškųjų vietovių saugumas laikomas viešojo saugumo dalimi. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse,  

pripažįstama, jog tiek miesto tiek kaimiškų vietovių saugumo būklė priklauso nuo veiksmingo valstybės ir privataus 

sektorių bendradarbiavimo bei vietos bendruomenės narių įsitraukimo į viešojo saugumo valdymo sprendimų priėmimą, 

kurie, užtikrintų saugią gyvenamąją aplinką. 

Šio straipsnio tikslas yra atskleisti teorinius viešojo saugumo organizavimo principus Lietuvos kaimiškose 

vietovėse. 

Tyrimo objektas – viešojo saugumo organizavimo principai Lietuvos kaimiškose vietovėse 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibrėžti viešojo saugumo sampratą. 
2. Atlikti viešojo saugumo kaimiškose vietovėse organizavimo principų analizę. 
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, indukcija ir dedukcija, dokumentų analizės metodai. 

 
Tyrimų rezultatai 
 

Visuomenės viešasis saugumas suprantamas kaip daugianarė sistema, apimanti ne vieną posistemę, kurių Viešąjį 

saugumą įprasta traktuoti kaip nacionalinės reikšmės problemą, kuri dažniausiai siejama su saugumą neigiamai 

įtakojančiais veiksniais. Jie gali būti skirtingi: nuo sunkios ekonominės būklės, neigiamų socialinių reiškinių iki 

nusikaltimų lygio šalyje, tiksliau – tikimybės šalies gyventojui tapti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, gamtos 

ar žmogaus sukeltų nelaimių auka. Ir nors saugumo klausimas yra nagrinėtas ne kartą ir įvairiais aspektais, dažniausiai 

analizė atliekama nacionaliniu lygmeniu. Šiame straipsnyje saugumo organizavimo problema nagrinėjama – Lietuvos 

kaimiškose vietovėse. 
Kaimiškųjų vietovių saugumas laikomas viešojo saugumo dalimi. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse,  

pripažįstama, jog tiek miesto tiek kaimiškų vietovių saugumo būklė priklauso nuo veiksmingo valstybės ir privataus 

sektorių bendradarbiavimo bei vietos bendruomenės narių įsitraukimo į viešojo saugumo valdymo sprendimų priėmimą, 

kurie, užtikrintų saugią gyvenamąją aplinką. 

Tyrimo struktūrinių dalių veiklos efektyvumas ir darna sudaro pagrindą kuriant gerovės valstybę. Gerovės valstybė 

yra XXI amžiaus visuomenės saugumo garantas. Gerovės valstybės idėjos įgyvendinimo  pasaulio bendrijoje teisinė 

sistema su politine valdymo sistema, užtikrinant nuolatinę žmonių gerovės  plėtrą globalizacijos sąlygomis tam tikru 

laikotarpiu ir konkrečioje teritorijoje, tai visuomenės saugumo garantas (Tumalavičius, 2017). 
Kaimiškų vietovių gyventojų, jų turto ir gyvenamosios aplinkos saugumo, viešosios tvarkos priežiūros ir 

palaikymo kontrolė, kitaip tariant – saugumo kaimiškose vietovėse, užtikrinimas yra kompleksinė valstybės funkcija, 

deklaruota Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Kaimiškų vietovių saugumo užtikrinimo srities valdymo politika 

priklauso nuo veiksmingų valstybės gebėjimų taikyti šiuolaikinius pilietinei visuomenei priimtinus socialinio poveikio 

instrumentus.   

G. Rakauskienė ir V. Servetkienė (2011) teigimu, visuomenės saugumas, tai ne tik gyventojų socialinių ar fizinių 

interesų apsauga, bet ir valdžios institucijų pasirengimas bei gebėjimas sukurti  šių interesų realizavimo ir gynimo sistemą, 

palaikyti visuomenės socialinį stabilumą. Saugus arba nesaugus gali būti tiek asmuo, tiek visuomenė, tiek valstybė, tiek 
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kaimiškasis regionas (Tamulavičius, 2017). Sudėtingėjant valstybės valdymui, kintant valstybės socialiniai sanklodai, 

keičiasi ir saugumo samprata. Saugumas – vienas iš dalykų, kuriam pritaria visi, bet tik nedaugelis aiškiai įsivaizduoja, 

kas tai (Kurapka, Justickis, 2010). Todėl kiekvienam asmeniui svarbu jaustis saugiam, apsaugoti save ir savo artimuosius, 

savo turtą, būstą. 

V. Šlapkausko (2017) teigimu viešasis saugumas yra ir intelektinis konstruktas, kurio turinyje individo, 

bendruomenės ir valstybės samprata apie tai, kas yra saugi gyvensena, ir visas kompleksas prielaidų ir raiškų, sudarančių 

galimybes sampratos skleidimuisi kiekvieno asmens, bendruomenės ir valstybės saugumo jausenai. 
Mokslo ir technikos pažanga bei žmogaus galimybės pradėjo veikti gamtą, ekonominė plėtra išryškino globalines 

problemas – skurdą bei karinius konfliktus. Skurdas skatina žmones pereksploatuoti aplinką, skurdas veda į konfliktą, 

konfliktas veda į aplinkos pažeidimus, o pažeista aplinka ir ribotumas veda į socialinį konfliktą (Gavėnienė, 2007). Todėl 

ekologinių problemų atsiradimas skatina nesaugumo jausmą, o nesaugumo būsena yra viešojo saugumo viena iš 

sudedamųjų dalių. Todėl ekologinio saugumo užtikrinimo priemonės valstybės, savivaldybių ir kaimiškų vietovių 

lygmenyje turi būti tarpusavyje susijusios - integruotos, kad užtikrintų visapusišką Lietuvos gyventojų saugumą. 

V. E. Kurpka ir V. Justickis (2010) pasiūlė tokį Integruoto saugumo modelį (žr. 1 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 pav. Integruotas saugumo modelis (pagal Kurpką, Justickį, 2010) 

   

Globalūs socialiniai – ekonominiai reiškiniai ir jų pasekmės sąlygojo naujų reikalavimų viešojo valdymo 

struktūroje formavimąsi. Viešųjų organizacijų gebėjimas planuoti, efektyviai parengti ir priimti sprendimus, koordinuoti 

jų įgyvendinimą telkiant išteklius ir galimybes, – yra tai, nuo ko priklauso visuomenės ekonominė situacija, plėtros 

galimybės, valstybės pajėgumas ir įvaizdis integracijos procesuose, galimybė naudotis pasaulio politinių ir finansinių 

institucijų parama (Staponkienė, 2015). Dėl šių priežasčių, būtina analizuoti ir gerai suvokti viešojo saugumo kaimiškose 

vietovėse organizavimo principus. 
Naujoje Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 programoje pateikiamos tokios pagrindinės viešojo saugumo 

užtikrinimo administracinio – teisinio reglamentavimo mechanizmo tobulinimo iniciatyvos: 

• įvairių valstybinių valdymo sektorių – viešojo saugumo, sveikatos, socialinės ir aplinkos apsaugos, švietimo, 

kultūros ir kitų – sinergijos didinimas; 

• glaudus valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo plėtra; 

• viešojo ir privataus sektorių partnerystės vystymas ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo didinimas. 
Įgyvendinant naująjį viešąjį valdymą kaimiškose vietovėse būtina atnaujinti viešąjį sektorių, kuris gebėtų reaguoti 

į greitai kintančias aplinkos sąlygas diegiant naujoves, išnaudojant verslo energiją ir diegiant konkurenciją tarp 

valstybinių, privačių ir nevyriausybinių paslaugų tiekėjų. Viešasis valdymas Lietuvoje yra  decentralizuotas, pereinant 

nuo hierarchijos prie dalyvavimo ir komandinio darbo, todėl savo organizacine sandara jis gali jautriai reaguoti į 

visuomenės poreikius, piliečiai ir viešosios bendruomenės organizacijos gali dalyvauti priiminėjant sprendimus ar juos 

priimant. 

Naujojo viešojo valdymo (angl. New Governance) modelio svarbiausias uždavinys „įgalinti“. Kyla klausimas: kaip 

Kritiškas požiūris į socialinę 
politinę valstybės ir josi institucijų padėtį 

Bendras nesaugumas 
(nestabilumas, ateities 
neaiškumas) 

Didėjantis masių politinis aktyvumas, 
sustiprėjusi politinė kova. Dažni ir 
nenumatomi politiniai, ekonominiai 
ir pan. pokyčiai 

Opozicinis aktyvumas, 
reikalavimas teisinių, politinių 
pokyčių 

Nepasitenkinimo  gyvenimo 
sąlygomis didėjimas 
 

Gyvenimo lygio smukimas (blogesnis 
gyventojų poreikių patenkinimas) 

 

 

 

 

  

 

 

Investicinis elgesys (investavimo 
pasyvumas, trumpalaikiškumas 
ribotumas) 

Makroekonominių rodiklių 
blogėjimas (ekonominis sąstingis, 
smukimas) 
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pasiekti, kad ne tik pavienių struktūrų valdininkai, bet ir patys kaimiškųjų vietovių bendruomenės nariai spręstų savo 

saugumą? Būtina pereiti prie socialinės atsakomybės ir humanitarinių idėjų puoselėjimo, tai yra prie pačių piliečių 

įtraukimo į viešojo saugumo sprendimų rengimą, priėmimą ir įgyvendinimą. A. Guogis ir A. Šilinskytė (2014)  pabrėžia  

nuolatinę piliečių dalyvavimo valdyme svarbą  – ne tik išreikšti savo nuomonę per rinkimus ir referendumus. Vykstant 

nuolatiniams socialiniams pokyčiams valstybinės institucijos nepajėgia laiku reaguoti į vykstančias permainas bei priimti 

sprendimų, kurie užtikrintų ir saugų kaimiškų vietovių vystymąsi, todėl būtinas pačių piliečių, kaimiškų bendruomenių 

dalyvavimas. 
Naujomis saugumo užtikrinimo technologijomis ir žiniomis grįstos visuomenės formavimasis skatina keisti 

požiūrį į kaimiškųjų vietovių saugumo užtikrinimo formas. L. Johnstonas (1992) aprašo privačia iniciatyva veikiančių 

subjektų, vykdančių kaimiškųjų vietovių saugumo užtikrinimo funkcijas, formą, – tai pilietine iniciatyva (angl. Civil 

initiative) veikiančių subjektų saugumo užtikrinimo forma, kuri paremta savanoriška vietos gyventojų veikla, vykdoma 

saugios kaimynystės ar savigynos grupių, policijos rėmėjų ar pavienių gyventojų individualiai. Šiandienos praktika rodo, 

kad valstybė ar savivaldybė ne visada reikiamu lygiu gali užtikrinti saugumą ir palaikyti tvarką kaimiškose vietovėse. Vis 

daugiau žmonių tai supranta ir pradeda ieškoti alternatyvų: iškilus nusikalstamo ar kitokio pobūdžio pavojams, vietos 

gyventojai ima patys rūpintis saugumu, buriasi į savanoriškas grupes, kuria saugios kaimynystės bendruomenes. Tokiu 

būdu, privačia iniciatyva veikiantys subjektai, pamažu tampa bendravalstybinio saugumo sistemos dalimi ir faktiškai 

įgauna savarankišką saugumo užtikrinimo subjekto teisinį statusą. 
Kaimiškųjų vietovių pilietinės visuomenės organizacijos sudaro sąlygas aktyviems piliečiams atsiskleisti dirbant 

visuomenei naudingą darbą, bet ir kontroliuoti viešojo sektoriaus organizacijų veiklą, šalinti trūkumus, garantuoti 

žmogaus teisių laikymąsi. Aktyvi bendruomenių veikla gali užtikrinti ne tik 3 E (angl. economy – ekonomiškumas, 

efficiency – efektyvumas, effectiveness – veiksmingumas) modelio įgyvendinimą viešajame sektoriuje, kontroliuojant 

organizacijų veiklą ir įgalintų realiai taikyti socialinio teisingumo, lygybės ir etikos principus (angl. the 4-th E – equity, 

5-th E – equality and 6—th E – ethics) (Guogis, Šilinskytė, 2014). 
Taigi, organizuojant viešąjį saugumą, pirmiausia būtina taikyti naujojo viešojo valdymo principus, aktyvinančius 

bendruomenių veiklą. Glaudus valstybės ir savivaldybių institucijų, bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, 

viešojo ir privataus sektorių partnerystė, taip pat aktyvi visuomenė, tame tarpe ir bendruomeninės organizacijos, yra – tai, 

kas užtikrina viešąjį saugumą kaimiškose vietovėse. 
Vietos gyventojų, jų turto ir gyvenamosios aplinkos saugumo, viešosios tvarkos priežiūros ir palaikymo kontrolė, 

kitaip tariant – saugumo kaimiškose vietovėse, užtikrinimas yra kompleksinė valstybės funkcija, deklaruota Lietuvos 

Respublikos Konstitucijoje. Kaimiškųjų vietovių saugumo užtikrinimo srities valdymo politika priklauso nuo veiksmingų 

valstybės gebėjimų taikyti šiuolaikinius pilietinei visuomenei priimtinus socialinio poveikio instrumentus. 
Kalbant apie kaimiškųjų vietovių saugumo užtikrinimo vietos politiką, išskiriamas savarankiškas savivaldybių ir 

jų institucijų vaidmuo šiame procese. Savivaldybių teisinis statusas ir kompetencija apibrėžti Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatyme. Viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų, yra dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų 

rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybių teritoriją 

aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus). Vadinasi,  

savivaldybės taip pat turi spręsti su kaimiškųjų vietovių saugumo gerinimu susijusius klausimus. 

Savivaldybė yra kaip jungiamoji  grandis tarp policijos ir vietos bendruomenės bei vietos gyventojų saugumo 

užtikrinimo srityje, kadangi galiojančiais teisės aktais jai suteikta teisė savarankiškai dalyvauti teisės pažeidimų 

prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kitoje su gyvenamosios aplinkos saugumu susijusioje veikloje. 

Kaimiškųjų vietovių saugumo užtikrinimas, viešosios tvarkos palaikymas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės 

pažeidimų prevencijos bei netvarkos kontrolė yra policijos veiklos prerogatyva. Užtikrinti kaimiškųjų vietovių viešąjį 

saugumą, saugią gyvenamąją aplinką svarbu, kad ne tik valstybė, bet ir vietos teisėsaugos sistema veiktų taip, kad būtų 

užtikrinami net ir mažiausi vietos gyventojų saugumo poreikiai (A. Pocienė ir kt., 2010). 

Tad, kaimiškųjų vietovių viešojo saugumo užtikrinimui labai svarbi yra valstybinio sektoriaus – policijos ir 

savivaldybių – kompetencija viešojo saugumo užtikrinimo srityje. Viena iš esminių saugios gyvenamosios aplinkos ir 

vietos gyventojų saugumo gerinimo sąlygų yra policijos ir savivaldybių veiklos prioritetų bei jų įgyvendinimo uždavinių 

ir funkcijų nustatymas. 

Seniūnija yra ta institucija, kurios darbuotojai geriausiai žino vietos gyventojų problemas ir yra arčiausiai jų. Šiuo 

metu seniūnijų autoritetas visuomenėje sparčiai didėja, jų veikla pasitiki vis daugiau vietos gyventojų, todėl yra tinkamas 

metas kurti viešojo saugumo užtikrinimo prevencines programas, gerinant kaimiškų vietovių gyventojų saugią 

gyvenamąją aplinką, įtraukiant vis daugiau vietos bendruomenės žmonių į viešojo saugumo organizavimą kaimiškose 

vietovėse. 

Taigi, viešojo saugumo užtikrinimas, taikant įvairias prevencines priemones, yra savivaldybės (seniūnijos) veiklą 

orientuojantis veiksnys, leidžiantis tinkamai atpažinti viešosios tvarkos ir kitus teisės pažeidimus, netvarką gyvenamojoje 
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aplinkoje, gyvenamosios aplinkos saugumą skatinančius veiksnius ir taip užkirsti kelią „rimtoms“, sunkesnio pobūdžio 

neteisėtoms veikoms. Aišku, viena savivaldybė be teritorinės policijos įstaigos, vietos bendruomenės ir kaimiškųjų 

vietovių gyventojų pagalbos sunkiai galėtų įgyvendinti saugios kaimiškosios vietovės viziją. 

 Kaimiškųjų vietovių visuomenės turtinė diferenciacija nulemia skirtingas įvairių sluoksnių ekonomines 

galimybes, todėl valstybėje yra sukuriami ekonominės sistemos, gamybos ir paskirstymo apsaugos teisiniai pagrindai. 

Būtent šių teisinių pagrindų peržengimai ir sudaro didžiąją dalį nusikalstamų veikų kaimiškose vietovėse, didžioji jų dalis 

nusikaltimai nuosavybei (Rakauskienė ir kt., 2015). 
Todėl, saugumo kaimiškose vietovėse gerinimas ir saugumo užtikrinimo funkcijų įgyvendinimas susiję ne tik su 

policijos ar savivaldybių veikla (valstybinis sektorius), bet ir pačių piliečių, saugios kaimynystės bendruomenių ar 

privačia iniciatyva veikiančių subjektų (privataus sektoriaus) galimybėmis, nes užtikrinti saugumo vienas subjektas ar 

viena institucija praktiškai negali (Pocienė ir kt., 2010). Bet koks saugumo užtikrinimas suprantamas kaip bendras pajėgų 

ir priemonių panaudojimas, kurio objektas yra visi kaimiškųjų vietovių gyventojai (vietos bendruomenės nariai). 

Priešingu atveju – pavienės, atskiros vieno iš minėtų subjektų pastangos sėkmingai įgyvendinti kaimiškųjų vietovių 

saugumo užtikrinimo funkciją yra bevaisės. Jeigu atsakomybę už kaimiškų vietovių saugumo organizavimo funkcijos 

įgyvendinimą priskirtume vien tik policijai ar savivaldybei, jas galima būtų apkaltinti nesugebėjimu užtikrinti daugumos 

žmonių saugumą valstybėje. Atitinkamai galima būtų reikšti priekaištus ir atskiram piliečiui, saugios kaimynystės 

bendruomenėms ar privačioms organizacijoms, kad jie patys savarankiškai nesirūpina gyvenamosios aplinkos saugumu, 

o laukia pagalbos iš valstybės. 

 

Išvados 
 

Viešojo saugumo termino vartojimas sukelia daug diskusijų, prieštaravimų ir nesusipratimų. Mokslinėje 

literatūroje jis apibrėžiamas skirtingai. Dažniausiai jis vartojamos sinonimiškai, griežtai neribojant. Nerimas, nusikaltimų 

baimė, saugumo jausmas, visa tai emociniai komponentai ir subjektyvus rizikos suvokimas tapti nusikaltimo auka. 

Nusikaltimų grėsmės ir savo pažeidžiamumo suvokimas yra neatsiejamai susijęs su kitų socialinių reiškinių vertinimu. 

Todėl viešasis saugumas apibrėžiamas kaip daugianarė sistema, apimanti ne vieną posistemę, kurių struktūrinių dalių 

veiklos efektyvumas ir darna apsaugo valstybės, visuomenės bei asmens teisėtus interesus. Atskirų visuomenės 

struktūrinių dalių socialiniai pokyčiai ir globalizacijos procesai sąlygojo poreikį tobulesnio viešojo saugumo 

organizavimui. 
Lietuvos valstybės vienas iš ilgalaikės raidos prioritetų yra saugios visuomenės kūrimas, todėl šiuo prioritetu 

grindžiama viešojo saugumo vizija. Viešojo saugumo sistema turi funkcionuoti taip, kad valstybės institucijos, atsakingos 

už viešąjį saugumą, spręsdamos gyventojų problemas, į šią veiklą įtrauktų ir privačius subjektus. Privataus sektoriaus 

įtraukimas į viešojo saugumo problemų sprendimą, reiškia valstybinių ir savivaldybių viešojo saugumo užtikrinimo 

veikloje dalyvaujančių subjektų bendradarbiavimo su visuomene ir kitais socialiniais partneriais sukūrimą. Iš tiesų tai 

nelengva užduotis, nes, siekiant sukurti valstybinio ir privataus sektorių partnerystės sistemą, reikia patobulinti teisinę 

bazę, skatinančią nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir kontrolės decentralizavimą, įtraukiant ne tik 

valstybinius – policiją ir savivaldybę, bet ir privačius – komercinius ir bendruomeninius – partnerius į viešojo saugumo 

užtikrinimo organizavimą. 
Viešasis saugumas Lietuvoje organizuojamas nacionaliniu, regioniniu ir kaimiškų vietovių lygmeniu. Viešasis 

saugumas Lietuvos kaimiškose vietovėse organizuojamas  vadovaujantis šiais principais: 
1. kaimiškų vietovių valstybinių valdymo sektorių – viešojo saugumo, sveikatos, socialinės ir aplinkos apsaugos, 

švietimo, kultūros ir kitų – sinergijos didinimas; 
2. glaudus vietos policijos ir savivaldybės (seniūnijos) bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas; 
3. viešojo ir privataus sektorių partnerystės vystymas ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo didinimas. 
Apibendrinant galima teigti, kad viešojo saugumo užtikrinimo Lietuvos kaimiškose vietovėse organizavimas 

suprantamas kaip bendras pajėgų ir priemonių panaudojimas, kurio objektas yra visi kaimiškųjų vietovių gyventojai 

(vietos bendruomenės nariai). 
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Summary 

 

THEORETICAL PRINCIPLES OF PUBLIC SAFERY ORGANIZATION IN RURAL AREAS OF LITHUANIA 
 

The article deals with the concept of public security and the principles of its organization in rural areas of Lithuania. Public 

security is treated as a part of national security, which covers the protection of legitimate interests of a person, society and the state 

from criminal acts and other violations of law, natural or man-made disasters. A state can not be considered safe if its citizens are 

insecure. 

However, the security is not only the protection of the social or physical interests of the population, but also the readiness of 

the authorities and the ability to create a system for the realization and defence of these interests, and to support social stability of the 

society. Therefore, the principles of "good governance" must be integrated into the organization of public security. 

The aim of this article is to reveal theoretical principles of organization of public security in rural areas of Lithuania. 

To achieve the goal, the concept of public security was first analysed, and later on the analysis of the principles of organization 

of public safety and their extensive description has been made. 

It has been established that public security will be ensured when the local community, which will focus not only on individual 

initiatives but also on associated structures, will develop the ideas of a secure neighbourhood, as well as the establishment of cross-

sectoral vertical and horizontal partnerships between the authorities, science, business and rural communities. 

 

Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Rasa Pakeltienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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TARPTERITORINIO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO 

ĮGYVENDINIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE 
 

Laura Dzenkienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas  

Tarptautinis ir tarpteritorinis bendradarbiavimas tampa įrankiu formuojant glaudžius partnerystės ryšius su vietos 

ir užsienio partneriais. Sėkmingai vystomas bendradarbiavimas lemia projektinės veiklos tęstinumą, bei konkurencinį 

pranašumą kuriant inovatyvius projektus. 

Mokslinėje literatūroje daug rašoma apie bendradarbiavimą, jo ypatumus. Mokslininkai vieningai sutinka, jog 

bendradarbiavimas, tai daugiau nei veikimas kartu, tai komunikavimas, bendras darbas, tikslų siekimas. Efektyvus 

bendradarbiavimas grindžiamas grupės laimėjimais, o ne individualiais pasiekimais, bendradarbiavimas turi būti 

naudingas visiems dalyviams. Partnerystės sėkmę lemia iš anksto numatyti tikslai bei priemonės ir būdai numatytam 

rezultatui pasiekti, Atsiranda formalus bendradarbiavimo stilius, kuris paremtas abipusia sutartimi. Vystant tarptautinį ir 

tarpteritorinį bendradarbiavimą svarbus darbuotojų pasirengimas, turimi finansiniai ir informaciniai ištekliai.  

Kiekviename projekto įgyvendinimo etape svarbu teisingai pasinaudoti tarpteritorinio ir tarptautinio 

bendradarbiavimo privalumais. Bendradarbiavimas turėtų būti inicijuojamas Vietos veiklos grupių ir kitų projektinių 

organiacijų nuo pat idėjos vystymo, kurio dėka būtų pasiekti efektyvesni veiklos reultatai.  

Tyrimo objektas – tarptautinis ir tarpteritorinis bendradarbiavimas projektinėje veikloje.  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti tarptautinį ir tarpteritorinį bendradarbiavimą projektų rengimo etapuose.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, dokumentų turinio analizė, anketinė apklausa, grafinis 

vaizdavimas. 

 

Rezultatai 
 

Bendradrbiavimo sąvoka nagrinėjama nuo seno, tačiau iki šiol terminas neturi aiškios apibrėžties. Lietuvos bei 

užsienio mokslininkai skirtingai interpretuoja bendradarbiavimo konceptą, pateikia įvairius apibrėžimus (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Bendradarbiavimo sąvokos apibrėžimai 

Autorius Apibrėžimas 

M. Teresevičienė, G. 

Gedvilienė (2003) 

Bendradarbiavimas yra daug daugiau negu fizinis buvimas kartu su kitais, tai 

pokalbiai, pagalba kitiems, dalijimasis medžiaga. 

Butkienė ir Kepalaitė 

(1996) 

Bendradarbiavimas – tai darbas kartu siekiant bendro tikslo. 

P.W. Mattesich, B.R. 

Monsey (2001) 

Bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms, tai aiškiai apibrėžti santykiai 

tarp dviejų ar daugiau organizacijų, siekiant bendrų tikslų. 

Idol, West, Lloyd 

(1988) 

Bendradarbiavimas, tai sąveikos procesas, įgalinantis komandos narius, 

turinčius skirtingą žinojimą, patirtį (expertise), kūrybiškai generuoti problemų 

sprendimus 

Dyck, Thurson (1999) Bendradarbiavimo pagrindą sudaro komunikacija, kooperacija, koordinacija. 

J. Berman (2006) 

Bendradarbiavimas tai yra daugiau nei tik dalinimasis informacija 

(komunikacija) ir daugiau nei santykiai, kurie padeda kiekvienai pusei pasiekti jų 

pačių tikslus. 

 

Autorių teigimu, bendradarbiauti ir dirbti būnant vienoje grupėje – skirtingi dalykai, nes asmenys būdami vienoje 

grupėje gali dirbti ir atskirai, siekdami to paties tikslo, o bendradarbiaujant dirbama išvien taip, jog grupės laimėjimas yra 

svarbesnis už pavienio grupės nario rezultatą. Panašiai teigia ir autoriai Laycock, Gable, & Korinek (1991) 

bendradarbiavimą apibūdinantys kaip tiesioginės sąveikos būdą, charakterizuojantį grupinius procesus ir apimantį bendrą 

planavimą, sprendimų priėmimą ir problemų sprendimą siekiant bendrų tikslų. Bendradarbiavimo rezultatas – 

sprendimas, kurio nebūtų sugalvojęs nei vienas komandos narys dirbdamas individualiai.  



 153  

  

  

Apžvelgus skirtingas bendradarbiavimo sąvokas prieinama prie išvados, kad bendradarbiavimas pirmiausiai yra 

komunikacija, kuri veikia kaip procesas, paremtas tarpusavio santykiais ir įsipareigojimais tarp skirtingų žmonių, siekti 

bendrų tikslų. Vadinasi, bendradarbiavimas yra labai reikšmingas, kadangi tai būdas susivienyti, priimti bendrus 

sprendimus. 

Analizuojant bendradarbiavimą projektinėje veikloje, iškiriami teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas.  

Vietos veiklos grupė yra pagrindinė organizacija rengianti plėtros projektus, bei inicijuojanti tarptautinį ir tarpteritorinį 

bendradarbiavimą. Šie bendradarbiavimo tipai skiriasi savo tikslais, finansavimo šaltiniais, bei projektinės veiklos 

dalyviais. Remiantis projektinės veiklos dokumentais, buvo sudaryta schema skirtumams išskirti (1 pav.). 

 

  

1 pav. Vietos veiklos grupių tarptautinis ir tarpteritorinis bendradarbiavimas (sudaryta autorės, 2018) 
 

Tarpteritorinis bendradarbiavimas įvairiuose dokumentuose pateikiamas kaip siauresnis bendradarbiavimo 

lygmuo, kuris apima santykius tarp dviejų ar daugiau dalyvių neperžiangiant valstybės teritorinių ribų, t. y tai labiau 

suvokiamas kaip šalies regionų bendradarbiavimas. Dažniausiai tarpteritorinis bendradarbiavimas skirtas tam tikros 

teritorijos problemoms spręsti arba geriau išnaudoti vietos veiklos grupės (toliau – VVG) privalumus, kurių VVG negali 

išnaudoti bendradarbiaudama su vietos partneriais, tik jos apimamos teritorijos mastu. „Tarpteritorinis bendradarbiavimas 

turi būti integrali VVG vietos plėtros strategijos dalis“ toks teiginys LEADER programoje pateikiamas tarpteritoriniam 

bendradarbiavimui apibūdinti. Tarptautinis bendradarbavimas yra labai svarbus formuojant šalies, regiono ar apskrities 

politiką. BONUS programa tarptautinį bendradarbiavimą įvardina kaip veiklą, grindžiamą tarpdisciplinine, ilgalaike, 

integruota veiksmų seka siekiant darnios plėtros. Šios ir kitų tarptautinių programų dėka, atsiranda galimybė plėtoti ryšius 

su kitomis šalimis, dalintis patirtimi, konsultuotis, plėtoti gerus politinius šalių santykius. Remiantis Lietuvos Respublikos 

Finansų ministerija, Lietuvos bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis stiprina užsienio šalių pasitikėjimą 

Lietuva, kaip patikima partnere, šalimi aktyviai prisidedančia prie ūkio plėtrą skatinančių procesų. Šie bendradarbiavimo 

tipai dažniausiai priskiriami formaliajam bendradarbiavimo tipui, kuomet bendradarbiaujant dviems ar daugiau, 

partneriams, partnerystė įtvirtinama tam tikrais susitarimais siekiant apibrėžti sąlygas, kurių turi būti laikomasi 

bendradarbiavimo metu. Ši bendradarbiavimo forma dažnai naudojama organizacijų veiklose kuriant tarptautinius ir 

tarpteritorinius ryšius su partneriais, vykdant projektinę veiklą. Dažnai sutartimi paremta sąveika turi didesnį pranašumą, 

nes tai formalus raštiškas įsipareigojimas, kuriame apibrėžiamos bendradarbiavimo sąlygos, tikslai, bendradarbiavimo 

sritys, bendravimo forma ir dažnumas, tam gali būti paskirti atsakingi žmonės.  Remiantis projektų rengimo 

rekomendacijomis, bei programų įgyvendinimo ypatumais sudaryta schema, kurioje pateikiami pagrindiniai projekto 

įgyvendinimo etapai, bei jų veiksmų seka  (žr. 2 pav.) 
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2 pav. Projekto įgyvendinimo  įgyvendinimo procesas (Sudaryta autorės, 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Projekto įgyvendinimo  įgyvendinimo procesas (Sudaryta autorės, 2018) 

Vienas iš pagrindinių projektų valdymo tikslų – tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą (-us) ir patenkinti 

suinteresuotųjų šalių poreikius, svarbu sėkmingai organizuoti tarptautinį ir teritorinį bendradarbiavimą visuose projektų 

rengimo etapuose (Projektų ir procesų valdymo ... 2014). Analizuojant įvairią mokslinę literatūrą, pastebima, kad 

tarptautinis ir tarpteritorinis bendradarbiavimas daro didelę įtaką organizacijų veiklos rezultatams, tačiau ne retai išteklių 

stoka neigiamai veikia projekto eigą. Įgyvendinant projektus svarbus vaidmuo tenka finansiniams, žmogiškiesiems ir 

informaciniams ištekliams. Efektyvus turimų išteklių paskirstymas, jų panaudojimas sukuria organizacijos konkurencinį 

pranašumą pritraukiant tarptautinius ir teritorinius partnerius.  Žmogiškieji ištekliai yra vienas esminių resursų, reikalingų 

bet kuriai organizacijai. Kaip teigia G. S. Batra (1996), tai yra pats reikšmingiausias ir vertingiausias turtas, kurį 

organizacija (šiuo atveju viešojo administravimo institucijos) valdo ir nuo kurio priklauso veiklos efektyvumas. Bet 

kurioje organizacijoje svarbiausias indėlis yra žmogiškasis elementas. Veiklos sėkmė arba nesėkmė priklauso nuo 

dirbančių žmonių (Batra, 1996). Turimi finansiniai ištekliai Vietos veiklos grupėms padeda pasinaudojus ES ar kitais 

finansavimo šaltiniais sumažinti savo vietovėje vyraujančias problemas. Finansinis stabilumas organizuojant projektus 

svarbus aspektas investuojant į partnerių paiešką, bei turimų ryšių intensyvinimą, tuo tarpu informacinių išteklių dėka per 

trumpesnį laiko tarpą greičiau surandama reikalinga informacija apie tarptautinius ir teritorinius partnerius, gerosios 

patirties pavydžiai, sparčiau vyksta numatyti darbai.  

Siekiant ištirti tarpteritorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą projekto planavimo ir vykdymo etapuose, bei nustatyti 

priežastis lemiančias prastai vystomą bendradarbiavimą. Buvo vykdoma anketinė apklausa. Joje dalyvavo Vietos veiklos 

grupės ir kitos projektinės organizacijos. Iš viso apklausta  68 respondentai. Anketos klausimyną sudarė 3 klausimų 

grupės: tikslinė informacija, projekto planavimo etapas, projekto įgyvendinimo etapas. 
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3 pav.  Tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo inicijavimas 

Atlikus tyrimą, galima daryti prielaidą, kad  Vietos veiklos grupės ir projektinės organizacijos yra linkusios plačiau 

vystyti tarptautinį bendradarbiavimą. Vertinant tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo vystymą projekto metu, 

pastebima, kad organizacijos nėra suinteresuotos inicijuoti tarptautinius ir teritorinius partnerystės ryšius. Inicijuojant 

tarpteritorinį bendradarbiavimą 17,6 proc. visų  respondentų nurodė, jog tarptautinį bendradarbiavimas vykdomas dažnai, 

ir tik 10 proc. respondentų teigia, kad tarpteritorinį bendradarbiavimą renkasi retai. Tuo tarpu tarptautinis 

bendradarbiavimas respondentų teigiamu inicijuojamas rečiau negu tarpteritorinis.  

 
4 pav. Tarptautinio bendradarbiavimo nauda projekto veiksniams 

Vertinant tarptautinio bendradarbiavimo naudingumą projektinės veiklos metu, respondentų nuomone, plėtojant 

tarptautinius ryšius juntama didelė nauda generuojant idėjas, bei dalinantis informacija projekto rengimo metu. 45,5 proc. 

dalyvavusiųjų apklausoje nuomone, remiantis užsienio šalių patirtimi, bei konsultacijomis darbuotojai labiau 

motyvuojami siekti projekto metu numatytų tikslų.  

 
5 pav. Tarpteritorinio bendradarbiavimo nauda projekto veiksniams 

Analizuojant tarpteritorinio projekto teikiamą naudą, išsiskyrė du atsakymai, tai  rizikos vertinimas ir apimties 

planavimas. Respondentų manymu, tarpteritoriniai ryšiai su kitomis VVG, bei bendruomenėmis gelbsti atliekant rizikos 
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vertinimo bei apimties planavimo darbus.  Kaip didžiausia teikiama nauda inicijuojant tarpteritorinį bendradarbiavimą 

įvardinta informacijos sklaida. Apklausos dalyvių nuomone, ryšių palaikymas su teritoriniais partneriais padeda greičiau 

pasidalinti naujienas apie projektų eigą, įgyvendinimą, taip pat ieškant aktyvių projekto dalyvių.  

 

 
6 pav. Tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo įtaka projekto veiksniams 

Paveiksle pateikiama tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo nauda atskiriems projekto įgyvendinimo 

veiksniams. Galima teigti, kad inicijuojant tarpteritorinius ryšius su kitomis Vietos veiklos grupėmis, bendruomenėmis 

ar kitais teritoriniais partneriais juntama didesnė nauda nei organizuojant tarptautinę partnerystę. Respondentų nuomone 

tarpteritorinis bendradarbiavimas įgauna pranašumą organizuojant rangovų paieškas, projekto komandos formavimo, bei 

informacijos sklaidos metu. Kiek mažesnis atotrūkis vertinant tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo naudą buvo 

idėjos tobulinimo metu, respondentai panašiai vertina tiek tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo teikiamą naudą.  

 

1 lentelė. Pagrindinės priežastys lėmusios neefektyviai vystomą tarptautinį ir tarpteritorinį 

bendradarbiavimą 
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Pirmoje lentelėje pateikiamos respondentų išvardintos pagrindinės priežastys lemiančios prastai vystomą 

tarptautinį ir tarpteritorinį bendradarbiavimą projektinės veiklos metu. Įgyvendinat tarptautinį bendradarbiavimą 

dažniausiai pasitaikiusios problemos, tai  kalbos ir kultūros barjerai, skirtingos finansinės galimybės įgyvendinant 

projektus, tuo tarpu tarpteritoriniui bendradarbiavimui dažniausios problemos žmogiškųjų išteklių stoka, dideli 

reikalavimai projektams, laiko stoka.  

Taigi, apibendrinus gautus rezultatus, akivaizdu, kad pirmiausia siekiant sėkmingai plėtoti tarptautinį ir 

tarpteritorinį bendradarbiavimą reikia eliminuoti pagrindines priežastis lemiančias prastai inicijuojamą 

bendradarbiavimą. Efektyvesnis žmogiškųjų, informacinių ir finansinių išteklių valdymas, bei reikalingų 

bendradarbiavimo ugdymui įgūdžių tobulinimas įtakotų ilgalaikius partnerystės ryšius, būtų lengviau inicijuoti naujų 

partnerių paieškas. Taip pat svarbu motyvuoti darbuotojus, kad šie gebėtų priimti inovatyvius sprendimus, būtų 

iniciatyvūs, mokėtų sėkmingai pritaikyti turimas žinias praktikoje. Siekiant, kad bendradarbiavimas taptų efektyvus ir 

teiktų naudą organizacijoms ir bendruomenių nariams, svarbu suprasti, kad bendradarbiavimas nėra darbas, tai veikimas 

kartu, ne po vieną. Darbas drauge turi būti vystomas nenutrūkstamai, įtraukiant motyvuotus, aktyvius narius, užtikrinant 

projekto tęstinumą.  
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Išvados 
 

1. Mokslinėje literatūroje bendradarbiavimas tai procesas, kurio metu sutelkiant dviejų ar daugiau asmenų 

intelektines jėgas siekiama bendrų tikslų. Formalusis bendradarbiavimas apibrėžia santykius tarp egzistuojančių subjektų, 

numato bendradarbiavimo sąlygos, tikslus, bendradarbiavimo sritis, formą ir dažnumą lemiančius projekto sėkmę. 

2. Išskirti tarptautinio ir tarpteritorinio bendradarbiavimo tipai reikalauja inicijuoto dalyvių įsitraukimo 

projektinėje veikloje. Sukurti tvarūs ir ilgalaikiai partnerių ryšiai sąlygoja efektyvų žmogiškųjų, informacinių ir finansinių 

išteklių valdymą. 

3. Pagrindinės problemos įtakojančios prastai vystomą tarptautinį ir tarpteritorinį bendradarbiavimą yra prastai 

motyvuotas kolektyvas, nepakankami finansiniai ištekliai, darbuotojų specifinių įgūdžių stoka, kultūriniai barjerai.  

Sudarius palankas sąlygas darbuotojų įgūdžių formavimui, sėkmingas informacinių išteklių valdymas, bei įtraukiant 

daugiau aktyvių žmonių į projektines veiklas sąlygotų sėkmingą tarptautinio ir tar[teritorinio bendradarbiavimo vystymą. 
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Summary 

 

IMPLEMENTATION OF INTER-TERRITORIAL AND INTERNATIONAL COOPERATION IN PROJECT 

ACTIVITIES 
 

The article analyzes the importance of international and inter-territorial cooperation at the stages of project activities. The main 

objective of the article is to investigate the initiation of international and inter-territorial cooperation at the stages of project activities 

and to identify failures that lead to inefficient cooperation at local and national level. The article states that effective co-operation is 

based not on separate actions, but rather working together to achieve common goals. The goal of cooperation is the result of the group, 

and not the individual one. The results of the research show that Local Action Groups, when organizing development projects, passively 

initiate international and inter-territorial cooperation, although they regard both types of cooperation as very useful for the 

implementation of project activities. Language and cultural barriers, insufficient human and financial resources, lack of time and poor 

employee motivation are the main reasons identified to have determined the current situation.  

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Asta Raupelienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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KAUNO RAJONO IR KAUNO MIESTO SAVIVALDYBIŲ ELEKTRONINĖS 

VALDŽIOS PLĖTROS GALIMYBIŲ PALYGINIMAS 
 

Edita Jakštienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Pastaruoju metu vietos savivalda Lietuvoje ir daugumoje užsienio valstybių, užima svarbią vietą, kaip geriausių 

bendruomenės interesus atstovaujančių įstaigų ir arčiausiai esanti visuomenės politinės sistemos. Vietos valdžiai 

įgyvendinant įvairias įstatymu priskirtas funkcijas, labai svarbu informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) 

panaudojimas valdžios įstaigose.  

Viena iš svarbiausių inovacinių veiklų vietos savivaldoje yra elektroninės valdžios (toliau – el. valdžia) paslaugų 

diegimas ir jų įgyvendinimas. El. valdžia – tai visuma viešojo administravimo veikloje diegiamų IRT, skirtų viešosioms 

paslaugoms, demokratiniams procesams ir viešajai politikai tobulinti (Valstybės žinios, 2002). Lietuvoje ir kitose pasaulio 

valstybėse viešajame sektoriuje teikiamos visuomenei el. valdžios paslaugos internetu yra pagrindinė komunikacijos 

priemonė. El. valdžia vis labiau pripažįstama naująja valdymo paradigma, kur el. valdžia traktuojama kaip socialinė 

techninė sistema ir vertinama technologiniu, ekonominiu, organizaciniu, teisinio reglamentavimo, socialiniu, politiniu, 

etiniu ir kt. aspektais. El. valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti viešojo sektoriaus valdymą, sėkmingiau vykdyti jos 

reformą, prisitaikyti prie visuomenės žinių reikalavimų, supaprastinti bendravimą tarp visuomenės ir valdžios. Todėl el. 

valdžia turi tapti vienu iš valstybės strateginio valdymo įgyvendinimo efektyvių veiksnių bei prioritetų. Kryptingas ir 

efektyvus IRT naudojimas, sudaro sąlygas naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis (toliau – el. viešosios 

paslaugos) ištisą parą, elektroninės paslaugos (toliau – el. paslaugos) sudaro galimybę gyventojams dalyvauti svarbiuose 

politiniuose procesuose (Limba, 2004). Kaip teigia R. Petrauskas (2001) tolimesnė el. valdžios plėtra reikalauja 

efektyvumo ir saugumo, kad užtikrintų naudotojų pasitenkinimą el. viešosiomis paslaugomis, kurios gali būti teikiamos 

ir tarpnacionaliniu lygmeniu. 

Daugelis įstaigų (savivaldybių) nepakankamai aktyviai, aiškiai skelbia informaciją apie IRT pagalbą, jų 

sprendžiamus klausimus ir teikiamus privalumus bei galimybes. Piliečiai naudodamiesi IRT privalumais kelia vis daugiau 

reikalavimų aptarnavimo kokybei, ne tik bankuose, prekybos centruose ir kt., bet ir savivaldybių įstaigose, norėdami 

aukšto aptarnavimo lygio, kai tuo tarpu pastarosiose norint susitvarkyti dokumentus dažnai tenka vaikščioti iš kabineto į 

kabinetą, keletą dienų, ar ilgiau. 

Tyrimo aktualumą sąlygoja tai, jog šalys, neplėtojančios el. valdžios, investuotojų vertinamos neigiamai, nes 

tokio pobūdžio paslaugos užsienyje yra nuolat ir aktyviai plėtojamos. Žemas viešojo administravimo veiksmingumo lygis 

yra stiprus veiksnys, mažinantis viešojo sektoriaus konkurencingumą ir šalies patrauklumą joje investuoti bei gyventi. 

Piliečiai iš viešojo sektoriaus (savivaldos) nori analogiško aptarnavimo lygio kaip ir iš verslo sektoriaus, todėl vertinimo 

rezultatais grindžiamos tolimesnės el. valdžios plėtros galimybių kryptys Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybėse, 

kurios atitiktų jų efektyvumą ir skaidrumą.  

Tyrimo objektas – el. valdžios paslaugos Kauno rajono ir Kauno mieto savivaldybėse. 

Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti el. valdžios plėtros galimybes Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybėse. 

Tyrimo uždaviniai: 

1.  Išanalizuoti el. valdžios sampratą ir jos taikymo viešojo administravimo įstaigose tikslus ir uždavinius 

bei diegimo problemas; 

2.  Ištirti el. valdžios plėtotės Lietuvoje teisinį reglamentavimą ir institucinį reguliavimą; 

3.  Išanalizuoti ir palyginti Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybių Socialinių skyrių vadovų, darbuotojų 

ir informacinių technologijų specialistų požiūrį į el. valdžios paslaugų plėtros galimybes. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir statistinių dokumentų analizė ir sintezė; anketavimas, grafinis 

atvaizdavimas. 

Respondentai ir tyrimo organizavimas 

Vadovams skirta anketa buvo apklausta po 2 iš Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir Socialinio paslaugų skyriaus vadovų bei jų pavaduotojų. Darbuotojams skirta anketa buvo apklausta 

31, Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Socialinio paslaugų skyrių 

darbuotojų. Iš 19 siųstų anketų Kauno rajono savivaldybės darbuotojų grįžo – 15, o iš Kauno miesto savivaldybės 

darbuotojų 19 siųstų anketų, grįžo – 16. Informatikams skirta anketa buvo apklausta 6 informacinių technologijų ( toliau 

– IT) darbuotojai. Iš 3 siųstų anketų Kauno rajono savivaldybės informatikams grįžo – 2, o iš Kauno miesto savivaldybės 

informatikų 7 siųstų anketų, grįžo – 4. Visos anketos respondentams buvo išsiųstos internetu, pasinaudojant apklausų 
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sukūrimo platforma „Apklausa.lt.”. Viso buvo išsiųsta 52 anketos, sugrįžo 41. Tyrime dalyvavo 75 proc. moterų ir 25 

proc. vyrų, 35 proc. respondentų turėjo magistrinį laipsnį,  aukštąjį išsilavinimą turėjo 55 proc.ir aukštesnįjį 10 proc.  

 

Tyrimo rezultatai 
 

Išanalizavus el. valdžios sampratą, jos taikymo viešojo administravimo įstaigose tikslus ir uždavinius bei diegimo 

problemas, paaiškėjo, kad ji siejama, ne tik su IRT taikymu, teikiant viešąsias paslaugas ir reorganizuojant viešojo 

sektoriaus įstaigų veiklą, bet ir su inovacijomis administravimo srityse. R. Heeks (2001) teigimu, IRT ir el. valdžia 

tarpusavyje neatsiejami dalykai, tai kaip valstybinės valdžios tąsa elektroninėje erdvėje.  

El. valdžia – tai valstybės ir savivaldos institucijų reguliuojamas visuomenės santykių plėtros reiškinys, kurios 

tikslas – didinti vykdomosios valdžios sprendimų priėmimo skaidrumą, kokybiškiau ir efektyviau teikti visuomenei, 

verslo subjektams, institucijoms viešąsias paslaugas ir informaciją, panaudojant visas IT teikiamas galimybes (Domarkas, 

Lukoševičienė, 2006). Pagal E. Barcevičių (2006) visos el. valdžios paslaugos taikomos informacijos srautams valdyti ir 

analizuoti, informuoti visuomenę apie priimamus (politinius)  sprendimus bei juos įtraukti į sprendimų priėmimo procesą. 

Šių autorių teigimu, nuo valdžios įstaigų tinklapio turinio priklauso el. valdžios efektyvumas. Tačiau pasak M. Kiškio ir 

T. Limbos (2015) didelę reikšmę turi el. valdžios teisinė aplinka, nes nuo jos priklauso el. valdžios funkcionalumo dalis. 

Ji negali tinkamai funkcionuoti, jeigu nėra nuoseklios teisinės aplinkos.  

Pasak R. Petrauskienės (2015) nepaisant vis didėjančio dėmesio ITR diegimui ir jų pritaikymui teikiant paslaugas 

gyventojams, el. valdžios požymis Lietuvos savivaldybėse pasireiškia mažiausiai. R. Raginytės ir N. Paliulio (2010) 

teigimu, siekiant teikti kokybiškas ir efektyvias el. viešąsias paslaugas, būtina plėsti: sukurti saugias ir tarpusavyje 

suderintas veiklos sričių informacines sistemas bei registrus, teikti tarpnacionaliniu lygmeniu. 

Kaip jau minėta el. valdžia turi didelę reikšmę valstybės valdyme ir administravime, tačiau jas eksploatuojant 

neišvengiama ir problemų: prieinamumas el. paslaugų ir pagalba, jų radimo galimybė. Kita problema – informacijos 

archyvavimas ir išsaugojimas. Informacija turi būti patikimai ir tvarkingai archyvuojama bei saugoma, kad ja galėtų 

naudotis ir kitų kartų informacinės technologijos specialistai. Privatumas ir saugumas yra svarbu, būtina duomenis 

(informaciją) apsaugoti nuo piktadarių. 

Ištyrus el. valdžios plėtotės Lietuvoje teisinį reglamentavimą ir institucinį reguliavimą galima teigti, kad el. 

valdžios plėtotės strateginius sprendimus apsprendžia politiniai, teisiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksmai. El. valdžiai 

teisinė aplinka aktuali, nes tai yra funkcionalumo dalis įtvirtinanti pagrindinius principus, kuriais remiantis yra 

realizuojami konkretūs sprendimai (Kiškis, Limba, 2015). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio12 d. priėmė nutarimą “Dėl valstybės ilgalaikės raidos 

strategijos”, kuriame išdėstyta el. valdžios plėtotės prioritetai Lietuvoje (Valstybės žinios, 2002). Lietuvoje efektyvi el. 

valdžios plėtra siejama su modernių informacinių ir telekomunikacinių technologijų naudojimu viešajam 

administravimui. Nutarime formuluojama keletą el. valdžios raidos Lietuvoje prielaidų tai – sėkminga el. valdžios plėtra 

siejama su kokybišku interneto paslaugų prieinamumu ir el. valdžia yra pagrindinė strateginė kryptis, kuri turi padaryti 

viešąjį administravimą veiksmingesnį. 

2003 m. gruodžio mėn. pristatyti Valdžios elektroniniai vartai, buvo sukurta taikomoji programinė įranga bei 

įsigyta reikalinga techninė įranga, parengtas nuorodų į paslaugas katalogas, užregistruoti oficialūs interneto vardai – 

www.govonline.lt, www.evaldzia.lt ir www.epaslaugos.lt 

Institucinis reguliavimas Lietuvoje:  praktinius el.  valdžios kūrimo, įgyvendinimo ir plėtotės aspektus, reguliuojantys 

pagrindinės valdžios institucijos:   

- Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamentas; 

- Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; 

- Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje el. valdžia yra tinkamai reglamentuota, nes yra didelis skaičius priimtų 

teisės aktų ir nutarimų. 

Atlikus empirinį tyrimą, apklausus ir išanalizavus Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus ir Socialinių paslaugų skyriaus vadovų, jų pavaduotojų bei abiejų savivaldybių IT skyrių 

darbuotojų atsakymus į anketos klausimus apie el. valdžios naudojimosi naudą, paaiškėjo, kad visi apklaustieji visiškai 

pritarė, jog tai greitas, saugus ir efektyvus aptarnavimas bet kuriuo paros metu, kuris taupo laiką, nereikia niekur eiti 

pildyti pažymų ar kitų dokumentų, galima naudotis iš bet kurios vietos, efektyviau atliekamos funkcijos, mažesnės išteklių 

sąnaudos, darbuotojų darbo krūvis mažesnis, spartesnis darbo efektyvumas, išvardinti-prikabinti prie paslaugos užsakymo 

visi pildomi dokumentai, gali stebėti dokumentų „vaikščiojimą“. Paaiškėjo, kad Kauno miesto savivaldybės vadovai ir 

IT specialistai darbe daugiau naudojasi užsienio el. valdžios gerąja patirtimi, negu Kauno rajono savivaldybės. Abiejų 

savivaldybių IT skyrių darbuotojų nuomone galėtų būti efektyviau plėtojamos el. valdžios teikiamos paslaugos. Jie mano, 

http://www.govonline.lt/
http://www.evaldzia.lt/
http://www.epaslaugos.lt/
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kad visi valstybinių įstaigų tinklapiai, galėtų būti susieti bendroje svetainėje, apjungti į vieną bendrą tinklą, kad būtų 

greitesnė ir patogesnė reikiamos informacijos radimo galimybė. Abiejų savivaldybių darbuotojai teigia, kad Kauno rajono 

ir Kauno miesto savivaldybėse planuojama pereiti prie visiško el. dokumentų valdymo, kad paslaugos būtų efektyvesnės. 

Tačiau gyventojai dėl pažymų išdavimo ar konsultavimosi vis gi dar mieliau renkasi atvykti į įstaigą, negu rašyti el. laišką 

ar pildyti atitinkamą el. formą. Tirti abiejų savivaldybių darbuotojai vieningai pritarė, kad reikia tobulinti, kurti, plėsti el. 

paslaugas, nuolat jas atnaujinti, kadangi dabar ne visos esamos tinklapyje el. paslaugos tinkamai funkcionuoja, tiek Kauno 

rajono, tiek Kauno miesto savivaldybių tinklapiuose, juo labiau žinant, kad nuo valdžios įstaigos tinklapio turinio 

priklauso efektyvumas ir konkurencingumas. Abiejų savivaldybių darbuotojai pasisako už balsavimą internetu (pvz.: 

balsuoti už norimą kandidatą), už bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, įmonėmis, nes dalinimasis patirtimi, 

konsultavimasis, įstatymų klausimai, el. valdžios plėtros klausimai bei dalinimasis naujovėmis, suteikia naudingų žinių 

bei pageriną darbo kokybę. 

Atliktame empiriniame tyrime, galima pamatyti gautus pagrindinių klausimų atsakymų rezultatus, kurie atsispindi 

grafike (1 pav.).   

 

 

1 pav. Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybių darbuotojų požiūris į el. valdžios teikiamų paslaugų 

reikalingumą 

 
Atliktame tyrime išryškėjo, kokios svarbios yra el. valdžios teikiamos paslaugos, jų efektyvumas, viešajam 

sektoriui. Iš gautų duomenų matyti, kad abiejų savivaldybių darbuotojai 100 proc. naudojasi el. valdžios paslaugomis, 

žino jų reikšmingumą, 75 proc. pasisakė, kad savivaldybių tinklapiuose trūksta el. paslaugų, o 25 proc., kad ne. Tačiau 

90 proc. respondentų nuomone, galėtų būti veiksmingiau plėtojamos el. valdžios teikiamos paslaugos, kadangi nuo el. 

valdžios tinklapio turinio priklauso įstaigos veiklos efektyvumas, tam pritarė 85 proc. respondentai, o – 15 proc. ne. 

Paaiškėjo, kad daugiau kaip puse 65 proc. savivaldybių darbuotojų, darbe taiko el. valdžios užsienio gerąją patirtį, 35 

proc. - ne. Tačiau už balsavimą internetu (pvz.: balsuoti už norimą kandidatą) pasisako beveik visi tiriamieji 85 proc., ir 

tik 15 proc. ne. 

Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Socialinių paslaugų 

skyriaus vadovų, jų pavaduotojų, darbuotojų ir Informacinių technologijų skyrių darbuotojų požiūris į el. valdžios plėtrą 

savivaldybėje. Gauti tyrimo rezultatai pateikti (2 pav.). 
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 Proc. 

 

 

2 pav. Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybių darbuotojų požiūris į el. valdžios tobulinimą bei plėtrą 

 

Tyrimo rezultatai parodė, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vadovų ir 

informatikų bei Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vadovų ir informatikų nuomonės 

100 proc. sutapo dėl el. valdžios plėtros galimybių, tačiau Kauno rajono Socialinės paramos skyriaus darbuotojų nuomonė 

išsiskyrė šiuo klausimu, 60 proc. respondentų pritarė, o 40 proc. teigia, kad nereikia el. paslaugų plėsti bei tobulinti. 

Tačiau iš tyrimo rezultatų matyti (3 pav.), kad Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinio paslaugų skyriaus darbuotojų nuomonės panašios dėl el. paslaugų 

trūkumo savivaldybių tinklapiuose. 

 

Proc. 

 

3 pav. Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybių darbuotojų požiūris į el. paslaugų trūkumą 

savivaldybės tinklapyje 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinio paslaugų skyriaus darbuotojų buvo paklausta: ar juos tenkina Kauno rajono savivaldybės ir 

Kauno miesto savivaldybės teikiamų el. paslaugų kokybė? Darbuotojų nuomonės išsiskyrė, gauti anketų atsakymų 

rezultatai pateikti grafike (4 pav.). 
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4 pav. Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybių darbuotojų nuomonė apie gaunamų el. paslaugų 

kokybę savivaldybėse 

 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, jog el. valdžia turi tapti instrumentu, gerinančiu savivaldybės 

įstaigų ryšį su visuomene, skatinančiu ir keičiančiu viešojo sektoriaus veiklą, efektyvaus ir skaidraus administravimo 

kryptimi. 

Išvados 

Išanalizavus el. valdžios sampratą, jos taikymo viešojo administravimo įstaigose tikslus ir uždavinius bei diegimo 

problemas, paaiškėjo, kad ji siejama, ne tik su IRT taikymu, teikiant viešąsias paslaugas ir reorganizuojant viešojo 

sektoriaus įstaigų veiklą, bet ir su inovacijomis administravimo srityse. El. valdžia – tai vienas iš būdų būtų prisitaikyti 

prie visuomenės žinių reikalavimų, supaprastinti bendravimą tarp visuomenės ir valdžios.  

Ištyrus el. valdžios plėtotės Lietuvoje teisinį reglamentavimą ir institucinį reguliavimą galima teigti, kad el. 

valdžios plėtotės strateginius sprendimus apsprendžia politiniai, teisiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksmai, tačiau el. 

valdžiai teisinė aplinka aktualiausia, nes tai yra funkcionalumo dalis įtvirtinanti pagrindinius principus, kuriais remiantis 

yra realizuojami konkretūs sprendimai. 

Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad tolimesnė el. valdžios plėtra viešosiose institucijose reikalauja el. viešųjų paslaugų 

efektyvumo ir saugumo, todėl vienas iš svarbiausių el. valdžios aspektų būtų užtikrinti didesnį paslaugų naudotojų 

pasitenkinimą el. viešosiomis paslaugomis ir tarpnacionaliniu lygmeniu. Visa tai, pagerintų piliečių bendradarbiavimą su 

valdžios institucijomis ir požiūrį į jas. Norint pozityviai paveikti gyvenimo kokybę, el. valdžios plėtra turi sietis su 

visuomenės kūrimo vizija. 

Galima daryti išvada, kad visuomenėje el. valdžios naudojimas tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, nes jų dėka 

įgyvendinamos įvairios el. viešosios paslaugos ir sėkmingai tarnauja modernėjančios visuomenės poreikiams. 
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Summary 

THE COMPARISON OF THE POSSIBILITIES OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN KAUNAS 

DISTRICT AND KAUNAS CITY MUNICIPALITIES 

The present article analyses the concept of e-government, the aim and objectives of its application in public administration 

institutions and the problems of its installation. The article reviews the analysis of scholarly literature as well as legal and institutional 

regulation of e-government development in Lithuania. The article studies and compares the approach of the employees of Kaunas 

district and Kaunas city municipalities to the importance of the services provided by e-government as the effectiveness of municipality 

activities depends on the contents of the website of municipality. The above-mentioned analysis resulted in determining the benefit of 

the services provided by e-government to the municipalities and residents as well as the fact that its application allows finding a more 

rapid and effective solution to the present issues. 

The subsequent development of e-government in public institutions requires the safety and effectiveness of e-services, therefore 

one of the key aspects of e-government is to ensure a greater satisfaction of service users which allows improving both the cooperation 

between the residents and the governmental institutions as well as their attitude towards the above-mentioned institutions.  
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROBLEMOS KAIMO 

GYVENTOJAMS VILKAVIŠKIO RAJONE 
 

Arsida Jurgaitienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 
Socialinių paslaugų įstatyme (2006) nurodoma, kad socialinės paslaugos prieinamos kiekvienam Lietuvos 

Respublikos piliečiui, užsieniečiui, taip pat ir asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolatos ar laikinai gyventi 

Lietuvoje. Šios paslaugos prieinamos įvairioms gyventojų grupėms: senyvo amžiaus žmonėms ir jų šeimoms; vaikams, 

likusiems be tėvų globos; socialinės rizikos šeimoms; vaikus globojančioms šeimoms; kitiems asmenims ar šeimoms 

(Andrijauskaitė, 2015, p. 135; LR socialinių paslaugų įstatymas, 2006). Nors kaimo gyventojai nėra išskirti kaip atskira 

socialinių paslaugų gavėjų grupė, tačiau jų poreikiai socialinėms paslaugoms ir tų paslaugų teikimas kaimo vietovėse 

skiriasi nuo miesto. Užsienio autoriai Sh.Doheny ir P.Milbour (2013), M.Spoor et al. (2014) nurodo, kad kaimo vietovių 

gyventojams aktualios šios su socialinių paslaugų teikimu susijusios problemos: sudėtingas susisiekimas riboja socialinių 

paslaugų pasiekiamumą ir prieinamumą, galimybes pasinaudoti socialinėmis paslaugomis, to pasekoje dažnai formuojasi 

socialinė atskirtis. Pasak Ch.J.Dye et al. (2011), tai ypač aktualu vyresnio amžiaus gyventojams, sudarantiems kaimo 

gyventojų daugumą. Tuo tarpu M.D.Conde (2012) pabrėžia, kad vyresniame amžiuje tampa aktualios ir turiningo 

laisvalaikio leidimo paslaugos bei bendravimo galimybės. S.Staniulienė ir L. Janulevičienė (2016) nurodo, kad kaimo 

vietovėse ypač auga paslaugų poreikis seniems žmonėms, norintiems gyventi savo namuose. Minėtų mokslininkų įvairūs 

požiūriai atskleidžia, jog socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams įtakojamas įvairių problemų, kurias tikslinga 

analizuoti detaliau. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014-2018 metų laikotarpiu tiek bendras Lietuvos gyventojų 

skaičius, tiek ir kaime gyvenančių asmenų skaičius mažėjo miesto gyventojų 4,5 proc. it kaimo gyventojų 4,6 proc. Vis 

dėlto, procentinė kaimo gyventojų dalis išliko nepakitusi – 33 proc. Lietuvos gyventojų. Taigi, kaimo gyventojams 

sudarant ženklią gyventojų populiacijos dalį, išauga jiems teikiamų socialinių paslaugų aktualumas, siekiant užtikrinti jų 

gyvenimo kokybę. 

Atsižvelgiant į bendras kaimo gyventojų skaičiaus kaitos tendencijas ir to pasekoje daromą poveikį socialinių 

paslaugų teikimui, aktualu nagrinėti atskirų savivaldybių situaciją. Vilkaviškio savivaldybėje kaimo gyventojai 2017 m. 

sudarė ypač didelę rajono gyventojų dalį (57,3 proc.), o visoje Marijampolės apskrityje – 51 proc. Rajone susiduriama su 

gyventojų senėjimo, nedarbo, negalios ir socialinės rizikos problemomis. Nors savivaldybėje sukurta socialinių paslaugų 

infrastruktūra, skirta kokybiškam socialinių problemų sprendimui, vis dėlto, socialinių paslaugų įstaigų tinklas vis dar 

nėra pajėgus patenkinti kaimo gyventojų socialinių paslaugų įvairovės, pasiekiamumo ir prieinamumo poreikių. 

Socialinių paslaugų teikimo problemų identifikavimas, kaimo gyventojų poreikių joms nustatymas – svarbus sklandžiam 

valstybės paramos organizavimui teikiant socialines paslaugas ir tokiu būdu sukuriant prielaidas Lietuvos gerovės 

valstybės koncepcijos įgyvendinimui, siekiant įgyvendinti Lietuvos gerovės politikos siekius (Gudžinskas, 2014). Todėl 

šių poreikių ir problemų analizė aktuali siekiant suteikti kokybiškas socialines paslaugas kaimo gyventojams. 

Tyrimo tikslas: identifikuoti socialinių paslaugų teikimo problemas Vilkaviškio rajono kaimo gyventojams. 

Tyrimo objektas: socialinių paslaugų teikimo problemos kaimo gyventojams Vilkaviškio rajone. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti socialinių paslaugų teikimo problemas kaimo gyventojams teoriniu požiūriu.  

2. Išanalizuoti socialinių paslaugų teikimo situaciją Vilkaviškio rajono savivaldybėje;  

3. Charakterizuoti socialinių paslaugų teikimo problemas Vilkaviškio rajone. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė bei sintezė, statistinių duomenų apžvalga ir  analizė. 

Teorinis temos pagrindimas. Bendrąja prasme valstybės vykdoma socialinė politika, užtikrinanti gyventojams 

socialinę apsaugą, apibrėžiama kaip „piniginių išmokų ir paslaugų paskirstymas atsižvelgiant į gaunamų pajamų dydį ar 

jų praradimą, arba nemokamą socialinių paslaugų teikimą nepakankamai aprūpintiems piliečiams“ (Guogis, 2008, p. 29). 

Pastaroji sąvoka leidžia aiškiai ir tikslingai socialines paslaugas išskirti kaip valstybės socialinės politikos sritį. 

Pagrindinės socialines paslaugas valdančios ir administruojančios institucijos yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

vykdanti socialinių paslaugų administravimą aukščiausiame, valstybiniame, lygmenyje (LR SADM administracijos 

struktūra, 2017); savivaldybės – institucija, administruojanti socialinių paslaugų teikimą regioniniame lygmenyje ir esanti 

arčiausiai paslaugų gavėjų (Zozulienė, 2011) bei socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos,  atsakingas už socialinių programų įgyvendinimą ir socialinių paslaugų teikimo kokybės kontrolę 

(Andrijauskaitė, 2015, p. 135). 
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Valstybės socialinės politikos kontekste socialinės paslaugos išryškėja kaip socialinės apsaugos dalis, priklausanti 

socialinės paramos sričiai. S.Kaminskienė (2011), remdamasi L.Žalimiene (2003), nurodo, kad bendriausia prasme 

socialinės paslaugos apima švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, sporto, laisvalaikio ir kultūros paslaugas. 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (2006) socialinių paslaugų samprata apibrėžiama nurodant, kad 

„socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių 

problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis 

asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime“ (Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 

2006, 3 str., naujausia redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30). Socialinių paslaugų tikslas - sudaryti sąlygas asmeniui 

(šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius 

ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, 

šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti (LR socialinių 

paslaugų įstatymas, 2006, 3 str.). Arba, kitaip tariant – teikiant socialines paslaugas siekiama spręsti socialines problemas, 

šalinti arba mažinti individualias rizikas per integracijos ir pagalbos mechanizmus. Pasak L. Žalimienės (2003), 

L.Klokmanienės (2009) ir L.Žalimienės bei E.Dunajevo (2015), socialinės paslaugos gali būti teikiamos viešojo 

sektoriaus, privataus sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų (NVO). Skiriamos dvi pagrindinės socialinių paslaugų 

rūšys: bendrosios ir specialiosios paslaugos. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius vertina ir analizuoja Savivaldybė, 

pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių 

paslaugų finansavimo poreikį. Taip pat atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą 

planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros 

kokybę. Socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti savivaldybė kasmet sudaro ir 

tvirtina socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų sampratos ir jų teikimo organizavimo apžvalga leidžia teigti, kad 

šiomis paslaugomis siekiama spręsti kaimo gyventojų socialines problemas ir užtikrinti jų socialinį saugumą. Teikiant 

socialines paslaugas kaimo gyventojams už šių paslaugų tikslingumą, tinkamumą ir prieinamumą bei teikimo 

organizavimą atsakingos vietos savivaldos institucijos. 

Analizuojant mokslinėje literatūroje nurodomas socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams problemas, 

išskiriama socialinių paslaugų gavėjų grupių nustatymo problema. Ch.J.Dye ir kt. (2011) teigimu, viena iš svarbių kaimo 

gyventojų grupių, kurios turėtų gauti socialines paslaugas – tai pagyvenę kaimo gyventojai, norintys senti namų aplinkoje. 

Šiai gyventojų grupei itin aktualios namuose gaunamos socialinės paslaugos. Tam tikrų socialinių grupių poreikių 

specifika lemia socialinių paslaugų rūšių parinkimą ir jų prieinamumo užtikrinimo būtinybę.  

Kita, taip pat su paslaugų gavėjais susijusi problema – tai pačių socialinių paslaugų gavėjų sukuriama problema, 

dėl jiems būdingų bruožų ir elgesio modelio. Taigi – antroji problema – socialinių paslaugų gavėjų elgsena. Pasak 

L.Andrijauskaitės (2015), galimas negatyvus ir pozityvus požiūris į socialinių paslaugų gavėjus, juos priskiriant paslaugų 

gavėjų grupei arba nustatant sąlygas, dėl kurių jie negali tapti paslaugų gavėjais. Paslaugų gavėju gali būti tiek atskiras 

individas, tiek ir visa šeima, vertinant socialinių paslaugų teikimą kompleksiškai, remiantis sisteminiu požiūriu 

(Vaicekauskienė, 2009; Dirgėlienė, 2008). Bendrais bruožais problema nusakoma kaip „tam tikro laipsnio rizika, kuri yra 

pavojus, trūkumas arba sudėtinga, diskomfortą kelianti situacija, kuri turėtų būti šalinama“ (Andrijauskaitė, 2015, p. 73). 

Tam tikrais atvejais šios problemos gali būti laikomos individualiomis, kai:  

     • vieno individo likimas gali turėti kolektyvines pasekmes; 

     •  visuomenė ją pripažįsta socialine; 

     •  jos kilmės individas negali kontroliuoti“ (Andrijauskaitė, 2015, p. 73). 

L.Žalimienė ir E.Dunajevas (2015) pastebi, kad neretai valstybės socialinės paramos gavimas neigiamai veikia 

socialinių paslaugų gavėjų elgseną, mažindamas jų savarankiškumą, iniciatyvumą, norą ieškoti išeities. Įpratus gauti 

paramą tampa sunku pasiryžti imtis veiksmų ir savo jėgomis siekti gerinti savo ir savo šeimos gyvenimo sąlygas.  

Kadangi socialinis bendruomenės aktyvumas svarbus socialinių paslaugų kokybės aspektas (Bitinas ir kt., 2010), 

tad aktualus ir šio aktyvumo bei bendruomenės įsitraukimo skatinimas. Šiuo atveju galima įvardinti bendruomenės 

įsitraukimo problemą. A.Čepienės (2011) teigimu, įsitraukimą skatina savivaldybės dėmesys vietos bendruomenei, jos 

rėmimas ir geranoriškas bendradarbiavimas, atsižvelgiant į vietos tradicijas. Naujausi ir išsamiausi duomenys socialinių 

paslaugų teikimo kaimo gyventojams problemų klausimais pateikiami L.Ablingienės ir kt. tyrime (2013). Šio tyrimo metu 

nustatyta, kad kaimo žmonėms trūksta jiems reikalingų socialinių paslaugų rūšių (apie 70 proc. tyrimo dalyvių nuomone). 

Šis faktas minimas ir B.Bitino ir kt. (2010) tyrime. Taip pat nustatyti socialinių paslaugų prieinamumo dėl didelio atstumo 

ir transporto problemų sunkumai (apie 80 proc. tyrimo dalyvių nuomone). Konstatuojamas ir menkas NVO įsitraukimas 

(apie 60 proc. tyrimo dalyvių nuomone). Taip pat nustatyta L.Ablingienės ir kt. (2013) nustatyta, kad teikiant socialines 

paslaugas kaimo vietovėse trūksta kompleksiškumo ir atskirų paslaugų derinimo (apie 50 proc. tyrimo dalyvių nuomone). 

Kaip jau minėta kitų autorių (Marcinkevičiūtė ir Petrauskienė, 2007; Bitinas ir kt., 2010), teikiant socialines paslaugas 

kaimo gyventojams, aktualus ir socialinių darbuotojų profesionalumas, kompetencija. Tuo tarpu V.Ablingienės ir kt. 
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(2013) atliktame tyrime nurodoma, kad beveik 60 proc. tyrimo dalyvių mano, jog socialiniams darbuotojams trūksta 

kvalifikacijos kėlimo kursų. Išryškėja ir nepakankama gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties sklaida savivaldybėse 

(daugiau nei 60 proc. tyrimo dalyvių nuomone) bei nepakankama informacijos apie socialinių paslaugų naujoves ES 

šalyse sklaida (apie 70 proc. tyrimo dalyvių nuomone). 

Lietuvos ir užsienio autoriai (Kuliešius ir Vidickienė, 2008; Conde, 2012; Spoor ir kt., 2014) pabrėžia socialinių 

paslaugų prieinamumo kaimo gyventojams problemą. G.Kuliešius ir D.Vidickienė (2008) nustatė, kad kuo mažesnė 

kaimo vietovės gyvenvietė, tuo blogesnės galimybės joje pasinaudoti tiek viešosiomis, tiek ir socialinėmis paslaugomis. 

Su socialinių paslaugų prieinamumo problemomis susiduriama ir tokioje ekonomiškai stiprioje šalyje kaip Didžioji 

Britanija (Doheny it Milbourne, 2013) bei kitose šalyse (Doheny ir Milbour, 2013; Spoor ir kt. 2014). Pasak M.D. Conde 

(2012), kaimo gyventojai dažnai pageidauja socialinių ir kultūrinių paslaugų.  

Daugelis socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse problemų siejama su bendra socialinės apsaugos sistemos 

situacija Lietuvoje. Nustatyta, kad socialinių paslaugų poreikio augimui turi įtakos valstybinio socialinio draudimo 

modelio trūkumai, t.y. jo tvarumo stoka  (Socialinis modelis, 2015). Šios problemos ypač išryškėjo krizės laikotarpiu.  

Tyrimo metodika. Atliktas tyrimas grindžiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų analize ir 

palyginimu su mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiamomis įžvalgomis ir tyrimų rezultatais apie socialinių paslaugų 

teikimą kaimo gyventojams ir kylančias problemas. Taip pat remtasi statistikos duomenimis bei atlikta mokslinės ir 

statistinės informacijos analizė ir sintezė. Kiekybinė statsitinių duomenų analizė aktuali pagrindžiant analizuojamos 

problemos aktualumą ir situaciją Vilkaviškio rajone, lyginant su apskrities bei Lietuvos statistinisu duomenimiss. 

Kokybinė dokumentų analizė bei lyginimas remiantis teorinėmis įžvalgomis aktuali charakterizuojant svarbiausias 

socialinių paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono kaimo gyventojams problemas. 

 

Tyrimo rezultatai 
 

Socialiniai klausimai 2016 m. savivaldybės priimtų sprendimų kontekste užėmė 10 proc. (Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaita, 2017). Vilkaviškio savivaldybėje yra 3 miestai: Kybartai, Vilkaviškis, 

Virbalis ir 5 miesteliai: Bartninkai, Gražiškiai, Keturvalakiai, Pilviškiai, Vištytis. Vilkaviškio rajone yra 12 seniūnijų: 

Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, 

Virbalio, Vištyčio (Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas, 2017). Statistikos 

departamento duomenimis, 2016 m. rajone gyveno 38 619 gyventojai (2017 m. pradžioje – jau tik 37 500 gyventojų 

(Kuckienė, 2017), jų sudėties dinamika 2014-2016 m. procentais pateikiama 1 pav. 

 
1 pav. Kaimo ir miesto gyventojų santykis Vilkaviškio savivaldybėje 2014-2017 m. proc. 

(sudaryta autorės remiantis Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2015 

metų pradžioje, 2015; Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planu, 2017)  

 

Nors rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, pastebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas, tačiau statistiniai duomenys rodo, 

kad kaimo gyventojų dalis, lyginant su miesto gyventojais, nežymiai didėja. Iš viso Vilkaviškio rajono kaimo vietovėse 

2015 m. gyveno 22110 asmenų. Iš jų – vyresnio nei 85-erių metų amžiaus kaimo vietovėse gyveno 478 asmenys 

(Gyventojų..., 2015). Rajone daugiau nei ketvirtadalį gyventojų sudaro pensinio amžiaus žmonės (Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas, 2017). Remiantis Vilkaviškio savivaldybės pateikiama informacija, 

rajone apie 10 proc. gyventojų turi vienokio ar kitokio sunkumo negalią, 354 asmenims pripažinti specialieji poreikiai. Į 

socialinės rizikos grupę 2016 m. rajone buvo įtrauktos 194 šeimos (2017-aisiais metais – jau 217 šeimų). Socialines 

paslaugas globos namuose gauna 70 asmenų, pagalbos į namus paslaugas gauna 179 asmenys, techninės pagalbos 

priemonės suteiktos 294 asmenims, specialiosios transporto paslaugos teiktos 41 paslaugų gavėjui. Iš viso valstybės 

teikiamas socialines paslaugas gauna 1132 asmenys.  
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Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Socialinės pagalbos centro dokumentuose nėra atskirai išskirtas socialines 

paslaugas gaunančių kaimo gyventojų skaičius. Atsižvelgiant į bendrą kaimo ir miesto gyventojų santykį savivaldybėje, 

tikėtina, kad pusė šių socialines paslaugas gaunančių asmenų yra kaimo gyventojai (566 asmenys). Gausią gyventojų 

grupę sudarė pensinio amžiaus žmonės, kurių 2016 m. duomenimis Vilkaviškio savivaldybėje buvo 24,3 proc. visų 

gyventojų. Būtent šiai gyventojų grupei dažniausiai reikalingos bendrosios, pagalbos į namus, institucinės socialinės 

globos paslaugos (Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas, 2017). Tai patvirtina ir užsienio 

autorių Ch.J.Dye et al. (2011), M.D.Conde (2012) bei M. Spoor et al. (2014) nurodytą socialinių paslaugų vyresnio 

amžiaus kaimo gyventojams aktualumą. Statistiniai duomenys leidžia daryti išvadą, kad aktualios ir kompleksinės 

socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms, kurių rajone yra jau apie du šimtai.  

Atlikta Vilkaviškio rajono gyventojų statistinių duomenų, Vilkaviškio savivaldybės Socialinių paslaugų plano 

(2017), Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos (2017) analizė analizė rodo, kad Vilkaviškio 

rajone veikia kelios socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacijos: pagyvenusių žmonių socialinės globos 

namai, specialiųjų poreikių žmonių globos namai, socialinės pagalbos centras, dienos socialinės globos centras, dveji 

vaikų globos namai. Šios įstaigos teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, finansuojamas valstybės ir 

savivaldybės lėšomis. Dažniausiai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos. Socialines paslaugas savivaldybėje teikia 

60 socialinių darbuotojų (iš jų finansuojamų valstybės – 23) ir 105 socialinių darbuotojų padėjėjai (Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas, 2017). Šių įstaigų teikaimos paslaugos aktualios vyresnio amžiaus 

gyventojams, tačiau stacionari globa netinkama norintiems gyventi savo namuose. Esant dideliam pagyvenusių ir neįgalių 

asmenų skaičiui, vis aktualesnės tampa lankomosios priežiūros paslaugos. 

Teikiant socialines paslaugas Vilkaviškio rajone 2016 m. (Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 m. socialinių 

paslaugų planas, 2017; Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaita, 2017) nustatytos šios 

problemos:  

• trūksta socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų etatų. Šių etatų trūkumas aktualus sprendžiant lankomosios priežiūros 

į namus paslaugų teikimo problemas; 

• nepakankama informacijos apie biudžetinių, viešųjų ir nevalstybinių įstaigų teikiamas socialines paslaugas 

sklaida. Žinios apie teikiamas paslaugas nepasiekia visų suinteresuotų gyventojų; 

• nepakankamai išvystytos paslaugos socialinės rizikos šeimoms. Dėl pernelyg mažo socialinių darbuotojų 

skaičiaus sunku pasiekti gerų darbo su šiomis šeimomis rezultatų. Vienam darbuotojui tenka net 13 šeimų.  

Prioritetinėmis socialinių paslaugų teikimo vystymo sritimis laikomos paslaugos teikiamos namų aplinkoje 

seniems ir neįgaliems asmenims. Taip pat – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens namuose paslaugų teikimas 

socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams. Pagrindinė priemonė siekiant įgyvendinti socialinių paslaugų 

teikimo kaimo gyventojams tikslus, siekiant tobulinti paslaugų teikimo organizavimą yra socialinių darbuotojų ir jų 

padėjėjų skaičiaus didinimas, didinant paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse ir jų teikimo kokybę. Sprendžiant šias 

problemas tikslinga naudoti NVO organizacijų, kaimo bendruomenių ir savanorių teikiamą pagalbą. 

 

Išvados  
 

1. Kaimo gyventojai sudaro ženklią Lietuvos gyventojų dalį (33 proc.), todėl išauga ir socialinių paslaugų teikimo 

kaimo gyventojams aktualumas. Tuo tarpu socialinių paslaugų teikimo srityje kaimo vietovėse susiduriama su įvairiais 

sunkumais – teritorinės atskirties, susisiekimo, transporto problemos, lemiančios socialinių paslaugų prieinamumo 

sunkumus, blogesnė kaimo gyventojų finansinė padėtis, lyginant su miesto gyventojais, nepakankama socialinių paslaugų 

įvairovė, socialinių darbuotojų kompetencijos trūkumas ir mažos kvalifikacijos kėlimo galimybės, mažas NVO 

įsitraukimas, gerosios patirties sklaidos ir informacijos apie socialinių paslaugų naujoves kitose šalyse stoka. 

2. Vilkaviškio rajono savivaldybėje kaimo gyventojų skaičius didėja ir dominuoja kitų gyventojų grupių atžvilgiu. 

Todėl socialinių paslaugų teikimas kaimo gyventojams tampa ypač aktualus, nes kaimo gyventojai sudaro socialinių 

paslaugų klientų daugumą.  Remiantis savivaldybės dokumentais, rajone veikia keletas socialines paslaugas teikiančių 

institucijų, kurios dažniausiai teikia stacionarios globos paslaugas ir yra sunkiai prieinamos kaimo gyventojams. 

Stacionarių paslaugų teikimas neatitinka kaimo gyventojų poreikių.   

3. Pagrindinės socialinių paslaugų teikimo problemos Vilkaviškio rajono gyventojams susiję su socialinių 

darbuotojų ir jų padėjėjų trūkumu, dideliais darbo krūviais. Dėl visuomenės senėjimo ypač aktualios lankomosios 

priežiūros į namus paslaugos, kurias sudėtinga teikti dėl darbuotojų trūkumo. Susiduriama su informacijos apie teikiamas 

socialines paslaugas trūkumu. Taip pat kyla sunkumų teikiant paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Sprendžiant šias 

problemas aktualus tampa NVO, kaimo bendruomenių ir savanorių indėlis. 
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Summary 

 

THE PROBLEMS OF SOCIAL SERVICES PROVIDING FOR RURAL RESIDENTS IN VILKAVIŠKIS 

DISTRICT  
 

In the context of state social policy, social services are revealed as part of social protection. Social services are available to 

every citizen of the Republic of Lithuania. They include education, health care, social security, sports, leisure and cultural services. 
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Social services helps to prevent social problems of a person, family, community, and ensure social security of the society. The 

abundance and special demands of rural population determines the relevance of provision of social services to this group of people. 

Rural residents often have problems with access to information and services. The purpose of the research: to identify the problems of 

social services provision to the rural residents in Vilkaviškis district. Object of the research: problems of social services provision to 

the rural residents in Vilkaviškis district. The results of the research: the rural population of Vilkaviškis district accounts for more than 

half of the district's population. Local government authority is responsible for organizing the provision of these services to villagers. It 

has been discovered that visitor services for elderly people and social risk families and their children are especially relevant for 

Vilkaviškis district rural residents. The provision of these services is faced with a shortage of social workers, which can be helped by 

the involvement of NGOs, communities and volunteers. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Gintarė Vaznonienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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Introduction 

India is a big and second most populous country of the world after China. India is also called the country of villages 

as most of the people live in the rural areas and its development is related or linked with development of the people living 

in this rural part. India’s population is also diverse in nature. Its population included rich and poor, modern, and tribal, 

illiterate and highly educated, white and black type of people. Because of the high population growth rate and limited 

opportunities most of the people are still under the line of the poverty. The condition of health facilities, safe drinking 

water, education, infrastructure development etc is very poor in the rural parts of the India. 

India is predominately an agrarian nation and farming is their principle occupation. As far as strategies for creation, 

social organization and political preparation is concerned, India is far behind in implementation. In addition, lack of 

technology in field of agricultural business have expanded the gaps between the rich and poor. The all India Rural Credit 

Review Committee in its report cautioned "If the products of advancement keep on being denied to the extensive areas, 

while thriving collects to a few, can baffle the national targets towards growth". It was subsequently felt important to 

make master plans for the dispersion of products of advancement to the country’s powerless segment of society. 

Being an agricultural country and lots of people are engaged in agricultural work, the country is still backward in 

this sector. Rural communities are engaged in agricultural activities as there is no other source of employment for them 

and they are compelled to work in this sector. Nowadays lots of people are changing their work from agricultural to non-

agricultural area. 

Research object – the potential of community development. 

Research aim – to identify the potential for strengthening the communities of Indian rural areas.  

Research objectives: 

1. To analyze theoretical aspects of rural communities development. 

2. To determine the core domains of the potential for strengthening rural communities. 

Research method: analysis and synthesis of primary and secondary data, induction and deduction, insights methods. 

Research period: 2013-2018. 

 

Results 
 

At first we should talk about development and that is the process of developing or being developed or an event 

constituting a new stage in a changing situation. The development is a composite term but here we know there is different 

types of developments this may be in the sense of business or industry or a community etc. but here will learn about the 

communities’ development in rural areas. Everybody needs to be developed right from the humans to animals and 

everything else because evolution with time is the law of nature but the question arises why the rural areas and the 

communities in it need to be developed. Community development is a process conducted by community members. It is a 

process where local people can not only create more jobs, income and infrastructure, but also help their community 

become fundamentally better able to manage change The “concrete” benefits of community development, such as 

employment and infrastructure, come through local people changing attitudes, mobilizing existing skills, improving 

networks, thinking differently about problems, and using community assets in new ways. Community development 

improves the situation of a community, not just economically, but also as a strong functioning community in itself. Rural 

community development builds the five capitals of a community – physical, financial, human, social and environmental. 

It is through participation in their community that people rethink problems and expand contacts and networks; building 

social capital. They learn new skills, building human capital. They develop new economic options, building physical and 

financial capital. They also can improve their environment (Cavaye, 2015). It could be noted that community development 

relies on interaction between people and joint action, rather than individual activity – what some sociologists call 

“collective agency” (Flora and Flora, 1993). Putting the two terms together – community development – means that a 

community itself engages in a process aimed at improving the social, economic and environmental situation of the 

community.  
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Community development improves the ability of communities to collectively make better decisions about the 

use of resources such as infrastructure, labor and knowledge (Shaffer; Cavaye, 2015). 

 

 
 

Figure 1. Community development enhances community decisions (Shaffer; Cavaye, 2015) 

 

Community development often is associated with terms such as community capacity building, community vitality, 

empowerment, rural development or self-reliance. The basic elements of collective action, ownership and improved 

circumstances are common to all these ideas. There may be slight differences in emphasis. For example, while community 

capacity building focuses on enhancing the assets and abilities of the community, the term is essentially synonymous with 

community development. 

Community development is sometimes confused with community-based programs, community research and other 

forms of community interventions. The most significant feature that distinguishes community development from other 

community work is its values and principles. Below are a list and a brief definition of the values and principles that are 

typically embodied in community development programs. Additional information on these terms is available in the 

glossary section of this course. 

 

Table 1. Community development principles (Ontario…, 2017) 

Principles Characteristics 

Democratic The will of the majority must be carried out, but only after all voices are heard and 

considered and minority rights are protected. 

Inclusive There are many barriers to participation in society; poverty, disability, age, race and 

ethnicity are some other characteristics that often marginalize people. A healthy community 

embraces diversity and recognizes that all community members have a right to be heard and 

participate in processes that affect their lives. 

Non-

authoritarian  

Organizational structures are as flat as possible, with all participants being seen as equally 

important and having equal input. 

Community 

self determination 

Community members come together to discuss their concerns, assess options and arrive 

at their own conclusions. They may seek advice from "experts", but consider it along with other 

sources of information and their own experience and make their own decisions that are right for 

them. 

Community 

Ownership 

Communities thrive when they develop their own assets, but also when they "own" their 

problems and issues. When communities accept that it is "their" problem, then they are more 

likely to work together to develop a solution, and the solution will be better than one provided 

solely by an external "expert". 

Enhance 

natural capacities 

and networks 

There are sources of strength in every community; for example, informal networks and 

social support systems, or certain individuals that have particular talents or are able to help others 

in need. A community developer identifies these existing community assets and works with 
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them. It is important not to duplicate existing structures and functions as that may weaken rather 

than strengthen the community. 

Social 

justice and equity 

This is fundamental to community development and is at least implicit in all CD work, if 

not an explicit goal of a CD program. 

Universality Services are available to everyone, without requiring means or needs testing. 

Service 

Integration 

Often services provided to persons in need are fragmented, so that one service provider 

doesn't know what other services are available or being used, resulting in gaps, duplications and 

sometimes conflicting advice or treatments. A community development approach would ensure 

that services are coordinated, that they enhance and strengthen natural community and family 

supports, that there is effective communication among all involved, and that services are directed 

by the individual receiving them, to the extent possible. 

Upstream The distinction between upstream vs. downstream approaches uses a river as a metaphor 

for the increasing impact of conditions and events which affect health over time and space, and 

relates to the point of intervention. For example, if there is a toxic spill upstream, it will affect 

the quality of the water in the river for everyone living downstream. You can focus either on 

dealing with the illnesses that are experienced by the downstream people (downstream approach) 

or you can stop the spill and prevent others from happening in the future (upstream approach). 

  

 The major community development principle according to G. Chanan and C. Miller (2010) is to help people find 

common cause with others and it means: 

• help people express their needs, interests and concerns; 

• understand what attracts people to community activity and what puts them off; 

• bring people together to discuss their interests, needs and concerns;  

• understand and provide the different kinds of communication and access that people may need in order to 

participate with others; 

• use people’s experience as the starting point for activities and learning;  

• help people identify potential areas for shared aims and activities; 

• support people to participate in discussions and decision-making; 

• work to ensure inclusion of excluded and marginalized people in community discussions and activities; 

• use community activities to share ideas, skills, knowledge and experience;  

• design activities to help people identify shared issues and explore possible solutions; 

• understand issues that people take up with public service workers;  

• identify and help meet the learning needs of people engaged in community activity. 

Now rural area is a term which defines a place or also known as the “countryside” or a “village”. It has a very low 

population density. In rural areas, agriculture is the chief source of livelihood along with fishing, cottage 

industries, pottery etc. 

Rural development aims at finding ways to improve rural lives with participation of rural people themselves, so as 

to meet the required needs of rural communities. The outsider may not understand the setting, culture, language and other 

things prevalent in the local area. 

As such, rural people themselves have to participate in their sustainable rural development. In developing 

countries like Nepal, Pakistan, India, Bangladesh integrated development approaches are being followed up. In this 

context, many approaches and ideas have been developed and implemented, for instance, bottom-up approach, 

PRA- Participatory Rural Appraisal, RRA- Rapid Rural Appraisal, etc. 

Now we should consider the development of communities in India because the rural areas house up to 70% of 

India’s population. Rural India contributes a large chunk to India’s GDP by way of agriculture, self-employment, services, 

construction etc. As per a strict measure used by the National Sample Survey in its 63rd round, called monthly per capita 

expenditure, rural expenditure accounts for 55% of total national monthly expenditure. The rural population currently 

accounts for one-third of the total Indian FMCG sales. As there is a large amount of people living in villages so it is 

obvious to have a different types of communities with different social status and believes. 

The village as a social and cultural unit possesses a basically uniform organization and structure of values all 

over India. Many problems are common to the entire Indian country side. The ethnic, linguistic, religious and caste 

composition of a village largely determine its character and structure. Some villages of hamlets are inhabited almost 

exclusively by certain castes as in the case of Agraharams for Brahmins. Even in a village with mixed population the 

different castes usually live in different sections of the same village. Inter caste rivalries are present. Indian rural society 
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is predominantly based on agriculture. Possession of land carries with it social and prestige value, besides being 

considered as an economic asset. In many villages, the land is mostly distributed between two or more castes, or among 

a few families, or between one big land owner and the rest of the community. Landless laborer’s and tenants constitute a 

considerable part of the population depending on agriculture. Every village has its own organizational set up, authority 

and sanctions. It has its growing body, the panchayat, based on local tradition since long, but now constituted on a regular 

basis according to provisions of Panchaya Raj. Social distance or isolation has a bearing on the nature of the organization 

of a village and of its view on the world. Availability of or nearness to modern means of transport or communications 

also modifies the important characteristics of the Indian villager was summarized as hospitality, feminist traditionalism, 

fatalism, religiousness often combined with superstitious beliefs, leisure attitude to life, and low standard of living. 

Nevertheless most villagers are capable to change and will respond to the teachers whom they trust even though their past 

sad experiences make them conservation and hopelessness about the future. They are eager to learn how to help 

themselves and they represent paternalism and fabric of a village. 

Challenges to rural development and rural community strengthening. Most of the people living in the rural areas 

are under the line of poverty and uneducated. Still most of the rural parts are not connected with road and other 

infrastructure. So it is very hard to conduct development activities in such areas. Farmers are still exploited by middlemen 

due to political power in their hands. These middlemen play a big role in development of rural areas as they misguide and 

create issues during implementation of projects in villages. Similarly the consciousness of people living in the rural areas 

is very low so they are always opposing the development and other activities happening in the rural areas. They may think 

that development activities in the rural areas can bring threat to them. Increasing population is another challenge for the 

rural development and community strengthening. Increasing population is causing severe impact on the natural resources 

and environment. Poor access of people to the education resulting in low literacy and unemployment of the rural people. 

Illiteracy has also blocked their development as they lack communication with other part of the world. Lack of health 

personnel in the rural areas had resulted in poor health and had increased the mortality rate (Nair, 2014). Governments 

and political leaders have failed to bring a transparent and corruption free system of development. This has resulted in 

loss of trust with government. Continuous supply of electricity also plays a vital role in development. Rural areas of India 

does not have continuous supply of electricity due to which work cannot be done in a planned way and sometimes farmers 

have to use diesel generators which in turn reduces their profits and increase complexity of work. 

After the theoretical analysis of rural communities development in Indian rural areas can be noted three community 

development perspectives: modernization of rural agriculture; promotion and development of rural tourism; development 

of information technology.  

• Modernization of rural agriculture practices. Agriculture sector in India contributes more than 14 percent 

of Gross Domestic Product employing more than 70 percent of rural population (Singh, 2011). The country is the largest 

producer of cereal like wheat, pulses and green vegetables. About 13 percent of the world milk production is contributed 

by India (Kumar, Nain, 2011). It is seen that lots of people from the rural part are engaged in the agriculture and still they 

are engaged in traditional way of farming. So the production is very less and their income is hand to mouth. New 

technologies must be adopted to increase production. Use of Hybrid seeds and continuous improvements in cultivation, 

pest control and use of fertilizers is necessary to maintain a competitive edge in farming. Irrigation facilities in India are 

still very less and are not equally available across the nation. A lot of land is left uncultivated due to non availability of 

irrigation sources. A complete network of water canals can be built across the nation which will provide a significant 

boost to agricultural sector and will increase income of farmers. Therefore the use of modern technology, methods in the 

agricultural practice can increase the production and uplift the living standards of the people from the rural part of country.  

• Promotion and development of rural tourism. Any forms of tourism that reflects the rural culture, tradition 

and natural beauty can benefit the rural local community (Kapur, 2012). Tourism is very important in developing and 

improving the social, cultural and environmental aspect of the rural part. But the development of rural tourism and 

community cannot be only judged by economic gains but must be judged by the aspect of social justice and social capital 

as well (Fallis, 2013). Indian rural part is very rich in natural beauty like forests, lakes, rivers and mountains. It is rich in 

cultural heritage, culture and tradition. So these rural parts can be promoted as the tourist destination for internal and 

external tourists. Infrastructure development like road, communication sector, hotels and restaurants and tourist 

information center must be developed for tourist convenience and comfort. The complex part of promoting rural tourism 

is about communicating and development of easy transport to each and every village of Country. Rail and Road Transport 

together have a significant impact on linkage of village to cities. The greatest challenge is to teach the rural population 

about the tourism. They may not be ready to accept foreigners thinking and they may think that their arrival will destroy 

their culture and natural beauty. 

• Development of information technology. In today’s world of information technology, all the things have 

become easy with the use of technology. We can easily develop and strengthen our rural community with use of 
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information technology. Central Integrated Websites can be developed for sale and purchase of agricultural produce so 

that farmers can be linked directly with consumers. Exploitation by Middlemen or traders can be avoided by using this 

method and hence crops can be sold at good price across national and international markets. Moreover farmers will get 

exposure of high demanding crops and they can grow profitable crops. Simultaneously growing demands can be fulfilled. 

With the use of information technology they can modernize their agricultural practices, attract domestic and foreign tourist 

and can find market for their products. It can help people in the rural areas to consult with the doctors and technology 

experts in the city areas thus helping to reduce health problems. Similarly we can teach students through distance learning 

methodology and audio visual method. 

 

Conclusions 

 

Lots of people live in the rural part of the India and most of the resources are located in the rural area only. Only by 

improving and developing the rural areas of the India, we can hope for the better future of our country. Education is base 

of development of any community. Without education people will not be able to use technology and make wise decisions. 

Each and every person must be given free and compulsory education. Also modernizing our agriculture, using modern 

methods and techniques we can improve and develop our rural areas. Technology is very essential for the rural people to 

know about the new methods, technology that is available in the market for infrastructure development and agriculture 

practice. Illiteracy, lack of health facilities, infrastructure development are the problems and challenges of rural areas. 

These can be reduced by formulating effective plans and policies. Moreover Joint agricultural centers can be established 

in co-operation with countries that are more developed in field of agriculture and rural development so that overall 

development mission can be accomplished.  

Community development is a process that leads to not only more jobs, income and infrastructure, but also 

communities that are better able to manage change. Community members can better mobilize existing skills, reframe 

problems, work cooperatively and use community assets in new ways. Principles of self-help and participation guide a 

flexible process. While there is no recipe, major steps are identifying existing concerns, engagement, self-examination, 

exploration, prioritization, planning and action. 

Analyzed and timely established rural community development potential as components of the community's capital, 
can help improve community living conditions by developing their own abilities, but also by improving physical and 

social infrastructure, developing new economic activities and thus enabling the community to act, self-employ. 
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Santrauka 

INDIJOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VYSTYMO POTENCIALO ANALIZĖ 

Straipsnyje analizuojama kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių vystymo samprata. Kaimo bendruomenių 

vystymas analizuojamas per bendruomeninio kapitalo komponentes, tokias kaip: gamtiniai ištekliai, fizinė ir socialinė 

infrastruktūra, užimtumas, finansinis kapitalas, gyvenamoji aplinka, žinios ir pajėgimai. Nustatyta, kad išanalizuotas ir 

laiku nustatytas kaimo bendruomenės vystymosi potencialas kaip bendruomenes kapitalo komponentai, gali padėti 

pagerinti bendruomenės gyvenimo sąlygas, vystant ne tik jų pačių gebėjimus, bet ir gerinant fizinę bei socialinę 

infrastruktūrą, vystant naujas ekonomines veiklas ir taip įgalinant pačią bendruomene veiki. Kaimo bendruomenės 

vystymo procesas turi būti grystas bendruomenių vystymo principais ir aktyviu dalyvavimu bendruomeniniame gyvenime 

bei jo palaikymo sistemos sukūrimu. 

 

Tutor of Scientific Research: Doc. Dr. Rasa Pakeltienė, (Aleksandras Stulginskis University) 
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Introduction 

    During the last two decades China’s become the world’s fastest growing economy, which has created an 

incredible demand and a flourishing market for various agricultural products (Wenhua, 2011). This situation creates 

unprecedented market and trade opportunities for potential agricultural product exporters outside of China, including EU. 

Meanwhile in the last twenty years dairy industry in China has been developing rapidly and has become one of the 

supporting industries of the Chinese economy gradually. However, there are still problems existing in the industry (Xu, 

2015). For example, lack of technical innovation ability, safety control is not strict enough, imbalance between supply 

and demand, etc. Currently, the major dairy importer of China is New Zealand. Since the reform and opening up in 1980s, 

China has signed many different trade agreements with countries such as Australia, European Union and others (Edmonds 

et. al., 2006). Probably the most important agreement is a Free Trade Agreement which have a huge influence on China's 

dairy industrial structure. 

It’s evident that a rapid and stable growth has made China’s dairy market and there could be continuously potentials 

for development in the next decades. In market base, the unbalance between supply and demand in China’s local dairy 

market is still one of the biggest problems. Additionally, technological innovation capacity is not enough developed and 

there is lacking of quality control. At the same time, EU can offer high quality dairy products for a reasonable price. Thus, 

the development of the dairy trade between China and EU is quite promising. Through historical observation, we can 

found there are few reasons that influence the dairy trade between EU and China. From the perspective of EU: milk quota 

abolition, changeable milk price, reputation of EU brand. From China’s side: good importing policy, the changing lifestyle 

and milk consumption pattern of Chinese people, Melamine scandal in domestic China, etc. 

Aim of research is to identify the potential for improving and developing the dairy trade between EU and China. 

Objective is to analysis of the present situation and future trend of dairy trade between EU and China. Research methods 

of this thesis mainly include: literature review, data analysis, comparison analysis method, historical-materialism analysis 

method. 

Research result 

Without the market reforms initiated by Chinese government over the last two decades, China’s dairy markets 

would not have been made such achievements. In addition to establishing the incentive mechanism, providing conditions 

for farmers to increase agricultural and food production, promulgating policies to enhance market liberalization in the 

large sale and retail sectors have enabled private firms and other forms of companies to transform the distribution of food 

products in China (Tisdell, 2008). National, regional, and local government investments in an every level of the dairy 

product supply chain have played an important role to expand the dairy production and improve quality and enrich variety 

of dairy products. The government of China has stated its intention to increase milk production from 15 to 18 percent in 

the North China through additional investments in genetics, management, and processing (Shengli, 2016). In addition to 

government support, China’s dairy industry is also receiving substantial investments from multinational dairy firms based 

in Europe, Australia, and New Zealand (Xie, 2010). Since 2000, the Chinese government has carried out policies to 

promote dairy production. Traditionally, milk and dairy products were not commonly consumed in China (MacAulay, 

2004). However, through government guidance on milk consumption, economic growth and urbanization, which caused 

the change of Chinese diet – milk is one of the most important products consumed in an everyday life (Gale, 2007). 

Because urbanization has strong and positive influence on consumption, whether rural areas have significantly lower level 

of consumption. What’s more, the local milk sector has gradually developed. However, the rapid growth can’t avoid 

problems at the same time. The safety problem appears, as illustrated by the ‘melanine contamination scandal’ in 2008, 

which experts have linked to the quick and unregulated development of the sector (Alldrick, 2011). Since that time China 

has preferred foreign dairy products for babies. China’s domestic production decreased by 6% in 2013 (Fig.1). If the 

country cannot satisfy its demand domestically, it will have to reach for international sources of desired products. 
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Source: Fonterra Annual Results (2014) 

Fig.1. Trend in China Whole Milk Powder import volumes (2008-2014) 

 

Compared with domestic brands, EU brands possess the following competitive advantages: First, EU brands have 

financial strength and rich experience in operation and management, with more advantage in brand promotion. Second, 

EU brands are strong in research and development, thus enjoying priority in product differentiation. Third, EU brands 

have pricing power as they hold a larger share of the market, leaving domestic brands in a more passive position. Last but 

not least, European products have always had an impeccable opinion in China. European dairy sector is well known 

worldwide for an intelligent and high quality control system and therefore it is highly valued in China. Dairy products 

from Europe are consumed in Asia mostly by families with children since milk coming from EU promises premium 

quality and a high protein content. 

Table 1. EU dairy products exports to China 2007-2014 in US dollars[ 

 

Note: Ascending trend of trade of EU dairy exports to China after Melamine scandal in 2008  

Studies suggest that total trade between EU and China will grow approximately to €650 billion by 2020 compared 

to €521 billion in 2015. Meanwhile, China’s annual agricultural outlook predicts that Chinese dairy imports will grow by 

as much as 43% by 2020 and 69% by 2025 compared to 2015. Considering the trade deficit between the EU and China 

which has reached an all-time record of about €180 billion in 2015, the EU will put its utmost effort in order to reduce it. 

Dairy products export to the global dominating dairy importer China might help to achieve the goal.  

Conclusions 

This thesis analyses dairy products trade between European Union and China. Some parts are based on a statistical 

data and studies conducted by other researchers. Conclusion can be made that dairy trade between China and EU has been 

constantly growing in recent years and has a great growing potential in the future due to some favorable conditions 

including policies supporting. The recent rapid growth in dairy consumption in China is likely to continue well into the 

following decades thanks to rise of an average household income. China’s domestic dairy product industry will develop 

in order to meet the demands of domestic and international investment. Therefore, conditions of EU dairy exports to 

China and its further growth are favorable.  

What’s more, the cooperation strategies for China are to make efforts to improve trade liberalization and to make 

use of financial operation to decrease the risk of exchange rate fluctuation as exchange rate of RMB and Euro can 

Year 
Dairy products (HS 04) exports  

total value (US$) 

2007 214,867,516 

2008 197,979,047 

2009 228,903,668 

2010 302,383,882 

2011 468,222,346 

2012 606,720,717 

2013 944,398,411 

2014 1,048,268,368 
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tremendously change the final price and benefit. China should pay attention to the proper level of quality in dairy 

production, change and modify the structure in dairy industry and carry out relevant policies to ensure its persistent and 

balanced growth. Meanwhile, the domestic dairy market will face a big challenge. Thus, innovation would be an important 

step in successful development of dairy industry. 
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Summary  

AN ANALYSIS ON THE GROWING DAIRY PRODUCTS TRADE BETWEEN EU AND CHINA 

This research analysis the development of China‘s dairy industry as well as its problems and the trade environment between EU 

and China. Aim of research is to identify the potential for improving and developing the dairy trade between EU and China. It includes 

about the problems existing in China’s domestic dairy market and problem in trade between EU and China,  

Research methods of this thesis mainly include: literature review, data analysis, comparison analysis method, historical-

materialism analysis methods. The beginning part is based on a statistical data and studies conducted by other researchers. It is an in-

depth analysis of the Chinese and the European Union dairy markets and their characteristics as well  as  trade  flows  and  reasons  for  

growing  dairy  products  trade  between  two  countries. Conclusion can be made that because of some favourable conditions dairy 

trade between China, the dairy trade between EU and China still has a great growing potential in the future. 

Key words: Dairy products, EU–China trade, Import policy 
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Įvadas 
Lietuvoje esantis didelis nedarbo lygis, augančios vartojamų prekių kainos, vis didėjanti emigracija iš šalies, 

kintantys infliacijos tempai, skurdas ir kitos visuomenėje vyraujančios ekonominės ir socialinės problemos turi neigiamos 

įtakos visuomenės nariams, kurių pajamos nėra pakankamos, kad galėtų patenkinti esminius jų poreikius. Lietuvos 

Respublikos Konstitucijoje (1992) yra teigiama, kad valstybė suteikia piliečiams teisę gauti socialinę paramą, nepaisant 

to socialinė parama negali užtikrinti žmogui pastovaus ekonominio ir socialinio saugumo, ši parama padeda asmeniui 

išgyventi esant sudėtingomis gyvenimo sąlygomis ir kritiniais gyvenimo etapais. Piniginė socialinė parama padeda 

patenkinti esminius žmogaus poreikius, kurio pajamos yra nepakankamos, kad jis galėtų užtikrinti sau bent minimalų 

pragyvenimo lygį ir dėl objektyvių priežasčių, gebėjimas pasirūpinti savimi asmeniui yra ribotas.  

Pasak autorių Bitino ir Bitaičio (2014) socialinė parama bei jos administravimas, organizavimas ir efektyvumas  

neturėtų  būti vertinamas atsižvelgiant į finansinę prizmę, turi būti atsižvelgiama ir į socialinės paramos tikslus, tokius 

kaip skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, nepritekliaus pasėkmių sušvelninimas labiausiai pažeidžiamiems 

gyventojams bei finansinės padėties šeimoms, auginančioms vaikus, gerinimas. Svarbu, kad savarankiškas savivaldybės 

paramos teikimas, nebūtų kaip siekis sutaupyti lėšas kitoms reikmėms, o būtų siekiama socialinio teisingumo.  

Svarbu paminbėti, kad kiekvienas asmuo turi vienodas teises į lygias galimybes, pilnavertį gyvenimą bei galimybes 

rinktis ir priimti sprendimus. Jungtinių tautų žmogaus vystymosi koncepcijoje akcentuojama, kad laisvas pasirinkimas 

yra vienas svarbiausių veiksnių žmogaus socialinei raidai. Guogio ir kt. (2000) nuomone bėgant laikui dėl tam tikrų 

sąlygų, kurios gali būti suprantamos kaip natūralios arba atsiradusios dėl aplinkos poveikio, žmogaus galimybės rinktis 

tampa ribotos. Praradus šią galimybę žmogų užklumpa įvairios rizikos – liga, negalia, motinystė, senatvė, nedarbas ir t.t., 

bet kurios rizikos atveju kiekviena valstybė turi tam tikras socialinės apsaugos priemones, kuriomis remia savo piliečius. 

„Kad galima būtų užtikrinti tokių žmonių normalų gyvenimą, jais turi pasirūpinti valstybė. Tuo tikslu kuriama socialinės 

apsaugos sistema, kurios esmė – lėšas perskirstyti tarp darbingų ir nedarbingų asmenų bei gaunančiųjų mažas pajamas“ 

(Guogis, 2002). 

Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tema Lietuvoje yra labai aktuali, nes socialinės paslaugos yra 

neatsiejama, gerovės valstybės formavimosi, dalis. Galima daryti prielaidą, kad stipri ekonominė ir socialinė kaita skatina 

ne tik visuomenės prisitaikymą prie pokyčių, bet ir socialinės apsaugos pokyčius, siekiant kuo optimaliau spręsti 

socialines problemas. Gauti socialinę paramą gali kiekvienas šalies pilietis, asmuo dirbantis šalyje arba asmuo gavęs 

valstybės prieglobstį. Valstybės sugebėjimas tinkamai organizuoti socialinę apsaugą geriausiai atsiskleidžia kuomet 

poreikis yra didžiausias. 

Tyrimo tikslas: išanalizuoti piniginės socialinės paramos organizavimo ypatumus teoriniu aspektu 

Uždaviniai: 

1.  Išanalizuoti piniginės socialinės paramos sampratą  

2.  Apžvelgti piniginės socialinės paramos organizavimo ir teikimo principus 

3.  Apžvelgti Lietuvos piniginės socialinės paramos teisinius pagrindus 

Tyrimo metodas: atsižvelgaint į uždavinius buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, kuri buvo taikoma norint 

išanalizuoti piniginės socialinės paramos organizavimo ypatumus, apžvelgiant piniginės socialinės paramos sampratą, 

piniginės socialinės paramos organizavimo ir teikimo principus ir pagrindinius piniginės socialinės paramos teisinius 

dokumentus Lietuvoje. 

 

Tyrimo rezultatai 

 
Piniginės socialinės paramos samprata 
 

Kiekvienos valstybės pareiga rūpintis savo piliečiais, užtikrinti, kad socialinė parama ir paslaugos būtų prieinamos 

tiems, kuriems to labiausiai reikia. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms 

šeimoms įstatymas (2003) buvo pagrindas kuriant šiandieninę piniginės socialinės paramos strategiją. 2011 metais šis 

įstatymas buvo pervadintas į piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (Lazutka, Poviliūnas, 

2009). Naujojo įstatymo paskirtis yra „ nustatyti piniginės socialinės paramos teikimo principus, finansavimo šaltinius, 

piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat piniginės socialinės paramos, teikiamos 
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nepasiturintiems gyventojams, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis jų dydžius 

ir teikimo sąlygas “ (Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, 2011). Piniginė 

socialinė parama remiasi įstatyme numatytais principais (žiūrėti lentelė 1). Piniginės socialinės pramos principai). 

 

1 lentelė. Piniginės socialinės paramos principai (Sudaryta darbo autoriaus remiantis  

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymu (2011)) 

 

Principai Apibūdinimas 

Bendravimas ir dalyvavimas 

Bendradarbiavimas tarp piniginės socialinės paramos gavėjų, 

teikėjų, bendruomenės narių, savivaldybės ir nevyriausybinių 

organizacijų. 

Prieinamumas 

Piniginės socialinės paramos teikimo užtikrinimas visiems 

asmenims, galimybė gauti paramą tiems, kurie patys negali kreiptis dėl 

paramos gavimo. 

Socialinis teisingumas ir 

veiksmingumas 

Skatinti gautą paramą naudoti racionaliai, padėti ir skatinti piniginę 

socialinę paramą gaunančius asmenis būti aktyviais, skatinti dėti 

pastangas integruotis į darbo rinką ir visuomenę. 

Visapusiškumas 
Piniginės socialinės paramos teikimas yra derinamas su kiitomis 

socialinėmis paslaugomis. 

Lygios galimybės 
Piniginė socialinė parama yra teikiama visiems, nepaisant jų lyties, 

amžiaus, rasės ar asmeninių įsitikinimų. 

 

Bitinas ir Bitaitis (2015) piniginę socialinę paramą įvertino kaip, vieną iš sudedamųjų socialinės apsaugos dalių, 

kurios tikslas užtikrinti minimalų pragyvenimo standartą ir yra finansuojamas iš valstybės arba savivaldybių biudžeto. 

Pruša (2009) piniginę socialinę paramą apibrėžia ne tik kaip paramą gyventojams, bet ir kaip apsaugos priemonę turinčią 

saugoti nuo patekimo žemiau skurdo ribos. Piniginė socialinė parama tai viena iš priemonių siekiant apsaugoti gyventojus 

nuo nepritekliaus. Kalbant apie piniginę socialinę paramą, dažnai galima išgirsti vartojamus tokius epitetus: socialinė 

pašalpa arba socialinė išmoka. Abi sąvokos yra teisingos, kadangi kalbama apie piniginės paramos skyrimą asmenims, 

tačiau skiriasi jų skyrimo aplinkybės. Navickė (2015) daktaro disertacijoje svarstė apie socialinių išmokų poveikį skurdo 

mažinimui bei visai socialinės paramos sistemai. Pasak autorės piniginės socialinės paramos tikslas, yra padėti asmenims, 

kurie praranda pagrindinį savo pragyvenimo šaltinį – darbą. Kiekvienas darbingas asmuo turėtų būti suinteresuotas pats 

išlaikyti save, o valstybės parama turėtų būti suprantama tik kaip laikina alternatyva, ištikus tam tikrai rizikai. Tačiau 

reikia pabrėžti, kad piniginė socialinė parama skiriama ne tik darbo netekusiems, bet ir sunkiai besiverčiantiems 

asmenims. Jeigu piniginės socialinės paramos dydis arba bendrai gaunamų išmokų dydis yra didesnis nei darbinėje 

veikloje gaunamas užmokestis, atsiskleidžia didžiausia šios sistemos problema tai asmenų ne suinteresuotumas patiems 

save aprūpinti. Socialinė išmokos atlieka dvi funkcijas, pirmoji tai piniginė socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms 

bei asmenims, antroji piniginė socialinė parama šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims. 

Piniginės socialinės paramos gavėjus galima suskirstyti į tris grupes, vertinant jų darbingumą bei piniginės 

paramos būtinumą. Pirmoji paramos gavėjų grupė yra nuolatiniai gavėjai, asmenys, kurie dėl tam tikrų fizinių negalių 

negali savęs pilnai išlaikyti ir tokia jų būsena tikėtina tęsis visą gyvenimą. Antroji paramos gavėjų grupė yra dirbantys 

nepasiturntys asmenys, kurie dirba, tačiau dėl tam tikrų priežasčių jų pajamos nėra pakankamos minimaliam gyvenimo 

kokybės užtikrinimui. Trečioji paramos gavėjų grupė yra darbingi, tačiau nedirbantys asmenys, šiuos asmenis galima dar 

išskirti į tris grupes: trumpalaikiai, ilgalaikiai ir nuolatiniai bedarbiai. Taip pat svarbu paminėti, kad piniginės socialinės 

paramos įstatyme yra numatytos sankcijos, kurios padeda dalinai suvaldyti piktnaudžiavimo socialine parama atvejus: 

• Asmeniui, kuris gavo socialinę piniginę pašalpą nuo 12 iki 24 mėnesių – socialinė pašalpa mažinama 20 

procentų; 

• Asmeniui, kuris gavo socialinę piniginę pašalpą nuo 24 iki 36 mėnesių – socialinė pašalpa mažinama 30 

procentų;  

• Asmeniui, kuris gavo socialinę piniginę pašalpą nuo 36 iki 48 mėnesių – socialinė pašalpa mažinama 40 

procentų;  

• Asmeniui, kuris gavo socialinę piniginę pašalpą nuo 48 iki 60 mėnesių – socialinė pašalpą mažinama 50 

procentų.  

• Asmeniui, kuriam piniginė pašalpa sumažinta iki 50 procentų, socialinę paramą gali gauti tik nepinigine forma 

iki tol kol nepradės dirbti arba pradės dalyvauti, savivaldybių pasitelkimo naudingos veiklos visuomenei 

programoje. (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2016). 
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Socialinės paramos koncepcijoje (1994) socialinė parama apibrėžiama kaip socialinė ekonominė, teisinė bei 

organizacinė priemonė, kurios tikslas yra  sudaryti gyvenimo sąlygas, kurios yra būtiniausios asmenims, kurių kitokios 

pajamas yra nepakankamos dėl tam tikrų objektyvių priežasčių, kurios nepriklauso, kad asmenys galėtų  tinkamai rūpinti 

savimi. Taip pat šioje koncepcijoje minima, kad socialinės paramos teikimas turėtų skatinanti asmenis dirbti bei taupyti, 

nes socialinės paramos tikslas nėra užtikrinti ilgalaikės paramos, socialinė parama turi skatinti asmenis savarankiškai 

rūpintis savimi ir savo šeima. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad koncepcija turi trūkumų, kuriuos reikia tobulinti, 

nepaisant to, kad ši koncepcija apima visas galimas socialinės paramos galimybes. 

Bitinas ir Bitaitis (2014) analizuodami piniginės socialinės paramos pertvarką, akcentuoja, kad ši sistema yra kaip 

viena iš socialinės paramos ir gerovės sistemos dalių, kuri turi padėti visuomenei spręsti kylančias įvairias socialines 

problemas. 

Galima daryti prielaidą, kad piniginė socialinė parama, kuri siekia sumažinti skurdą bei socialinę atskirtį, mažinti 

ir švelninti nepritekliaus ir skurdo pasėkmes pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms ir padėti gerinti vaikus auginančių 

šeimų finansinę padėtį. Svarbu paminėti, kad piniginė socialinė parama yra kaip priemonė, kuria yra siekiama padėti 

asmeniui tam tikromis situacijomis, laikinai išgyvenant sunkius etapus, tačiau skatinant jį efektyviai dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime bei integruotis į darbo rinką. Socialinė parama orientuojasi į asmens įgalinimą pačiam siekti 

pokyčio, nepasitelkiant piniginės socialinės paramos, kaip pagrindinio pragyvenimo šaltinio. 

 

Piniginės socialinės paramos organizavimo ir teikimo principai 
 

Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad piniginės socialinės paramos organizavimas prasideda nuo valstybėje 

vyraujančio  politikos modelio ir teisingo socialinės paramos valdymo. Galima daryti prielaidą, kad piniginės socialinės 

paramos organizavimas neatsiejamas nuo socialinės apsaugos valdymo. Daugėjant socialiai silpnų ir skurdžiai 

gyvenančių šeimų, daugėja gyventojų, kurie priklauso nuo socialinės paramos. Todėl organizuojant socialinę paramą 

didelė reikšmė tenka efektyviam valdymui, kurį organizuoja tam tikros administracinės institucijos ar net visas jų 

kompleksas. Soocialinės paramos koncepcijoje (1994), nurodoma, kad socialinė parama  yra teikiama remiantis LR 

Konstitucijos nuostata, kad tėvų pareiga yra išlaikyti ir rūpintis savo nepilnamečiais vaikais, o vaikų pareiga yra  globoti 

ir rūpintis tėvais senatvėje.  Svarbu pabrėžti, kad socialinė parama negali būti  suvokiama kaip tik valstybinių institucijų 

funkcija ir pareiga, tačiau ji apima ir visuomenę, visą bendruomenę, šeimą, gimines, kaimynus, draugus. Medaiskis (2009) 

pabrėžia, kad socialinė parama orientuojasi į poreikio principą, kur socialinės paramos priemonėmis yra užtikrinama 

kiekvieno asmens,  kuris neturi pakankamai pajamų pragyvenimui, kuris negali gauti pajamų savo pastangomis ar iš kitų 

šaltinių, gerovė.  Taigi iekiant pasiekti socialinės paramos teikimo tikslus Schulte (2001) išskiria šiuos paramos principus, 

į kuriuos reikia orientuotis, norit išgauti efektyvų paramos rezultatą: 

• Universalumo – socialinės paramos teikimas visiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga ir asmeniui, 

gyvenančiam šalies teritorijoje.  

• Teisės į išmokas – teisė į socialines išmokas yra užtikrinama kiekvienam šalies gyventojui, kuris nuolatos 

gyvena šalyje, kuomet parama nėra skiriama socialinės paramos tiekėjų, ši teisė yra įgyjama per teismą.  

• Subsidiarumo - socialinė parama, jos organizavimas ir teikimas veikia kaip saugumo tinklas, kuris teikia 

pagalbą asmenims, kuriems ji yra reikalinga. 

• Socialinė parama skatina padėti sau – socialinės paramos skyrimo tikslas yra ne tik palaikyti minimalias 

pajamas asmenims, tačiau parama padeda ir išlaikyti būstą, mokytis ar persikvalifikavikuoti bei integruotis į visuomenę 

ir darbo rinką.  

• Papildomos paramos principas asmenims, kurie atsidūrė sudėtingose gyvenimo sąlygose. 

• Integracijos palaikymas – užtikrinnat minimalias pajamas turėtū būti užtikrinamos ir minimalios įmokos. 

• Skatinimo dirbti principas – turi būti kuriamos ir numatomos tam tikros sąlygos asmenims, kurie negali 

dirbti pilną darbo dieną ar dalį dienos dėl ligų, negalių, amžiaus, rūpinimosi vaikais ar šeimos narių slaugymo priežastys.  

• Užbaigtumo -  esant poreikiui, parama turi būti teikiama, neribotą laiko tarpą arba reguliariai tęsiama, 

nepaisant poreikių, priežasčių bei paramos neturėtų reikėti grąžinti, pagerėjus asmens padėčiai. 

• Socialinės paramos administravimo – asmenims, kuriems yra reikalinga parama, turi būti suteikiama 

tikslinga informacija apie asmenų teises gauti paramą. Paramos organizavimo ir administravimo procedūra turi būti 

paprasta, greita ir veiksminga norint, kad paramą gautų visi asmenys, kuriems ji yra reikalinga, taip kovojant su skurdu ir 

jį mažinant. 

• Centralizacijos ir nacionalinio įteisinimo – šalyje turėtų būti centralizuota teisė į įvairias išmokas, taip 

pat centralizuotos turėtų būti ir administravimo formos ir kryptys. 
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• Centralizuoto finansavimo – socialinė parama, išmokos ir jų finansavimas turėtų būti skiriamas iš 

valstybės biudžeto, nes valstybė turi atsakomybę prieš visus šalies gyventojus, siekiant užtikrinti asmenų orumą ir 

nemenkinantį gyvenimo būdą.  

• Decentralizuoto administravimo  – socialinė parama turėtų būti teikiama atsižvelgiant į individualius 

atvejus bei jų svarstymą, kurį turi atlikti vietinė valdžia arba bendruomenės atstovai. 

Tuo tarpu, Lazutka (2001) išskiria tris pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis yra teikiama socialinė parama:  

• Nuopelnų principas – teisė į paramą bei jos dydis yra priklausomas nuo asmenų išankstinio indėlio(įnašo) 

į socialinės apsaugos sistemą.  

• 2. Kategorinis principas – parama priklauso asmenims, kurie yra priskiriami atitinkamai kategorijai, 

tokiai kaip senyvo amžiaus asmenys, šeimos, kurios augina vaikus, neįgalūs asmenys ir t. t. Šios kategorijos yra 

nustatomos atsižvelgiant į asmens grėsmę patekti į skurdą. Tačiau svarbu paminėti, kad pagal šį principą nėra 

atsižvelgiama į tai, kad ne visi asmenys, kurie pateko į tam tikrą kategoriją išgyvens skurdą. 

• Stokos arba skurdo principas – parama yra teikiama asmenis, kurių turimos ar gaunamos pajamas yra per 

mažos, kad jie galėtų užtikrinti sau bent minimal pragyvenimo lygį. 

 Tuo tarpu Medaiskis (2012) atkreipia dėmesį, kad piniginė socialinė parama yra teikiama pasitelkiant du būdus:  

• testavimo – parama yra teikiama šeimoms, kurios yra nepasiturinčios, įvertinant jų turimą turtą bei 

pajamas, kas apima testuojamąsias pašalpas, kompensacijas bei lengvatas.  

•  kategoriniu – parama yra teikiama neatsižvelgiant į šeimos turtą ir pajamas. Ši parama apjungia 

kategorinę paramą, lengvatas, kompensacijas bei nuolaidas. Karpuškienė (2002) akcentuoja, kad kategorinė parama yra 

skiriama neatsižvelgiant į pajamų dydį visiems gyventojams, kurie yra priskirti tam tikrai kategorijai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad piniginė socialinė parama asmenims yra vienas esminių socialinės apsaugos sistemos 

elementų, kuris padeda tenkinant esminius ir būtinus poreikius žmonėms, kurių gaunamos pajamos nėra pakankamos, 

kad galėtų savarankiškai pasirūpinti savimi ar savo šeima. Taigi galima daryti prielaidą, kad Lietuvos piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams ir vaikams sistemą sudaro dviejų rūšių parama: 

 • parama, kuri nepriklauso nuo asmens turto ir pajamų - laidojimo pašalpa, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, 

vienkartinė išmoka gimus vaikui, vaiko globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti. 

 • parama, kuri priklauso nuo asmens turto ir pajamų - socialinė pašalpa, būsto šildymo, geriamo ir karšto vandens 

išlaidų kompensacijos, socialinė parama mokiniams, išmoka vaikui, vienkartinė pašalpa. 

Taigi, apibendrinant esminius piniginės socialinės paramos teikimo principus, svarbu paminėti tai, kad ši parama 

ir jos organizavimas yra orientuoti į kiekvieną visuomenės narį, tačiau priklausomai nuo paramos rūšies gali būti 

atsižvelgiama į asmens kategoriją, jo turtinę padėti, pajamas, nepaisant to, teisę į paramą ir kreipimąsi dėl jos turi 

kiekvienas šalies pilietis. 

 
Lietuvos piniginės socialinės paramos teisiniai pagrindai 
 

Norint geriau suvokti piniginės paramos veikimo principus reikia susipažinti su paramą reglamentuojančiais teisės 

aktais. Vienas pirmųjų įstatymų reglamentuojančių piniginės socialinės paramos teikimą buvo 2003 metais priimtas 

Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaudančioms šeimoms įstatymas. 2012 metais priimtas Piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, kuriame daug aiškiau apibrėžtas piniginės socialinės paramos 

finansavimo ir administravimo modelis. Šio įstatymo pagrindiniai tikslai - didinti darbingo amžiaus darbingų asmenų 

motyvaciją integruotis į darbo rinką, mažinti ilgalaikę priklausomybę nuo socialinės paramos ir skurdą, skatinti socialinį 

teisingumą mažinant piktnaudžiavimą pinigine socialine parama ir garantuoti piniginę socialinę paramą asmenims, 

kuriems jos labiausiai reikia. Šiame įstatyme buvo numatyta nemažai socialinės paramos sistemos pakeitimų. Pasikeitė 

piniginės socialinės paramos teikimo modelis: parama kaip valstybės funkcija ir parama kaip savarankiška savivaldybių 

funkcija. Taip buvo siekiama sugriežtinti pašalpų skyrimo kontrolę. Savivaldybės skatinamos bendradarbiauti su 

bendruomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant nustatyti ar paramos prašantys asmenys realiai atitinka 

paramos gavėjui nustatytas sąlygas. Centralizuotas piniginės paramos skyrimas nėra pajėgus patikrinti visų reikšmingų 

faktų. Nepaisant puikių rezultatų, naujojoje sistemoje  buvo pastebėta  ir tam tikrų trūkumų. Mažesnėse savivaldose yra 

lengviau kontroliuoti paramos gavėjo teikiamą informaciją, kai tuo tarpu didelėse savivaldose, tokia galimybė vis dar 

išlieka ribota. Piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 

paramos įstatymas, 2012) yra numatyta galimybė mažinti arba visiškai panaikinti piniginės socialinės paramos skyrimą 

jei paramos gavėjas pažeidžia įstatyme numatytas nuostatas. Įstatyme taip pat didelis dėmesys skiriamas darbingo amžiaus 

nedirbančių asmenų integracijai į darbo rinką. Savivaldybės paramos gavėjams siūlo naudingos veikos visuomenei 

alternatyvą. Nors tai vadinama savanoriška veikla, tačiau asmenys nesutikę dirbti visuomenei naudingų darbų praranda 

teisę į piniginę paramą. Integracijos į darbo rinką aktyvia veikla užsiima Lietuvos darbo birža. Siūlomos programos, kurių 
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metu suteikiama galimybė įgyti darbui reikiamų įgūdžių, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacijos metu, taip pat 

steigiama parama darbo vietoms steigti (Lietuvos darbo birža, 2016). Galima teigti, kad 2012 metų, priimtas piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas buvo vienas svarbiausių įstatymų formuojant ne tik piniginės 

paramos teikimą bet ir visa socialinės apsaugos sistemą. Pagrindinės įstatymo pataisos:  

 

1. Sumažinta piniginė socialinė pašalpa;  

2. Piniginė socialinė pašalpa diferencijuojama atsižvelgiant į kartu gyvenančių asmenų skaičių;  

3. Savivaldybėms suteikta savarankiška funkcija;  

4. Seniūnijų socialinės paramos komisijų sudarymas;  

5. Tarp organizacinis bendradarbiavimas, siekiant skaidrumo;  

6. Buities ir gyvenimo sąlygų tikrinimas;  

7. Papildomos, skatinamosios pašalpos;  

8. Jeigu nėra nustatytas vaiko išlaikymas, parama skiriama tik vaikui; 

9. Dėl socialinės paramos gali kreiptis asmenys įsiregistravę darbo biržoje. (Lietuvos respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymas, 2012).2014 metais įsigaliojo pataisos dėl savivaldybių 

savarankiškos funkcijos taikymo visoms Lietuvos savivaldybėms.  

Pagrindinės piliečių teisės į socialinę paramą yra numatomos Lietuvos Respublikos konstitucijoje (1992). 

Remiantis LR konstitucija yra formuojami įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys socialinės paramos 

teikimą. Lietuvos Respublikos socialinio aprūpinimo pagrindų įstatymas(1990) sudaro socialinio aprūpinimo sistemos 

pagrindą, su šia sistema gali egzistuoti įvairios visuomenės bei privačios socialinio aprūpinimo sistemos. Socialinės 

paramos sistema paremta atsakomybės pasidalijimu tarp visuomenės, bendruomenių bei asmens. Lietuvos Respublikos 

seimas ir Lietuvos Respublikos vyriausybė formuoja socialinės paramos politiką, o Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija atsako už socialinės pramos sistemos funkcionavimą, stebi kaip yra įgyvendinama valstybinė socialinės 

paramos politika. Savivaldybės atsako už socialinės paramos teikimą savo teritorijose, organizuoja įstatymuose numatytų, 

socialinės paramos teikimo, priemonių organizavimą ir įgyvendinimą.  

 

Išvados 
 

Apibendrinant piniginės socialinės paramos organizavimo ypatumus, galima daryti išvadą, kad ši parama gali būti 

laikoma kaip ekonomine, teisine ir organizacine priemone, kuria yra siekiama sudaryti būtinas gyvenimo sąlygas 

asmenims kurių darbo, socialinio draudimo ar kitokios pajamos dėl įvairių nuo jų nepriklausančių priežasčių yra 

nepakankamos, kad asmenys galėtų pasirūpinti savimi ar savo šeima. Nors piniginė socialinė parama yra laikina, 

analizuojant mokslinę literatūrą ir apibendrinus autorių nuomones svarbu paminėti, kad ši parama turi būtų skirstoma 

tikslingai, lėšos, kurios yra skirtos išmokoms panaudojamos racionaliai. Pastebėta, kad norint užtikrinti šias sąlygas, 

socialinių išmokų teikimo tvarka tampa pakankamai sudėtingu procesu, kuris toliau yra valdomas ir organizuojamas 

remiantis socialinės paramos teikimo ir organizavimo principais, kurie yra įteisinti Lietuvos įstatymuose ir kituose teisės 

dokumentuose.   
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Summary 

 

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF MONETARY SOCIAL ASSISTANCE BY THEORETICAL 

ASPECTS 

 
The high level of unemployment in Lithuania, rising commodity prices, growing emigration from the country, changing rates 

of inflation, poverty and the economic prevailing in society and social problems have a negative impact on members of society whose 

income is insufficient to meet their essential needs. The Constitution of the Republic of Lithuania (1992) states that the state grants 

citizens the right to receive social assistance, despite the fact that social support can not ensure sustainable economic and social security 

of a person, this assistance helps a person to survive in difficult living conditions and critical stages of life. Monetary social assistance 

helps to meet the basic human needs, whose incomes are insufficient to enable them to ensure at least a minimum standard of living, 

and for objective reasons, the ability to care for themselves is limited. Each person has equal rights to equal opportunities, full life and 

opportunities to choose and make decisions. The United Nations Human Development Concept emphasizes that free choice is one of 

the most important factors for the social development of a person. Having lost this opportunity, a person runs through a variety of risks 

- sickness, disability, maternity, old age, unemployment, etc., but in the event of any risk, each state has certain social security measures 

to support its own citizens. The topic of organization and provision of social services in Lithuania is very important, because social 

services are an integral part of the formation of a welfare state. It can be assumed that strong economic and social change promotes not 

only the adaptation of society to change but also changes in social protection, in order to solve social problems as optimally as possible. 

Every citizen of a country, a person working in the country or a person receiving a state's asylum can receive social support. The ability 

of the state to organize social protection properly reveals itself best when the need is greatest. The aim of the research: to analyze the 

peculiarities of the organization of monetary social assistance in the theoretical aspect. Objectives of the research: to analyze the concept 

of monetary social assistance; Review the principles of organization and provision of monetary social assistance; review the legal basis 

for Lithuanian welfare social assistance. Research methods: taking into consideration the tasks, a scientific literature analysis was 

carried out, which was used to analyze the peculiarities of the organization of monetary social assistance, reviewing the concept of 

monetary social support, the principles of organization and provision of monetary social assistance and the main legal documents of 

social assistance money in Lithuania. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Vytautas Pilipavičius, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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IN NEPAL 
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Aleksandras Stulginskis University 

Introduction 

Nepal is a small country with the area of 14.7 million hectare situated between two giant country India and China. 

The total population of Nepal is 23 million and annual growth rate is 2.2%. It is one of the least developed country in the 

world as described by the World Bank. About 38% percent of the people fall under the line of the poverty. (K.C., Khattri, 

2008). 
Community forestry is a way of managing and protecting the forest in the direct involvement of the local people. 

This forestry program gives the sole authority and responsibility to the local people for its management, growth and 

development (Pathak et. al., 2017).  Community forestry is the main forestry program in Nepal implemented to stop forest 

degradation and to reduce poverty. Till December 2005, 1,185,565 hectare of total forest of Nepal had been handed over 

to 14,227 forest use groups to conserve, utilize and manage the forest resources (Dahal, Chapagain, 2012). 61 percent of 

the forest area can be handed to the local community for the preservation, management and use of the forest resources. 

Community forest can play crucial role in in reducing poverty and increasing the living standard of the rural people (K.C., 

Khattri, 2008). Despite many positive outcomes, there are lots of challenges and limitations for community forestry in 

Nepal. These challenges include social inclusion, rural livelihood improvement, transparency in management and use of 

forest resources. 
Aim of the research:  to examine the main principles of community forestry management in Nepal. 

Objectives of the research: 

1. To analyze the theoretical aspects of Community forestry management. 

2. To identify the Community forest modalities in Nepal 

3. To identify the achievements and challenges of community forestry in Nepal. 

4. To identify the situation of social inclusion in community forestry in Nepal 

Research period: 2002-2017. 

Research methods: Analysis and synthesis of secondary literature, induction and deduction, case study method, 

parallels, graphics representation technics and logical abstraction. 

1. History of community forest and modalities 

Community forest management concept developed in Nepal when the state fail to control the deteriorating 

condition of the forest in 1970’s. Nepal forestry has gone through the revolutionary change from the state in the hand of 

local community people. Nepal has been successful in implementing community forest program through differently 

named programs since 1975. Currently, six distinct modalities of modalities of community forestry management programs 

are in practice that covers 2.3 million hectare forest that is 38.5 percentage of total forest in the country and involved 

more than 3.8 million households (Pathak et. al., 2017). A lot of people are benefitted from the community forest program 

and this has helped to increase the development activities in the rural community and increasing the area of the forest. 

The Forest Policy of 2015 had provided six management modalities of forest resources. They are community 

Forestry, Leasehold Forest, Collaborative Forest Management, Buffer Zone Community Forestry, Protected Forest and 

Religious Forest (Department of Forest, 2015). They were selected and implemented after scientifically studying and are 

prioritized to make them ecologically sound, socially acceptable and economically viable (Fig.1)  
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Fig.1. Community forest modalities in Nepal (developed by the author according to the Pathak et al., 2017) 

During research was made comparative analyses   between State and Community Forest Management and identified 

the differences and main principles of management (Table.1). 

Table 1. Differences in principles between State and Community Forest Management (developed by the author 

according to the Nagendra et al., 2005) 

No. Basis 
Community forests 

management features 
State forestry management features 

1. 
Development 

of rules 

Forest user Group develops the rules 

as approved by the department of 

forest. 

Department of Forest under the Ministry of 

Forest and Environment prepares rules for 

managing the forest. 

2. 
Harvesting 

rules 

Collecting grasses, decayed and fallen 

wood, and leaf generally permitted. 

Restricted cutting of trees. 

All the harvesting activities are done by the 

department of forest and local people are 

restricted from using forest resources. 

3. Monitoring 
 Monitoring is done by generally local 

volunteers on a rotational basis. 

Monitoring is done by forest guards 

appointed by department of forest. They are 

paid government salary. 

4. Equity 

Women, lower castes and 

marginalized people can be excluded 

from participation. 

 

Sometimes women, lower castes and 

marginalized people can be excluded from 

participation. 

5. 
Sense of 

responsibility 

Sense of responsibility: Sense of 

responsibility is high in community 

forest. They take community forest as 

their own forest and take good care of 

it. 

Sense of responsibility among local people is 

low. They think that it is state forest and they 

must try to exploit as much as they can. 

6. 
Budget 

allocation 

Very less financial support and budget 

allocation from the government side. 

Financial support and budget allocation is 

high in state managed forest. 

 

Forest 

Private 

Forest 

National 

Forest 

Community Based 

Forest Management 

Government 

Managed Forest 

Community 

Forest  

Pro- Poor 

Leasehold 

Forest  

Collaborative 

Forest  

Protected 

Forest  

Religious 

Forest  
Buffer Zone 

Community 

Forest  
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The above table shows the differences in principle between community forest and state forestry. Community 

forestry management is more local people focused, social inclusive, highly responsible and effective monitored. While 

State managed forest is government managed, support and funded, less social inclusive and strict controlled. 

 

 

Table 2. Different Forest Management Modality in Nepal 

(developed by the author according to the Pathak et al., 2017) 

 

No. 
Different Forest 

Management Modality 
Features 

1. Community Forest 

1. State forests handed to local community group with full authority to 

manage and protect 

2. Tenure period is not limited by law 

3. Rights to make plan, decision and sell forest products 

4. Participatory approach of managing the forest 

5. Involvement of all people of the society regardless of sex, religion, 

class and status. 

2. Collaborative Forest 

1. State forest management in cooperation with local community, local 

government and department of forests. 

2. Management tenure is unlimited 

3. Benefit sharing: 50 percent local community user group, 40 percent 

District forest and 10 percent local government. 

4.  Forest user group have to fulfill the need of user group at first and 

what is left surplus can be sold. 

3.  Religious Forest 

1. National forests handed to any religious group or trust. 

2. Tenure is unlimited 

3. Sale of forest products for commercial purpose fully restricted. 

4. Forest is used for religious purpose only 

5. Religious group or trust manage and protect the forest 

4. 
Pro-Poor Leasehold 

Forest 

1. State forest handed to the poor and marginalized local group for 

mainly improving their livelihood. 

2. Tenure period is for 40 years and can be extended thereafter. 

3. All rights and ownership lies with the government. 

4. Users are not allowed to cut down trees. But they can harvest and 

sell any products grown by them in the forest. 

5. Only degraded forest land is handed to the poor people of the 

society. 

5. Protected Forest 

1. State forests that has been fully protected by the government because 

of their environmental and cultural importance. 

2. Local community has only limited right to use the forest focusing on 

protection of special area of the forest 

3. Management is regulated usually by 5- 10 year plan 

 

6. Buffer Zone 

1. Forest outside the area of National Parks and Wildlife reserves 

managed as community forest. 

2. Community can use forest products for their need only but they are 

not authorized to sell the timber. 

3. 30 to 35 percentage of income of the National Park and Wildlife 

Reserves goes to the welfare of such forest management. 

 

Among the above six modalities of forest community forest is popular and successful among the different 

modalities of forests in Nepal because of social inclusion, local people focused and participatory approach of 

management. However of other modalities of forest management is also equally important depending upon the situation 

and circumstances. For example: If we want to preserve some cultural heritage or some religious monument then, religious 

forest management modality is best suited for this. 

 

2. Community forest and poverty reduction 
 

Majority of the people in the world are dwelling in the rural part and they are dependent on forest for their 

livelihood. It is assessed that 60 million indigenous forest subordinate, and 1.2 billion are reliant on agroforestry (World 

Bank, 2004).  



 188  

  

  

Most of the people living in the rural area of the country are poor and their income is really very less to fulfill even 

their basic requirements. For them infrastructure development, health facilities, education are very far from their 

imagination. Hence unemployment rate is very high in such places. They are really working hard just to survive and meet 

their minimum livelihood requirements. Since most of the forests are located in the rural part of the country the community 

forests and their contribution can be high in enhancing rural livelihood (K.C., Khattri, 2008) 

Many community forest user groups have been trying their best to conduct such activities that are more fruitful to 

the poor and helping them to uplift their livelihood. They are providing forest products free or at vey nominal price rate 

to the poor and marginalized local people.  Some portion of the fund that is accumulated from the forest is used for 

conducting income generating activities for the poor and supporting the education of poor and marginalized children in 

the community. Thus community forestry seems to be progressive in addressing and reducing the level of the poverty in 

the local level (Dahal, Chapagain, 2012). 

3. Community forest for developing rural life 

Nepal is an agricultural country and more than 80% of the people are living in the rural areas (CBS, 2004) and the 

community forestry program is providing ground for the economic, infrastructural and institutional development. 

Government is providing negligible amount of financial support and budget allocation for developing the rural part of the 

country. These financial support from the government is hardly enough to fulfill the development dream of rural people 

and to alleviate poverty. In such situation the forest resources can turn out as a golden resource to fulfill their development 

dream. 

Community forests earns money from the sale of timber, fuel wood and other non-timber products (Fig.3). It also 

collects funds such as registration fees from the users, membership fees, visitor’s fees and donations from different NGO 

AND INGO’S. The fund collected is used for different purposes. At least 25 percent of the money collected must be used 

for forest management and the rest is used for development of community such as road construction, community 

buildings, health facilities, education, irrigation, income generating activities for the poor, drinking water management 

etc. The Community forest is really helping for developing the rural life and to make their dream of development real 

(Manandhar et al., 2013). 

 

 
Fig.3. Revenue collected from forest resources in 2003  

(developed by the author according to the K.C., Khatri, 2008) 

 

Thus it can be concluded that the highest amount of revenue is collected from Timber i.e. 69.3 percent and lowest 

is from medicinal and herbal products i.e. 0.1 percent.  So we must promote our medicinal herbs and products and increase 

our revenue. Community forestry group in Nepal obtain 83% of total income from the forest products (Kanel et al, 2004) 

in 2003. 

4. Achievements of Community forestry 

Community forestry program has achieved imperative accomplishments in the few decades, including forest 

restoration, improvement of development infrastructure, rural development, social inclusion and participation and poverty 

reduction. Implementation of program has turned degraded forests lands, barren lands and hills into green areas. It has 
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helped in restoring the greenery again and contributed to environmental improvement (Gautam et al., 2004; Dahal, 

Chapagain, 2012). 

Similarly, the contribution of the community forestry in preserving and promoting the environment, controlling 

natural calamities like landslide, soil erosion and flood, water shed protection, protection of wildlife has been huge. Beside 

this the program has also promoted leadership and community development, income generating activities for poor and 

marginalized, gender equity, democratic practice, poverty reduction and livelihood enhancement (Dahal, Chapagain, 

2012). 

5. Challenges of community forestry in Nepal 

Community forestry has got lots of achievement in Nepal but still there are some challenges seen causing hindrance 

for its development and progress. The challenge for each local community forestry is create and maintain the system of 

democratic governance that address, promotes, supports and sustains development- especially poor and marginalized. 

More attention is needed in transparency of forest management, use of forest products and utilization of fund generated. 

It lacks participation of poor people and women in the management process. An issue here is promoting equity within the 

members of the Community Forestry User Group (CFUG).Many users feel that community forest is the chairman’s forest. 

Executive committee members should be always accountable to the users of CFUG but it has not been practice in most 

of the community forestry. CF was initiated to manage the forest resources and to uplift the livelihood of the people. But 

it has been criticized for lack of positive outcome (Kanel, Kandel, 2004).  Lack of clear policies, laws and procedural 

guidelines in implementation and management of community forestry is one of the main challenger for community 

forestry. Lack of active participation of women and economically weak part of the society is another big challenge 

(Kumar, 2002). 

6. Gender and Equity 

Community forestry is based on the principle of participatory approach where people of different religion, caste, 

gender and class can easily participate with equal rights. But still in many community forestry there seems lack of 

participation of poor, indigenous and marginalized people in forest and community development activities. Without 

following the principle of social inclusion community forestry cannot be successful in enhancing the livelihood of rural 

people. For the success of community forestry program all the poor and marginalized people must be involved equally in 

the planning, policy formation, decision making and forest management and development program. Neglecting them or 

their negligible involvement in the community forestry development and management activities rural development cannot 

occur. They must have more involvement, participation and access to decision making, problem solving, policy making, 

implementing, monitoring and evaluation aspect in forestry and community activities (Dahal, Chapagain, 2012). 

Women’s effective participation and cooperation in forest decision-making process gives a chance to show their 

worries, purposes of perspectives and needs, and join their insight in the discussion. Thus women involvement in forestry 

development and management activities improves forest sustainability (Kuriakose et al., 2017). 

 

Conclusion 

 

It can be concluded that community forestry program is successful forestry program in Nepal. Community forestry 

program has given easy access to forest products for local people and improved rural livelihoods through income 

generating activities and enhancing rural infrastructure development. Provision of safe drinking water, irrigation facilities, 

health facilities, electricity etc. can be assumed that to be developed in the high speed with this forestry program. Many 

positive outcomes have been seen after the implementation of this program but still it is not satisfactory. There is a need 

of strong support and engagement of the government, supporting agencies and other international organizations for its 

success and stability. Special attention must be given to the poor, marginalized and women so that they can participate in 

the forestry management program and take advantages from it. 
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Summary  

 

THE MAIN PRINCIPLES OF COMMUNITY FORESTRY MANAGEMENT IN NEPAL 

 

Community forestry program have been successful in most parts of the world in saving forests from destruction. It is one of 

the successful example of a participatory approach for protecting, conserving and managing the forest in Nepal The program also have 

been contributing to sustainable development and enhancing the livelihood of the rural community. It is playing crucial role in reducing 

rural poverty although it is still to be quantified .The main aim of community forestry program in Nepal is to increase local people 

participation in decision making and to gain benefit from the forest resources. The program is regularly alluded as an effective model 

for achieving sustainable forest management and the best example of participatory approach of forest management. Its policy is 

considered as one of the most successive and progressive methods for advancing sustainable forest management and restoring degraded 

forests. There are lots of challenges in community forestry management and these challenges must be address for sustainable forest 

management and for development. 

Key words: community forestry, livelihood, management principles. 
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KAIMO VIETOVĖS ORGANIZACINĖS KULTŪROS BRUOŽAI 

Rūta Slivinskienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

 
Šiandieniniame pasaulyje seniūnijose ir kitose organizacijose yra didelis dėmesys skiriamas organizacijos kultūrai. 

Kaimo vietovėje veikia daug organizacijų, kurios suformuoja tam tikrą visumą vertybinių nuostatų. Pagal E.H.Schein 

(2002), L.N. Aksenovskaja (2008),  A.N.Zankovskij (2011), A.K.Kravcova (2011; 2012), L. Šimanskienę, E. Župerkienę 

(2013) ir kitus mokslininkus kiekviena organizacija turi poreikį kurti savitą identitetą, o vadovai, siekdami įgyvendinti 

išsikeltus tikslus, turi pasitelkti žmonių elgseną keičiančią priemonę – organizacinę kultūrą. A.Giedraitis (2011) pabrėžia, 

kad organizacinė kultūra motyvuoja ir skatina suinteresuotuosius dirbti produktyviau, tačiau nėra lengva sukurti palankią 

organizacinę kultūrą, nes ją reikia ne tik sukurti, bet ir nuolatos palaikyti, puoselėti reaguojant į pokyčius, vykstančius 

organizacijoje bei jos aplinkoje.  

Pritaikius organizacinės kultūros koncepciją kaimo vietovei galima teigti, kad organizacinės kultūros valdymas, t. 

y. kūrimas, puoselėjimas bei keitimas vykdomas apibrėžiant vietovės vystymo tikslus ir vertybes, suinteresuotųjų elgesio 

taisykles ir moralės principus, vietovės vystymo strategijas, prioritetus, palaikyti vietovės konkurencingumą ir aukštą 

reputaciją vietovių rinkoje 

Tyrimo objektas – organizacinė kultūra.  

Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo vietovės organizacinės kultūros bruožus.   

Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1) apibrėžti kaimo vietovės organizacinę kultūrą; 2) nustatyti kaimo 

vietovės organizacinės kultūros veiksnius, lemiančius organizacijos veiklos rezultatus. 

Taikomi tyrimo metodai:  mokslinės literatūros analizės, sugretinimo, sintezės ir kiti metodai.  

Tyrimų rezultatai 

Tiek praktikai, tiek mokslininkai dažnai vartoja sąvokas „kultūra“, „kultūros valdymas“, „kultūros vystymas“, 

tačiau ne visada šias sąvokas vieningai apibrėžia. Dažniausiai ji tapatinama su elgesiu, išsilavinimu, organizacija. Tačiau 

tikroji kultūra, jos „šaknys“, ir iš jų augančio „augalo“ vystymosi procesas yra sudėtingesnis nei paprastai įsivaizduojama.  

Lotyniškai „kultūra‘‘ reiškia ugdymą, auklėjimą, lavinimą, tobulinimą, vystymą ir garbinimą. Socialinės 

antropologijos moksle (Čiubrinskas, 2007) dažnai vartojamas terminas kultūra neturi vienos visuotinai priimtos reikšmės. 

Filosofijos žodynas kultūrą apibrėžia kaip „visumą materialinių ir dvasinių vertybių, kurias sukūrė bei kuria žmonija 

visuomeninės istorinės praktikos procese ir kurios apibūdina istoriškai pasiektą visuomenės išsivystymo pakopą“. A. 

Bendorienė ir V. Bogušienė (2005, p. 276) nurodo, kad apibūdinti tinkamiausia sąvoka yra ši: „žmogaus bei visuomenės 

veiklos produktai, jos formos ir sistemos, kurių funkcionavimas leidžia kurti, panaudoti ir perteikti materialines ir 

dvasines vertybes“.  

Pasak L. Stundžės (2010), Lietuvos mokslininkai nėra vieningi diskutuodami, kokį terminą vartoti kalbant apie 

organizacijos kultūrą – ar kultūra, vyraujanti organizacijoje, yra organizacinė, ar organizacijos kultūra. Autorė teigia, kad 

mokslininkų teorinėse įžvalgose, apibrėžiančiose organizacijos kultūros sampratą, aptinkama esminių organizacinę 

kultūrą atskleidžiančių jos elementų, todėl dažnai sąvokos, apibūdinančios organizacijos ir organizacinę kultūras, 

išryškina tas pačias charakteristikas. Remiantis L. Šimanskiene (2002), „organizacinė kultūra“ yra dirbtinė, kieno nors 

specialiems tikslams organizuota kultūra. Norint tiksliai įvardyti bet kurios organizacijos kultūrą, autorė siūlo vartoti dvi 

iš esmės skirtingas sąvokas: „organizacinė kultūra“, kai vadovybė teoriškai žino, kas yra ši kultūra, ir praktiškai ją 

formuoja bei puoselėja, ir „organizacijos kultūra“, kai vadovai nežino šios sąvokos ir, savaime suprantama, sąmoningai 

neformuoja darbuotojams tinkamų vertybių. Pratęsiant mintį, vadovai gali ir suvokti egzistuojančios kultūros struktūrą, 

atskiras charakteristikas, tačiau nesiimti jokių veiksmų jos keitimui. Pasak P. Zakarevičiaus (2003), nagrinėjant 

organizacijos, kaip žmonių grupės, nuostatų, įsitikinimų ir t. t. visumą, teisinga vartoti terminą „organizacijos kultūra“. 

Organizacija yra viena iš socialinės ekonominės sistemos dedamųjų ir jei, apibūdindami kitų dedamųjų sąvokas, 

vartojame terminus „nacijos kultūra “, „žmonijos kultūra“, taigi analogiškai vartotina ir „organizacijos (specifinės žmonių 

grupės) kultūra.“ Priešingu atveju būtų apibūdinama ne žmonių grupės kultūra, o viena iš kultūros charakteristikų, kuri 

gali būti būdinga ne tik organizacijai, bet ir kitai sistemai (pvz., valstybei). „Organizacinės kultūros“ terminas 

charakterizuoja vadybinės veiklos kultūrą. Sąvoką „organizacinė kultūra“ pakeičiant sąvoka „vadybos kultūra“, terminų 

dubliavimo ir painiavos nebelieka. „Organizacijos kultūra“ yra viena iš svarbiausių personalo charakteristikų 
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(Zakarevičius, 2004). Siekiant apibrėžti kaimo vietovės organizacinę kultūrą buvo sugretinamos kelių mokslininkų 

nuomonės  apie organizacinę kultūrą (1 lentelė) ir nustatyti reikšminiai  organizacinės kultūros elementai. 

 

1 lentelė. Sąvokos “organizacinė kultūra” apibūdinimai (sudaryta autorės pagal Aksenovskaja (2008), Schein 

(2002), Шейн (2002), Blaževičius (2017), Grublienė, Urbonaitė (2014), Vveinhardt ir kt.(2012), Zankovskij (2011), 

Kravcova (2011) ir kitus) 

                                                           
1 Organizacinė kultūra (2017). [interaktyvus].  [žiūrėta 2018 m. kovo 18 d.]. Prieiga per internetą: 

http://zodynas.vz.lt/organizacine-kultura 

Autorius 

Reikšminiai 

organizacinės kultūros 

elementai 

Sąvokos “organizacinė kultūra” apibūdinimai 

E.H. Шейн 

(2002, p.27) 

 

 

Įsitikinimų 

modelis sukurtas 

sprendžiant savo 

problemas, susijusias 

su išlikimu aplinkoje 

bei integravimusi 

viduje padedantis 

sukurti konkurencinius 

pranašumus, darnų 

kolektyvą ir taip 

padidinantis 

efektyvumą 

Organizacinė kultūra – tai kertinių įsitikinimų modelis, 

išugdytas ar atrastas grupės žmonių, jiems kartu sprendžiant 

savo problemas, susijusias su išlikimu aplinkoje bei 

integravimusi viduje; kadangi šis modelis jau kurį laiką veikė 

ir buvo rezultatyvus, todėl jis turi būti perduodamas naujiems 

nariams kaip vienintelis teisingas būdas suvokti, jausti ir 

spręsti problemas.  Organizacinė kultūra turi padėti įvertinti 

organizacijos veiklą, sukurti konkurencinius pranašumus, 

darnų kolektyvą ir taip padidinti efektyvumą bei atitinkamai 

pagerinti galutinius organizacijos veiklos rezultatus. 

L.N. 

Aksenovskaja, 

(2008); Zankovskij, 

A.N. 2011,  A.K, 

Kravcova (2011);  

E.H. Schein (2002) 

ir kt. 

organizacinės 

kultūros kūrimas 

puoselėjimas bei 

keitimas 

Kiekviena organizacija turi poreikį kurti savitą 

identitetą – 

apibrėžti savo tikslus ir vertybes, kokybės strategijas, 

elgesio taisykles ir moralės principus, prioritetus, palaikyti 

aukštą organizacijos reputaciją verslo pasaulyje, kas gali būti  

įvardijama, kaip organizacinės kultūros kūrimas, 

puoselėjimas bei keitimas. 

J.Vveinhardt 

ir kt., (2012) 

 

bendrosios 

vertybės, kurios keičia 

organizacijos narių 

požiūrį ir formuoja 

vienokį ar kitokį jų 

elgesį. 

Pagrindinis veiksnys, lemiantis organizacinės kultūros 

ir darbuotojų motyvacijos sąsajas, yra organizacijos ir visų 

darbuotojų bendros vertybės. Tokios vertybės kaip 

drausmingumas, išmintingumas, santarvė ir pan. keičia 

organizacijos narių požiūrį ir formuoja vienokį ar kitokį jų 

elgesį. 

L. 

Šimanskienė, E. 

Župerkienė (2013) 

organizacijos 

valdymo metodas ir 

priemonė 

Organizacinė kultūra yra organizacijos valdymo 

metodas ir priemonė, kuri gali padėti kokybiškai tobulinti 

valdymo procesą ir žmonių įsipareigojimo bei ištikimybės 

organizacijai, darnių vertybių dėka pasiekti puikių darbo 

rezultatų. 

V. 

Grublienė, A. 

Urbonaitė (2014) 

viena iš 

priemonių 

nematerialiai 

darbuotojų motyvacijai 

pasiekti 

Tinkamai kuriama organizacinė kultūra yra viena iš 

priemonių nematerialiai darbuotojų motyvacijai pasiekti. 

Organizacinei kultūrai didelę reikšmę turi tikslingas 

motyvavimo priemonių taikymas. Kai žmogus jaučia 

pakankamą atpildą už darbą organizacijoje, jis yra linkęs eiti į 

kompromisus, keisti savo įsitikinimus, nuostatas ir derinti jas 

su organizacijos nuostatomis. 

K. 

Blaževičius 1, 

(2017) 

perduodama 

vieninga elgesio 

normų, vertybių ir 

bendrų siekių visuma 

 

Organizacijai būdinga elgesio normų, vertybių ir bendrų 

siekių visuma. Organizacinei kultūrai pradėti formuoti ir 

sėkmingai ją vystyti reikalingas lyderis ar lyderių grupė, kuri 

kasdienėje veikloje sugeba perteikti norimas kultūros vertybes 

pavaldžiam personalui ir pati vienareikšmiškai jų laikosi. 

Kultūros vertybes vieni kitiems perduoda visi įmonės 

darbuotojai. Ypač svarbu, kad organizacinė kultūra būtų 

vieningai būdinga visiems organizacijos hierarchiniams 

lygmenims. Tik tokiu atveju galima sėkmingai išnaudoti 

kultūros privalumus verslui. 
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Taigi organizacinė kultūra yra suinteresuotųjų veikėjų formuojama, sąmoningai plėtojama kultūra. Šios kultūros 

struktūra atitinka organizacijos kultūros struktūrą, tačiau turinys skiriasi. Turinio dedamosios, nors gali būti ir panašios,  

organizacijas skiria viena nuo kitos. Organizacinės kultūros charakteristikos sudaro vietovės valdymo (vadybos) turinį ir 

tampa skiriamaisiais bruožais, pagal kuriuos vietovės save pozicionuoja, tampa atpažįstamomis ir/arba 

interpretuojamomis viešojo administravimo sektoriaus personalo, gyventojų, vartotojų, klientų ir kt. Todėl organizacinės 

(kai kurių autorių dar vadinama vadybos) kultūros vektoriai lemia kaimo vietovės, kaip organizacijos, padėtį vietovių 

rinkoje. Dažniausiai lietuvių mokslo darbuose aptinkami terminai, apibūdinantys organizacinę kultūrą, varijuoja: 

organizacinė kultūra, korporatyvinė kultūra, vadybos kultūra. 

Pagal L. Šimanskienę, E. Župerkienę (2013, p.203) „strateginė organizacijų plėtra remiasi stipria organizacine 

kultūra, kuri, kaip visus organizacijos narius siejanti valdymo metodologija, užtikrina darbuotojų siekį išlikti nuolatinio 

tobulėjimo, pasireiškiančio konkurencingumu bei verslumu, dėka“. 

Organizacinė kultūra yra veiksminga ir aktuali valdymo priemonė, daranti didelę įtaką seniūnijos organizacijų 

veiklai ir jų rezultatams, santykiui su vietos bendruomene ir atvykstančiais. Kai nustatytos ir tarpusavyje derančios 

konkrečios normos, taisyklės ir vertybės, vietos organizacijų darbuotojai dirba, bendruomenės nariai veikia efektyviau, 

geriau jaučiasi, mažėja nepasitikėjimo, įtampos, nesaugumo pojūtis. Mokslininkai (Šimanskienė, 2002; Švagždienė, 

Čepienė, Bradauskienė, 2011; Uddin, Luva, Hossian, 2013) pabrėžia, kad organizacinė kultūra padeda tapti 

konkurencinga organizacija, užtikrinti ilgalaikę sėkmę  geriau atitikti visuomeninius interesus (Kaziliūnas, 2006; Rizescu, 

2011), mažina socialinę įtampą tarp vietos bendruomenės ir visuomenės (pvz., miesto bendruomenės).  

Organizacijos kultūros turinys iš dalies atspindi sociokultūros turinį (Šimanskienė, 2002).  Pagrindines jos 

charakteristikas atliepia nacionalinė kultūra, natūralus vystymasis, lėti pokyčiai, visuotinumas ir elgsenos standartizacija. 

Organizacijos kultūros dedamosios būdingos daugeliui socialinių sistemų, taip pat ir dirbtinių. Tai – įsitikinimai, mąstymo 

stereotipizacija, fundamentalios vertybės, grupinė sąmonė, kolektyvinės pasąmonės archetipai, nuoseklumas. 

Organizacijos kultūros dedamosios yra saitas, organizaciją natūraliai susiejantis su bendruomene. Kaimo vietovės 

organizacijos susitapatinusios su vietovės, kaimo bendruomenės vertybėmis, priima jas kaip dalį savęs ir organizacijos 

sėkmė tampa kaimo vietovės sėkme. Tokios organizacijos sukuria vietovėje teigiamus efektus. 

Kaimo vietovės organizacinė kultūra gali būti apibrėžiama kaip visuma įsitikinimų,  bendrųjų vertybių, kurios 

keičia suinteresuotųjų veikėjų požiūrį ir formuoja vienokį ar kitokį jų elgesį, valdymo metodų ir priemonių, kurios sukurtos 

sprendžiant kaimo vietovės vystymosi problemas, yra vietovės valdymo pagrindas susijęs su išlikimu aplinkoje bei 

integravimusi viduje, padedantis sukurti konkurencinius pranašumus, darnią bendruomenę ir taip padidinantis kaimo 

vietovės gyvybingumą. 

L. Šimanskienė, E. Župerkienė (2013) išsamiai tyrusios darnaus vadovavimo problemą nustatė, kad organizacinę 

kultūrą būtina grįsti darniomis vertybėmis. Vadinasi vietos bendruomenės, jos lyderiai, jeigu veikia nuosekliai, 

modeliuoja ir reprezentuoja kultūrą beveik viskuo, ką daro, o kaimo vietovės organizacinė kultūra yra vystoma ir vystosi. 

J. Kvederavičiaus  ir kt. (2006 ) nuomone „vystytis gali tai, kas turi natūralų ir dirbtinį pradą, kas ne vien žmogaus, bet 

ne be žmogaus sukurta ir įtraukiama į dirbtinius procesus, kur daromi dirbtiniai pokyčiai“. Pasak J. Kvederavičiaus ir kt. 

(2006) „kultūra pati „gyvena“ kaip natūralus objektas (sistema) ir tuo pačiu yra žmonijos (žmonių) vystymosi pėdsakai“. 

Pasak V. Pilipavičiaus (2012) kultūrinis konkurencingumas, kaip požiūrių ir vertybių sistemos formavimo bei tautinio 

tapatumo išsaugojimo veiksnys. Organizacinė kultūra  yra  įrankis kūrybiškumui ir inovacijoms skatinti, o ją kuria vietos 

bendruomenės nariai, gyventojai, atvykstantys, viešojo administravimo ir kitų organizacijų darbuotojai. Siekiant 

suinteresuotųjų veikėjų, ypač kaimo gyventojų, kultūrinio ir visuomeninio veiklumo yra vykdomas sociokultūrinis darbas. 

Sociokultūrinė veikla aprėpia rekreacijos, švietimo ir auklėjimo, meno ir kultūros bei bendruomenės kūrimo sritis 

(Spierts, 2003). Viešojo sektoriaus, seniūnijos specialistai – socialiniai darbuotojai, kurie rūpinasi žmonių gerove turėtų 

atrasti galimybę panaikinti sukurtus barjerus tarp skirtingų socialinių grupių žmonių, apsaugoti nuo svetimos kultūros 

įtakos, kuri gali pasirodyti priimtinesnė, padėti formuoti vietos žmonių vertybes ir identitetą, padėti ar stengtis išmokyti 

pasinaudoti kultūros paveldo teikiamom galimybėm, pasistengti patarti ir nuteikti gyventojus pagerinti gyvenimo sąlygas. 

       Atliekant kaimo vietovių organizacinės kultūros tyrimus galima taikyti pagal L. Šimanskienę (2002) parengtą 

modelį, kuriame išskirtos septynios organizacinės kultūros diagnozavimo priemonės (1 pav.).  

1. Fizinės aplinkos studijavimas. Investicijos į pastatus, darbo vietas, bendrą kaimo fizinę aplinką. 

2. Pačių organizacijų pasisakymų apie savo kultūrą vertinimas. Tai organizacijų metinės ataskaitos, pranešimai 

spaudoje, komentarai gyventojams, žurnalistams ir atvykstantiems, kurie priima ir suteikia daug informacijos. Teigiama 

pusė, kai stiprios kultūros vietos organizacijos iškelia savo vertybes ir sumanius darbuotojus, tai nuolatos pabrėžia. Tačiau 

yra mažiau teigiama pusė – kai daugiau akcentuojamos vietovės, verslo plėtojimo, socialinės atskirties problemos. 

3. Žinios apie organizacijų santykius su klientais ir vietos bendruomene. Svarbu atkreipti dėmesį į bendruomeninių 

erdvių, priėmimo patalpų aplinkos kūrimą, gyventojų, viešojo sektoriaus ir kitų vietos organizacijų bendravimą su 
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klientais, bendruomene ir atvykstančiais, suinteresuotųjų aptarnavimo kultūrą bei profesionalumą. Tai, taip pat, 

atskleidžia vietos bendruomenės vertybes. 

 

Fizinės kaimo aplinkos studijavimas

Pačių organizacijų pasisakymų apie savo kultūrą 

vertinimas

Žinios apie organizacijų santykius su klientais, 

vietos bendruomene 

Vietos organizacijų darbuotojų, bendruomenės 
reakcijos į kritiką iš šalies (konkurentai, klientai) analizė

Vietos organizacijų darbuotojų, bendruomenės 

narių, gyventojų apklausa

Vietos organizacijų veiklos stebėjimas

Kultūrinių ryšių tinklo analizė: istorijos, herojai, 

pasakojimai, kuriamas įvaizdis

Kaimo vietovės organizacinės 

kultūros nustatymo priemonės

 
1 pav. Kaimo vietovės organizacinės kultūros nustatymo priemonės (pagal L. Šimanskienę (2002)) 

 4. Vietos organizacijų darbuotojų, bendruomenės narių, gyventojų apklausa. Apklausų metu darbuotojai, 

bendruomenės nariai, gyventojai apibūdina, kas yra svarbiausia kaimo vietovėje (kur jie dirba, gyvena), taip 

atskleidžiamos kaimo vietovės organizacijų vertybės. Suinteresuotieji gali vertinti vieni kitus, organizacijas, remdamiesi 

suformuotomis vertybėmis. Teigiamais apibūdinimais yra suformuojamas kaimo vietovės ar bendruomenės paveikslas, 

kuris realiai gal net neegzistuoja. 

 5. Vietos organizacijų veiklos stebėjimas. Geras būdas vietos organizacijų ir pačios kaimo vietovės organizacinės 

kultūros vientisumui nustatyti yra stebėti, ar vertybės sutampa su veiksmais, palyginti, ką žmonės sako ir ką jie daro. 

Stiprios organizacinės kultūros vietovėse suinteresuotųjų deklaruojamos vertybės ir veiksmai sutampa. 

6. Kultūrinių ryšių tinklo analizė: istorijos herojai, pasakojimai, kuriamas įvaizdis. Vertybės, mitologija, ritualai 

ir simboliai yra organizacijos kultūros esminiai šaltiniai. Organizacijos istorija yra įvairių pasakojimų, mitų, legendų, 

ritualų bei ceremonijų junginys, jie taip pat yra ir organizacijos istorijos šaltiniai. Vietos organizacijų, bendruomenės 

nariai organizacines vertybes perima ir vieni kitiems perduoda per pasakojimus, ceremonijas, ritualus. 

7. Vietos organizacijų darbuotojų, bendruomenės reakcijos į kritiką iš šalies. Konkurencinė kova įtraukia verslo 

įmones, viešąsias bei nepelno siekiančias organizacijas, vietoves (seniūnijas). Vietos plėtros veikėjų, atsakingų už 

vietovės vystymąsi, veikla turėtų būti nukreipta į vietovės vidinį ir išorinį vertinimus, vietovės patrauklumo išsaugojimą 

ir stiprinimą. Ryškėja poslinkiai pereinant nuo ekonominės infrastruktūros, verslo projektų prie kompleksinių rinkodaros 

strategijų, padedančių sukurti regiono/vietovės konkurencinius pranašumus, išryškinti jų identitetą ir potencialą, būtiną 

siekiant plėtoti turizmą ir kitas paslaugas, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę. 

Regioninis ir vietos lygmuo yra labai svarbus, kai tenka įgyvendinti inovacijas ir kūrybiškumą, siekiant vystyti 

ekonomiką. Vietovės yra gana didelės, o bendruomenės skaitlingos, kad būtų svarbios, tačiau gana mažos, kad galėtų 

dominuoti, todėl organizacinė kultūra paremta identitetu gali padėti išlikti konkurencingomis vietovių rinkoje. Kaimo 

vietovės organizacinės kultūros vertinimo kriterijai ir subkriterijai buvo nustatyti analizuojant mokslininkės J. Vveinhardt 

(2011) tirtas organizacijos kultūros ir organizacinės kultūros charakteristikas,  L.Šimanskienė ir  L.Sandu (2013) 

organizacinės kultūros vertinimo metodus (2 lentelė). 
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2 lentelė. Kaimo vietovės organizacinės kultūros vertinimo kriterijai ir subkriterijai 

Kriterijai Subkriterijai 

Seniūnijų veikloje taikomas 

integruotas, tarpsektorinis požiūris 

Gyventojų informuotumas ir dalyvavimas, strategijos 

rengimas, konsultavimas, bendradarbiavimas, seniūnaičių susirinkimų 

organizavimas, strateginė vystymosi kryptis, išskirtinumas, nauda.  

Orientavimasis į seniūnijos 

teritoriją – teritorijos identiteto 

stiprinimas  

Komunikacinės ir informacinės priemonės, projektų ir 

programų vientisumas, pokyčiai, papildomumas, regioninė dimensija  

Stiprinama iniciatyva iš apačios  

Gyventojus mobilizuojantys, stiprinantys identitetą renginiai, 

informaciniai seminarai gyventojams, principo „iš apačios į viršų“ 

veiksmingumas, gyventojų dalyvavimas rengiant projektus  

Naujovių sklaida  Gyventojų požiūris į naujoves, sklaidos galimybės, barjerai.  

Vietos organizacijų 

bendradarbiavimas, partnerystė  

Partneriai organizacijos ir vietovės, gyventojų palaikymas, 

tikslai, barjerai, formalūs ir neformalūs tinklai  

Seniūnijos psichologinis 

klimatas ir jos narių sutelktumas 

Saugumo, apibrėžtumo pojūtis, psichologinis komfortas, 

seniūnijos darbuotojų sutelktumas, partnerystė. 

Seniūnijos veiklos 

veiksmingumas ir perspektyva  

 

Pasiskirstymo vaidmenimis aiškumas, funkcijų dermė, 

pasidalijimas veiklomis, kvalifikacija ir mokymasis, savarankiškumas, 

darbo taisyklės, įsijungimas į savivaldybės valdymą, projektų atranka,   

 

Empirinis tyrimas buvo atliekamas analizuojant Kauno rajono atvejį, pagal nustatytus kaimo vietovių 

organizacinės kultūros elementus (2 lentelė).  Straipsnyje pristatoma tik labai nedidelė dalis empirinio tyrimo duomenų, 

t. y.  vietos organizacijų darbuotojų, bendruomenės narių, gyventojų apklausos fragmentas. Tyrime dalyvavom 49 

ekspertai iš kurių 71,4 proc. moterų, 28,6  proc. vyrų; 51 proc. seniūnijos darbuotojai, 49 proc. bendruomenės nariai;  34,7 

proc. ekspertų turi universitetinį bakalaurą, 16,3 proc.  universitetinį magistrą,  22,4 proc. aukštesnįjį  (spec. vidurinis,  

technikumas), 26,6 proc. aukštąjį išsilavinimą. Didžioji dauguma ekspertų mano, kad Kauno rajono žmonėms ir 

organizacijoms žinių ir informacijos užtenka, bet gyventojai vietos savivaldoje aktyviai nedalyvauja.  

Kauno r. organizacinės kultūros savybių vertinimas atliktas pagal Likerto skalę: 1 - neskatinama, 2 - daugiau 

neskatinama nei skatinama, 3 - nei skatinama nei ne skatinama, 4 - skatinama, 5 - labai skatinama (3 lentelė). 

 

 

3 lentelė. Kauno r. kaimo vietovių organizacinės kultūros savybių raiškos vertinimas balais 

Organizacinės 

kultūros savybių grupės 
Organizacinės kultūros savybės 

Savybės 

raiškos stiprumo 

balas 

Dėmesys detalėms  

 

Kiek iš darbuotojų tikimasi, kad jie bus preciziški, analitiški 

ir dėmesingi detalėms  
4,0 

Orientavimasis į žmones 

 

Kiek vadovybės sprendimuose atsižvelgiama į jų poveikį 

organizacijoms žmonėms 
3,72 

Orientavimasis į rezultatus  

 

Kiek vadovybė skiria dėmesio rezultatams, o ne metodams ir 

procesams šiems rezultatams pasiekti 
3,63 

Novatoriškumas ir rizika  

 

Kiek darbuotojai yra skatinami rizikuoti ir būti novatoriški 
3,45 

Orientavimasis į komandas 
Kiek vadovybė skiria dėmesio rezultatams, o ne metodams ir 

procesams šiems rezultatams pasiekti 
3,19 

Stabilumas  

 

Kiek organizacijos veikla pabrėžia būtinybę išsaugoti status 

quo (padėtis, kuri yra), o ne plėstis  
3,18 

Konkurencingumas 

(agresyvumas) 

Kiek žmonės yra ne atsipalaidavę, o agresyvūs ir 

konkurencingi  
3,09 

 

Stipriausia organizacinės kultūros savybių grupė - dėmesys detalėms, kurie teigiamai veikia organizacijos kultūrą, 

iš seniūnijos darbuotojų ir bendruomenės tikimasi, kad jie bus preciziški, analitiški ir dėmesingi detalėms. Orientavimasis 
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į žmones rodo, kad seniūnijų sprendimuose atsižvelgiama į jų poveikį organizacijos ir kaimo žmonėms. Silpniausia 

organizacinės kultūros savybių raiška yra konkurencingumas. 

 

Išvados 
 

 

Atliekant kaimo vietovių organizacinės kultūros tyrimus galima taikyti tokias priemones: fizinės aplinkos 

studijavimas; pačių organizacijų pasisakymų apie savo kultūrą vertinimas; žinios apie organizacijų santykius su klientais 

ir vietos bendruomene; vietos organizacijų darbuotojų, bendruomenės narių, gyventojų apklausa; vietos organizacijų 

veiklos stebėjimas; kultūrinių ryšių tinklo analizė: istorijos, herojai, pasakojimai, kuriamas įvaizdis; vietos organizacijų 

darbuotojų, bendruomenės reakcijos į kritiką iš šalies (konkurentai, klientai) analizė.  

Kaimo vietovės organizacinė kultūra formuojama seniūnijos veikloje taikant integruotą ir tarpsektorinį požiūrį, 

orientuojantis į seniūnijos teritoriją, teritorijos identiteto stiprinimą, stiprinant iniciatyvas iš apačios,  vykdant naujovių 

sklaidą, skatinant vietos organizacijų bendradarbiavimą ir kuriant partnerystę, gerinant seniūnijos psichologinį klimatą, 

jos narių sutelktumą ir seniūnijos veiklos veiksmingumą, orientuojantis į perspektyvą.  

Kauno r. kaimo vietovių organizacinės kultūros savybių raiškos vertinimas parodė, kad organizacinė kultūra turėtų 

būti tobulinama ypatingą dėmesį skiriant konkurencingumui, labiau orientuojantis į kūrybiškumo ugdymą, kultūros centrų 

veiklos tobulinimą, bendruomeninio meistriškumo ugdymą, vietovės rinkodarą, bendradarbiavimą, mokymų ir tyrimų 

organizavimą. 
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Summary 

 

THE FEATURES OF RURAL AREAS ORGANIZATIONAL CULTURE  
 

The rural area organizational culture a can be defined as the set of beliefs, common values that change the attitudes of 

stakeholders and shape one or another of their behaviors, management methods and tools that have been developed in addressing the 

problems of rural development, is the basis of the management site associated with environmental survival and integration within, 

contributing to the creation of competitive advantages, a sustainable community and thereby increasing the viability of the countryside. 

The aim of the study was to identify the rural area organizational culture. To achieve this goal, the following tasks were set: to define 

the organizational culture of the rural area; identify the organizational culture of the rural area. Scientific literature analysis, matching, 

synthesis and other methods were applied. The rural area organizational culture is formed in the activities of the subdistrict, using an 

integrated and cross-sectoral approach, focusing on the territory of the subdistrict, strengthening the territory identity, the bottom up 

initiatives, disseminating innovation, promoting cooperation between local organizations and developing partnerships, improving the 

psychological climate of the subdistrict, the concentration of its members and the activities of the subdistrict perspective-oriented 

performance. 

 

                                                                            , 

Mokslinio darbo vadovė:  prof. dr.  Vilma Atkočiūnienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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SPECIALISTO KAIMO PLĖTRAI VAIDMUO SIEKIANT 

HORIZONTALIOS PARNERYSTĖS 
 

Dovidas Šlekys 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Temos aktualumas ir reikšmingumas.  Lietuvoje spartėja tarpsektorinė sąveika grįsta programine ir projektine 

veikla, kurioje dalyvauja viešojo, privataus (verslo) bei nevyriausybinių organizacijų subjektai todėl informacija apie 

tarpsektorinį bendradarbiavimą ir partnerystę lietuvių kalba daugiausia pateikiama partnerystės programas bei projektus 

finansuojančių organizacijų tinklapiuose ir informaciniuose – metodiniuose leidiniuose, kurių paskirtis yra palengvinti 

partnerystės projektų rengimą (Raišienė, 2007). 

Tarpsektorinės partnerystės svarba ir vaidmuo Lietuvoje didėja, tačiau, atlikus mokslinės literatūros analizę, 

darytina prielaida, jog siekiant partnerystės naudos, vertės sukūrimo, galimybės yra nepakankamai išnaudojamos. Dažnai 

į tarpsektorinę partnerystę žvelgiama kritiškai dėl partnerių individualumo ir nesuderinamų tikslų. 

Mokslinis ištirtumas ir naujumas. Tarpsektorinės partnerystės reiškiniui, kaip mokslinių tyrimų objektui, yra 

skiriamas nemažas Lietuvos ir užsienio mokslininkų dėmesys. Daugiausia dėmesio skiriama NVO, viešojo ir privataus 

(verslo)  sektorių partnerystei  Lietuvoje analizuoti (Augustaitis, 2001; Kvieskienė ir Kvieska (2012); Kvieskienė (2016); 

Aidukienė, Valys (2012); Šilinskytė (2015) ir kt.). Tarpsektorinę partnerystę analizavo Mulgan (2010), Austin ir Seitanidi 

(2012), Dees ir Anderson (2003) ir kt. NVO ir privataus (verslo) sektorių partnerystės naudos, sėkmės aspektus išsamiai 

aprašo Vilkė, Widman (2013), Korf (2013) ir kt. 

NVO, viešojo ir privataus (verslo)  sektorių partnerystės sėkmė grindžiama tarpusavio pasitikėjimu ir bendrų tikslų 

siekimu. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė praktikoje naudojama dažniau nei viešojo ar privataus (verslo) ir NVO 

sektorių partnersytė. Susidomėjimas tarpsektorine partneryste Lietuvoje nuolat didėja, tačiau tarpsektorinės partnerystės 

galimybės yra ne iki galo išnaudojamos, nes nėra atlikta pakankamai mokslinių tyrimų, įrodančių tarpsektorinės 

partnerystės kuriamos vertės svarbą; be to, nėra pakankamai priemonių skatinančių partnerystės procesą. 

Tyrimo objektas – specialisto kaimo plėtrai funkcijos siekiant partnerystės. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti specialisto kaimo plėtrai funkcijų svarbą kaimiškosiose vietovėse. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, dokumentų analizė, ekspertinė apklausa. 

Tyrimo rezultatai 

Kaimo plėtra palyginti nauja Lietuvos socialinio, politinio ir ekonominio gyvenimo sritis. Pastaraisiais metais 

kaimo plėtros specialistų darbo specifika ir poreikis viešajame ir privačiajame sektoriuose sparčiai kinta, nes kaimo 

plėtros procesams inicijuoti ir valdyti reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai. Kaimo plėtros specialistų poreikis 

susijęs su sparčiai besiplėtojančia kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje – žemės ūkio politika vis labiau transformuojama 

į kaimo plėtros politiką. Todėl reikalingi specialistai, kurie patys inicijuotų kaimo pokyčius, plėtodami kaimo verslus, 

dirbdami įmonėse, seniūnijose, bendruomenėse, įvairiose nevyriausybinėse kaimo vietovėse įsikūrusiose organizacijose 

ir pan. 

Pastaruoju metu jaučiamas poreikis mažinti užimtumą žemės ūkyje ir didinti jį vietos ištekliais grindžiamose 

srityse, tokiose kaip kaimo turizmas, verslai ir kt. Šiandieninis kaimas išgyvena tuštėjimo metą ir tam procesui suvaldyti 

būtini darbuotojai, turintys kaimo ir regionų plėtros politikos, viešojo valdymo žinių bei įgūdžių, reikalingų sprendžiant 

strateginio valdymo rezultatyvumo ir veiksmingumo problemas kaime.  

 Galima pastebėti, kad kaimo vietovių ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, reikalauja didesnio dėmesio viešojo 

administravimo sistemos efektyvumui, kaimo gyventojų gyvenimo kokybei, partnerystei ir bendruomeniškumui. 

Mažinant skurdo riziką kaimo vietovėse, didinant užimtumo galimybes reikalingos žinios apie kaimo vystymosi politiką, 

strateginio valdymo sprendimus, galinčios inicijuoti kaimų, miestelių ilgalaikio (kultūrinio, socialinio, ekonominio) 

gyvenimo strategijas (Kaimo plėtros administravimo programos aprašas, 2016).  

Kaimo plėtros specialistų bei jų kompetencijų poreikio pagrindimui buvo atliktas profesinio lauko tyrimas – 

potencialių Stulginskio universiteto kaimo plėtros administravimo absolventų darbdavių anketinė apklausa (Kaimo 

plėtros administravimo programos aprašas, 2016).).  Daugiau nei pusė (52,6 proc.) apklaustų darbdavių teigė, kad per 

artimiausius 5 metus jų organizacijoms reikės kaimo plėtros specialistų, turinčių kaimo verslų vadybos, viešosios 

politikos, kaimo plėtros administravimo, rinkodaros vadybos, vietovės rinkodaros,   strateginio planavimo, informacinių 

technologijų ir kompiuterinio raštingumo, viešųjų projektų valdymo, sprendimų valdymo, teisės žinių, bei verslumo, 
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konsultavimo, viešųjų projektų valdymo, verslo planų rengimo, organizacinių ir kūrybinių gebėjimų (Kaimo plėtros 

administravimo programos aprašas, 2016). 

Kaip pastebi Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos nariai, siekiant patenkinti šalies kaimo vietovių vystymosi 

poreikius vien savanoriško Kaimo bendruomeninių organizacijų, vietos veiklos grupių vadovų, narių darbo bei 

entuziazmo nepakanka, reikalinga profesionali specialistų pagalba, kaimo vietovių vystymusi suinteresuotų veikėjų 

pastangų ir veiksmų koordinavimas (Lietuvos savivaldybių seniūnų ..., 2017). 

Analizuojant LR Vidaus reikalų ministerijos sprendimą dėl savivaldybių administracijos kaimo plėtros specialistų 

įdarbinimo ar  šiuo metu esamų žemės ūkio specialistų perkvalifikavimo, galima pastebėti ministerijos siūlymus, stiprinti 

ekonominę ir ekspertinę bazę regionuose, siekiant, kad regionas taptų stipriu augimo ir verslo bei gyventojų traukos centru 

ilgalaikėje perspektyvoje vystant aukštą gyvenimo kokybę užtikrinančią infrastruktūrą, kuriant patrauklius investuoti 

vietos ir užsienio verslui regionus, siūlančius kompetentingą darbo jėgą, išplėtotą šiuolaikišką infrastruktūrą, kuriuose 

veiktų kompetentingos valdžios institucijos (LR Vidaus reikalų ministerijos sprendimas ... , 2017). 

Galima pastebėti, kad kaimo plėtrai Europos Sąjunga (toliau – ES) skiria didelį dėmesį. Kaimo plėtros priemonės 

yra numatytos Nacionalinėje kaimo plėtros programoje 2014 – 2020 m., Ilgalaikėje šalies vystymo strategijoje bei ES 

strateginiuose dokumentuose: strategija „Europa 2020“, Lisabonos sutartis, Komunikatas dėl BŽŪP. Lietuvoje taikomas 

LEADER metodas, skirtas kaimo bendruomenių vietos iniciatyvoms skatinti. Ši didelė finansinė parama efektyviai gali 

būti įsisavinta tik su profesionalia kaimo plėtros specialistų pagalba žemės ūkio įmonėms, konsultavimo tarnybai, kaimo 

savivaldos institucijoms, žemės ūkio produktus perdirbančiai pramonei, komercinėse struktūrose, žemės ūkio subjektams 

ES paramos įsavinimo administravimo institucijose. Minėtų dokumentų analizė, vertinant specialisto kaimo plėtrai 

funkcijas, veiklos sritis bei prioritetus aprašoma 1 lentelėje. 

Tyrimo duomenimis, kaimo plėtros specialistų poreikis ypač išaugo Lietuvai įstojus į ES. Įvertinus nacionaliniuose 

ir tarptautiniuose dokumentuose akcentuojamus veiklos prioritetus, šiandien kaimo plėtros specialisto funkcijas būtina 

sieti su: 

a) individo verslumo poveikiu ekonominiams, socialiniams, psichologiniams kaimo vystymosi procesams. 

Kaimo pažangos kryptis ir vystymosi trajektorija priklauso nuo kaimo plėtros specialistų skaičiaus ir gebėjimų, kurie 

padeda suvokti ir įžvelgti naujas kaimo vystymosi galimybes, tuo didinant gyventojų gerovę; 

b) globalizacijos procesu, atvėrusiu Europos ir net pasaulinę rinką, tačiau pateikusiu naujų konkurencijos iššūkių, 

todėl žemės ūkio ir kaimo vietos organizacijoms reikalingi administratoriai, gebantys ieškoti inovatyvių būdų kaimo 

verslams vystytis efektyviau ir kartu pelningiau; 

c) besikeičiančia žemės ūkio ir kitų kaimo verslų struktūra, ūkių modernizavimu. Šiems procesams kontroliuoti 

reikalingi šiuolaikinius vadybos principus žinantys ir mokantys ją adaptuoti specifinėmis sąlygomis administratoriai; 

d) šiandieninio ir ateities kaimo vietovių ekonominėmis ir socialinėmis aktualijomis. Kaimo gyventojų gyvenimo 

kokybė yra ženkliai prastesnė už miestiečių. Todėl šalyje vis didesnis dėmesys skiriamas kaimo gyventojų gyvenimo 

kokybės gerinimui, kurios pagrindiniai aspektai yra vietos ekonomikos vystymas, žmogaus socialinė raida, kaimo ūkinės 

ir socialinės struktūros, partnerystės ir bendruomeninių ryšių tobulinimas. Žemės ūkis ir kaimo plėtra ekonominiu, 

ekologiniu, socialiniu ir etninės kultūros požiūriu yra vyriausybės išskirtinio dėmesio sritis, todėl jos valdymui ir 

administravimui reikalingi kompetentingi specialistai; 

e) nepakankamais kaimo gyventojų vidiniais gebėjimais vykdyti kokybinius ir kiekybinius struktūrinius pokyčius 

šiuolaikinėmis sąlygomis. Augimo stadijoje yra kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių, kaip visuomeninių 

organizacijų kūrimasis. Pradėtos kurti tinklinės organizacijos, kaimo lyderių ugdymas, intensyviai rengiami ir 

įgyvendinami vietos plėtros strategijos ir projektai. Pastaruosius pokyčius reikia profesionaliai valdyti. Ypač jaučiamas 

poreikis kaimo bendruomeniškumo stiprinimo, partnerystės tinklų kūrimo ir veiklos valdymo, kaimo verslo, regioninės 

ir vietos plėtros strateginio planavimo specialistų ir konsultantų.  Reikalingi kaimo vietovių vystymo institucijų vadovai, 

projektų administratoriai gebantys strategiškai, novatoriškai valdyti vietos išteklius, spręsti kaimo ekonomines bei 

socialines problemas; 

f) dideliais poreikiais pertvarkyti kaimo ekonominę veiklą, mažinant užimtumą žemės ūkyje ir didinant užimtumą 

vietiniais ištekliais grindžiamuose versluose, ypač aukštos kokybės, regioninių produktų gamybos ir rekreacijos paslaugų. 

Esant nepakankamam kaimo gyventojų verslumui, darbo vietų skaičiui reikalingi kaimo ekonominės plėtros specialistai 

ir bendruomeninių verslų vadybininkai, verslo ir kaimo plėtros konsultantai; 

g) kaimo savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų, kitų viešųjų institucijų vystymu ir pertvarkymu. 

Šioms institucijoms reikalingi pagal šiuolaikinius principus ir metodus dirbantys vadovai, administratoriai ir vadybininkai 

(Kaimo plėtros administravimo programos aprašas, 2011 ir 2016 m.). 
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1 lentelė. Specialisto kaimo plėtrai funkcijų analizė 

(sudaryta autoriaus pagal Vilkaviškio VVG 2016-2023 m. strategiją;  Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją; Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą; Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programą; 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programą) 

 
 Prioritetai Priemonės Veiklos sritis Funkcijos 
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Verslumo skatinimas 

kaimo vietovėse 

Verslo kūrimas ir plėtra privačiame 

sektoriuje 

Parama ne žemės ūkio verslui 

pradėti ir plėtoti 
Skatinti valdžios, verslo, bendruomenių bendradarbiavimą 

NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra 

Viešojo sektoriaus verslo kūrimo 

ir plėtros skatinimas, didinant užimtumą 

kaimo vietovėse, vystant vietines maisto 

grandines ir teminių kaimų kūrimąsi 

Skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą ir darbo jėgos 

mobilumo rėmimą, aktyvinti kaimo bendruomenės kurti ir išlaikyti 

naujas darbo vietas. 

Patogios gyvenamosios ir 

turizmui patrauklios aplinkos 

kūrimas 

Parama pagrindinėms paslaugoms ir 

kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse 

Viešųjų erdvių pritaikymas 

turizmui 

Remti viešosios infrastruktūros kūrimą ir tvarkymą, 

skatinti ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą sutvarkytuose 

pastatuose. 

Infrastruktūros pritaikymas vaikų 

ir jaunimo užimtumui 

Vykdyti mokymą, patirties sklaidą ir konsultavimą kaimo 

vietovėse, aktyvinti kaimo gyventojus 

Kaimo gyventojų 

aktyvinimas veikti kartu 

Jaunimo iniciatyvų skatinimas 
Jaunimo užimtumo, iniciatyvumo, 

veiklumo skatinimas, ugdant jų gebėjimus 

Subūrus bendrai veiklai NVO, verslą, vyriausybines 

organizacijas aktyvinti ūkinę, kultūrinę ir socialinę veiklas, 

ekonominę plėtrą. 

Bendruomeniškumo ir pilietiškumo 

skatinimas 

Socialinės, kultūrinės veiklos 

skatinimas 

Aktyvinti jaunimo užimtumo iniciatyvas, siekti turiningo 

ir prasmingo jaunimo užimtumo. 
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Pažangus augimas – žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas („Judus 

jaunimas“) 
Jaunimo verslumo bei integracijos į darbo rinką skatinimas 

Tvarus augimas – tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir 

konkurencingesnio ūkio skatinimas („Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“) 

Palankios verslo aplinko kūrimas bei glaudžios partnerystės tarp NVO, privataus (verslo) ir viešojo 

sektorių skatinimas 

Integracinis augimas – didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta ekonominė, 

socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas („Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 

darbotvarkė““ 

Socialinio dialogo bei švietimo sektoriaus partnerystės su darbo sektoriumi įtraukiant socialinius 

partnerius į mokymo programų planavimą skatinimas 

 Prioritetai Programa Tikslai Uždaviniai 
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 Žmogiškųjų išteklių, 

iniciatyvos bei modernios 

visuomenės ir socialinės gerovės 

plėtra 

Kultūros plėtros 
Plėtoti Vilkaviškio rajono 

kultūrinį patrauklumą 

Išsaugoti kultūrinį paveldą ir etnokultūrinį identitetą 

Vilkaviškio rajone 
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Verslo, turizmo ir žemės 

ūkio konkurencingumo didinimas 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo,  

turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo 

Kurti ekonominiam augimui 

palankią aplinką, gerinant verslo pradžios 

sąlygas, gyvenamosios aplinkos kokybę, 

remiant visuomenės aktyvumą bei 

skatinant inovacijų naudojimą žemės 

ūkyje 

Skatinti kaimiškų vietovių gyventojų verslumą. Skatinti 

bendruomeninės infrastruktūros plėtrą kaimiškose vietovėse. 

Gerinti lankytinų objektų infrastruktūros būklę, materialinę bazę 

bei pasiekiamumą. Skatinti ir plėtoti užsienio ir vietinių investicijų 

pritraukimą 

Saugios ir švarios 

gyvenamosios aplinkos plėtra 
Aplinkos apsaugos rėmimo 

Kurti švarią ir saugią visuomenės 

aplinką 

Efektyviai tvarkyti atliekas. Šviesti gyventojus 

aplinkosaugos klausimais. Vykdyti kompleksinę vandentvarką ir 

vandenvalą 

 

1 lentelės tęsinys. Specialisto kaimo plėtrai funkcijų analizė 

(sudaryta autoriaus pagal Vilkaviškio VVG 2016-2023 m. strategiją;  Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją; Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginį veiklos planą; Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programą; 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programą) 
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Skatinti žinių perteikimą ir 

inovacijas žemės ūkyje, 

miškininkystėje ir kaimo 

vietovėse 

Inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas 

ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse 

Žinių perdavimas ir informavimo veikla 

Bendradarbiavimas 

Didinti ūkių gyvybingumą 

ir visų tipų žemės ūkio veiklos 

konkurencingumą visuose 

regionuose, taip pat skatinti 

inovacines ūkių technologijas ir 

tvarų miškų valdymą  

Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų 

gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių 

restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, 

visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą 

rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio 

įvairinimą 

Žinių perdavimas ir informavimo veikla 

Ūkio ir verslo plėtra 

Bendradarbiavimas 

Skatinti socialinę įtrauktį, 

skurdo mažinimą ir ekonominę 

plėtrą kaimo vietovėse 

Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas 

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 

Parama LEADER programos vietos plėtrai 

 Prioritetas Investicinis prioritetas Uždaviniai Veiklos 
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a Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos 

Kultūros ir gamtos paveldo apsauga, 

propagavimas ir vystymas 

Padidinti kultūros ir gamtos 

paveldo aktualumą, lankomumą ir 

žinomumą, visuomenės informuotumą 

apie juos supančią aplinką 

Kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir 

pritaikymas kultūros, edukacinėms, ekonominėms ir socialinėms 

reikmėms, inovatyviai panaudojant jų socialinį ir ekonominį 

potencialą. Saugomų teritorijų tvarkymas, pritaikymas lankymui ir 

propagavimas 
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Kokybiško užimtumo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje 

Skatinimas 

Užimtumą skatinančio ekonomikos 

augimo kuriant vidinį potencialą rėmimas kaip 

dalis konkrečioms sritims skirtos teritorinės 

strategijos, įskaitant nuosmukį patiriančių 

pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių 

gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei 

naudojimosi jais, gerinimą 

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir 

pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, siekiant kurti naujas 

darbo vietas tikslinėse teritorijose 

Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose 

rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę 

infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją 

infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą 

Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu 

Investicijos į sveikatos ir socialinę 

infrastruktūrą, kuria prisidedama prie 

nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos 

būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės 

įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą 

prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų. 

Fizinio, ekonominio ir socialinio 

nepasiturinčių miestų ir kaimų 

bendruomenių bei vietovių 

atnaujinimo rėmimas 

Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos 

infrastruktūros ir teritorijų konversija, funkcionalumo didinimas. 

Atvirų viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros 

pertvarkymas, paruošiant investicijoms apleistas ar nepakankamai 

išnaudotas teritorijas, skatinant komercinės veiklos atsiradimą 

šiose zonose.  
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Apibendrinant, reikėtų pastebėti, kad šiandieniniame globaliame pasaulyje ne tik Lietuva, bet ir  kitos valstybės 

susiduria su vis naujais, kompleksiniais iššūkiais, kurių sprendimui nepakanka vieno sektorinio požiūrio. Kaimo plėtros 

specialistas, atstovaudamas tik viešąjį sektorių, negebės išspręsti kintančios visuomenės didėjančių poreikių, nes siauras 

veiklos laukas riboja viešųjų institucijų pajėgumus juos tenkinti. Tik visų sektorių įgalinimas veiksmingai dirbti siekiant 

socialinės gerovės kaimo vietovėse, suponuoja poreikį analizuoti ir taikyti praktikoje įvairias partnerystės formas. 

Horizontalios, tarpinstitucinės partnerystės svarbą akcentuoja šalies strategija „Lietuva 2030“ pabrėžianti būtinybę 

kurti strategiškai pajėgią vietos valdžią, kurios valdymo kultūra būtų paremta bendro sutarimo principais: „...šiandienos 

viešosioms institucijoms būdingas sektorinis ir gana siauras požiūris į valstybės valdymą – sunku peržengti konkretaus 

sektoriaus barjerą ir užtikrinti sisteminį požiūrį į valstybės valdymą“. Viena iš esminių pokyčių iniciatyvų – užtikrinti, 

kad strateginiai sprendimai būtų priimami bendru sutarimu. Būtent bendras konsensuso siekis yra pagrindas 

tarpinstitucinei partnerystei, kuri susideda iš bendros atsakomybės, bendro dalyvavimo ir bendros naudos matymo 

tarpsektoriniuose lygmenyse („Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“). 

 

Išvados 
 

1. Kaimo plėtros specialistų poreikis susijęs su sparčiai besiplėtojančia kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje – 

žemės ūkio politika vis labiau transformuojama į kaimo plėtros politiką. Todėl reikalingi specialistai, kurie patys 

inicijuotų kaimo pokyčius, plėtodami kaimo verslus, dirbdami įmonėse, seniūnijose, bendruomenėse, įvairiose 

nevyriausybinėse kaimo vietovėse įsikūrusiose organizacijose ir pan. 

2. Įvertinus nacionaliniuose ir tarptautiniuose dokumentuose akcentuojamus kaimo vietovių veiklos prioritetus, 

kaimo plėtros specialisto funkcijas būtina sieti su poveikiu ekonominiams, socialiniams, psichologiniams kaimo 

vystymosi procesams, nes kaimo vystymosi kryptys priklauso nuo kaimo plėtros specialistų skaičiaus ir gebėjimų, kurie 

padeda suvokti ir įžvelgti naujas kaimo vystymosi galimybes inicijuojant pokyčius. 
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Summary 

 

THE NEED OF RURAL DEVELOPMENT SPECIALIST TO ACHIEVE HORIZONATAL PARTNERSHIP 

 

According to theoretical analysis and practical research, the arguments for justification of the need for rural development 

administration specialists in municipalities or elderships are presented: 

• With the rapid economic and social changes in the rural areas of Lithuania and the EU requiring greater attention to 

the efficiency of the public administration system, quality of life of the rural residents, partnership and cooperation; 

• Lack of rural residents, rural community organizations, local action groups to carry out qualitative and quantitative 

changes in the rural areas in current conditions; 

• National policies need to reform the rural population in economic activity, optimizing the availability of local 

resources of rural businesses; 

• High financial support from the EU for rural development and inadequate human resources in rural areas to absorb it. 

Cross – sectoral partnership  interaction is being accelerated in Lithuania based on programmatic and project activities involving 

entities of public, private and non-governmental organizations. 

The interest in cross-sectoral partnership in Lithuania is steadily increasing, but the potential of cross-sectoral focus is not fully 

exploited as there is not enough research to prove the value of the development of a cross-sectoral partnership and, moreover, there is 

not enough measures to encourage the partnership process. The success of non-governmental organizations, public-private partnerships 

is based on mutual trust and the pursuit of common goals. 

The need for rural development specialists is linked to the rapidly expanding rural development policy in the EU and in 

Lithuania. Therefore, it is necessary for specialists who themselves initiate rural changes, developing rural businesses, working in 

enterprises, subdistricts, communities, and organizations located in various non-governmental rural areas. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Lina Marcinkevičiūtė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ PLĖTOJANT TURIZMĄ IR REGIONINIUS 

PRODUKTUS ROKIŠKIO RAJONE 

 

Norvyda Žemaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
 

Įvadas 

Partnerystės kūrimas tarp pavienių asmenų, institucijų ar įmonių, siekiančių bendrų tikslų ar vykdančių panašią 

veiklą konkrečioje vietovėje, tampa vis svarbesniu elementu siekiant įdiegti naujoves kaimiškosiose teritorijose. Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 m. programoje yra akcentuojama, kad partnerystė tampa regiono plėtros bei naujų idėjų 

realizavimo pagrindu, bei sąlygoja strategijas, kuriose pirmiausia atsižvelgiama į vietovę, žmogų, bei aplinkos tobulinimą 

(Lietuvos kaimo plėtros..., 2016).  

Anot L. Gruzdaitės (2011), socialinė partnerystė yra veiklos organizavimo principas, kuris apima kolektyvinius 

santykius, bei socialinių partnerių ryšius. Partnerystė gali būti dvišalis ar daugiašalis socialinių partnerių 

bendradarbiavimas, kurio metu yra siekiama optimaliai suderinti partnerių interesus ir pasiekti išsikeltus tikslus.  

Kiekviena vietovė turi savo plėtros strategiją, kuri yra įgyvendinama pagal socialinės partnerystės, bei kitus 

principus, tačiau gyventojams šie principai ne visada yra aiškūs. Nėra aiškiai suformuluotų pagrindinių socialinės 

partnerystės tikslų, bei vertybinių nuostatų. Itin svarbu yra, kad socialinės partnerystės pagrindiniu tikslu netaptų 

finansinių išteklių paskirstymas tam tikroms grupėms ar asmenims, taip pat dar nėra atsakytas klausimas kaip teisingai 

turėtų būti motyvuojami, bei skatinami partnerystę kuriantys asmenys. 

Tyrimo tikslas – ištirti socialinę partnerystę skatinančius regioninius produktus ir  turizmą Rokiškio rajone. 

Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti socialinės partnerystės, turizmo ir regioninių produktų charakteristikas. 2. 

Nustatyti regioninius produktus ir turizmo objektus, kurių plėtojimui Rokiškio rajone reikalinga socialinė partnerystė. 

Tyrimo objektas – socialinė partnerystė. 

Tyrimo metodai – tyrimui atlikti naudota ekspertų apklausa. Apklausti 67 ekspertai iš skirtingų sektorių, kurių 

vidutinis amžius 28 metai, darbo stažo vidurkis 12 metų.  Tyrimui atlikti taip pat buvo naudojama mokslinės literatūros 

ir strateginių dokumentų turinio kokybinė analizė, atvejų analizė, sugretinimas bei palyginimas.  

 

Tyrimo rezultatai 
 

Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose, kurie reglamentuoja Europos sąjungos paramos administravimą, 

partnerystė yra apibrėžiama kaip įvairių partnerių įsitraukimas į veiksmų programas, jų rengimą, bei stebėseną ir 

vertinimą, nepaisant to ar jie yra iš valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų ar privataus sektoriaus.  

Lietuvos Respublikos darbo kodekse, (2016), socialinės partnerystės sąvoka apibrėžiama taip: "tai darbuotojų ir 

darbdavių atstovų bei jų organizacijų, o tam tikrais atvejais šio Kodekso bei kitų įstatymų nustatytais atvejais ir valstybės 

institucijų, tarpusavio santykių sistema, kuria siekiama suderinti darbo santykių subjektų interesus". Derinant interesus 

svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, jog reikia užtikrinti paslaugų, prekių bei partnerių teises. Norint, kad partnerystės 

procesas neprivestų prie chaoso, skirtingos reikšmės sprendimus galima vykdyti skirtinguose lygiuose, pvz., kolektyvinių 

sutarčių norminėse sąlygose, įstatymuose bei kituose norminiuose aktuose, vietiniuose (lokaliniuose) teisės aktuose.  

Galima teigti, jog socialinės partnerystės sąvoka yra kompleksinė, todėl kaip ir kiti socialiniai reiškiniai yra nuolat 

kintanti ir atnaujinama. Socialinei partnerystei apibūdinti itin svarbu yra žinoti kur ji vyksta, kokia forma ji vyksta, bei 

koks jos tikslas ir dalyviai. Todėl nagrinėjant mokslinę literatūrą socialinės partnerystės sąvokos apibūdinimų randama 

labai skirtingų (žr., 1 lentelę). 
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1 lentelė. Sąvokos “socialinė partnerystė” apibūdinimai 

(sudaryta autorės pagal D. Petrylaitę, 2006, N. Kasiliauską, 2006, G. Gedvilienę, V. Bortkevičienė 2014 ir kt.)  

 

Apibendrinant įvairių autorių nuomones, galima teigti, jog socialinė partnerystė yra procesas, kuriam būdingas 

bendradarbiavimas, skirtinguose lygmenyse dirbančių partnerių sąveika, kolektyvinės derybos, bei skirtingų išteklių 

sujungimas siekiant bendro tikslo. 

Pasak L. Kaminskienės (2008) socialinės partnerystės apibrėžimui yra būdingos šios ypatybės:  

• Stipriai akcentuojamas interesų principas. Socialinės partnerystės yra formuojama įtraukiant skirtingas interesų 

grupes, kurios aktyviai veikia tam tikrame regioniniame lygmenyje, bei įtraukiant savivaldos organizacijas.  

• Silpnesnis centralizuotos valdžios vaidmuo. Šis principas parodo, jog didelis dėmesys yra skiriamas 

individualiems socialinių partnerių gebėjimams, kurie lemia tai, jog sprendimų priėmimai galėtų vykti pačiuose 

partnerystės tinkluose.  

  • Orientacija į tikslų pasiekimą ir rezultatus, o ne į patį partnerystės procesą. Nors partnerystės kūrimas, kaip 

procesas yra labai svarbus, tačiau svarbiausia prielaida jam vykti yra užsibrėžtas tikslas, todėl jis ir turėtų išlikti 

pagrindiniu rodikliu.  

 • Nuolatinio mokymosi ir naujų gebėjimų ugdymo skatinimas. Partnerystėje itin svarbu yra įvairių gebėjimų 

pritaikymas bei naujausios žinios, nes tai nulemia racionalų žinių panaudojimą, greitesnį ir kokybiškesnį rezultato 

pasiekimą, bei geresnius tarpusavio ryšius. 

• Vietinių bendruomenių stiprinimas ir skatinimas. Socialinės partnerystės viena iš ypatybių yra ta, jog didelis 

vaidmuo yra skiriama vietovėje esančioms bendruomenėms. Jos yra skatinamos prisidėti prie vietovėje vykdomų procesų, 

taip pat teikti savo idėjas, bei įtraukti į veiklas savo narius ir skatinti gyventojų užimtumą. 

Nors yra žinoma, kad partnerystės procese dalyvaujančių šalių interesai yra labai skirtingi ir galutinis rezultatas 

nebus tinkamiausias visiems, tačiau pagrindinis socialinės partnerystės tikslas yra suderintas interesų balansas, bei 

pasiektas kompromisas siekiant bendrų tikslų.  

Integruotai plėtojant turizmą ir regioninius produktus socialinė partnerystė taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį. 

Socialinės partnerystės pagalba yra kuriami ryšiai tarp viešojo ir privataus sektorių, tarp vietos ūkininkų ir amatininkų, 

tarp kaimo turizmo sodybų šeimininkų bei regioninių produktų kūrėjų, kurie atstovauja skirtingiems sektoriams. Galima 

teigti, jog, socialinė partnerystė padeda spręsti ekonomines bei socialines problemas, skatina ekonominę pažangą, bei 

padeda pasiekti bendrą skirtingų sektorių atstovų sutarimą (Petronytė, Šupa, Makauskaitė, 2015).  

Rokiškio rajono kaimo strategijoje 2014-2020 m. partnerystė yra įtraukta kaip principas vykdyti viešojo bei 

privataus sektorių darbus. Strategijoje teigiama, kad socialinė partnerystė padės efektyviau derinti trijų sektorių (valdžios, 

verslo ir nevyriausybinių organizacijų) interesus, geriau suvokti kiekvieno iš jų nuostatų ir veiklos specifiką, situacijų 

Autorius 

Reikšminiai 

socialinės 

partnerystės 

elementai 

Sąvokos “socialinė partnerystė” apibūdinimai įvairių autorių 

nuomone 

Tissot (2004) 

Konsultacijos; 

Dialogas; 

Kolektyvinės derybos 

Socialinė partnerystė - procesas, kurio metu socialiniai partneriai 

vykdo konsultacijas, dialogą arba kolektyvines derybas 

Petrylaitė 

(2006) 

Organizacinis 

principas 

Socialinė partnerystė – sociologinė etinė sąvoka ir organizacinis 

principas, apimantis kolektyvinius santykius ir socialinių partnerių 

bendradarbiavimą 

Kasiliauskas 

(2006) 

Partnerių santykių 

savireguliacija; 

Konkrečių susitarimų 

pasiekimo galimybė 

Socialinė partnerystė - svarbus demokratinės visuomenės 

veiksnys, užtikrinantis socialinių partnerių santykių savireguliaciją bei 

konkrečių susitarimų pasiekimo galimybę 

Behrens, 

Helfen (2012) 

Sukuria ryšius; 

Sujungia išteklius, 

kompetencijas; 

Siekia bendrų tikslų 

Socialinė partnerystė - procesas, padedantis sukurti ryšius tarp 

skirtingų sektorių atstovų, kurie sujungę savo išteklius siekia bendrų 

tikslų. 

Gedvilienė, 

Bortkevičienė 

(2014) 

Grupių sąveika; 

Interesų derinimas 

Socialinė partnerystė - įvairių visuomenės socialinių grupių 

sąveika, formuojant valstybės arba vietinę politiką ir organizuojant tam 

tikrą veiklą. Profesiniame rengime socialinė partnerystė užtikrinama 

derinant valstybės, darbdavių ir dirbančiųjų interesus. 
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vertinimo logiką, o sektorių atstovams padės įgyti naujų žinių. Priimant sprendimus, kurie liečia skirtingus sektorius bus 

ieškoma bendro sutarimo, nes jis nors ir reikalauja daugiau laiko ir diskusijų, bet formuoja didesnį supratimą ir tarpusavio 

pasitikėjimą. 

Tiriant turizmą ir regioninius produktus skatinančius organizuoti socialinę partnerystę Rokiškio rajone. Buvo 

apklausti 67 Rokiškio rajono ekspertai, kurie išsakė savo nuomonę, kokie regioniniai produktai, amatininkų gaminiai, 

edukacinės programos, tradicinės šventės, bei turizmo objektai yra labiausiai svarbūs organizuojant socialinę partnerystę 

Rokiškio rajone. Atsakymams žymėti buvo naudojama Likerto skalė, sudarant skalę yra nurodomi skirtingi elementai 

kuriuos apklausos dalyviai turi įvertinti, pagal nurodytus atsakymo variantus nuo „labai nesvarbus“ iki „labai svarbu“, jie 

parodo sutikimo arba prieštaravimo mąstą (Pabedinskienė, 2012). Apibendrinant atsakymų rezultatus buvo skaičiuojamas 

vidutinis balas. Ekspertų nuomonė apie regioninių produktų ir amatininkų gaminių svarbą organizuojant socialinę 

partnerystę Rokiškio rajone pavaizduota 1 paveiksle. 

 

1 pav. Svarbiausi regioniniai produktai ir amatininkų gaminiai organizuojant socialinę  

partnerystę Rokiškio rajone, ekspertinis vertinimas balais 

 

Ekspertų nuomone organizuojant socialinę partnerystę Rokiškio rajone svarbiausi regioniniai produktai, kurie 

galėtų prisidėti prie partnerystės organizavimo yra “Rokiškio sūrio” gaminiai. Šie gaminiai surinko net 3,72 balo iš galimų 

4.  

AB “Rokiškio sūris” yra viena didžiausių pagal pajamas Lietuvos pieno perdirbimo įmonių grupė. AB “Rokiškio 

sūris” jau bendradarbiauja su 37 pasaulio šalimis kur yra eksportuojami jų produktai. Taip pat socialinės partnerystės 

pagrindu bendrovėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis tarp bendrovės „Rokiškio sūris“ direktoriaus ir Maistininkų 

profesinės sąjungos AB „Rokiškio sūris“ profsąjungos komiteto pirmininko. Šios kolektyvinės sutarties tikslas yra 

sudaryti sąlygas darniai kolektyvo veiklai, garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų darbo užmokesčio, saugos ir sveikatos 

bei kitų darbo sąlygų lygį. AB “Rokiškio sūris“ organizuoja socialinę partnerystę su Lietuvos pienininkų asociacija “Pieno 

centras“,  dalyvauja Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikloje. Nuo 2010 m. AB „Rokiškio sūris“ norėdami 

dar labiau sustiprinti socialinės partnerystės ryšius ir pasiekti aukštesnius tikslus kartu su kitais žemės ūkio produkcijos 

perdirbėjais įsteigė Lietuvos maisto pramoninkų asociaciją. Kuri siekia tenkinti asociacijos narių interesus, bei juos 

atstovauti regionuose ar užsienio šalyse (Konsoliduotas metinis pranešimas, 2015). 

Galima teigti, jog AB “Rokiškio sūris” yra bendrovė kuri jau dabar aktyviai organizuoja, bei įsitraukia į socialinę 

partnerystę. Būtent tai ir galėjo nulemti respondentų nuomonę, kuomet jie rinkosi regioninio produkto svarbą 

organizuojant socialinę partnerystę. Kadangi ši  bendrovė veikia ne tik Rokiškio rajone, visoje Lietuvoje, bet ir užsienio 

šalyse, ekspertai tiki, jog bendrovė gali įsitraukti arba organizuoti socialinę partnerystę, kuri būtų naudinga, ne tik 

bendrovei bet ir visam Rokiškio rajonui, taip pritraukdama turistų ar būsimų investuotojų. 
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Vertinant Rokiškio amatininkų gaminius, pagal svarbą organizuojant socialinę partnerystę yra matoma, kad 

didžiausią vertinimo balą respondentai skyrė medžio drožiniams 3,28. Medžio dirbiniai Rokiškio rajone yra vieni iš 

labiausiai žinomų amatininkų gaminių. Vietos drožėjai aktyviai dalyvauja parodose, miesto šventėse, savo darbais puošia 

Rajono aplinką. 2001 - 2009 m. Rokiškyje buvo organizuojami medžio drožėjų plenerai, kurie sutraukdavo ne tik vietinius 

gyventojus, bet ir turistus iš visos Lietuvos. Plenero tikslas buvo puoselėti senąsias medžio amatininkystės tradicijas ir 

pritaikyti jas šiuolaikinėmis sąlygomis. Plenerą organizavo Rokiškio krašto muziejus kartu su drožinėjimo meistrais iš 

Rokiškio bei Latvijos (Rokiškio krašto muziejus, 2010). 

Mažiausią reikšmingumo balą vertinant amatininkų gaminius respondentai skyrė apykaklėms bei riešinėms. Nors 

šių rankdarbių kūrėjų galima rasti daugumoje rajono miestelių, tačiau amatininkės nėra įtraukiamos organizuojant 

socialinę partnerystę tarp vietos amatininkų, verslininkų, valdžios atstovų ir kt. Moterys savo darbus eksponuoja tik 

siauram ratui pažįstamų ar kaimynų, nedalyvauja parodose ar mugėse, apie savo darbus neskelbia laikraščiuose ar 

internete. Galima teigti, jog dėl to jos praranda galimybę pasinaudoti socialinės partnerystės privalumais: rasti 

potencialius klientus, ar bendraminčius, efektyviai panaudoti žmogiškuosius bei materialinius išteklius. 

Turizmui plėtoti ir turistams pritraukti itin svarbu yra turėti unikalių lankytinų vietų. Apklausos dalyviai jų 

reikšmingumą vertino balais. Ekspertų nuomone didžiausias dėmesys organizuojant socialinę partnerystę Rokiškio rajone 

turi būti skiriamas bažnyčioms ir koplyčioms (3,55 balo) bei dvarams (3,54 balo). Bažnyčių Rokiškio rajone yra 19. Visos 

jos yra gana geros būklės, jose vyksta pamaldos. Pagrindinė bažnyčia Rokiškio rajone yra laikoma Rokiškio Šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčia.  Kadangi ši bažnyčia yra Rokiškio miesto centre, ji nuolatos yra lankoma turistų. Joje 

turistams atveriami bažnyčios požemiai, kuriuose ilsisi trys Rokiškio dvarus valdžiusių dinastijų atstovai (kunigaikščių 

Krošinskų, grafų Tyzenhauzų ir grafų Pšezdzieckių) (Grigonis, 2018). 

Dvarų Rokiškio rajone yra 12. Kai kurie iš jų yra paversti muziejais, kiti pritaikyti į komercinei veiklai, tretieji yra 

apleisti ar iš jų likę tik griuvėsiai. Dvarams Rokiškio rajone yra skiriamas itin didelis dėmesys. Vykdant socialinę 

partnerystę su vietos amatininkais, dailininkais, verslininkais ar kultūros darbuotojais, dvaruose yra organizuojamos 

šventės ar vaikų stovyklos, meno plenerai ir teikiamos turizmo paslaugos. Rokiškio rajono vietos veiklos grupė parengusi 

ir laimėjusi projektą nuo 2012 metų sukūrė “Dvarų maršrutą” skirtą dviratininkams. Jo metu yra aplankomi visi 12 rajono 

dvarų, o keliaujant su gidu galima išgirsti istoriją apie kiekvieno iš dvarų atsiradimą ir jo istoriją (Ulevičienė, 2015) 

Taip pat ekspertų buvo klausiama kokia tradicinė ar religinė šventė yra svarbiausia organizuojant socialinę 

partnerystę. Dauguma apklausos dalyvių rinkosi “Žirgų lenktynės Sartai” (3,67 vertinimo balo iš galimų 4). Ši šventė yra 

gerai žinoma ne tik Rokiškio rajone, bet ir visoje Lietuvoje, bei kaimyninėse šalyse. Lenktynės yra organizuojamos nuo 

1905 m. Tai renginys, kuris sugebėjo išvystyti itin plačius socialinės partnerystės santykius, vien tik jo organizatoriai yra 

iš labai skirtingų sričių: žemės ūkio ministerijos, automobilių kelių direkcijos, ristūnų asociacijos, kūno kultūros ir sporto 

departamento, lenktyninių žirgų lygos, savivaldybių atstovai. Lenktynių metu norint apgyvendinti dalyvius ir svečius yra 

vykdoma partnerystė su vietos kaimo turizmo sodybų šeimininkais, kurie gali suteikti nakvynę ir maitinimą, o amatininkai 

turi progą pardavinėti savo produkciją (Nesėdėk namuose, 2018). 

Organizuojant partnerystę itin svarbu yra kokios suinteresuotosios grupės ar atstovai prie jos prisideda ir kiek 

aktyvūs jie yra. Kaip socialinė partnerystė yra suprantama visuomenėje ir kiek  pastangų, bei dėmesio jai plėtoti skiria 

visi jos dalyviai, priklauso kokia kryptimi partnerystė bus vystoma ir kokie rezultatai bus pasiekti. Todėl apklausos metu 

ekspertų buvo klausiama  kaip jie vertina turizmo ir regioninių produktų suinteresuotųjų dalyvių aktyvumą (žr. 3 

paveikslą). 
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 3 pav. Turizmo ir regioninių produktų vystymu suinteresuotų dalyvių aktyvumas  

Rokiškio rajone, ekspertinis vertinimas balais 

 

Respondentų nuomone prie Rokiškio rajono regioninių produktų ir turizmo vystymo labiausiai prisideda kaimo 

bendruomenių nariai, jiems ekspertai skyrė 4 vertinimo balus iš 5, o mažiausiai prisideda Rokiškio savivaldybės 

darbuotojai, jų aktyvumą respondentai įvertino 3,42 balo. Tai jog respondentai geriausiai įvertino bendruomenių narius, 

o ne įstaigas ar organizacijas, rodo, jog Rokiškio rajone turizmo ir regioninių produktų srityse yra aktyvus principas “iš 

apačios į viršų”, kuris reiškia jog idėjos ir iniciatyva veiklai kyla ne iš valdžios ar kitų institucijų bet iš aktyvių piliečių. 

Taip pat galima teigti, jog čia yra matoma vienas iš socialinės partnerystės principų - silpnesnis valdžios vaidmuo 

(Kaminskienė, 2008). 

Norint išsiaiškinti, kas padeda organizuoti socialinę partnerystę, respondentų buvo prašyta įvertinti keturias 

priemones, kurios yra svarbiausios norint organizuoti partnerystę (žr. 4 paveikslą). 

 

 4 pav. Priemonės, kurios labiausiai skatinta organizuoti socialinę partnerystę, ekspertinis vertinimas 

balais 
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Apklausos rezultatai parodė, jog labiausiai socialinę partnerystę organizuoti padėtų “gerųjų socialinės partnerystės 

pavyzdžių viešinimas”. Ši priemonė padėtų žmonėms susipažinti su jau vykdoma socialine partneryste ir jos projektais, 

nes dažnai žmonės apie tam tikras galimybes įsitraukti į partnerystę nežino. Todėl galima teigti jog Rokiškio rajone 

organizuojant partnerystę ne visada yra laikomasi objektyvios informacijos suteikimo principo. Socialinėje sferoje ypač 

svarbu yra laiku gauti kuo kokybiškesnę ir naujesnę informaciją, todėl objektyvios informacijos suteikimo principas yra 

esminis visoms esamoms ar potencialioms šalims (Antanaitienė, Anužis, 2015). Jis yra vienas iš būdų padedančiu 

optimaliai organizuoti partnerystės procesus, nes socialinės partnerystės partneriai gerą rezultatą gali pasiekti tik gaudami 

visapusišką ir objektyvią informaciją. Visos dalyvaujančios šalys turi pareigą informuoti kitas šalis visais susijusiais 

klausimais. 

Apibendrinant apklausos rezultatus, galima teigti, jog regioniniai produktai ir turizmas Rokiškio rajone, nėra 

pakankamai integruojami organizuojant socialinę partnerystę. Yra išskirti keli produktai ir vietovės, kurie yra aktyviau 

panaudojami kuriant partnerystę, tačiau daugelio produktų, bei vietovių potencialas yra neišnaudotas. Tinkamai panaudoti 

vietovėje turimus turizmo ir regioninių produktų išteklius padėtų aktyvesni Rokiškio savivaldybės, Rokiškio turizmo ir 

tradicinių amatų centro, Rokiškio rajono, bei miesto vietos veiklos grupės atstovai. Taip pat labiau galėtų įsitraukti vietos 

amatininkai, kaimo turizmo sodybų šeimininkai, nes dalis iš jų mažai įsitraukia į Rajone egzistuojančias partnerystes.  

 

Išvados 
 

Regioniniai produktai yra produktai, turintys savo išskirtines savybes, pagal kurias juos galima identifikuoti, 

sužinoti kokiame regione jie yra pagaminti ir paplitę. Turizmas yra viena iš alternatyvių ekonominių veiklų padedančių 

puoselėti kultūrinį paveldą, stiprinti kaimo vietovių identitetą. Regioniniai produktai ir turizmo paslaugos prisideda prie 

regiono ekonomikos augimo, skatina kultūros ir gamtos puoselėjimą, didina vietovės konkurencingumą.  

Organizuojant socialinę partnerystę į turizmo maršrutus ir regionines šventes galima integruoti regioninius 

produktus ir taip pasiūlyti vartotojams unikalius produktus. Itin svarbu yra žinoti kiekvieno turistinio objekto ir regioninio 

produkto autentiškumą, galimybes prisitaikant naujoje aplinkoje, bei už jį atsakingo veikėjo suinteresuotumą prisidėti 

prie socialinės partnerystės. 

Regioniniai produktai, kurių plėtojimui Rokiškio rajone reikalinga socialinė partnerystė yra „Rokiškio sūrio“, 

„Lašų duonos“ gaminiai, taip mat medžio drožėjų, vytelių pynėjų kūriniai. Visi šie regioniniai produktai yra gerai žinomi, 

tačiau turistams ir atvykusiems iš kitos vietovės kol kas vis dar sunku juos identifikuoti kaip Rokiškio regioninius 

produktus. Turizmo objektai, kurių plėtrai reikalinga socialinė partnerystė, yra regiono dvarai, bažnyčios ir koplyčios. Tai 

yra unikalios vietos, su išskirtinėmis atsiradimo, bei gyvavimo istorijomis, tačiau organizuojant turizmą jos nėra 

efektyviai panaudojamos, todėl netampa regiono turizmo pagrindinėmis traukos zonomis. 
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Summary 

 
SOCIAL PARTNERSHIP TO UPGRAID TOURISM AND REGIONAL PRODUCTS IN ROKIŠKIS 

DISTRICT 

 
Creating partnerships between individuals, public institutions or companies pursuing common goals is becoming an 

increasingly important element in the implementation of innovations in rural areas. Social partnership is the principle of organization 

activities, which includes collective relations, as well as cooperation between social partners in order to achieve the goals. Social 

partnership is also important in the tourism and regional products sector. The investigation was to determine the social partnership in 

promoting regional products and tourist attractions Rokiškis district. During the investigation 67 experts were interviewed and was 

clarifield that social partnership is missing in these regional products and tourism objects: local churches, estates also in development 

of “Rokiškio sūris”, “Lašų duona” products. Successful organization of a partnership can determine not only the successful 

development of the region, but also increase its competitive advantage over other regions.  

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas)          
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PASKIRSTYMO KANALŲ STRATEGIJŲ KURIAMA PRIDĖTINĖ VERTĖ 

Vilma Baltušytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas  

Klientų aptarnavimas paskirstymo kanaluose užima augančią poziciją, kuri daugiausiai susijusi su pardavimo 

problemomis ir rinkos dalyvių galios pokyčiais: intensyvi konkurencija, dideli klientų lūkesčiai. Seniau gamintojai ir juos 

atstovaujančios įmonės koncentruodavosi į prekės pardavimą siekiant gauti pelną, o pagrindinis konkuravimo įrankis 

buvo kaina, dėl esančios intensyvios konkurencijos nebeužtenka varžytis vien kaina, vis daugiau dėmesio skiriama klientų 

aptarnavimui. Aukštesniu nei konkurentų klientų aptarnavimo lygiu paskirstymo kanaluose įmonė siekia sukurti 

pasitikėjimą įmone ir preke, sukelti didesnį norą pirkti ir to siekia įvairiais metodais bei priemonėmis. Tačiau prieš 

pasirenkant konkretų klientų aptarnavimo gerinimo būdą paskirstymo kanaluose reikia išsiaiškinti paskirstymo kanalo 

dalyvius, jų taikomas strategijas ir tų strategijų kuriamąją vertę paskirstymo kanalo dalyviams. Identifikavus klientų 

aptarnavimo trūkumus būdingus esamai paskirstymo kanalų strategijai, įmonė negali keisti strategijos, nes ją pasirenka 

gamintojas, bet gali spręsti atpažintas problemas ir taip kelti klientų aptarnavimo lygį.  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti paskirstymo kanalų strategijų kuriamą pridėtinę vertę kiekvienam kanalo dalyviui. 

Šiam tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai:  

1. Išanalizuoti paskirstymo kanalų strategijas. 

2. Nustatyti paskirstymo kanalų strategijų kuriamą pridėtinę vertę kiekvienam paskirstymo kanalo dalyviui. 

Tyrimo objektas – Paskirstymo kanalų strategijų kuriama pridėtinė vertė. 

Išsikeltam tikslui pasiekti pasitelkti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, grafinio vaizdavimo, 

grupavimo metodai.  

 

Paskirstymo kanalo dalyviai ir jų taikomos strategijos 

 

Šiais laikais sukuriama vis daugiau įvairių prekių, bet ne visos vienodai pasiekia klientą, tai nulemia paskirstymo 

kanalų strategija. Gamintojas turi pasiūlyti tokias sąlygas ir paslaugas, kurios būtų palankios perpardavėjui, o šis - kurios 

priimtinos klientui. Tik tokiu atveju prasideda paskirstymo kanalai ir su jais susiję sprendimai.  

Apžvelgiant į paskirstymo kanalų sąvokos platų naudojimą ir skirtingas pozicijas rinkodaros, logistikos ir prekybos 

mokslų srityse, tikslinga pateikti paskirstymo kanalų apibrėžimus įvairių autorių požiūriu. 

 

1 lentelė. Paskirstymo kanalų apibrėžimai įvairių autorių požiūriu 

 

Metai Autorius/ Žodynas Apibrėžimas 

2008 
Kotler, P.; Armstrong, G.; 

Saundres, J.; Wong, V. 

Tai grupė nepriklausomų organizacijų atsakingų už prekių ar 

paslaugų pasiekiamumo vartotojams ar verslo klientams procesą. 

2014 Li, L. 

Paskirstymo kanalas susideda iš vienos ar daugiau įmonių ar kitų 

narių, kurie dalyvauja prekių, paslaugų, informacijos ir finansinių 

duomenų judėjime nuo tiekėjo iki galutinio vartotojo. 

2017 
Amerikos rinkodaros 

asociacijos žodynas 

Tai sistema, kuri sudaryta iš agentūrų ir institucijų, kurios kartu 

atlieka gamintojus ir vartotojus susiejančias funkcijas, kad pasiektų 

rinkodaros užduotį. 

2012 Kotler, P.; Keller, K. L. Tai visuma padedanti prekėms judėti nuo gamintojo iki vartotojo. 

2012 

Pranulis, V.; Pajuodis, A.; 

Urbonavičius, S.; 

Virvilaitė, R. 

Tai grandinė tarpusavyje susijusių įmonių, kurios dalyvauja prekių 

judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo procese. 

2011 
Doyle, C.  Oksfordo 

žodynas 

Prekių ar paslaugų pardavėjo kontaktavimas su tiksliniu klientu. 

Yra dviejų rūšių paskirstymo kanalai: tiesioginis ir netiesioginis. 

2001 Palšaitis, E. ir Palšaitis, R. 

Logistinis kanalas; skirstymo kanalas; realizavimo kanalas; prekių 

judėjimo kanalas. „Iš dalies tvarioji tarpininkų, kurių pastangomis 

užtikrinamas materialiojo srauto judėjimas nuo gamintojo iki vartotojo, 

aibė. Rinkos sąlygomis vartotojas gali pasirinkti kanalo dalyvius 
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(tarpininkus), kurie labiausiai atitinka jo reikalavimus. Pabaigus 

pasirinkimą kanalas tampa logistine grandine“. 

2003 Waters, D. 

Paskirstymo kanalas tai tiekimo grandinės dalis, kuri prideda 

prekei vertę, kaupia informaciją apie ją ir yra jungtis tarp gamintojo ir 

vartotojo. 

2017 
Rushton, A.;  Croucher, P.;  

Baker, P. 

Prekės ar prekių grupės judėjimas nuo pagaminimo vietos iki 

galutinės pardavimo vietos vartotojui.  
 

Analizuojant paskirstymo kanalų sąvoką, pastebėta, jog įvairūs autoriai ją apibrėžia panašiai, tačiau yra skirtumų. 

Autoriai P. Kotler ir kt. (2008); P. Kotler ir K., L. Keller (2007); V. Pranulis ir kt. (2012) ir autoriai A. Rushton ir kt. 

(2017) paskirstymo kanalus apibūdina kaip visumą susijusių įmonių, kurios užsiima prekių judėjimu iki vartotojo. 

Oksfordo žodynas (2011) išskiria du paskirstymo kanalų tipus, tai tiesioginis ir netiesioginis. Tiesioginis, kai dalyvauja 

tik gamintojas ir galutinis vartotojas, o netiesioginis – gamintojas, didmeninis perpardavėjas, mažmeninis perpardavėjas 

ir galutinis vartotojas. Autorius L. Li (2014) prie judėjimo dar prideda informacijos ir finansinių duomenų judėjimą bei 

susijusias paslaugas. Amerikos rinkodaros asociacijos žodynas (2017) paskirstymo kanalą apibrėžia kaip tarpusavyje 

veikiančią sistemą,  tarpininkaujant kitoms įmonėms, tarp gamintojo ir vartotojo, siekiančią įvykdyti rinkodaros užduotis. 

E. Palšaitis ir R. Palšaitis (2001) paskirstymo kanalus apibūdina kaip  logistinėje tiekimo grandinėje esančių dviejų narių 

tarpusavio ryšį, kurio tikslas užtikrinti materialų prekių judėjimą, o autorius D. Waters (2003) sąvokoje prideda 

paskirstymo kanalams informacijos kaupimo ir pridėtinės vertės kūrimo funkcijas. Apibendrinus įvairių autorių 

paskirstymo kanalų sampratas, toliau darbe vadovaujamasi šia paskirstymo kanalų samprata: paskirstymo kanalai – 

tarpusavyje susijusių įmonių grandinės, vykdančios prekių, paslaugų, informacijos ir finansinių duomenų judėjimą nuo 

gamintojo iki galutinio vartotojo, o paskirstymo kanalų dalyviai tai, gamintojas, didmeninis, mažmeninis perpardavėjai 

ir galutinis vartotojas. 

Paskirstymo kanalas prasideda nuo gamintojo, todėl jis renkasi kokia strategija žr. 1 pav. bus taikoma platinant jo 

prekes. Intensyvaus paskirstymo strategija – prekių pateikimas į kuo daugiau įmonių, prekiauti gali visi norintys, atrankinė 

– daugiau nei vienas mažmeninis perpardavėjas, bet ne visi norintys. Išskirtinė – ribotam pardavėjų skaičiui arba tik 

vienam suteikta išskirtinė teisė pardavinėti bendrovės produktus sutartoje teritorijoje (Kotler, 2008). Taip pat gamintojas 

gali naudoti dviejų rūšių paskirstymą tiesioginį ir netiesioginį (Pranulis ir kt., 2012).Tiesioginis – gamintojas per savus 

prekių pardavimo padalinius pardavinėja prekes. Netiesioginis – įtraukiami papildomi nariai, didmeninis ir mažmeninis 

perpardavėjai arba bent vienas iš jų. Gamintojas pasirenka kokia bus paskirstymo kanalo strategija, priklausomai nuo 

vidinio pajėgumo, norimos prekių sklaidos ir aptarnavimo, bei bendros prekių platinimo politikos. 

 

1 pav. Paskirstymo kanalų strategijos (Sudaryta autorės pagal M. B. Wood, 2010) 

Paskirstymo kanalų dalyviai yra gamintojas, didmeninis perpardavėjas, mažmeninis perpardavėjas ir galutinis 

klientas. Gamintojas pasirenka koks bus paskirstymo kanalo ilgis. Didmeninis pardavėjas – įmonė, kurios pagrindinė 

veikla yra parduoti prekes arba paslaugas kitoms įmonėms, kurios jas perparduoda arba naudoja savo verslo reikmėm. 

Tokia įmonė perka didelius kiekius ir juos perskirsto į mažesnius prekių vienetus, taip pat jei prekės yra iš kelių gamintojų, 
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komplektuoja prekių grupes pagal tolimesnio užsakovo poreikį ir teikia kitą su prekėmis susijusį aptarnavimą. 

Mažmeninis pardavėjas – kuris parduoda prekes galutiniam vartotojui.(Kotler, P. ir kt. 2008). Įmonė siūlo prekę pagal 

kliento poreikį ir aptarnauja galutinį vartotoją. Mažmeninis perpardavėjas gali prekes įsigyti iš didmenininko 

perpardavėjo arba tiesiai iš gamintojo, priklausomai nuo paskirstymo kanalų strategijos. Didmeniniai ir mažmeniniai 

perpardavėjai amortizuoja kiekių skirtumą tarp gamintojo siūlomų ir galutinio kliento norimų įsigyti vienu metu prekių, 

plečia prekės geografinį paskirstymą, taip pat gali suteikia specializuotą tai grupei klientų skirtą aptarnavimą. 

Galimos paskirstymo kanalų strategijos: išskirtinė – vienas perpardavėjas, atrankinė – keli perpardavėjai ir 

intensyvi – daug perpardavėjų. Pasirinkus kiekvieną iš šių strategijų kinta, prekių, paslaugų, informacijos ir finansinių 

duomenų judėjimas nuo gamintojo iki galutinio vartotojo. Gamintojas pasirenka kokia bus paskirstymo kanalų strategija, 

priklausomai nuo vidinio pajėgumo, norimos prekių sklaidos ir aptarnavimo bei bendros prekių platinimo politikos. Esant 

skirtingoms paskirstymo strategijoms, kiekvienam kanalo dalyviui sukuriama skirtinga papildoma vertė. 

Paskirstymo kanalų strategijų kuriama pridėtinė vertė 

Taikant skirtingą paskirstymo kanalų strategiją, kiekvienam kanalo dalyviui sukuriama skirtinga vertė. Išskiriama 

vertė, kurią gauna klientas, gamintojas ir kiti kanalo dalyviai žr. 2 lentelėje. Kiekvienai strategijai yra būdingi tam tikri 

neigiami padariniai. Išskirtinė, atrankinė ar intensyvi paskirstymo strategija turi privalumų, kuriuos gauna kanalų dalyviai, 

bet turi ir bendrų neigiamų padarinių. 

 

2 lentelė. Pridėtinė vertė esant išskirtinei, atrankinei ir intensyviai paskirstymo strategijai 

(Sudaryta autorės pagal M. B. Wood, 2010) 

 Išskirtinis paskirstymas Atrankinis 

paskirstymas 

Intensyvus 

paskirstymas 

Papildoma vertė 

kurią gauna 

klientas 

• išskirtinis dėmesys 

• išsamios žinios apie prekę 

• aukštos kokybės serviso 

paslaugos 

• daugiau vietų kur galima 

įsigyti prekę 

• dalis serviso paslaugų 

 

• daug vietų kur galima rasti 

prekę 

• maža kaina 

Papildoma vartė 

kurią gauna 

gamintojas 

• stiprina brangių ar 

specifinių produktų 

poziciją rinkoje 

• artimas bendradarbiavimas 

ir greitas informacijos 

keitimasis 

• didelė suteikiamo serviso 

kontrolė 

• galimybė užimti didesnę 

rinkos dalį 

• mažesnė priklausomybė 

nuo vieno paskirstymo 

kanalo dalyvio 

 

• parduodama daugiau prekės 

vienetų 

• galimybė užimti didžiąją 

dalį rinkos 

• mažesnė vieneto kaina 

 

Papildoma vertė 

kurią gauna kiti 

paskirstymo 

kanalo dalyviai 

• bendradarbiavimas su 

išskirtiniais prekės ženklais 

• galimybė tapti tos srities 

ekspertais 

• galimybė taikyti paslaugas 

tiksliniams klientams 

• gamintojas prisideda prie 

rinkodaros 

• galimybė didinant 

pardavimų apimtis gauti 

didesnė nuolaidą 

 

• prekė-pritraukianti klientų 

dėmesį 

• papildo bendrą prekių 

asortimentą 

 

Galimi neigiami 

padariniai 

• didesnė vieneto kaina 

• galimai pasieks mažiau 

klientų 

 

• vidutinė suteikiamo 

aptarnavimo kontrolė iš 

gamintojo pusės 

• tikimybė konfliktams tarp 

paskirstymo kanalo 

dalyvių 

• mažesnė serviso kokybės 

kontrolė 

• sudėtingiau kontroliuoti 

• konfliktai tarp paskirstymo 

kanalo dalyvių 

 

Išskirtinio paskirstymo strategija yra taikoma, kai prekei parduoti reikalingas aukšto lygio aptarnavimas, ir glaudus 

paskirstymo kanalo narių bendradarbiavimas. žr. 2 lentelę. Vykdant šią strategiją  yra stiprinama prekės pozicija brangių 

ar specifinių produktų rinkoje, gamintojas gali stipriau kontroliuoti serviso kokybę. Perpardavėjas šiuo atveju turi 

galimybę dirbti su išskirtiniu prekės ženklu, tapti tos srities specialistu ir taikyti paslaugas tiksliniams klientams. 

Galutiniam vartotojui sukuriama pridėtinė vertė – gaunamas išskirtinis dėmesys, išsami informacija apie prekę ir 

kokybiškas aptarnavimas.  Išskirtinio paskirstymo strategijai būdingi neigiami padariniai yra didesnė vieneto kaina ir 
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galimai mažesnis klientų pasiekiamumas. Išskirtinė paskirstymo strategiją taikoma siekiant  suteikti kokybišką 

aptarnavimą specifinėms ir brangioms prekėms, kurių vartotojai yra reiklus, o perpardavėjas yra srities ekspertas.  

Atrankinio paskirstymo strategija yra taikoma, kai norima sukurti galimybę įsigyti prekę iš kelių perpardavėjų, 

kurie  galėtų suteikti reikiamą klientų aptarnavimą žr. 2 lentelę. Taikant šią strategiją  gamintojo gaunama pridėtinė vertė, 

tai galimybė užimti didesnę rinkos dalį ir būti mažiau priklausomam nuo vieno  perpardavėjo (Kurtz, Boone, 2014). Kitų 

narių gaunama pridėtinė vertė, tai galimybė didinant pardavimų apimtis gauti kiekio nuolaidą. Gamintojas padeda kanalo 

nariams taikant rinkodaros priemones vietinėse rinkose. Kliento gaunama pridėtinė vertė tai galimybė prekę rasti keliose 

pardavimo vietose ir esant poreikiui gauti serviso ar kitas paslaugas. Taikant atrankinę paskirstymo kanalų strategiją 

gamintojas tik dalinai kontroliuoja suteikiamą prekės klientų aptarnavimą. Taikant šią strategiją apimama didesnė rinkos 

dalis, įmonės tarpusavyje gali konkuruoti naudojant žemų kainų politiką arba taikant aukštesnį klientų aptarnavimo lygį. 

Intensyvus paskirstymas taikomas, kai norima didelės prekių sklaidos, yra daug pardavimo vietų, konkuruojama 

tarp prekybininkų vykdant mažų kainų politiką žr. 2 lentelę. Vykdant šią strategiją vieneto kaina yra mažesnė, nei panašių 

prekių esančių rinkoje, bet paskirstomų vykdant kitokią strategiją. Klientas prekę gali rasti daugumoje prekybos vietų. 

Parduodama daugiau prekės vienetų, kas naudinga gamintojui ir galima mažinti vieneto savikainą. Perpardavėjams 

sukuriama papildoma vertė, nes šios prekės dėl mažesnės kainos nei panašių prekių pritraukia klientą ir jis papildomai 

gali įsigyti kitų siūlomų prekių. Tačiau vykdant šią strategija yra didelė konfliktų grėsmė tarp perpardavėjų. Gamintojas 

turi mažą kontrolę, o pati prekė yra siūloma daugelyje prekybos vietų, bet niekur nėra aukšto klientų aptarnavimo susijusio 

su preke. Šis paskirstymų kanalas tinka dažno ir paprasto naudojimo prekėms, kurios nereikalauja išskirtinio aptarnavimo.  

 

Išvados 
 

Paskirstymo kanalai – tarpusavyje susijusios grandys, vykdančios prekių, paslaugų, informacijos ir finansinių 

duomenų judėjimą nuo gamintojo iki galutinio vartotojo, o paskirstymo kanalų dalyviai tai, gamintojas, didmeninis, 

mažmeninis perpardavėjai ir galutinis vartotojas. Paskirstymo kanalų strategijos: išskirtinė, atrankinė ir intensyvi. 

Išskirtinė – vienas perpardavėjas, kuris klientui suteikia išsamią informaciją ir kokybišką aptarnavimą, vykdo glaudų 

bendradarbiavimą su gamintoju. Atrankinė – keli perpardavėjai, siūlo prekę didesnei rinkos daliai, bet nesuteikia 

aukščiausios kokybės aptarnavimo. Gamintojas neturi stiprios klientų aptarnavimo kontrolės. Intensyvi – perparduoti 

prekę gali visi atitinkantys minimalius gamintojo reikalavimus, konkuruojama siūlant mažiausią kainą, bet klientams nėra 

siūlomas papildomas aptarnavimas susijęs su preke. Gamintojas renkasi kokią strategiją taikys, priklausomai nuo prekės 

ir būtino jai suteikti aptarnavimo. 

Papildoma vertė, kurią gauna paskirstymo kanalo dalyviai, esant intensyviai, atrankinei ir išskirtinei strategijoms 

yra skirtinga. Klientas, geriausio aptarnavimo gali tikėtis esant išskirtiniam paskirstymui, o mažiausios kainos 

intensyviam. Perpardavėjas, norintis specializuotis vienoje srityje turi ieškoti gamintojo taikančio išskirtinę paskirstymo 

strategiją. Norėdamas diferencijuoti asortimentą, gali ieškoti tiekėjo, kuris naudoja atrankinę arba intensyvią strategiją, 

reikės mažiau dėmesio skirti klientų aptarnavimui ir prekė pritrauks klientų dėmesį prie kitų prekių. Gamintojas, norintis 

savo prekės didžiausios sklaidos turi taikyti intensyvų paskirstymą, bet jeigu prekė yra sudėtinga, reikia ieškoti 

perpardavėjo, kuris įsigilintų į prekę ir būtų jos žinovas-išskirtinis perpardavėjas. Kiekvienam paskirstymo kanalo 

dalyviui, svarbu suprasti, kokią papildomą vertę galima gauti ir kokią reikia suteikti kitiems kanalų dalyviams, 

priklausomai nuo esamos strategijos.  
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Summary 

ADDED VALUE CREATED BY STRATEGIES OF DISTRIBUTION CHANNELS 

Customer service is taking a growing part in distribution channels of sales companies, which is mainly related to the problems 

of sales and the changes of power of the market participants. Nowadays there are being created more and more different goods but not 

all of them reach the final customer the same way – that depends on distribution channels. Distribution channels strategies are: 

exclusive– when there is only one distributor, selective– a few distributors, intensive– all distributors who want to distribute the 

products are welcome to do that.  Exclusive distribution channel is being used when in the product sales it is trying to achieve a high 

level customer service. Selective distribution channel is being used when it is wanted to offer the goods in a few different places and 

the goods would get the main needed services. In the intensive distribution channel the goods can be distributed by anyone who meets 

the minimum requirements made by the manufacturer, in the market it is being competed by offering the smallest prices of the goods, 

but no additional service is usually offered in this case. The Manufacturer chooses witch distribution channel to choose according to 

its goods, the needed service for the goods and also considering witch channel will give the best added value for the members of the 

chosen distribution channel. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Vilma Tamulienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LOGISTIKOS ŪKIO ŠAKA, TENDENCIJOS IR PRAKTIKA 

Arnoldas Bendaravičius 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Dabartinė vartotojiška visuomenė vis dažniau ir dažniau naudoja šiuolaikines technologijas kiekvienam savo 

žingsniui, todėl šis veiksnys diktuoja logistinių procesų atsiradimą bei jų raidą. [1] Gyvenimo tempui greitėjant, 

kokybiškos ir visapusiškos logistikos paslaugos eina vienu žingsniu kartu su inovacijomis ir, be jokios abejonės, yra 

įvardijamos kaip prioritetinės ūkio šakos daugelyje valstybių, kurios nuolatos ieško būdų, kaip patobulinti vežimo 

procesus, transporto priemones ir kaip pakelti bendrą šios ūkio šakos lygį. Logistikos ūkio šaka daugelyje šalių yra viena 

iš prioritetinių, kuriai skiriamas ypač didelis dėmesys ir investicijos. Šios ūkio šakos atstovai turi labai geras galimybes 

plėstis bei kurti verslą, nes prognozuojamas nuolatinis šių paslaugų poreikio didėjimas tik įrodo, kad siūlomas logistikos 

paslaugų kiekis rinkoje yra nepakankamas.  

Krovinio pervežimas leidžia likviduoti teritorinį skirtumą tarp gamintojų ir vartotojų grupių.  Norint efektyviai 

atlikti šį procesą, būtina skirtingo ilgio veiksmų grandinė: medžiagų vežimas, sandėliavimas ir saugojimas, 

komplektavimas ir įpakavimas, maršruto parinkimas, eismo grafikų sudarymas, transporto priemonės parinkimas, 

krovinio sekimas ir priežiūra, kuriuos apjungus į visumą gauname logistikos paslaugas. [2] Norint sumažinti įmonės 

išlaidas ir gauti palankesnes sąlygas iš tiekėjų (paslaugų nuolaidas), svarbu nuolat sekti bei lyginimas išlaidas pagal 

laikotarpius, o kartais net sudaryti klasterius su kitomis bendro tikslo siekiančiomis įmonėmis. [3] Praktika rodo, kad 

jungimasis į sąjungas ir organizacijas padeda logistikos įmonėms mažinti kaštus bei didinti savo konkurencingumą. 

Ilgalaikės sutartys su gausesniu paslaugų paketo pardavimu kiekvienam pardavėjui reiškia užtikrintas pajamas ir verslo 

sėkmę, todėl įmonės yra ypatingai suinteresuotos parduoti kuo didesnį kiekį paslaugų. 

Tyrimo problema – neefektyvus logistikos įmonių veiklos valdymas. 

Tyrimo tikslas – pateikti efektyvios logistikos įmonės valdymo sprendimus. 

Tyrimo objektas – logistikos įmonė. 

Uždaviniai: 

1. Aptarti teorinius logistikos ūkio šakos ypatumus; 

2. Nurodyti įmonės veiklos kaštų mažinimo galimybes; 

3. Įvardinti personalo kaitos reikšmę logistikos įmonei; 

4. Atskleisti transporto įmonėje įdiegtų naujausių informacinių technologijų tendencijas bei teikiamus 

privalumus; 

5. Įvardinti ekonomiško vairavimo naudą transporto įmonėms. 

 

Rezultatai 
 

Logistika apima visas operacijas: nuo žaliavos išgavimo iki gatavo produkto. Nuolat kintančios transporto rinkų 

tendencijos, politiniai sprendimai, kuro kainų svyravimai, konkurencinga darbuotojų motyvacinė sistema bei šiandien 

ypač sparčiai auganti transporto priemonių draudimo kaina priverčia logistikos įmones skaičiuoti savo išlaidas, kaip 

niekad anksčiau. [4] Dažniausiai procentinės patiriamos veiklos sąnaudos yra gana didelės, todėl kiekviena transporto 

įmonė privalo įvertinti savo siūlomų paslaugų pelningumą ir jų pastoviuosius kaštus, kurie parodys tikrąjį pelningumą ir 

suteiks galimybę įmonės akcininkams bei vadovams priimti tinkamus sprendimus dėl tolimesnės veiklos vykdymo. [5] 

Pagal atliktą „Google Scholar“ paiešką, pasitelkus raktinius žodžius „logistika“ ir „transportas“ iš visų rezultatų buvo 

atrinkti trys autoriai, kurie tiksliausiai apibūdina logistikos terminą. (1 lentelė). 
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1 lentelė. Kaip skirtingi autoriai apibūdina terminą „logistika“? 

Autorius Logistikos apibrėžimas 

A. M. Gadžinskis 

(2000) 

Planavimo, įdiegimo ir kontrolės procesas, racionalaus ir efektyvaus prekių, 

paslaugų judėjimo ir su tuo susijusios informacijos nuo pradinio taško iki galutinio 

vartotojo, siekiant patenkinti kliento poreikius. [6] 

E. Palšaitis ir R. 

Palšaitis (2001) 

Mokslas apie žaliavų tiekimo, gamybos planavimo, gamybos kontrolės ir 

efektyvaus pagamintų produktų judėjimo iš gamybos vietos į vartojimo vietą derinimą, 

siekiant užtikrinti reikiamos kokybės ir reikiamo kiekio produktų pristatymą į reikiamą 

vietą ir reikiamu laiku, kad įmonė gautų kuo didesnį pelną. [7] 

J. A. Urbonas (2005) 

Prekės siuntėjo ir prekės gavėjo bendradarbiavimas, leidžiantis pasiekti ir 

realizuoti konkurencinius pranašumus, garantuojančius papildomos naudos sukūrimą 

tarptautiniame ekonominiame bendradarbiavime. [8] 
 

Taigi, Autoriaus A. M. Gadžinskio apibrėžimas įvardina logistiką kaip procesą, kuris orientuotas į kliento poreikių 

petenkinimą. Autoriai E. ir R. Palšaičiai apibrėžimą traktuoja labai panašiai ir jį įvardija kaip mokslą, kuriame egzistuoja 

efektyvumo rodikliai bei žaliavų ir gamybos planavimo rodikliai. Trečiojo autoriaus J. A. Urbono įžvalgos priverčia 

skaitytoją apibendrintai pagalvoti, kad visas procesas yra dviejų šalių bendradarbiavimas ir sutarimas atliekant paslaugą. 

Apibendrinant galima teigti, kad daugelyje logistikos apibrėžimų nurodoma, kad logistika apima planavimo ir kontrolės 

procesus, susijusius su prekių judėjimu ir laikymu iki tol, kol pristatoma vartotojui.  

Įmonės siekdamos maksimalaus pelno vis dažniau pasitelkia trečiųjų šalių logistiką, kuri leidžia suteikti savo 

klientams pilną paslaugų paketą. Taigi, logistikos uždavinys yra efektyviausiu būdu pateikti klientams reikalingas prekes, 

pristatyti krovinius į reikiamą vietą kuo mažesne kaina ir reikiamu laiku („just in time“). [9] Kiekviena įmonė savo 

pagrindiniu veiklos tikslu turėtų iškelti tokią užduotį: svarbiausia yra gamybos išlaidų mažinimas. Tai gali būti pasiekta 

integruojant logistikos veiklas, tokias kaip sandėliavimas, atsargų valdymas, užsakymų tvarkymas, informacijos 

valdymas ir apdorojimas, kartu su gamybos valdymu bei rinkodara. [10] Tikslingai koordinuojant logistikos veiklą, 

galima racionaliai paskirstyti vartotojų aptarnavimo, transportavimo, sandėliavimo, atsargų valdymo, užsakymų 

tvarkymo, žaliavų pirkimo ir produkcijos paskirstymo išlaidas. Nuo to, kaip yra paskirstomi riboti ištekliai, priklauso 

įmonės veiklos pelningumas, kuris puikiai pavaizduotas žemiau esančioje schemoje (1 pav.). 

 

1 pav. Logistikos ir rinkodaros komponentų sąsajos. [11] 
 

 

Galima drąsiai teigti, jog verslo įmonėms svarbiausias dalykas yra teikiamas produktas, kuris yra įmonės pajamų 

šaltinis. Visi klausimai ir pakeitimai, kurie gali pakeisti gaunamų pajamų dydį privalo būti vykdomi tik personalo, 
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gebančio įvertinti produkto teigiamus ir neigiamus bruožus bei jo reikalingumą įmonei. Profesionalus, patikimas bei 

lojalus personalas šiandieniniame logistikos versle yra ypač trokštamas, bet kartu ir sunkiai surandamas dalykas. Taip yra 

dėl to, kad į Lietuvą plūstančios užsienio logistinės įmonės, steigia savo skyrius ir ypač didina konkurenciją ne tik verslo 

bet ir personalo srityje. Užsienio įmonės sukuria brangesnę „darbo jėgą“, kadangi gali pasiūlyti didesnius atlyginimus, 

lyginant su Lietuvos verslo įmonėmis, todėl mūsų šalies verslo įmonės, siekdamos lygiuotis į tarptautinę rinką ir taip 

išsaugoti pelningą darbuotoją, turėtų periodiškai peržiūrėti ir stengtis gerinti darbuotojui siūlomas sąlygas, taip pat didinti 

darbo užmokestį. Ne paslaptis, jog dažnam darbuotojui atlyginimas yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jis dirba 

tam tikroje įmonėje. Taigi, darbo užmokesčio padidinimas reikšmingai paskatina bet kurios pozicijos darbuotoją pasilikti 

įmonėje ir siekti dar geresnių asmeninių darbo rezultatų. [12] Visa tai yra labai naudinga bet kuriai transporto įmonei, 

kadangi darbai vykdomi greitai, be klaidų, o pelnas vis didėja. Kita vertus, kartais nutinka ir taip, jog įmonę „palieka“ 

labai produktyvūs darbuotojai, tuomet tenka ieškoti naujo darbuotojo ir tinkamai apmokyti naujai priimtą asmenį, kas 

užima daug laiko, taip pat yra patiriami ir materialiniai nuostoliai, kadangi naujas darbuotojas neuždirba įmonei tiek, kiek 

prieš jį dirbęs, o apmokantysis gaišta laiką, kurį galėtų skirti savo darbo užduotims atlikti. [13] Žemiau esančioje lentelėje 

(2 lentelė) pateikta personalo kaitos priežastys, kurios gali būti vidinės arba išorinės. 

2 lentelė. Personalo kaitos priežasčių skirstymas 

Personalo kaitos priežasčių tipas Personalo kaitos priežastis 

Darbuotojų samdos principai 

Įmonės viduje kylančios priežastys 

Valdymo stilius 

Pripažinimo trūkumas 

Konkurencinės atlygio sistemos nebuvimas 

Nepalankios darbo sąlygos  

Padėtis darbo rinkoje  

Įmonės išorėje kylančios 

priežastys 
Infrastruktūra 

Geresnės sąlygos kitose įmonėse 

  

Taigi, darbuotojų kaita vyksta dėl įvairiausių veiksnių, atsirandančių tiek dėl darbuotojų asmeninių, tiek dėl pačios 

įmonės išorėje ar viduje kylančių priežasčių.  

Kuomet prabylama apie logistikos įmonių veiklos gerinimą, visada minima frazė „efektyvumo didinimas“. Tai 

tarsi du neatsiejami dalykai, tačiau tikrai ne kiekvienas darbuotojas galėtų pateikti tikslų atsakymą į klausimą: „kaip 

tinkamai patobulinti įmonės veiklą, kad būtų pasiektas didesnis efektyvumas?“ . Pirmas žingsnis siekiant padidinti 

efektyvumą – tai nuodugnus įmonės vidinių procesų ištyrimas ir jų standartų nustatymas. Pasitelkus šiuolaikinės 

informacines technologijas ir specializuotus verslo valdymo būdus, procesai įmonėje būtų atliekami kur kas greičiau ir 

efektyviau. [14] Tuomet rezultatus būtų galima lyginti konkrečiu laiku (būtent tą mėnesį ar dieną) ir pagal juos įvertinti, 

kokį indėlį įmonės rezultatams suteikia skyrius ar atskirai kiekvienas darbuotojo. Tai būtų labai naudinga, kadangi 

akcininkas ar įmonės vadovas visada nori matyti atliktų veiksmų piniginę išraišką, pavyzdžiui: kokios buvo programų 

įdiegimo kainos bei jų atnešta finansinė nauda įmonei, ar per sutaupytą laiką, dėka greitesnio verslo valdymo, buvo 

sugeneruota daugiau pajamų, ar, vis dėlto, rezultatas liko nepakitęs, o išleisti pinigai traktuojami kaip nepasiteisinusi 

investicija? 

Kiekviena transporto įmonė, siekianti užsitikrinti aukštesnę poziciją rinkoje, pirmiausia privalo tiksliai išgryninti 

iškilusias problemas ir jas greitai spręsti. Kita vertus, dažnai nutinka taip, kad problemų, kurios įvardijamos kaip kliūtis 

verslui, negalima išspręsti dėl nuolat augančios konkurencijos, įvairių mokesčių didinimo bei kylančių kainų. [15] Užimti 

lyderių poziciją konkurencingoje rinkoje galima tik atsisakius pasenusių įrankių ir diegiant informacinių technologijų 

inovatyvias programas, tokias kaip transporto priemonių sekimas, elektroninių dokumentų pildymas, vairuotojo darbo ir 

poilsio laiko reguliavimas bei automatinis maršruto tikslinimas esamuoju laiku. Tuomet visi krovinio „kelionės“ 

klausimai sprendžiami greičiau ir su mažesne klaidos tikimybe. Dėka technologijų krovinių srauto valdymas tampa 

paprastesnis, o turint vieną duomenų bazę dirbti su duomenimis bei juos apdoroti galima paprasčiau. Darbuotojas, gavęs 

užklausą iš kliento, gali jam pateikti pasiūlymą per keletą sekundžių, o, matydamas visą paslaugos eigą realiu laiku, 

suteikti visą detalią informaciją klientui apie jo užsakytos paslaugos vykdymą ar krovinio judėjimo maršrutą. Kitas 
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teigiamas informacinių technologijų bruožas – mažesnės vadybininko darbo laiko sąnaudos ties vienu kliento užsakymu. 

Taip žymiai padidinamas darbo našumas ir darbuotojas aptarnauja daug daugiau klientų per laiko vienetą lyginant su 

ankstesnėmis klientų aptarnavimo sistemomis. [16] Negana to, pažangios sistemos leidžia saugoti slaptą įmonės 

informaciją bei komercines paslaptis. Dažniausiai tokiais duomenimis turi teisę disponuoti tik keletas įmonės darbuotojų, 

kuriems suteikta prieiga pagal jų pareigybes. Be viso to, įmonės veiklos tobulinimui didelę įtaką daro ir diegiamos vidinės 

programos. Jos automatiškai susistemina bei grupuoja duomenis, turi galimybę uždėti saugiklius, kurie automatiškai 

koreguoja atsiradusius klaidingus duomenis darbo procese, o tai lemia greitą ir efektyvų naujo darbuotojo integravimą į 

veiklos procesą bei trumpesnį jo apmokymą.  

Transporto priemonių patiriamos išlaidos degalams ir keliams privalo būti įvertinamos kiekvieną kartą prieš 

pateikiant kainą klientui už krovinio pervežimą. Pastaruoju metu transporto rinkoje itin daug kalbama apie degalų 

taupymą. Dažnai aptariamos modernios technologijos sunkiasvorėse transporto priemonėse, padedančios taupiau vairuoti. 

Bet, vis dėlto, ekonominio vairavimo specialistai pripažįsta, kad pagrindinis taupaus vairavimo faktorius kelyje – 

vairuotojas, todėl dažnai vadybininkas seka vairuotojo veiksmus ir siunčia jam pastabas, kurios padėtų sutaupyti kuro 

kaštus. Kiekvienas vairuotojas turėtų būti supažindintas su ekonomiško vairavimo ypatumais ir stengtis nuolat jais 

vadovautis. Transporto priemonių gamintojai pateikia informaciją, kad vairuotojas, kuris transporto priemonę 

eksploatuoja pagal visas ekonomiško vairavimo taisykles gali sutaupyti apie 15-20 proc. degalų sąnaudų kiekvienam 

maršrutui. Ekonomiško vairavimo taisyklės aiškiai nurodo rekomenduojamas variklio apsukas važiuojant  įkalne, 

maksimalų greitį pakrautai ar tuščiai transporto priemonei. Šiais „protingo“ vairavimo principais būtina vadovautis tam, 

kad transporto priemonė būtų tausojama, o eismo saugumas užtikrintas. Didelėse transporto įmonėse net ir nedidelis 

kiekvienos transporto priemonės kuro taupymas prisideda prie įmonės pelno, kadangi, susumavus visų turimų 

sunkvežimių sutaupytą kurą, skaičiai būna išties dideli, o tai džiugina įmonės vadovą. [17] 

Jeigu nepavyksta sutaupyti kuro sąnaudų sąskaita, tuomet bandoma mažinti išlaidas ieškant pigesnių kuro tiekėjų. 

Privalu įsivertinti kuro operatorių siūlomas kainas ir, padarius kainų analizę, nustatyti pigių ir brangių degalinių vietas, 

kuriose būtų pilnai pripildomi transporto priemonių bakai. Deja, ne visos įmonės skiria pakankamą dėmesį sąnaudų 

kontrolei, todėl jų priimami užsakymai atneša tik nežymų pelną įmonei.  Apibendrinant viską, galima teigti, kad taupymas 

– tai ne vargšų dalia. Greičiau šiuolaikinės, nuolat tobulėjančios įmonės požymis. Todėl svarbu sistemingai analizuoti 

veiklos rodiklius ir ieškoti būdų ją optimizuoti. 

 

Išvados  
 

1. Logistikos paslaugas galima įvardinti ne tik kaip atsagų, žaliavų judėjimą, bet ir kaip susijusios informacijos 

valdymą. Siekiant užtikrinti logistikos paslaugų efektyvumą, privaloma didelį dėmesį skirti teisingam planavimui, 

įgyvendinimui bei kontrolės užtikrinimui, nes tik puikiai atliktos paslaugos patenkina vartotojų poreikius.  

2. Dažniausiai įmonės turi savo veiklos standartus bei nusistovėjusią tvarką. Esant įvairioms veikloms, svarbu 

žinoti jų atlikimo bei taikymo standartus. Norint maksimaliai išnaudoti vidinius resusrus yra būtina taiykti plačiai 

paplitusius ISO vadybos standartus, kurių taikymas kasdieninėje praktikoje įmonei padeda konkuruoti su kitomis ES 

šalimis. 

3. Kokybė yra paslaugų sektoriaus funkcionalumo pagrindas. Įmonės personalo nuolatinis tobulinimasis ir 

paslaugų kokybės gerinimas suteikia įmonei konkurencinį pranašumą.  

4. Darbuotojų lojalumas leidžia įmonei tendencingai gerinti paslaugų kokybę ir stiprinti savo pozicijas, todėl labai 

svarbu investuoti į personalą ir palaikyti kuo mažesnį darbuotojų kaitos rodiklį. Ilgamečiai darbuotojai, kurie puikiai 

išmano savo darbo specifiką, gali lengviau įžvelgti įmonės kaštų mažinimo galimybes, kurios leistų dirbti pelningiau.  
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Summary 

 

LOGISTICS, TENDENCIES AND PRACTICES 
 

Many countries are focusing on the logistics sector and its development and are making it a priority. Regarding enterprise level, 

each company develops a new or improves its existing logistics system according to its needs. In today‘s society logistical services are 

increasingly needed so all companies which provide logistics services have good opportunities to expand and start business in this area. 

Even with the high demand, the level of competition in this branch of economy remains very high and is constantly growing. Logistics 

companies that want to be competitive have to use the most advanced technology and make great efforts to reduce costs and maintain 

professional staff. Each company strives to reduce costs in even the simpliest ways: for example, by teaching drivers to drive 

economically and thus saving fuel. Large staff turnover and migration between competing companies are a daily occurence in the 

logistics sector and this only proves that this branch of economy is particularly interesting, important and profitable. 

 

Darbo vadovas: doc. dr. Rimantas Dapkus, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ŽALIAVINIO PIENO PARDAVIMO KANALŲ ALTERNATYVOS 

Sigutė Berštautaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Pieno sektorius turi gilias tradicijas ir yra viena pagrindinių žemės ūkio šakų Lietuvoje, o tarp Europos Sąjungos 

šalių Lietuva yra viena labiausiai besispecializuojančių pieno perdirbimo srityje. Beveik 2 proc. šalies bendrosios 

pridėtinės vertės sukuria pieno gamybos, perdirbimo ir mažmeninės prekybos grandys. Kadangi sektoriuje dirba 65,3 

tūkst. gyventojų, jis yra ypatingai svarbus kaimo ir rajono gyventojų užimtumui. 

Pienas yra greitai gendanti žaliava, reikalaujanti laiku priimamo sprendimo dėl jos realizavimo, todėl labai svarbu 

iš anksto numatyti žaliavos paskirstymo kanalus. Pieno gamintojų tikslas – iš gaminamos žaliavos gauti kuo daugiau 

pelno, optimaliai padengiant gamybos kaštus. 

Šiuolaikinė pieno gamintojų verslo aplinka tampa vis labiau nepastovi, mažiau nuspėjama, ūkininkų netenkina 

pieno supirkimo kainos, norint išsilaikyti rinkoje, jie priversti ieškoti kitų žaliavinio pieno paskirstymo kanalų alternatyvų, 

atitinkančių pasikeitusias aplinkybes. Gamintojų lūkesčius tenkinanti paskirstymo kanalų pasirinkimo sėkmė priklauso 

nuo ją įgyvendinančiųjų gebėjimų, kvalifikacijos ar turimų išteklių. Tačiau vien asmeninės iniciatyvos nepakanka, nes 

susiduriama su išoriniais verslo aplinkos veiksniais, kurie sukuria ar lemia nepakankamai paskatų paskirstymo kanalo 

pasirinkimui (Zaleckienė, 2008). 

Tyrimo objektas – žaliavinio pieno pardavimo kanalai.  

Tyrimo tikslas – išanalizavus žaliavinio pieno realizavimo galimybių ypatumus, pasiūlyti pardavimo kanalų 

alternatyvas, orientuotas į ūkio veiklos pelningumą. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apžvelgti Lietuvos pieno sektoriaus, pienininkystės ūkių ypatumus, atskleidžiant esamą situaciją rinkoje. 

2. Išanalizuoti žaliavų ir prekių paskirstymo pardavimo sampratą teoriniu aspektu. 

3. Ištirti žaliavinio pieno pardavimo kanalų alternatyvas teoriniu aspektu. 

Tyrimo metodai – naudota mokslinės literatūros analizė ir sintezė, statistikos duomenų analizė, loginis 

abstrahavimas, antrinių duomenų analizė, vertinimas, sisteminimas, grafinis vaizdavimas. 

 

Rezultatai  
 

71 proc. visų Lietuvos pieno gamintojų, parduodančių pieną perdirbti ar tiesiogiai vartoti, yra itin maži ūkiai (1 

pav.), laikantys 1-5 melžiamas karves, o beveik trečdalis šiuo metu Lietuvoje veikiančių kooperatyvų turi penkis ir mažiau 

narių (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 2017). 

 

 

 

1 pav. Gamintojų, pardavusių pieną supirkėjams per 2017 m. dvylika mėnesių, struktūra pagal 

laikomas melžiamas karves (ŽŪIKVC, 2017) 

 

Lietuvoje 2015 m. iš viso buvo 53 tūkst. pieno ūkių, 2016 m. – 47 339, 2017 m. – 41 611. Apie 60 proc. šių ūkių 

parduoda pieną supirkimo įmonėms. 2017 m. ŽŪIKVC duomenimis, ūkių, laikančių 1-5 karves, palyginti su 2016 m. 

sumažėjo 12,5 proc., o tai reiškia, kad kaimas traukiasi. Didžioji dalis šalies pieno pagaminama nedideliuose ūkiuose: 

ūkiai nuo 15 karvių, kurių yra apie 13 proc., parduoda maždaug 74 proc. pieno. 

18014, 71%

4163, 16%

3229, 
Gamintojai, turintys 1 - 5
karves

Gamintojai, turintys 6 - 14
karvių

Gamintojai, turintys 15 ir
daugiau karvių
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Pienas parduodamas iš 244 tūkst. karvių – 90 proc. pieninių karvių, laikomų Lietuvoje. Palyginti su 2016 metais, 

2017 m. pieno supirkta 1,2 proc., o su 2015 m. – 2,9 proc. mažiau. Beveik du trečdalius - 60 proc. – iš viso Lietuvoje 

parduodamo pieno supirko 5 didžiausios pieno perdirbimo įmonės. 2017 m. vasarą kilusi pieno kaina aukščiausia buvo 

spalį, bet lapkritį vėl pradėjo kristi žemyn ir buvo 1,4 proc. mažesnė negu spalį (Mano ūkis, 2018). 

Lietuvoje esminė problema yra smulkių ūkių dominavimas, iš to seka mažas efektyvumas, nepakankama pieno 

kokybė, didesnės gamybos sąnaudos, dideli surinkimo kaštai, žema kaina už pieną, ūkių nuostoliai ir priklausomybė nuo 

ES bei nacionalinės paramos. 

Nepaisant didžiulių ES ir nacionalinių investicijų, struktūriniai pokyčiai vyksta per lėtai. Per 10 metų Lietuvoje 

vidutinis karvių skaičius ūkyje išaugo nuo 3-ų iki beveik 6-ių, palyginimui, Estijoje – nuo 13-os iki 38-ių. Vyrauja 

vyresnio amžiaus ūkininkai (jaunesni nei 45 m. sudaro tik 20 %), ūkių verslumo lygis išlieka žemas – prekiniai ūkiai 

sudaro tik 58 % pieno ūkių, tai lemia, kad į pieno supirkimo rinką patenka tik 83 % pagaminto kiekio (ŽŪIKVC). 

 

Paskirstymo  kanalų samprata ir reikšmė 
 

Paskirstymas yra vienas svarbiausių rinkodaros komplekso elementų, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius 

su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo, nes net ir pagaminus prekę, atitinkančią vartotojų poreikius, nustačius 

vartotojui priimtiną kainą, parengus prekės rėmimo strategijas, visas darbas neteks prasmės jei prekė nepasieks vartotojų 

(Pranulis ir kt.,2012).  

Anot A. Rushton (2017), nustatant atitinkamus kanalo tikslus (2 pav.), reikia apsvarstyti keletą kanalų 

charakteristikų, kurios apima rinkos, produktų ir konkurencingumo ypatybes. Šie skirtingi veiksniai turės įtakos 

sprendimams, kurių reikia imtis kuriant kanalą ir kuris bus naudojamas paskirstymo sistemoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Paskirstymo kanalo tikslai (sudaryta autorės pagal A. Rushton, 2017) 
 

Kaip matyti, iš pateiktų paskirstymo kanalo tikslų, paskirstymo kanalo parinkimas yra ilgalaikis sprendimas susijęs 

su kitais marketingo komplekso elementais ir bendrais įmonės tikslais: pelno augimu, rinkos dalies plėtojimu ir kt. 

Paskirstymo kanalo pasirinkimą ir strategiją sąlygoja ir įtakoja kanalo ilgis, tarpininkų skaičius, paskirstymo 

intensyvumas ir pan. Daugiau įtakos tam turi ir tokie veiksniai (3 pav.) kaip  įmonės mikroaplinka – vartotojai, 

konkurentai, taip pat pačios įmonės finansinė padėtis, veiklos organizavimas, vadovų prioritetai.  

Teisingai parinkta  paskirstymo kanalų strategija padidina apyvartą ir padeda sumažinti išlaidas. 

 

 
 

3 pav. Paskirstymo kanalo pasirinkimą įtakojantys veiksniai (sudaryta autorės pagal V. Pranulį, 2012) 

 

Remiantis šių veiksnių analize, gamintojas turi įvertinti paskirstymo kanalų alternatyvas ir pasirinkti labiausiai 

tinkamą (- as). Analizuojant ir vertinant alternatyvas, ypač daug dėmesio reikėtų skirti vartotojui, jo poreikiams bei 

įpročiams. Taip pat yra labai svarbus ir požiūris į konkurentus (Pranulis ir kt., 2012)). 

VEIKSNIAI

KONKURENTAI

(jų skaičius, dydis, jų 
paskirstymo kanalai)

VARTOTOJAI

(jų perkamoji galia, pirkimo 
įpročiai)

ŪKIO dydis, 
finansinis pajėgumas, 

geografinė padėtis

TARPININKAI

(jų kiekis, kompetencija, 
kaštai)

KAINA

(siūloma supirkėjo)

 TIKSLAI Tinkamai 

paskirstyti 

Aprėpti rinką ir 

jos tikslinius 

segmentus 

Efektyviai 

panaudoti paskirstymo 

išlaidas 

Užtikrinti 

konkurencingumą 

Garantuoti 

pajamas 
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Prekių paskirstymo kanalai daro esminį poveikį gamintojo kaštams ir pajamoms. Gamintojai, pasirinkdami tam 

tikrą kanalą, dažniausiai ilgam susieja savo įmonę su kitomis įmonėmis – partneriais, užmezga su jomis dalykinius ryšius. 

Pagrindinės priežastys, dėl kurių reikėtų keisti, tobulinti, modifikuoti žaliavinio pieno paskirstymo kanalą ar net 

diversifikuoti veiklą: 

• žaliavinio pieno supirkimo kainos mažėjimas; 

• derybinių galių su pieno rinkos dalyviais susilpnėjimas dėl interesų nesuderinamumo; 

• sumažėjęs pieno gamintojų atsparumas rinkos svyravimams; 

• mažos žaliavinio pieno eksporto galimybės; 

• trumpos trukmės sutartys su pieno perdirbėjais (Konkurencijos taryba, 2015); 

• augantis vartotojų susidomėjimas aukštos kokybės, ,,labiau natūraliu“ ir vietinės gamybos maisto 

produktais. 

Numatant optimalaus paskirstymo kanalo struktūrą, reikia įvertinti informaciją apie rinką, kanalo dalyviams 

darbus pasiskirstyti taip, kad prekės judėjimas vyktų nepriekaištingai ir efektyviai. Paskirstymo kanalo forma kuriama 

remiantis kanalo struktūra ir priklauso nuo to, kuris paskirstymo kanalo dalyvis imsis aktyvaus vadovavimo. Kotler ir kt. 

(2003) rekomenduoja penkias stadijas, o McCarthy ir kt. (1991) – septynias. P. Kotler ir kt. (2003) siūlomi etapai 

pavaizduoti  4 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Paskirstymo kanalo parinkimo modelis (P. Kotler ir kt. 2003) 

 

Dabartinės būklės analizė 
 

 

Kokį žaliavinio pieno paskirstymo būdą pasirinkti, sprendžia patys pieno gamintojai (5 pav.), įvertindami 

supirkimo kainą, finansines ūkio galimybes (ar apsimoka turėti pieno šaldymo įrangą, logistikos kaštai) , žmogiškuosius 

išteklius, vartotojus, ir kitus veiksnius, tačiau  svarbu pasirinkti tokį paskirstymo kanalą, kuris mažiausiomis sąnaudomis 

sukurtų didžiausią pelną. 

Pirkėjų poreikių analizė 

Paskirstymo kanalo tikslai 

Svarbiausių galimybių išskyrimas 

Pagrindinių alternatyvų išskyrimas 

Paskirstymo kanalo formos 

projektavimas 
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5 pav. Žaliavinio pieno pardavimo kanalai (sudaryta autorės) 

 

Trumpa žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinė – tai riboto skaičiaus smulkiųjų ūkinės veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, derinant transportavimo, platinimo, 

rinkodaros, reklamos bei kokybės valdymo veiklą, siekiant, kad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją“ (LR Žemės 

ūkio ministerija, 2018). Skatinant trumpą tiekimo grandinę smulkieji ir vidutiniai ūkininkai gali tapti konkurencingi ir 

diktuoti kainas bei nustatyti produkcijos kokybės lygį rinkoje. Trumpa grandinė užtikrina, kad  ūkininkai savo produkciją 

galėtų pardavinėti tiesiogiai, be tarpininkų, kas didintų jų pelną. Norėdami sumažinti kainų svyravimus, sustiprinti savo 

derybines galias, užtikrinti sektoriaus gyvybingumą ir konkurencingumą, ūkininkai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir 

steigti trumpas tiekimo grandines 

Įprastas alternatyvios maisto tiekimo grandinės pavyzdys yra ūkininkų turgūs, kuriame vietiniai ūkininkai 

prekiauja savo ūkyje pagamintais produktais. Tai trumpiausia žemės ir maisto ūkio tiekimo grandinė, kuri užima nedidelę 

(3,4 proc.) Lietuvos rinkos dalį. 

Mobilieji ūkininkų turgeliai – neseniai atsiradusi žemės ūkio produkcijos prekybos forma. Tai alternatyva miestų 

turgavietėms, į kuriuos ūkininkai patekti turėjo ir turi mažai galimybių. Mobiliųjų ūkininkų turgelių koordinatorius – 

žemės ūkio kooperatyvas „Lietuviško ūkio kokybė“. Kooperatyvas vienija daugiau kaip pusšimtį mobiliųjų turgelių, 

bendradarbiauja su daugiau nei 400 ūkininkų ir gamintojų ir sukūrė daugiau nei 1000 darbo vietų. 

Vertės grandinės. Reaguojant į vartojimo tendencijas, vis daugiau dėmesio žemės ūkio ir maisto sektoriuje 

sulaukia išpopuliarinta M. Porter (2015) ,,Vertės grandinės“ idėja. Vertės grandinė sukuriama organizacijai vykdant 

veiklų seką – nuo žaliavų įgijimo iki gatavo gaminio pardavimo vartotojui. 

 „Vertės kūrimas yra procesas, kai žemės ūkio produktas iš pirminės būsenos pakeičiamas į labiau vertingą būseną, 

jo vietą, laiką, vienas savybes kitomis, kurios yra labiau pageidaujamos rinkoje“ (Porter, 2015). Pakeisto produkto vertė 

tampa pridėtine verte, pavyzdžiui, žemės ūkio produktus perdirbant į kitą produktą, pageidaujamą pirkėjų. 

Biotechnologijų taikymas, maisto inžinerija, leidžianti neapdorotus produktus paruošt vartotojams, o paskirstymo 

sistemos restruktūrizavimas sudaro galimybes pridėtinei vertei kurti. 

Nuo vertės grandinės subjektų sugebėjimo valdyti sąsajas tarp visų veiklos rūšių vertės grandinėje, priklauso tam 

tikra pelno marža. Tai, kaip ši marža paskirstoma tarp tiekėjų, gamintojų, pardavėjų ir pirkėjų, priklauso nuo vertės 

grandinės struktūros.  

 

 KANALAS 
                                                                                   Žaliavinio pieno tiesioginis pardavimas ūkyje 

      1 

 

                                                                                        Produktų tiesioginis pardavimas ūkyje 

      2             
                   

 
                                                                        Pieno pardavimas ūkininkų turguose, mobilieji ūkininkų turgeliai 

      3 
  

                                           Produktų pardavimas ūkininkų turguose, mobilieji ūkininkų turgeliai 
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      5  

 

      6 
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Gamintojas Pieno supirkimo punktas Pieno perdirbėjas Vartotojas 

Gamintojas (perdirbantis pieną į produktus) Vartotojas 
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1 lentelėje pristatytos trys maisto vertės grandinės vystymo varomųjų jėgų grupės. Visų vertės grandinės dalyvių 

siekis: padidinti efektyvumą kiekvienoje vertės kūrimo grandyje, pagerinti produktų kokybę ir diferenciaciją, siekiant 

patenkinti besikeičiančias vartojimo tendencijas. 

 

1 lentelė. Vertės grandinės varomosios jėgos (šaltinis: V. Vitunskienė, 2013) 
 

Vertės grandinės vystymo žemės ir maisto ūkyje bendrosios varomosios jėgos 

Produktų kokybės gerinimas Efektyvumo didinimas Produktų diferencijavimas 

Vis labiau aštrėjanti konkurencija 

verčia į   rinką tiekti saugius ir   

aukštos kokybės maisto produktus. 

Tai reikalauja gamintojų,   

perdirbėjų ir mažmenininkų bendrų 

pastangų   stebėti produktų judėjimą 

visoje  tiekimo grandinėje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bendromis gamintojų, 

perdirbėjų ir  pardavėjų 

pastangomis didėja 

galimybė sumažinti kaštus 

ir   padidinti pridėtinę vertę 

bei gamybos  išteklių 

naudojimo efektyvumą.                                                                                                                                                               

Vartotojai  reikalauja naujų produktų, kurie nuo 

analogiškų skiriasi išskirtiniais požymiais, 

tokiais kaip geografinė kilmė, saugumas aplinkai 

ir vartotojui, funkcionalumas ir pan. Tai verčia 

laikytis nustatytų reikalavimų visose produkto 

judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo grandyse 

bei nuoseklios vartotojų informavimo sistemos. 

 

Kiekvienas grandinės dalyvis, naudodamasis savo padėtimi rinkoje ir derybine galia, sieks gauti kuo didesnę šios 

pelno maržos dalį. Tačiau vertės grandinės dalyviai gali kooperuotis ar kitaip bendradarbiauti ir taip padidinti savo 

efektyvumą bei sumažinti sąnaudas tam, kad gautų didesnę pelno maržą. 

Savarankiški ir teisiškai nepriklausomi gamintojai, perdirbėjai ir prekybininkai  vertės grandinėje tampa susaistyti 

bendrų tikslų ir priklausomi vienas nuo kito, nes jie dirba kartu, kad pasiektų šiuos tikslus. 

 

Pasiūlymai žaliavinio pieno realizavimui 
 

Veiklos diversifikavimas. Mokslinėje literatūroje sutinkami du diversifikacijos būdai: vidinis ir išorinis. Vidinis 

– veiklos vystymas apie pradinį branduolį naujų produktų gamybai naudojant vidinius išteklius – laisvus gamybinius 

pajėgumus, infrastruktūrą, darbo išteklius ir kt. Išorinis diversifikacijos būdas dažniausiai remiasi ūkio narių samdomu 

darbu kitose verslo ar viešose organizacijose. Pastarasis diversifikacijos būdas įgyvendinamas be papildomų investicijų 

ir su minimalia rizika.  Vidiniam, priklausomai nuo produkto gamybos specifikos, gali prireikti papildomų investicijų, 

rinkodaros pakeitimų, taip pat padidėja kokybiniai reikalavimai ūkininkams, naudojamai darbo jėgai, jos gebėjimams.  

Jungimasis į kooperatyvus. Labai mažiems ir mažiems pieno ūkiams būdingos proporcingai didesnės logistikos 

išlaidos nei didelėms įmonėms . Tai iš esmės yra dėl to, kad didelės įmonės gali pasinaudoti masto ekonomija. 

Didžiausią naudą pieną kooperatyvams pristatantys pieno gamintojai jaučia tada, kai jie yra kooperatyvo nariai. 

Kooperatyvo narys turi teisę į dalį kooperatyvo pelno, išmokamą dividendų pavidalu, proporcingai pajinio įnašo bei 

įvykdytos apyvartos per kooperatyvą dydžiui. 

Kadangi kooperatyvo narys suinteresuotas kooperatyvo pelningumu, jam nėra ekonomiškai naudinga pieną 

parduoti ne kooperatyvui, nebent kito pirkėjo pasiūlyta kaina būtų tiek didesnė už kooperatyvo mokamą kainą, kad 

padengtų nario dividendų praradimą. Turint omenyje, kad kooperatyvas, disponuodamas didesniu pieno kiekiu, nei 

pavieniai jo nariai, turi galimybę išsiderėti geresnes kainas, situacija, kai nariui kitur yra pasiūloma ženkliai didesnė kaina, 

yra mažai tikėtina. 

Nuo 2012 m. Europos Sąjungoje galiojantis Pieno paketas suteikia išimtis pieno gamintojams ir supirkėjams: jie 

gali burtis į gamintojų organizacijas ir kolektyviai derėtis dėl kainų bendram žalio pieno kiekiui, nepažeisdami 

Konkurencijos įstatymo, ir taip sustiprinti derybines galias. Veiksmingiausias būdas padidinti pieno gamintojų, 

kooperatyvų ir kitų supirkėjų derybinę galią yra padidinti disponuojamo pieno kiekius. 

Eksportas. Dar vienas didžiulis privalumas pieno gamintojams jungtis į kooperatyvus yra tas, kad mažėjant 

žaliavinio pieno supirkimo kainoms vietinėje rinkoje, kooperatyvai ieško naujų pieno realizavimo būdų kaimyninėse 

šalyse. 
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Per metus asociacijai priklausantys kooperatyvai parduoda gana nemažą kiekį – apie 141 tūkst. tonų žaliavos (iš 

viso Lietuvoje per metus parduodama apie 1,4 mln. t pieno), tai leidžia ieškoti kuo palankesnių kainų. Ypač atsigavusi 

pieno rinka yra Lenkijoje ir už tiekiamą žaliavinį pieną jie moka daugiau nei Lietuvos pieno perdirbėjai.  

Gamybos kaštų mažinimas, net ir realizuojant žaliavinį pieną ne pačiu pelningiausiu paskirstymo kanalu, gali 

atnešti didesnį pelną. Pieno gamintojams svarbu tinkamai organizuoti darbus pienininkystės ūkyje, kad net esant žemai 

pieno supirkimo kainai, kuomet žaliavos kaina nepadengia gamybos kaštų, ūkis dirbtų pelningai, būtų konkurencingas ir 

išlaidos gyvuliams prižiūrėti neviršytų gaunamų pajamų. Gyvulininkystės ūkiuose didžiausią sąnaudų dalį sudaro 

išlaidos: pašarams, medikamentams, veterinarinėms paslaugoms, gyvulių sėklinimui, gyvulių draudimui. Taip pat yra 

gamybos išlaidų, tiesiogiai nesusijusių su gyvulių auginimu, t. y. gamybinių pastatų, įrangos, technikos, mašinų 

priežiūros, degalų, elektros, šildymo, darbo pagal sutartį, nuomos mokesčiai, sumokėtos palūkanos, pastatų bei ūkio 

valdymo išlaidos. 

Įmonė turėtų kontroliuoti sąnaudas ir atkreipti dėmesį į tas sritis, kuriose išnaudojama didžiausia biudžeto dalis, 

bei į tas, kuriose sąnaudas galima sumažinti. Kadangi didžiąją pieno ūkio išlaidų dalį - net 60 proc. - sudaro pašarai, o 

didžiausios pajamos (90 proc.) gaunamos iš pieno, tai šiems dalykams vertėtų skirti daugiausia dėmesio. Šėrimo ir pašaro 

įtaka reikšmingiausia, kad karvė būtų geros genetikos, sveika ir produktyvi, teisingai šeriant karves pieno gamybą galima 

padidinti iki 25 procentų. Tinkamas šėrimas kokybiškais pašarais padeda išvengti daugybės sveikatos problemų, užtikrina 

geras karvės reprodukcines savybes ir taip leidžia mažinti išlaidas (LRŽŪM, 2017). 

Svarbu suvokti, kokios priežastys verčia keisti paskirstymo kanalą, bet nepriklausomai nuo jų, kanalo parinkimo 

proceso etapai lieka tie patys. Iškilus būtinybei keisti paskirstymo kanalą, reikia stengtis parinkti tokią jo struktūrą, kuri 

padėtų pasiekti ūkio paskirstymo tikslus. Remiantis užsibrėžtais paskirstymo kanalo tikslais formuojamos atskiros 

paskirstymo užduotys. Parenkant paskirstymo kanalą, jos detalizuojamos, atsižvelgus į rinkos poreikius. Ketvirtajame 

etape nustatomi alternatyvūs paskirstymo kanalo variantai, kurie skiriasi kanalo lygių skaičiumi, paskirstymo 

intensyvumu, kiekvieno lygio tarpininkų tipais. Be to, įvertinama veiksnių įtaka šioms alternatyvoms (5 žingsnis). 

Paskutinis paskirstymo kanalo formavimo etapas – tarpininkų parinkimas.  

Išvados 

1. Lietuvoje esminė problema yra smulkių ūkių dominavimas, iš to seka mažas efektyvumas, nepakankama pieno 

kokybė, didesnės gamybos sąnaudos, dideli surinkimo kaštai, žema kaina už pieną, ūkių nuostoliai ir priklausomybė nuo 

ES bei nacionalinės paramos. 71 proc. visų Lietuvos pieno gamintojų, parduodančių pieną perdirbti ar tiesiogiai vartoti, 

yra itin maži ūkiai, laikantys 1-5 melžiamas karves, o beveik trečdalis šiuo metu Lietuvoje veikiančių kooperatyvų turi 

penkis ir mažiau narių. Didžioji dalis šalies pieno pagaminama nedideliuose ūkiuose: ūkiai nuo 15 karvių, kurių yra apie 

13 proc., parduoda maždaug 74 proc. pieno.   

2. Nustatant paskirstymo kanalo tikslus, reikia apsvarstyti keletą kanalų charakteristikų. Skirtingi veiksniai turi 

įtakos sprendimams, kurių reikia imtis kuriant kanalą. Paskirstymo kanalo pasirinkimą ir strategiją sąlygoja ir įtakoja 

kanalo ilgis (tarpinių grandžių skaičius), tarpininkų skaičius, paskirstymo intensyvumas, įmonės (ūkio) mikroaplinka – 

vartotojai, konkurentai, taip pat pačios įmonės finansinė padėtis, veiklos organizavimas, vadovų prioritetai. Teisingai 

parinkta  paskirstymo kanalų strategija padidina apyvartą ir sumažinti išlaidas. 

3. Kokį žaliavinio pieno paskirstymo būdą pasirinkti, sprendžia patys pieno gamintojai, įvertindami supirkimo 

kainą, finansines ūkio galimybes (ar apsimoka turėti pieno šaldymo įrangą, logistikos kaštai) , žmogiškuosius išteklius, 

vartotojus, ir kitus veiksnius, tačiau  svarbu pasirinkti tokį paskirstymo kanalą, kuris mažiausiomis sąnaudomis sukurtų 

didžiausią pelną. 

            4. Ūkininkai, kurių netenkina gaunamas pelnas iš žaliavinio pieno pardavimo, galėtų savo ūkyje 

diversifikuoti veiklą, užsiimti pieno produktų gamyba, kurių paklausa ir prekinė vertė yra didesnė. 

Kooperatyvas, disponuodamas didesniu pieno kiekiu, nei pavieniai jo nariai, turi galimybę išsiderėti geresnes 

kainas, todėl buvimas jo nariu garantuotų didesnes pajamas. Kooperatyvo narys turi teisę į dalį kooperatyvo pelno, 

išmokamą dividendų pavidalu, proporcingai pajinio įnašo bei įvykdytos apyvartos per kooperatyvą dydžiui. 

Dar vienas didžiulis privalumas pieno gamintojams jungtis į kooperatyvus yra tas, kad mažėjant žaliavinio pieno 

supirkimo kainoms vietinėje rinkoje, kooperatyvai ieško naujų pieno realizavimo būdų kaimyninėse šalyse. 

Gamybos kaštų mažinimas, net ir realizuojant žaliavinį pieną ne pačiu pelningiausiu paskirstymo kanalu, gali 

atnešti didesnį pelną. Ūkis turėtų kontroliuoti sąnaudas ir atkreipti dėmesį į tas sritis, kuriose išnaudojama didžiausia 

biudžeto dalis, bei į tas, kuriose sąnaudas galima sumažinti.   
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Summary 

ALTERNATIVES OF CHANNELS OF RAW MILK DISTRIBUTION 

 

Milk producers do not meet the milk purchase prices, they are forced to look for alternatives to raw milk 

distribution channels. The aim of the research is to propose alternative channel distribution channels geared towards 

profitability of farm activity. To achieve this goal, scientific literature, statistical data and other data are used. The main 

problem in the chain of production in Lithuania is the dominance of small farms. Distribution channel selection and 

strategy is influenced by users, competitors, company's financial position and other factors. A properly selected 

distribution channel strategy boosts turnover and reduces costs. The milk producers themselves decide on the choice of 

raw milk distribution, assessing the purchase price, financial opportunities and other factors, but it is important to choose 

a distribution channel that generates the greatest profit at the lowest cost. 
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EKSPEDICINIŲ ĮMONIŲ IŠORINĖS KOMUNIKACIJOS VALDYMAS 

Gabija Blinstrubaitė 
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Įvadas 

 

Temos aktualumas. Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių ekspedicinės įmonės veiklos efektyvumą yra 

bendravimo proceso užtikrinimas. Neturint gerų komunikacinių ryšių, logistikos įmonės politika ir procedūros negali būti 

veiksmingai perduodamos visoje įmonėje. Šiame procese svarbiausia ekspeditoriui užtikrinti gerą komunikaciją su 

užsakovu ir vežėju siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas ir jų plėtrą, o taip pat svarbu priimti tinkamus sprendimus 

komunikacijos procesams valdyti. Sprendimai turi būti paremti inovatyviais verslo valdymo metodais ir šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis. 

Tyrimo problema – siekiant užtikrinti ekspedicinių įmonių įsitvirtinimą logistikos srityje pasigendama efektyvios 

išorinės komunikacijos tarp kliento ir paslaugų teikėjo bei veiksnių, kurie lemia sėkmingą komunikaciją, valdymo. 

Tyrimo objektas – ekspedicinių įmonių išorinė komunikacija. 

Tyrimo tikslas – ištirti ekspedicinių įmonių verslo aplinką ir išorinės komunikacijos gerinimo prielaidas. 

Uždaviniai: 

1) atskleisti logistikos įmonių išorinės komunikacijos valdymo teorinius aspektus; 

2) išanalizuoti informacijos ir komunikacijos valdymo ekspedicinių  įmonių ypatumus;  

3) pateikti ekspedicinių įmonių išorinės komunikacijos gerinimo sprendimus ir jų įgyvendinimo būdus. 

Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, statistinė analizė.  

 

Tyrimo rezultatai 

 

Mokslinėje literatūroje pateikiama įvairių logistikos sąvokos apibrėžčių. . I. Meidutė (2011) logistiką apibūdina 

kaip optimalų materialiųjų srautų planavimą, organizavimą ir valdymą. Materialusis srautas, anot mokslininkės, apima 

įvairių veiklos sričių spektrą – transportavimą, pakrovimą bei iškrovimą, sandėliavimą ir pan., kuris reikiamu metu apima 

atliekamų veiksmų visumą. R. Palšaitis (2010) teigia, jog logistika yra „dviejų ar daugiau veiklos sričių, kurių tikslai yra 

užtikrinti žaliavų, materialinių išteklių ir produkcijos planavimą, gamybą, kontrolę bei efektyvų judėjimą iš gamybos 

taško į vartojimo tašką, tarpusavio sąveika“. Mokslininkas teigia, kad logistinė veikla taip pat gali apimti klientų 

aptarnavimą, paklausos prognozavimą, paskirstymo sritį, sandėliavimą, atsargų valdymą, užsakymo tvarkymą, 

transportavimo organizavimą ir kt. Y. Stukalina (2014) logistikos terminą apibrėžia kaip prekių, informacijos ir kitų 

resursų judėjimą tarp pradinio (sukūrimo) taško ir galutinio (produkto vartojimo), kurio tikslas – patenkinti klientų 

poreikius. 

Logistikos organizacijos veiksmingumą ir optimalų jos komponentų panaudojimą lemia įvairūs vidiniai ir išoriniai 

veiksniai. Veiksnius, skatinančius logistikos organizacijos efektyvų vystymąsi, T. Esper ir kiti (2007) įvardina: 

organizacinės charakteristikos; aplinkos ypatybes; darbuotojų charakteristikos ir valdymo politika bei praktika. Nežiūrint 

to, vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių ekspedicinės įmonės efektyvumą, bet kurioje organizacijoje, yra vidinės ir 

išorinės komunikacijos procesas. Neturint gerų komunikacinių ryšių, logistikos politika, procedūros negali būti 

veiksmingai perduodamos įmonės viduje ir išorėje. Ekspedicinės įmonės išorinės komunikacijos procese dalyvauja 

užsakovas, vežėjas ir paslaugos gavėjas. Pagrindinis komunikacijos srautas siejamas su informacija apie užsakymą, prekę 

ir jos judėjimą, finansinį atsiskaitymą. Ekspedicinės įmonės išorinės komunikacijos informaciniai-komunikaciniai srautai 

pateikti 1 paveiksle. 
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Žymėjimas:  

Prekės judėjimas   

Informacija apie užsakymą  

Finansinis atsiskaitymas  

1 pav. Ekspedicinės įmonės informacinio-komunikacinio proceso modelis (sudaryta autorės) 

 

Siekiant, kad viso informacijos-komunikacijos proceso metu būtų išvengta nesklandumų, būtinas komunikacijos 

grįžtamasis ryšys, kuris sąlygotų sėkmingą krovinių pakrovimą ir pristatymą. Šiame procese svarbiausia ekspeditoriui 

turėti gerą komunikavimą su užsakovu ir vežėju. Ekspedicinės įmonės siekdamos užtikrinti optimalų sąnaudų ir paslaugų 

kokybės klientams santykį privalo savo veikloje diegti įvairias vadybines ir technologines naujoves atsižvelgiant į 

kintančios aplinkos sąlygas, tokias kaip augantys klientų aptarnavimo reikalavimai, konkurencijos augimas tikslinėse 

rinkose, ekonominiai ir finansiniai pokyčiai rinkoje bei technologiniai pasiekimai logistikos ir transporto sektoriuje. 

Svarbu, kad inovacijų diegimas ir prisitaikymas prie kintančios aplinkos nebūtų atsitiktinis ir neplanuotas. Efektyviai 

veikianti įmonė turi išlaikyti stabilumą ir užtikrinti veiklos tęstinumą; ji turi rasti unikalius sprendimus, kurie leistų sukurti 

pridėtinę vertę klientams ir prisitaikyti prie rinkos pokyčių. 

Internetu perduodama informacija - tai galimybė susieti vieną veiklą su kita ir sukurti realaus laiko duomenis, 

kurie gali būti plačiai naudojami tiek įmonės viduje, tiek išorės tiekėjams ir klientams. Šiandien įmonės dažnai integruoja 

interneto technologijas pertvarkydamos procesus taip, kad užtikrintų savo konkurencinius pranašumus (Phan, 2003).   

Kitas sprendimas - informacinių-komunikacinių technologijų (IRT) taikymas. Pasak "Bowersox" ir "Closs" 

(1996), IRT pagalba galima su mažesnėmis sąnaudomis pasiekti geresnių rezultatų. C. Yang, P. Marlow ir C. Lu (2009) 

teigimu, IRT taikymas gali sudaryti sąlygas įmonei užtikrinti kuriamos pridėtinės vertės grandinę dėl potencialiai didelės 

informacijos intensyvumo įmonėje. Apie tai jau 2001 metais M. Porteris rašė, IRT - pagrindinis įtaką įmonėms darantis 

veiksnys, kuris sąlygoja pridėtinės vertės sukūrimą vertės grandinėje. M. Porterio (2001) vertės kūrimo grandinė yra visų 

šių veiksnių identifikavimo sistema ir analizuojama, kaip jie veikia tiek įmonių patiriamas išlaidas, tiek pirkėjams suteiktą 

vertę.  

Apibendrinant galima teigti, kad kiekviena veikla susijusi su informacijos kūrimu, apdorojimu ir perdavimu, IRT 

turi didelę įtaką vertės grandinei ir komunikavimui su klientais. Šiuolaikinių technologijų diegimas ekspedicinės įmonės 

veikloje užtikrina tinkamą informacijos surinkimą, apdorojimą ir perdavimą, turi didelės įtakos vertės kūrimo grandinėje, 

o tuo pačiu užtikrina įmonės konkurencinį pranašumą logistikos srityje. 

Ryšių su klientais valdymo efektyvumas ir įvertinimas 

Ekspertinių įmonių veikla tiesiogiai susijusi su komunikacijos su klientais užtikrinimu ir tuo tikslu informacinių 

technologijų naudojimu. Remiantis M. Qureshi (2007), L. Tomasz (2013), W. Ying (2010), L. Bamrara (2012) ir kitais 

ryšių su klientais valdymas (CRM) yra vienas iš verslo sprendimų ryšiams su klientams palaikyti ir užtikrinti asmeninių 

jų poreikių patenkinimą. Ryšių su klientais palaikymas skatina organizacijos veiklos sričių integraciją, uždirbamų pajamų 

didėjimą ir pelningumą. 

Anot M. Urbono (2012), klientų valdymo procese, informacinėmis technologijomis yra vykdomas centralizuotas 

duomenų valdymas ir jų analizė, kuomet yra koncentruojamasi ties tikslinės auditorijos ir pardavimų prognozavimu. 

Klientų valdymu yra siekiama užmegzti ryšį su klientu pateikiant individualius pasiūlymus, prisitaikant prie kliento 

poreikių iš anksto nuspėjant bendradarbiavimo perspektyvas. Šiai dienai, klientų valdymas yra ne tik duomenų apie 

klientą rinkimas, bet ir kuriamos sąlygos potencialioms organizacijos pajamoms uždirbti. 

Gavėjas 

Vežėjas 

Ekspeditorius 

Užsakovas 
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Kuriant įmonės strategiją, ar ją pritaikant šiuolaikinės visuomenės poreikiams  įmonės, tuo pat metu plečia pajamas 

ir pelną. Ryšių su klientais valdymas buvo vienas didžiausių technologinių įnašų įmonėms dvidešimt pirmajame amžiuje 

(Chao, 2007).  Norint realizuoti CRM sėkmę, verslo ir IT vadovai turėtų įgyvendinti CRM procesus ir technologijas bei 

skatinti darbuotojų elgseną, kuri palaiko suderintą ir veiksmingesnę klientų sąveiką per visus klientų kanalus. 

XXI amžiuje, CRM pakeitė daugelį pramonės šakų ir sėkmingai įsitvirtino tarp daugelio įmonių, veikia daugelį 

klientų. CRM gali būti apibrėžiamas kaip valdymo pastangos valdyti verslo sąveiką su klientais, derinant verslo procesus 

ir technologijas, siekiant suprasti įmonės klientus. Įmonės vis labiau įsisavina ir supranta daugybę potencialių galimybių 

ir naudą, kurią teikia CRM. Kai kurios galimos CRM naudos yra tokios (Jutla, Craigas & Bodorik, 2001; Stone, Basole, 

R.C. 2007): 

 padidėjęs klientų išlaikymas ir lojalumas; 

 didesnis klientų pelningumas;  

 kliento kūrimo vertė;  

 produktų ir paslaugų pritaikymas;  

 mažesnis procesas, aukštesnės kokybės gaminiai ir paslaugos. 

CRM vertinimo modelis yra pasikartojantis procesas, kuris įvertina CRM efektyvumą. Kaip CRM, pirmasis šio 

proceso žingsnis yra nustatyti CRM misiją ir tikslą. Kai tai bus nuspręsta, kitas žingsnis - sukurti CRM strategiją. Šio 

žingsnio tikslas yra pateikti pagrindinius strateginius veiksnius. Ištyrus strateginius veiksnius, kitas žingsnis yra nustatyti 

CRM veiklos ir verslo ryšių (verslo tikslų, padidėjusių pelnų) tarpusavio ryšius. Analizuojant šiuos santykius, mes galime 

sužinoti, ką reikia padaryti, norint pasiekti geresnių rezultatų ir kokios perspektyvos yra svarbios siekiant rezultatų. 

Analizės rezultatai vertinami siekiant nustatyti CRM efektyvumą. Šis vertinimas suteikia daugiau informacijos apie CRM 

strategiją ir padeda rinkodaros specialistui nustatyti CRM strategiją. Kartotinis procesas tęsiasi tol, kol dabartinės CRM 

veiklos rezultatai nebus veiksmingi. (Cassab, 2009 ) 

2 paveiksle pateiktas ryšių su klientais valdymo proceso etapai ir teikiama nauda tiek įmonei, tiek klientams.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Ryšių su klientais proceso valdymas (sudaryta autorės pagal K. Jonghyeok, 2018) 

Perspektyvos 

     Kliento žinios 

 

 

 

 

 

Klientų sąveika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klientų 

vertingumas 

 

 

Klientų 

pasitenkinimas 

 

Surinkti informaciją apie klientus 
Sukurti kliento profilį 
Klientų segmentacija 

Didinti klientų žinias 

Įgyvendinti 
tikslines klientų 

aptarnavimo 
santykių 

programas 

Tiksliniai 
produktai, 
paslaugos, 
rinkodaros 
programos, 
pardavimo 
kampanijos 

Integruoto 
kanalo 

valdymas 

Atsikratyti 
nepelningo 

kliento 

Padidinti pridėtinę vertę klientui, padidinti rinkodarą, pardavimus, klientų 
aptarnavimo efektyvumą, efektyvumą 

Mažinti klientų 
išlaidas 

Didinti klientų 

pajamas 

Didinti perkamąją 
galią 

Didinti klientų 
lojalumą 

Didinti pelną 



 233  

  

  

Surinkta informacija apie klientus pirmiausia profiliuojama ir klasifikuojama pagal atitinkamas kliento 

charakteristikas. Tai leidžia padidinti žinojimą apie klientus ir jų užsakymus. Be pagrindinės informacijos renkama ir 

saugoma papildoma informacija, kuri naudojama identifikuoti klientų poreikius, planuoti užsakomų paslaugų asortimentą, 

rinkodaros priemones ir parinkti optimaliausia krovinio pervežimo kanalą. Papildoma informacija sudaro galimybę 

identifikuoti nemokius ar nepatikimus klientus, kitaip tariant, nepelningus užsakymus. Antra nauda – įdiegus CRM į 

ekspedicinę įmonę – padidėjusi pridėtinė vertė ir efektyvesnis klientų aptarnavimas dėka operatyvaus ir tikslingo 

komunikavimo bei savalaikės informacijos naudojimo vykdant ekspedicinę veiklą. 

Apibendrinant galima teigti, kad įdiegus ryšių su klientais valdymo sistemą, grįstą naujausiomis informacinėmis 

sistemomis, bus galima pasiekti didesnį klientų skaičių ir jų lojalumą, išaugs įmonės perkamoji galia, sumažės klientų 

aptarnavimo išlaidos, o tuo pačių padidės įmonės pelningumas. 

Aukščiau aptartame paveiksle pasigendama išorinės komunikacijos priemonių išskyrimo informacijos valdymo 

kontekste. Todėl autorė, remdamasi Mahdi Bahrami (2018) komunikacinių priemonių valdymo sistema, pateikia 

adaptuotą ekspedicinėms įmonėms pritaikytą išorinės komunikacijos priemonių valdymo sistemą 3 paveiksle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Išorinės komunikacijos priemonių valdymo sistema (sudaryta autorės pagal Mahdi Bahrami, 2018) 

Pagal pateiktą modelį, „Įėjime pavaizduotos informacinių technologijų priemonės, tokios kaip: mobilus telefonas, 

el. paštas, faksas, trumposios SMS žinutės bei internetas, kurios naudojamos verslo procesams valdyti ir užtikrinti 

komunikaciją su klientais (Karimi, 2001). Minėtomis informacinių technologijų priemonėmis surinkti duomenys 

perduodami, pagal atitinkamą klasifikavimą, informacijai apdoroti, analizuoti ir interpretuoti. Šiame, „Įvesties“ etape 

gaunama labai vertinga ir naudinga informacija, kuri atskleidžia įmonės konkurencinius pranašumus (Sandberg, 2011), 

galimybes mažinti sąnaudas, gerinti santykius su klientais (Sandberg, 2011), analizuoti informacijos dinamiškumą, 

komunikacijos greitį, prieigas prie informacijos (Power, 2002), darbuotojų darbo našumą (Karimi, 2001), procesų 

integraciją (Minami, 2008), o svarbiausia pagrindinius išorinės komunikacijos ir jos priemonių rezultatyvumą. Siekiant 

efektyviau bendrauti su klientais, maksimaliai išnaudoti savo konkurencinius pranašumus ir gauti maksimalią naudą, 

būtina, ekspedicinėms įmonėms naudoti šiuolaikines išorinės komunikacijos technologijas. 

 

Išvados 

1. Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių logistikos įmonės veiklos efektyvumą, bet kurioje organizacijoje, yra 

komunikavimo procesas. Neturint gerų komunikacinių ryšių, logistikos politika ir procedūros negali būti veiksmingai 

perduodamos visoje įmonėje, o informacijos kokybė užtikrina įmonės politikos ir procedūrų sėkmę arba nesėkmę 

logistikos srityje.  

2. Informacinių-komunikacinių technologijų taikymas gali būti naudingas ekspedicinei įmonei pasiekti tikslą 

padidinti informacijos intensyvumą, kuriant įmonės vertės grandinę. 2001 metais M. Porteris rašė, IRT - pagrindinis įtaką 

įmonėms darantis veiksnys, kuris sąlygoja pridėtinės vertės sukūrimą vertės grandinėje. Šiuolaikinių technologijų 
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diegimas ekspedicinės įmonės veikloje užtikrina tinkamą informacijos surinkimą, apdorojimą ir perdavimą, turi didelės 

įtakos vertės kūrimo grandinėje, o tuo pačiu užtikrina įmonės konkurencinį pranašumą logistikos srityje. 

3. Pasiūlytame išorinės komunikacijos priemonių valdymo modelyje įvardintos pagrindinės  informacinių 

technologijų priemonės, tokios kaip: mobilus telefonas, el. paštas, faksas, trumposios SMS žinutės bei internetas, kurios 

naudojamos verslo procesams valdyti ir užtikrinti efektyvų bendravimą su klientais, mažinti sąnaudas, analizuoti 

informacijos dinamiškumą, komunikacijos greitį, prieigas prie informacijos, darbuotojų darbo našumą, procesų 

integraciją, o svarbiausia pagrindinius išorinės komunikacijos ir jos priemonių rezultatyvumą.  
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Summary 

 

EXTERNAL COMMUNICATION MANAGEMENT OF SPEDITION COMPANIES 

 

In this paper, we investigated that with the rapid growth of technologies, our economic society and life are changing 

significantly in the 21th century. The way to capture their competitive advantage has become the most important issue for enterprises 

in the rapidly changing and uncertain business environments. Many researches have pointed out that the adoption of technology is the 

most important tool for enterprises to keep their competitive advantage. The survival of an enterprise in the age of knowledge-based 

economy depends on how to improve their technological capability.  companies must deploy technologies and develop capabilities that 

can meet these changing relationship expectations. 

 Through the intensive use of Logistics’ ICT, namely, acquisition, communication, and identification technologies, the 

information flows are, efficiently, used by firms, in order to reinforce the existent competitive advantages, or alternatively, to create 

new competitive advantages 

Also how to evaluate the effectiveness of CRM. The CRM evaluation model is the iterative process that assesses the 

effectiveness of CRM. The iterative process continues until the current CRM activities turn out to be effective. This evaluation model 

is composed of four customer-centric perspectives: customer knowledge, customer interaction, customer value, and customer 

satisfaction. These four perspectives were identified by analyzing causeand-effect relationships of the CRM process. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. Asta Raupelienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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SISTEMINĖ LOGISTIKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS SAMPRATOS 

INTERPRETACIJA 
Agnė Černevičiūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Paslaugų verslui vis labiau įsigalint ekonomikoje, didėja poreikis šį verslą daryti konkurencingesniu ir 

efektyvesniu. Todėl organizacijos, norinčios išlikti rinkoje, privalo investuoti į konkurencinių pranašumų kūrimą ar 

palaikymą. Vienas iš efektyviausių konkurencinių pranašumų yra – aukšta  paslaugų kokybė. Organizacijos, kurios nuolat 

tiria ir vertina savo teikiamų paslaugų kokybę ir priima savalaikius paslaugų kokybės gerinimo sprendimus, laimi 

konkurencinę kovą ir pelno klientų lojalumą. Kadangi verslas kinta nuolatos, todėl tai, kas yra konkurencinis pranašumas, 

greitai gali tampti visiems įprasta, o kartais ir nebereikalinga. Todėl kaskart į paslaugų kokybės analizę ir vertinimą reikia 

žvelgti naujai, siekiant identifikuoti šiuolaikinių pokyčių sąlygoms adekvačius paslaugų kokybės tobulinimo sprendimus.  

Ekonomikos teorijos mokslinį sampratų sistemiškumą pagrindė Andriušaitienė ir kt. (2016).  Minėtame leidinyje 

cituojama Jakučio teorija, teigianti platų, mokslinį sisteminį požiūrį į ekonomikos terminų interpretacijas. Sisteminės 

analizės poreikis mokslui ir praktikai yra akivaizdus, siekiant išsiaiškinti sąvokų reikšmę ir giliau suprasti logistikos 

kokybės vertę bei problemas. Šios aplinkybės traktuotinos kaip tyrimo problema. 

Tyrimo tikslas – sistemiškai pagrįsti logistikos paslaugų kokybės sampratą. 

Tyrimo tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1.  Pateikti sisteminį logistikos paslaugų kokybės tyrimo modelį. 

2.  Išsiaiškinti paslaugų, kokybės ir paslaugų kokybės sampratas. 

3.  Remiantis sistemine analize, pateikti logistikos paslaugų kokybės apibrėžimą. 

Tyrimo objektas – logistikos paslaugų kokybė. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai – teorinės, mokslinės, publicistinės literatūros 

analizė, sisteminimas ir apibendrinimas, loginė analizė ir sintezė, grafinis modeliavimas. 

 

Tyrimų rezultatai 
 

Sisteminė analizė 
 

 Norint išsiaiškinti logistikos paslaugų kokybės sampratą, tkslinga atlikti sisteminę požiūrių analizę. Pasak 

Martinkaus, Žilinsko (2001), sisteminis požiūris – tai pažiūra į bet kokį nagrinėjamą objektą kaip sistemą, kuri suvokiama 

kaip skirtingų reiškinių sąsaja, išskiriant tuos reiškinius iš aplinkos kaip vientisą derinį. Logistikos paslaugų kokybės 

samprata yra sistema, kuri apima paslaugų, kokybės bei paslaugų kokybės sampratas. Kadangi pagal minėtą autoriaus 

apibrėžimą tarp sistemos reiškinių turi būti ryšys, tai 1 paveiksle pateikiamas logistikos paslaugų kokybės sisteminio 

tyrimo modelis.  

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Logistikos paslaugų kokybės sisteminio tyrimo modelis (sudaryta autorės) 

 1 paveiksle pateikiamas paslaugos ir kokybės sampratų pirmumo analizės poreikis. Tai reiškia, kad tik 

išsiaiškinus paslaugos ir kokybės sampratas, galima apibūdinti paslaugų kokybę. Žinant paslaugų, kokybės ir paslaugų 
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kokybės terminus, galima nustatyti logistikos paslaugų kokybės sampratą. Todėl toliau bus analizuojama paslaugos 

samprata, kokybės bei paslaugų kokybės sampratos. 

 

Paslaugų samprata 
 

 Pastaraisiais metais ekonomikoje pastebima fenomenali paslaugų plėtra. Paslaugų sfera nuolatos plečiasi 

dėl kylančios gyvenimo gerovės, įvairesnių laisvalaikio galimybių bei vis sudėtingiasnių produktų, kuriuos būtina 

aptarnauti.  Paslauga suvokiama subjektyviai, todėl vienareikšmiško apibrėžimo jai nėra. Vieni iš pirmųjų paslaugų 

sampratą Lietuvoje apibrėžė Milašiūnas, Tamulevičius ir Žvinklys (1990). Pasak jų, tikroji paslauga susijusi su 

individualiu vartotoju, o paslaugos rezultatas – tos paslaugos vartotojas, turintis dalyvauti tame procese, nes paslaugos 

gaminio ir vartojimo laikas sutampa. 1 lentelėje pateikiami paslaugos apibrėžimai įvairių autorių nuomone. 

 

1 lentelė. Paslaugų apibrėžimai įvairių autorių nuomone (sudaryta autorės) 

Autorius Paslaugos apibrėžimas 

Ketler, Blogom 

(1984) 

Paslauga – bet kokia nauda ar veikla, kurią viena šalis gali pasiūlyti kitai, 

pasižymi neapčiuopiamumu ir tuo, kad nėra nuosavybės rezultatas. Jos išraiška gali 

būti susieta ar nesusieta su fiziniu produktu. 

Ch.Grönroos (1989). 

Paslauga – veiksmas ar serija veiksmų, kurie, būdami neapčiuopiamos 

prigimties, pasireiškia kaip sąveika tarp vartotojo ir paslaugų darbuotojo, pastarajam 

pasiūlius fizinių išteklių, prekių ar sistemų vartotojo problemoms spręsti. 

J. Gadrey (1996) 
Tai teikėjui A ir vartotojui B sąveikaujant atliekama veikla, kurios esminis 

tikslas – transformuoti vartotojui B priklausančią gėrybę C. 

Ch.Lovelock (2000) 

Paslauga – tai bet kokia veikla ar nauda, kurią viena šalis gali pasiūlyti kitai, 

ji būtinai turi būti neapčiuopiama ir nebūti nuosavybės rezultatu. Jos produktas gali 

būti susietas ar nesusietas su fiziniu produktu. 

L.Bagdonienė, 

R.Hopenienė (2005) 
Paslauga – sudėtingas darinys, kurio esmę atskleidžia paslaugos koncepcija. 

R. Drejeris (2015) 
Paslauga – tai procesas (arba jo rezultatas) , kurio metu (ar jam pasibaigus)  

tenkinami vartotojo poreikiai. 

  

 Iš 1 lentelėje pateiktų paslaugos apibrėžimų matyti, kad nėra vieningos nuomonės, kas yra paslauga. Tačiau visi 

autoriai pabrėžia, kad paslaugai vykdyti būtinos dvi šalys – paslaugos teikėjas ir paslaugos vartotojas. Rudžionienės ir kt. 

(2007) teigimu, kol kas sunku pateikti vienintelį paslaugos apibrėžimą, nes daugumai paslaugomis laikomų veiklos rūšių 

būdingos savybės, įvardijamos ne viename apibrėžime. Įvairūs pasaulio ir Lietuvos autoriai (Kotler, Keller, 2007; 

Bagdonienė ir Hopenienė, 2009 ; Das, A. ir kt., 2010) išskiria šias palaugoms būdingas savybes: 

• nekaupiamumas; 

• neapčiuopiamumas; 

• neatskiriamumas (paslaugos teikimo ir vartojimo vienovė arba vienalaikiškumas); 

• paslaugos teikėjo (nuosavybės turėtojo) nekeičiamumas; 

• heterogeniškumas (nevienalytiškumas); 

• būtinai dalyvauja ir paslaugos teikėjas, ir vartotojas. 

 Esant dideliai paslaugų teikėjų konkurencijai, būtina užtikrinti paslaugų kokybę. Pasak Surat Kumari 

(2005), paslaugų kokybė turi svarbią reikšmę tiek vartotojui, tiek paslaugų tiekėjui. Todėl paslaugos apibrėžime turėtų 

atsispindėti ir paslaugų savybių  turinys. Taigi, paslauga – tai paslaugos teikėjo ir vartotojo sąveika, kurios metu 

išsprendžiamos vartotojo tam tikros problemos. Paslaugos gali būti įvairių rūšių, viena iš jų yra logistikos paslaugos. 

Kokybės samprata 

 Siekiant tikslingai valdyti kokybę, pirmiausiai reikia teisingai ją suprasti. Didžiausias neaiškumas kyla 

tuomet, kai kokybę reikia apibrėžti, norint ją įvertinti ir valdyti.  Žodis „kokybė“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio „qualis“, 

kuris reikškia „koks“. Kokybės sąvoka plačiai aptariama tiek literatūros autorių, tiek tarptautiniuose standartuose. Kokybė 

- nepaprastai plati sąvoka, atsiradusi dėl to, kad žmonės ne tik vartoja įvairius produktus bei naudojasi įvairiomis 
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paslaugomis (ir jiems kelia tam tikrus reikalavimus), bet taip pat kuria produktus ir paslaugas, kurie atitiktų  

besikeičiančius vartotojų poreikius (Banaitis, Banaitienė, 2012). Remiantis LST EN ISO 9000:2007 standartu, galima 

teigti, kad kokybė – tai turimų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis. Reikalavimai dažnai nustatomi 

atsižvelgiant į vartotojų poreikius, lūkesčius bei norus, todėl Kaziliūnas (2007) pateikia trumpą kokybės apibrėžimą: 

kokybė -  tai vartotojo patenkinimo lygis. Norint atskleisti kokybės veikimo pagrindą, šį apibrėžimą reikia išplėsti nuo 

žodžio vartotojas. Vartotojas yra asmuo, susidūręs su procesu ar produktu. Vartotojai gali būti išoriniai ir vidiniai 

(Kaziliūnas, 2007): 

• Išoriniai vartotojai – tai ne tik galutiniai naudotojai, bet ir tarpinių grandžių atstovai – pardavėjai arba kiti 

vartotojai, ne pirkėjai, bet susiję su produktu, pavyzdžiui, oficialūs reguliuojantys asmenys. 

• Vidiniai vartotojai – tai organizacijos padaliniai ir asmenys, dalyvaujantys produkto gamybos arba paslaugos 

teikimo procese.  

  Pasak Kondo, kokybė yra pagrindinis veiksnys pirkėjui renkantis prekę, tik reikia įvertinti ir tai, kad kokybę 

pirkėjas suvokia kitaip nei gamintojas. Kokybė yra svarbi tiek gamintojui, tiek pirkėjui, todėl organizacijų vadyba turėtų 

remtis kokybės veiksniu. Kad kokybė yra svarbi, galima spręsti ir iš gausybės jos apibrėžimų. 2. lentelėje pateikiami 

kokybės apibrėžimai įvarių autorių nuomone. 

2. lentelė. Kokybės sąvokos įvairių autorių nuomone (sudaryta autorės pagal L. Vyšniauskienė, 2014) 

Autorius Kokybės apibrėžimas 

Kondo  
Kokybė yra pagrindinis veiksnys pirkėjui renkantis prekę, tik 

reikia įvertinti ir tai, kad kokybę pirkėjas suvokia kitaip nei gamintojas. 

Kokybę jis sieja su sąnaudomis ir produktyvumu. 

E. Demingas, G. Kanji, 

D. Garvinas 
Kokybė – tai vartotojų poreikių patenkinimas. 

J. Juranas Kokybė – tai atitiktis paskirčiai. 

A. Feingenbaumas, P. Crosby Kokybė – tai atitiktis reikalavimams, standartams, etalonui. 

D. Newallis, B. G. Dale‘as, 

A. Feingenbaumas, 

D. Garvinas 

Kokybė – tai tikslingos, planuotos, standartizuotos veiklos 

rezultatas. 

G. Smitas 
Kokybė – tai savybė, kurią galima įvertinti, pasitelkiant 

visuotinai pripažintus standartus ar atsižvelgiant į suinteresuotų grupių 

interesus. 

G. Dixono ir J. Swiler Kokybė yra viskas, kas gali būti tobulinama. 

J. Harringtonas Kokybė – tai tinkamas kainos ir vertės santykis. 

 

 Išanalizavus 2  lentelėje pateiktus kokybės apibrėžimus, pastebimos tam tikros analogijos. Pasak Demingo, Kanji, 

Garvino, kokybė yra vartotojų poreikių patenkinimas. Juranas apie kokybę kalba kaip apie atitiktį paskirčiai. 

Feingenbaumas, Crosby kokybę apibrėžia kaip atitiktį reikalavimams, standartams, etalonui. Newallis, Dale‘as, 

Feingenbaumas, Garvinas kokybę apibrėžia kaip tikslingos, planuotos, standartizuotos veiklos rezultatą. Pasak 

Harringtono kokybė yra tinkamos kainos ir vertės santykis. Tokiems autorių požiūriams galima pritarti. 

 Nepriklausomai nuo pateikiamų kokybės apibrėžimų, kokybę galima sieti su produktu ar paslauga, kurie atitinka 

ir viršija kliento lūkesčius. Esama nuomonių, jog kokybė daugumai dabar reiškia tobulumą, kuris grindžiamas sisteminiu 

požiūriu, apimančiu lyderystę, strateginį planavimą, vartotojo ir rinkos tikslus, informaciją ir analizę, darbuotojų 

pasitenkinimą bei veiklos rezultatus. 

 Pasak Vyšniauskienės (2014), organizacijos kokybės siekia dėl dviejų priežasčių: 

1.  Kokybė yra tai, ko tikisi produkto vartotojai. Jei produktas neatitiks vartotojų reikalavimų, vartotojai 

patirs nepasitenkinimą, o organizacija – išorinių nuostolių (grąžintų nekokybiškų produktų, garantinio aptarnavimo 

išlaidos); 
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2.  Jeigu veiklos metu nesugebama sukurti kokybiško produkto, organizacija patiria vidinių nuostolių 

(produkto atsargų pertekliaus, perdirbimo ir pertikrinimo, broko išlaidos ir pan.). 

Galima teigti, kad organizacijos siekdamos kokybės, stengiasi užtikrinti mažėjančias veiklos išlaidas, taip 

užsitikrindamos garantiją išlikti rinkoje, bei konkurencinį pranašumą, kuris reiškia gebėjimą konkuruoti bei užsitikrinti 

klientų pasitenkinimą produktų ar paslaugų kokybe. Taigi, kokybė gali būti apibrėžiama kaip vartotojų lūkesčių, interesų, 

standartų atitikimas ir/ar viršijimas. Šiuo metu daugiausiai analizuojama paslaugų kokybė. 

Paslaugų kokybės samprata 

Vienas iš pagrindinių kriterijų, reiškiančių sėkmę konkurencingoje rinkoje, yra paslaugų kokybė. Vartotojai vis 

didesnį dėmesį skiria kokybei, todėl paslaugas teikiančios įmonės priverstos konkuruoti ne vien kainų bei paslaugų 

įvairove, bet ir paslaugų kokybe. Pasak Bagdonienės, Hopenienės (2004), kokybė sąlygoja paslaugos naudingumą 

vartotojui ir komercinę sėkmę paslaugų teikėjui. Įmonės, kurios yra suvokiamos kaip aukštos kokybės paslaugų teikėjos, 

paprastai turi didesnę rinkos dalį, didesnę investicijų grąžą ir didesnę turto apyvartą, nei įmonės, kurių paslaugos 

suvokiamos kaip žemos kokybės (Bindl ir kt., 2007). Teigdamos žemоs kokybės paslaugas, organizacijos gali patirti ir 

moralinę žalą (nepatenkinti vartоtojai ir persоnalas), bet ir materialinių nuostolių. Jurkausko (2003) nuomone, paslaugas 

teikiančioje įmonėje kokybė siejama su poveikiu pelnui, o tai reiškia, kad tarp pelno ir paslaugos yra glaudus ryšys. Kaip 

teigia Labanauskaitė, Šturalo (2014), paslaugų kokybė – tai vienas svarbiausių momentų, leidžiančių įmonėms sėkmingai 

konkuruoti rinkoje – išsilaikyti joje ar užkariauti naujas rinkas. Be to, aukšta kokybė – tai viena iš įmonės įvaizdžio 

sudedamųjų dalių, kuri turi įtakos veiklos produktyvumui ir pelningumui. Todėl sakoma, kad gera kokybė nieko 

nekainuoja, o blоga kokybė – kainuоja daug, nes prarandamas paslaugоs vartоtоjas. Kadangi paslaugų teikėjai yra 

orientuoti į  vartotojus, vadinasi, puiki paslaugų kokybė sąlygoja ne tik organizacijos konkurencingumą, bet yra ir 

efektyvumo prielaida.  

Šimkaus, Pilelienės (2010) teigimu, paslaugų kokybę galima įvertinti tik vartojimo metu, nes paslaugos yra 

patirties produktas, skirtingai nei prekės. Tačiau anot Kotler, Armstrong, Saunders ir kt. (2003), paslaugų kokybė turi būti 

apibrėžta remiantis ir paslaugos teikimo procesu, ir pasiektu rezultatu, kurį patyrė klientas. Harvardo universiteto 

profesoriaus Garvin D. A., kurį cituoja Bagdonienė, Hopenienė (2009), manymu, į kokybės apibrėžtį galimi penki 

požiūriai. Kiekvienas jų akcentuoja tam tikrą kokybės determinantą: 

• įgimtą tobulumą. Tai - transcendentinis požiūris į kokybę, kuris akcentuoja, kad žmonės mokosi pažinti 

kokybę, įgiję patyrimo (pakartotinai vartojant paslaugą ar naudojantis preke); 

• produktą (prekę ar paslaugą). Kokybę apibūdina tiksliai nusakomi ir išmatuojami kintamieji, pavyzdžiui, 

paslaugos atlikimo trukmė. Tai objektyvus kokybės aiškinimas;  

• vartotoją. Ar paslauga kokybiška, ar ne, sprendžia pats vartotojas. Tai subjektyvus kokybės aiškinimas; 

• procesą. Kokybiška paslauga yra ta, kuri atitinka nustatytus prekės gamybos ar paslaugų teikimo 

standartus; 

• vertę. Šiuo atveju kokybės sampratoje integruojama vertė ir kaina. Kokybiška paslauga yra ta, kuriai 

būdinga rezultato (atitikimo) arba atlikimo (proceso) ir vartotoją tenkinančios kainos pusiausvyra. 

Apibrėžiant paslaugų kokybę būtų galima remtis visais Garvin D. A. minėtais požiūriais, tačiau, Berry L. L. 

nuomone, kurį cituoja Bagdonienė, Hopenienė (2004), pagrindinis vaidmuo, vertinant kokybę, turėtų tekti vartotojui. 

Kaip teigia Langvinienė, Vengrienė (2005), paslaugų kokybė negali būti atskiriama nuo vartotojo suvokimo, nes būtent 

vartotojas yra pagrindinis kokybės arbitras. Įmonės, siekdamos aukščiausios savo paslaugų kokybės, turėtų atsižvelgti ne 

tik į technologinius aspektus, bet ir į vartotojų poreikius (Labanauskaitė, Šturalo, 2014). Anot Šimkaus ir Pilelienės (2010) 

nuolatinė vartotojų pasitenkinimo ar nepasitenkinimo kontrolė, padeda pastebėti nukrypimus nuo pageidaujamo kokybės 

lygio ir imtis reikiamų veiksmų. 

Kokybė gali būti suvokta ir įvertinta objektyviai ir subjektyviai. Anot Šimkaus ir Pilelienės (2010), objektyvi 

kokybė siejama su išorinių apčiuopiamų dalykų, kuriuos galima išmatuoti, faktais. Objektyvumą stiprina apskaičiavimai, 

klaidos, duomenys, sugaištas laikas, trūkumai, sąnaudos ir kt. Subjektyviai kokybė vertinama tuomet, kai įtakojama 

vartotojo vaizduotė, emocijos, asmeniniai išgyvenimai, požiūris, lūkesčiai. Pasak Serafino (2011), objektyviai kokybę 

įvertinti ir pasirinkti funkcionalų produktą trukdo iš anksto suformuoti stereotipai ir įsitikinimai. 

Taigi, aptarus paslaugų kokybės principus, galima teigti, kad dėl neapčiuopiamos paslaugų prigimties, teikėjo ir 

gamintojo sąveikos, gamybos ir vartojimo momentų, paslaugų kokybė yra momentinė būsena, kurios metu vartotojas 

įvertina patirtą kokybę. Ir tik paslaugos vartotojas nusprendžia ar paslauga suteikta kokybiškai (ar patenkino jo lūkesčius). 
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Logistikos paslaugų kokybės samprata 

Logistika – tai su įmonės tikslais susijusios planavimo ir vykdymo priemonės optimaliam medžiagų, lėšų ir 

informacijos srautui užtikrinti, vykdant produkcijos gamybą, kuri prasideda gamybos veiksnių ir informacijos rinkimu, 

apdorojimu, perdavimu ir baigiasi pagamintos produkcijos paskirstymu (Minalga, 2001). Logistikos sektoriaus plėtros 

pradžia skaičiuojama nuo praėjusio amžiaus 80-ųjų, tuomet pradėjo kurtis logistikos paslaugas teikiančios organizacijos, 

kurios yra labai svarbios dabartinėje rinkoje. Logistika pasižymi principu, kad jos veikla niekada nenutrūksta. Mažai 

kurioms verslo sritims būdinga tokia plati veiklos geografija ir stiprūs, nenutrūkstantys vidiniai ryšiai. 

Logistika yra paslauga ir tam, kad ji funkcionuotų, reikalingos bent dvi šalys (paslaugos teikėjas ir paslaugos 

gavėjas). Šias paslaugas gali teikti juridiniai asmenys – fiziniams asmenims arba atvirkčiai, taip pat juridiniai asmenys – 

juridiniams asmenims, ar fiziniai asmenys – fiziniams asmenims. Galima teigti, kad logistikos paslaugų sfera yra išties 

didelė. 

Pasak Garaliaus (2003), logistikos veikla skirstoma į 2 pagrindines veiklos rūšis: elementariąsias ir kompleksines 

paslaugas. Anot autoriaus, kompleksines logistikos paslaugas sudaro bazinės, pagrindinės ir palaikančiosios paslaugos. 

Bazinės paslaugos užtikrina reikiamą kiekį žaliavų, materialinių išteklių, pasirūpina produkcijos planavimu, 

gamyba, kontrole ir efektyviu judėjimu iš gamybos pas vartotoją Prie pagrindinių paslaugų yra priskiriamas jų 

planavimas, proceso vykdymas ir valdymas. Palaikančių paslaugų uždavinys: užtikrinti, kad procesai vyktų sklandžiai 

(užtikrintos prekių  pakuotės, atsargos, veikiančios kompiuterinės sistemos ir kt.).   

Nustatyti logistikos paslaugų kokybės sampratą galima pagal auksčiau aptartą logistikos paslaugų kokybės 

sisteminio tyrimo modelį. Išsiaiškinus paslaugų sampratą, galima teigti, kad logistikos organizacijos teikdamos paslaugas, 

gali išspręsti vartotojų problemas, susijusias su su prekių, paslaugų ir informacijos srautų planavimo, tiekimo ir kontrolės 

procesais (užsakymų tvarkymas, transportavimas, sandėliavimas ir kt.). Logistikos paslaugų kokybės sistemos 

sudedamoji dalis – kokybė pabrėžia, kad organizacijos teikiamos paslaugos turi atitikti ir/arba viršyti vartotojų lūkesčius, 

interesus, nustatytus standartus. Taigi, logistikos paslaugų teikėjai turi pasistengti patenkinti vartotojų lūkesčius, kurie 

dažniausiai būna susiję su patikimumu, prieinamumu, reagavimu, kompetetingumu, saugumu ir paslaugumu. Sisteminė 

analizė atskleidė, kad paslaugų kokybė yra momentinė vartotojo būsena, nes paslaugų kokybė vertinama tik vartojimo 

metu. Todėl logistikos paslaugų teikėjai privalo išsiaiškinti vartotojų lūkesčius prieš paslaugos suteikimą, nes paslaugos 

teikimo metu vartotojai vertina anksčiau minėtus kriterijus, kaip skirtumą tarp laukiamos ir patirtos kokybės. Susiteminus 

visą išanalizuotą informaciją, galima teigti, kad logistikos paslaugų kokybė - tai vartotojų problemų sprendimas, susijęs 

su prekių, paslaugų ir informacijos srautų planavimo, tiekimo ir kontrolės procesais, patenkinant ir/ar viršijant iš anksto 

nustatytus vartotojų lūkesčius, interesus ar nustatytus standartus. 

Išvados 

Pateiktas logistikos paslaugų kokybės sampratos sisteminis tyrimo modelis akivaizdžiai tinkamas šio reiškinio 

sampratos išaiškimui. Ryšiai tarp reiškinių nurodo tyrimo nuoseklumą. Logistikos paslaugų kokybę galima apibūdinti 

sistemiškai išanalizavus paslaugų, kokybės ir paslaugų kokybės sampratas. Modelio komponentų turinys apibūdintas, 

siekiant rasti iškristalizuotus esminius sprendimus. 

Išanalizavus paslaugų, kokybės bei paslaugų kokybės sampratas, pagrįstas daugybės tyrėjų nuomone, susisteminus 

informaciją, pateiktą minėtų reiškinių apibūdinimuose, atsirado galimybė šiame darbe rasti tikslesnius jų apibrėžimus. 

Nustatyta, kad paslauga yra  paslaugos teikėjo ir vartotojo sąveika, kurios metu išsprendžiamos vartotojo tam tikros 

problemos. Išgryninus kokybės esmę išaiškėjo, kad kokybė yra vartotojų lūkesčių, interesų, standartų atitikimas ir/ar jų 

viršijimas. Susisteminus paslaugos ir kokybės sampratas nustatyta, kad paslaugų kokybė yra momentinė būsena, kai 

paslaugos teikimo metu paslaugos vartotojas įvertina objektyvius faktus ir subjektyvius įspūdžius.  

Logistikos paslaugų kokybė - tai vartotojų problemų sprendimas, susijęs su prekių, paslaugų ir informacijos srautų 

planavimo, tiekimo ir kontrolės procesais, patenkinant ir/ar viršijant iš anksto nustatytus vartotojų lūkesčius, interesus ar  

nustatytus standartus. Logistikos paslaugų kokybės apibrėžimas pateiktas vadovaujantis pagrįstomis ir šį reiškinį 

apibūdinančiomis nustatytomis reikšmėnis. 
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Summary 

THE SYSTEMIC INTERPRETATION OF QUALITY OF LOGISTICS SERVICES CONCEPT 

In order to provide quality services by organizations the concept of quality of logistics services must be clarified. It can be done 

by implementing the systematic analysis. The importance of systematic analysis for knowledge and practice is obvious in order to 

clarify the meaning of concepts and to understand deeper not only the value of logistics quality but also the problems. These 

circumstances are interpreted as problem of this research. 

The purpose of the research is to justify the concept of quality of logistics services. General research methods such as analysis, 

systemization and generalization of theoretical, scientific, and publicist literature, logical analysis and synthesis and graphical 

modelling were used to reach the purpose. 

After implementation of systematic analysis it was clarified that the quality of logistics services is customers’ problem solving 

which is related with processes of planning, supply and control of products, services and information flow in order to satisfy and/or 

exceed the predetermined expectations, interests or standards required of customer. 
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SANDĖLIO PROCESŲ SVARBA LOGISTINĖJE GRANDINĖJE 

Greta Dainytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Augant gamybai ir plečiantis komerciniams ryšiams, kiekvienos šalies rinka pasidaro per ankšta, o patekti į 

pasaulinę nėra paprasta. Siekdami rasti rinkoje tam tikrą nišą savo produkcijai, verslininkai susiduria su įvairiais 

sunkumais. Vienas iš jų yra sandėliavimas - atsargų saugojimas (laikymas) visų logistikos proceso fazių metu. Į sandėlių 

logistiką dažnai žiūrima ne kaip į savarankišką, bet kaip į realizavimui priskiriamą aprūpinimo sritį. Dėl didelės svarbos 

klientams optimaliai tiekiant medžiagas, sandėliai yra reikšmingas, savarankiškas logistikos komplekso padalinys. Todėl 

yra svarbu skirti daug dėmesio tinkamam sandėlio operacijų valdymui.  

Logistikos įmonių sandėliai tampa svarbia, integruota logistikos tiekimo grandinės dalimi, tiesiogiai įtakojančia 

tiekimo grandinės greitį ir pralaidumą. Kiekvienai įmonei, kuri užsiima sandėliavimu ir paskirstymu, vienas iš svarbiausių 

veiksnių- optimizuoti šiuos procesus tam, kad būtų sutaupytas laikas ir kaštai. Siekiant sužinoti ką reikia daryti, norint 

pasiekti geriausių rezultatų, būtina išsiaiškinti esamą situaciją, ir visais įmanomais būdais ją gerinti, diegiant 

optimizuojančias sistemas, valdant atsargas ir pan. Taigi logistikos įmonės, norėdamos užtikrinti sandėlių veiklos procesų 

efektyvumą, privalo numatyti ir priimti tinkamus sprendimus, skirtus įgyvendinti sandėliavimo procesų plėtrą. 

Optimizavus sandėlio veiklą logistikos įmonės išvengs tokių klaidų kaip žaliavų trūkumas arba perteklius, 

neatsiras gamybos vėlavimas, bus efektyviai panaudojamas sandėlio plotas, dėl per didelių likučių neatsiras finansiniai 

nuostoliai, taip pat įmonė galės operatyviai reaguoti į pasikeitusį klientų užsakymų laiką ir dydį. Tad efektyvus sandėlio 

operacijų valdymas suteikia galimybę įmonei išlikti konkurencingai rinkoje.   

Tyrimo objektas - sandėlio procesų svarba logistinėje grandinėje. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti sandėlio procesų svarbą logistinėje grandinėje. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė. 

 

Tyrimų rezultatai 
 

Tiekimo grandinė apima visas veiklas nuo žaliavų suradimo iki galutinio produkto pristatymo klientui, įskaitant 

pirmines žaliavas ir atsarginių dalių paiešką, gamybą ir surinkimą, sandėliavimą, atsargų apskaitą, užsakymų valdymą ir 

paskirstymą, pristatymą klientams ir informacines sistemas, skirtas šiems procesams koordinuoti. Efektyvus sandėlio 

valdymas labai įtakoja verslą, todėl yra svarbu tinkamai jį organizuoti bei valdyti, parinkti tinkamas valdymo sistemas 

bei optimizuoti sandėlio operacijas.  

Produktų sandėliavimas yra logistikos sistemos dalis. Kaip teigia Sližienė G. Ir Zaukas G. (2013), tai yra tarpinė 

dalis tarp gamintojo ir vartotojo, kuri apima produkcijos sandėliavimą (žaliavos, medžiagos, atsarginės dalys, gamybos 

proceso stadijose esančios ir jau pagamintos prekės) pagaminimo vietoje, produktų saugojimą tarp pagaminimo ir 

vartojimo vietų, sandėliuojamų produktų būklės ir informacijos teikimą vadybininkams. 

Sandėliavimas apima atsargų saugojimą (laikymą) visų logistikos proceso fazių metu. 

Sandėliuose gali būti laikomos dvi pagrindinės atsargų rūšys: (Palšaitis, p. 198) 

1. Pagaminta produkcija (paskirstymui); 

2. Žaliavos, komponentai ir dalys (tiekimui). 

Sandėliai gali būti naudojami aprūpinti gamybai, pristatant prekes pavieniam vartotojui, jungiant keleto gamintojų 

prekes, dalijant didelę produkcijos siuntą į daugelį mažesnių siuntų, tenkinant klientų poreikius ir jungiant mažesnes 

siuntas į didelės apimties krovinius. 

Pasak David J., Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna (2002) sandėliai gali vaidinti svarbų vaidmenį atliekant 

integruotą logistikos strategiją bei stiprinti ir išlaikyti prekės ryšius tarp tiekimo grandinės partnerių. 

Aprūpinant gamybos procesą, sandėliai dažnai veikia kaip vidaus vienijimo centrai, priimant medžiagų siuntas iš 

tiekėjų. Įmonės užsako visas reikalingas žaliavas iš įvairių tiekėjų, kurie pristato siuntas į šalia gamybos esančius 

sandėlius. Vėliau visos žaliavos pristatomos į šalia sandėlių esančias gamyklas. 

Gwynne R. (2011) teigia, kad į sandėlius turi būti žiūrima kaip į laikiną vietą laikyti inventorių ir amortizatorių 

tiekimo grandinėje. 
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Paskirstymo sistemoje sandėliai gali būti naudojami produktams grupuoti, jungti arba skaidyti. Kiekviena gamykla 

gamina tik tam tikrą įmonės siūlomų produktų dalį. Paprastai į centrinį sandėlį yra pristatomi kroviniai dideliais kiekiais, 

kur yra grupuojami ir ruošiami išsiųsti pagal kliento užsakymą. 

Didelės produktų siuntos iš gamyklos yra siunčiamos į skaidymo sandėlius. Į skaidymo sandėlius iš gamyklos yra 

vežami į vieną siuntą sujungti keleto pirkėjų užsakymai. Kai sandėlis gauna krovinį, jis yra išskirstomas į mažesnes 

siuntas, kurios nėra didesnės nei automobilio įkrovumas. Tada siuntos yra paskirstomos sandėlio aptarnavimo zonoje 

esantiems klientams. 

Taip pat sandėliai yra naudojami siekiant sumažinti bendrąsias transportavimo išlaidas. Vartojimo prekių 

pramonėje įmonių gamyklos dažnai būna išsidėstę skirtingose teritorijose. Skirtingos gamyklos gamina skirtingas įmonės 

siūlomas prekes. Įprastai tokio tipo įmonės turi daug regioninių sandėlių, iš kurių galutinai paruošti kroviniai gali būti 

pristatomi klientui. Tokiose gamyklose pagaminti produktai į regioninius sandėlius dažniausiai pristatomi geležinkeliu. 

Klientų užsakymai, susidedantys iš įvairaus asortimento produktų vežami automobiliais. Regioniniai sandėliai lyginant 

su tiesioginiu tiekimu klientams, leidžia sumažinti transportavimo išlaidas. Bendras ekonominis efektas dažniausiai yra 

gerokai didesnis nei padidėjusios sandėliavimo sąnaudos ir su tuo susijusios prekių vežimo išlaidos. 

Anot Palšaičio R. (2010) produkcijos trumpų atstumų vežimai iki minimumo sumažina atsargų kiekį, vienu metu 

saugomą visoje logistikos sistemoje, ir gaminamų produktų kiekį labai artimą produktų paklausai. Tačiau padidėja šių 

gamybinės bei organizacinės išlaidos, susijusios su trumpais produktų gamybos ciklais. Jei gamykla veikia beveik visu 

pajėgumu, dažnai produktų gamybos ciklų pokyčiai gali neigiamai veikti gamintojo sugebėjimą patenkinti produkcijos 

paklausą. Tokiu atveju potencialus pelno praradimas yra susijęs su neįvykusiais pardavimais. 

Privalomas sandėliavimas taip pat yra tada, kai įmonė planuoja gauti naudos iš nuolaidų, pirkdami didelį kiekį 

prekių ar žaliavų. Gaunant nuolaidą yra mažesnė produktų kaina bei dėl transportavimo kainų nuolaidų mažėja 

produkcijos transportavimo išlaidos. Panašios nuolaidos gali turėti įtakos gamintojams, didmenininkams bei 

mažmenininkams. Tačiau tokio tipo taupymas turi būti gerai apskaičiuotas ir palygintos sandėliavimo papildomos atsargų 

saugojimo išlaidos su gauta nauda. 

Dar viena priežastis kodėl atsargų kaupimas gali būti reikalingas, kad išsaugotų aprūpinimo šaltinį. Didesnės 

pirkimų apimtys bei išankstiniai pirkimai yra svarbios išsaugant įmonei priimtinus tiekėjus. Įmonei yra svarbu turėti tam 

tikrą atsargų kiekį, siekiant apsidrausti nuo galimų transportavimo sutrikimų, padidėjusių pirkimo apimčių ar kitų 

paskirstymo sistemos sutrikimų. 

Besikeičiančios rinkos sąlygos lemia būtinybę sandėliuoti prekes regioniniuose sandėliuose visų pirma todėl, kad 

įmonė negali tiksliai prognozuoti klientų poreikių bei didmenininkų ir mažmenininkų užsakymų laiko. Regioniniuose 

sandėliuose laikant papildomą kiekį prekių, įmonės gali greitai sureaguoti į neplanuotą paklausos padidėjimą. Taip pat, 

atsargų perteklius gamintojams leidžia įvykdyti klientų užsakymus tada, kai užsakytos prekės ar žaliavos į sandėlius 

vėluoja būti pristatomos dėl transportavimo problemų.  

Kaip teigia Palšaitis R. (2010), dauguma įmonių naudoja sandėliavimą, kad pasiektų mažiausias bendrąsias 

logistines išlaidas, esant nustatytam klientų aptarnavimo lygiui. Sandėliavimo veikla leidžia valdymo sistemai pasirinkti 

transporto rūšį ir reikalingą atsargų kiekį, kad kartu su informacijos perdavimo ir užsakymų apdorojimo sistemomis bei 

gamybos alternatyvų pasirinkimu būtų iki minimumo sumažintos bendrosios išlaidos, išlaikant reikiamą kliento 

aptarnavimo lygį. 
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1 pav. Sandėliavimo sistemos struktūra (Šaltinis. Ieva Meidutė. Logistikos sistema. 2012, p.121) 

Kuriant sandėliavimo sistemą, yra išskiriamos trys pagrindinės posistemės: 

• Techninė - technologinė posistemė ; 

• Funkcinė posistemė; 

• Aptarnavimo posistemės. 

Techninę – technologinę posistemę sudaro moduliai ir elementai, apibūdinantys techninius ir technologinius 

statinių bei pastatų rodiklius, krovos įrenginių sudėtį (parenkamo priklausomai nuo sandėlyje apdorojamo krovinių srauto, 

krovos vienetų ir pan.).  

Funkcinę posistemę sudaro tokie blokai (moduliai): sandėliavimo būdas, lemiantis erdvinį krovinių sutalpinimą 

bei pagrindinių darbo zonų išdėstymą, komisionavimas (krovinių komplektavimas pagal klientų poreikius, jų paruošimas 

vežimui), krovinių judėjimo valdymas. 

Aptarnavimo posistemė apima modulius, užtikrinančius viso sandėlio ūkio efektyvų funkcionavimą, t.y. 

komunikacinę ir kompiuterinę įrangą (informacines sistemas), sandėlio valdymo struktūrą, normatyvinę teisinę bazę. 

Įmonės sandėliavimo politiką lemiantys veiksniai apima gamybą, turimą kapitalą, įmonės veiklos strategiją, 

ekonomines sąlygas, produkto charakteristikas, konkurenciją, paklausos sezoniškumą ir kitus rodiklius.  

Pasak Minalgos R. (2001), sandėliavimas turi didelę reikšmę gamybai – įmonės gamybos parengties palaikymui 

ir klientų aptarnavimui. Norint tinkamai produkciją sandėliuoti yra svarbu žinoti sandėlio funkcijas. 

Svarbiausios sandėlių funkcijos yra šios (Minalga R., p. 289): 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Sandėlių funkcijos (Šaltinis. Minalga. Aprūpinimo logistika. 2001, p. 289) 

 

• Išlyginamosios funkcijos: 

Išlyginamosios sandėlio funkcijos – tai medžiagų poreikio ir medžiagų gavimo neatitikimo šalinimas. Gali 

būti trukmės ir kiekio neatitikimas. 

Išlyginamosi

os funkcijos 

Garantinės 

funkcijos 

Spekuliatyvin

ės funkcijos 

Pagerinimo 

funkcijos 

Sandėlių funkcijos 
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o Trukmės neatitikimas būna tada, kai atitinkamos medžiagos yra reikalingos per metus, o aprūpinimas 

jomis galimas tik atitinkamais momentais arba ribotais laikotarpiais. Tokių reiškinių būna perdirbant vaisius. Jie 

perdirbami ištisus metus, o pristatymas vykdomas derliaus nuėmimo laikotarpiu, todėl vaisius reikia sandėliuoti. 

Sandėlis šiuo atveju atlieka tarpinę funkciją. 

o Kiekio neatitikimas būna tada, kai pagal periodinės gamybos procesą dėl technologijos savybių galima 

gaminti tik nedidelį produktų kiekį. Mažas periodinės gamybos kiekis dažnai neatitinka reikalingo kiekio, todėl 

toks neatitikimas kompensuojamas per sandėlį.  

Sutartiniai įsipareigojimai priimti mažesnį kiekį taip pat gali sukelti kiekio neatitikimus. 

• Garantinės funkcijos: 

Įmonėse labai dažnai pastebima informacijos stoka apie: 

o Tikslų būsimųjų laikotarpių poreikį; 

o Pristatymų kiekį; 

o Poreikių laiką; 

o Pristatymų laiką; 

o Sandėlių nuostolius. 

Šis informacijos nepatikimumas turi įtakos sandėliavimui. 

• Spekuliatyvinės funkcijos:  

Didėjant aprūpinimo rinkos kainoms, būtina apdairiai pirkti atsargas, jeigu neaktualus jų poreikis. Nuogąstavimai 

dėl kokybės blogėjimo gali turėti įtakos sandėliavimui, kaip ir palankūs pasiūlymai pigiau pirkti medžiagas. 

• Pagerinimo funkcijos: 

Pagerinimo funkcijos vadinamos taip pat gamybos operacijomis, kadangi gerinama sandėliuojamų medžiagų 

kokybė. Sandėliavimas yra gamybinių operacijų dalis. Tokioms operacijoms priskiriamas sendinimas, džiovinimas, 

brandinimas arba fermentavimas ir pan. Šie procesai atliekami sandėliuojant tokius gaminius ir medžiagas, kaip konjakas, 

medis, sūris ir t.t. 

Pasak Hutt, Speh (2014), strateginių sandėliavimo sprendimų rengimas yra nukreiptas į sandėlių veiklos procesų 

optimizavimą ir sandėliavimo kaštų mažinimą, išskiriant esminius sandėlių pranašumus ir trūkumus bei parenkant 

tinkamiausius sandėlių strateginius sprendimus bei jų galimą įtaką sandėliavimo procesų plėtrai. Sandėliavimo sprendimų 

priėmimas remiasi sandėlių skaičiaus ir jų dydžio nustatymu, sandėlių vietovės analizės atlikimu, sandėlių vidaus plano 

sudarymu, sandėlių veiklos procesų tobulinimo numatymu. 

Kaip teigia Virgilija Zinkevičiūtė ir Aidas Vasilis Vasiliauskas (2013), pagrindinis sandėlio tikslas ir uždaviniai 

yra optimizuoti logistikos sistemą. Todėl jis turi prisitaikyti prie įvairių šios sistemos pokyčių, susijusių su krovinių 

kaupimu, perkrovimu, paskirstymu ir klientų aptarnavimu. Sandėlis, kaip ir kiekvienas kitas logistikos sistemos 

elementas, turi veikti taip, kad užtikrintų visos sistemos efektyvumą. 

Išvados 

Produktų sandėliavimas yra logistikos grandinės dalis. Apibendrinus nagrinėtos literatūros duomenis ir remiantis 

mokslininkų tyrimais galima teigti, kad tai yra tarpinė dalis tarp gamintojo ir vartotojo, kuri apima produkcijos 

sandėliavimą pagaminimo vietoje, produktų saugojimą tarp pagaminimo ir vartojimo vietų, sandėliuojamų produktų 

būklės ir informacijos teikimą vadybininkams. 

Sandėliai gali būti naudojami aprūpinti gamybai, pristatant prekes pavieniam vartotojui, jungiant keleto gamintojų 

prekes, dalijant didelę produkcijos siuntą į daugelį mažesnių siuntų, tenkinant klientų poreikius ir jungiant mažesnes 

siuntas į didelės apimties krovinius. 

Dauguma įmonių naudoja sandėliavimą, kad pasiektų mažiausias bendrąsias logistines išlaidas, esant nustatytam 

klientų aptarnavimo lygiui. Sandėliavimo veikla leidžia valdymo sistemai pasirinkti transporto rūšį ir reikalingą atsargų 

kiekį, kad kartu su informacijos perdavimo ir užsakymų apdorojimo sistemomis bei gamybos alternatyvų pasirinkimu 

būtų iki minimumo sumažintos bendrosios išlaidos, išlaikant reikiamą kliento aptarnavimo lygį. 

Įmonės sandėliavimo politiką lemiantys veiksniai apima gamybą, turimą kapitalą, įmonės veiklos strategiją, 

ekonomines sąlygas, produkto charakteristikas, konkurenciją, paklausos sezoniškumą ir kitus rodiklius.  
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Summary 

 

THE IMPORTANCE OF WAREHOUS IN A LOGISTICS CHAIN 
 

Logistics warehouses become an important integrated part of the logistics supply chain directly affecting the supply chain speed 

and throughput. For each enterprise that deals with storage and distribution one of the key factors is to optimize these processes in 

order to save time and costs. In order to find out what needs to be done in order to achieve the best results it is necessary to clarify the 

current situation and to improve it in all possible ways by installing optimizing systems managing stocks and etc. Therefore logistics 

companies in order to ensure the efficiency of warehouse processes must provide and take appropriate decisions for the development 

of warehousing processes since effective warehouse operation management enables the company to remain competitive on the market.  

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Jolita Greblikaitė, (Aleksandro Stulginskio universitetas). 
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LOGISTIKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO DIMENSIJOS 

Ieva Grėblikaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
Logistika – tai veiklos rūšis, kurią sudaro nenutrūkstamo darbo grandinė, pastoviai veikianti ir 

funkcionuojanti. Beveik visose šalyse logistikos procesų tobulinimas yra būtinas norint efektyviai vykdyti prekių ir 

žaliavų pristatymą, bei paskirstymą. Šiai dienai gamybos ir rinkodaros neįmanoma įsivaizduoti be logistikos. 

Vyraujant didelei konkurencijai globalioje ir sparčiai besikeičiančioje rinkoje logistikos įmonės atstovams būtina 

užtikrinti ne tik laiku paimtas ir pristatytas prekes ar žaliavas, bet ir užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo lygį su 

mažiausiomis bendrosiomis išlaidomis. 

Pasak Bowersox ir kt. (1995) įmonės suteikiamos logistikos paslaugos yra puiki priemonė kuriant glaudžius 

ryšius su klientais. Todėl nuolatinis dėmesys turėtų būti skirtas logistikos paslaugų gerinimui ir įmonės turėtų 

nuolatos diegti naujoves, kurios tobulintų logistinio aptarnavimo kokybę. 

Nepaisant pastarosios minties, mokslininkai ir tyrėjai taip ir nesutarė dėl bendro logistikos paslaugų 

apibrėžimo. Straipsnyje minimi autoriai bandė eilę metų tai ištirti ir apibrėžti kas tai yra logistika, tačiau visų 

pateiktos išvados ir pasiūlymai labai skiriasi logistikos paslaugų kokybės matmenų ir požymių požiūriu. Vieningas 

apibrėžimas iki šiol nebuvo rastas, nes šią sritį galimą vertinti įvairiais požiūriais: rinkodaros, finansų planavimu, 

gali keistis atsižvelgiant į tai ar užsiimama praktika ar mokslu. 

Kaip jau buvo minėta, norint efektyviai valdyti logistikos įmonė, vienas svarbiausių dalykų yra aukštas 

klientų aptarnavimo lygis. Atlikus tam tikrus tyrimus, tyrėjai įrodė, kad suteikiant logistikos paslaugas klientams, 

kurios maksimaliai patenkina jų poreikius priverčia juos naudotis tomis pačiomis paslaugomis dar kartą, kitaip 

tariant tapti lojaliems, bei rekomenduoti kitiems žmonėms, taip pritraukiant naujų vartotojų ar klientų, gerina įmonės 

įvaizdį, o svarbiausia užtikrina gerą padėtį rinkoje ir pelningumą (Negi, 2009).  

Straipsnyje nagrinėjama problema kokios pagrindinės klientų aptarnavimo dimensijos laikomos 

priimtiniausiomis šių dienų krovinių pervežimo srityje, kas yra svarbiausia klientams atliekant pervežimą.  

Tyrimo objektas – logistikos paslaugų kokybės dimensijos. 

Tyrimo tikslas – pateikti teorinę logistikos paslaugų kokybės dimensijų analizę.  

Tyrimo uždaviniai. 

1. Atskleisti logistikos paslaugų kokybės sampratą 

2. Ištirti logistikos paslaugų kokybės dimensijas. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, informacijos sisteminimas – grafinis vaizdavimas ir 

modeliavimas. 

 

Logistikos paslaugų kokybės samprata 
 

Paslauga šiandieniniame pasaulyje yra privaloma priemonė norint patenkinti vartotojų norus ir poreikius. 

Taip pat priemonė kelianti visuomenės gerovę. Jei nebūtų paslaugos – nebūtų reikalinga didžioji dalis gamybinio 

sektoriaus prekių, kurios prisideda prie ekonominės gerovės. Vartotojams siūlomos paslaugos gali būti svarbiausias 

paslaugų ekonomikos vertybių šaltinis, kartu didinant paslaugų sektoriaus indėlį į bendrąjį nacionalinį produktą 

(Vitkienė, 2008). 

Paslaugos bendras apibrėžimas, kaip ir logistikos, tarp tyrėjų nėra vieningai sutartas ir vyrauja daug 

nuomonių, kas tai yra paslauga. Viena iš jų, dažnai literatūroje galimo sutikti tyrėjo Ch. Gronroos  (2001) “Paslauga 

– tai daugiau ar mažiau neapčiuopiama veikla, paprastai (bet nebūtinai) pasireiškianti vartotojui sąveikaujant su 

paslaugą teikiančiais tarnautojais, fiziniais ištekliais, prekėmis arba paslaugos teikimo sistemomis, kurios užtikrina 

vartotojo problemos sprendimą”. O lietuvių tyrėjų nuomone, paslauga – tai prekė, kurios gamyboje dalyvauja jos 

vartotojas (klientas) (Pranulis, V. ir kt., 2008). 

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad paslaugos suvokimas yra komplikuotas, tačiau reminatis minėtų 

autorių apibrėžimais, galima daryti išvadą kad paslauga – tai veikla, siekiant patenkinti klientų ir vartotojų poreikius.  

Logistika – tai visų srautų, kurie palengvina materialaus srauto judėjimą, bei paklausos ir  pasiūlos 

suderinimą, valdymas kuriant vietos ir laiko naudą. Efektyvus prekių perkėlimas iš tiekimo į gamybos vietas ir iš 

gamybos vietų į galutinio vartojimo vietas mažiausių sąnaudų reikalaujančiu būdu, tuo pat metu išlaikant priimtiną 
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(su klientu suderėtą) kokybės lygį (V. Zinkevičiūtė, A. V. Vasiliauskas, 2013). Pagrindinės logistinės veiklos rūšys 

pagal G. Sližienė ir G. Zaukas (2014) yra: vartotojų aptarnavimas, transportavimas, atsargų valdymas, užsakymų 

tvarkymas. Visos šios keturios veiklos vyksta kiekviena logistikos kanalo segmente. Šios veiklos reikalauja labai 

didelių logistikos išlaidų, tad būtina efektyviai koordinuoti ir spręsti logistikos uždavinius ir siekti aukščiausios 

aptarnavimo lygio. Logistikos sistemos valdymas turi būti koordinuojamas kaip atskiras procesas ir kaip įmonės 

bendro verslo proceso dalis.  

Apibendrinant autorių nuomones, logistika tai veiksnių visuma palengvinti gamybos ir pardavimo procesą, 

pristatant prekes iki durų vartotojams, siekiant patenkinti jų lūkesčius ir pore ikius. 

Apibrėžiant logistinių paslaugų sampratą, galima suprasti jog tai įmonės klientams suteikiamas paslaugų 

paketas: aptarnavimas, transportavimas, muitinės paslaugos, krovos darbai, atsargų valdymas ir sandėliavimas, 

užsakymų tvarkymas siekiant maksimaliai patenkinti klientų ir vartotojų poreikius iš to gaunat didžiausią naudą 

logistikos įmonėms. 

 

Klientų aptarnavimo kokybės dimensijos 
 

Akivaizdu, kad didžioji dalis populiarios literatūros, susijusios su logistikos paslaugų kokybe, buvo skirtos 

logistikos paslaugų teikėjams, todėl šiuo požiūriu labai trūksta tyrimų, susijusių su klientų vertinimu ir šios sąvokos 

apibrėžimu. Remiantis šiuo argumentu, V. V. Thai bandė ištirti, kaip logistikos paslaugų kokybė yra apibrėžta tiek 

paslaugų teikėjų, tiek klientų požiūriu. Klientų supratimas apie logistikos paslaugų kokybę kyla iš serijos veiksmų, 

kurie sąveikauja vykstant logistinio aptarnavimo proceso, kaip parodyta 1 paveiksle.  

 

 

 

 

 

1 pav. Sąsaja tarp logistikos teikėjų ir klientų 
 

Iš 1 paveikslo matyti, kad kiekvienos sąsajos kokybės požymiai prisideda prie klientų bendro supratimo apie 

paslaugų kokybę, kurią teikia logistikos paslaugų teikėjai. Visų pirmą būtina užmegzti asmeninį kontaktą su klientu, 

kad būtų gaunamas kažkoks atsakas ar informacija iš jo apie reikiamas logistikos paslaugas, pervežimus. Norint 

bendradarbiauti su klientu, logistikos paslaugų teikėjas privalo taip pat suteikti visą klientui rūpimą informaciją, 

kaip yra vykdomas pervežimas, per kiek laiko, kaip bus suteikiama informacija užsakymo vykdymo metu. Visa tai 

yra pavaizduota pirmame paveiksle. Be to, daugeliu atvejų logistikos operacijose klientų ir logistikos paslaugų 

teikėjų santykiai yra netiesiogiai susieti su tiekėjais, kurie yra neatsiejama logistikos dalis. Vadinasi,  ar klientai 

teigiamai vertina logistikos paslaugų kokybę, iš esmės priklauso nuo paslaugą atlikusių įmonių. Be to, atsižvelgiant 

į naują suinteresuotųjų subjektų koncepciją socialinė atsakomybė tampa gyvybiškai svarbiu aspektu, kuris gali 

paskatinti ar numenkinti įmonės įvaizdį ar reputaciją ir dėl to gali pabloginti suvokiamą paslaugų kokybę (V.V. 

Thai 2008). V.V. Thai tyrimas siūlo naują logistikos paslaugų kokybės modelį, kurį sudaro 7 dimensijos ir 32 

dimensijų matavimai. Matmenys ir požymiai buvo gauti iš tyrėjo nurodytų literatūros spragų ir kai kurių bendrų 

požymių, patvirtintų ankstesniuose jo tyrimuose.  

Tyrimo metu V. V. Thai išsiaiškino, kad bendruoju požiūriu į jo siūlomą logistikos paslaugų kokybės modelį, 

daugiausiai aukščiausių įvertinimų sulaukė: reagavimas į klientų poreikius ir reikalavimus, darbuotojų atsakas į 

klientų poreikius ir reikalavimus, užsakymo tikslumas, personalo požiūris ir elgesys patenkinat kliento lūkesčius ir 

reikalavimus, pristatymas ir prekių paėmimas nurodytu laiku, bei  supratimas ko klientai tikisi ir laukia iš paslaugas 

suteikiančios įmonės. Reiktų atsižvelgti ir į tai, kad visi tyrėjo nurodyti faktoriai buvo vienaip ar kitaip įvertinti 
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(turint omenyje, kad nedidelė dalis respondentų liko neutralūs). Vadinasi visi pate ikti V. V. Thai faktoriai buvo 

vienaip ar kitaip jiems reikšmingi. 

Po tyrimo pasiūlyto modelio sudėtis šiek tiek kito, tad vietoj tiriamų 7 dimensijų liko 5. Pirmajame, 7 

dimensijų modelyje, išskirta asmeninio kontakto dimensija vertinimu metu buvo perdėliota ir dalinai sujungta su 

įvaizdžio dimensija. Po tyrimo šį dimensija pervardinta į kliento dėmesio kokybę. Antroji dimensija, pagal 

vertinimus buvo apjungta su užsakymo gabenimo kokybe ir fizinio pristatymo paslaugos kokybe, tad galutiniame 

modelyje tai buvo pervardinti į užsakymo išpildymo kokybe. Trečioji susidariusi po tyrimo buvo įmonės įvaizdžio 

dimensija. Į šią dimensiją pagal tyrimą buvo priskirti faktoriai iš socialios atsakomybės dimensijos. Informacijos 

kokybės dimensijos faktoriai nepakito, tačiau vietoj originalių 5 kokybės matmenų liko trys ištirtoje dimensijoje. 

Po tyrimo į savalaikiškumo dimensiją buvo prijungta kokybės matmenys iš  užsakymo pervežimo originaliosios 

dimensijos. 

V. V. Thai sukurtas modelis atitinka naujausias šiuolaikinių įmonių tendencijas. Tam, kad geriau suprasti jo 

sukurtą modelį, toliau bus nagrinėjama jo 5 dimensijos, kurios yra detalizuotos 1 lentelėje.  
 

1 lentelė. Logistikos paslaugų kokybės dimensijos (V. V. Thai, 2013) 

 

 

Remiantis autoriaus atliktu tyrimu galima matyti, jog klientui suteikiamo dėmesio kokybė  yra vienas 

svarbiausių faktorių. Šis nustatytas faktorius į įrodo, kad visa veikla susijusi su dėmesiu klientui yra gyvybiškai 

svarbi įmonėms ir bet koks dėmesys, skirtas klientams ir jų poreikiams vykdyti yra labai vertinimas ateityje dirbant 

su tais klientais. Įmonėse svarbu gerai apmokti dirbantį personalą ir rekomenduotina sudaryti galimybes bendravimo 

ir žmonių analizavimo mokymams. Požiūris ir reakcija į klientą ir reagavimas į jo poreikius ir lūkesčius, priveda 

prie tolimesnio bendradarbiavimo su klientu. Taip pat labai svarbu personalo elgesys sulaukiant grįžtamosios 

reakcijos iš kliento, nesvarbu ar tai teigiamas ar neigiamas komentaras. Kiekvienoje situacijoje darbuotojas turi 

tinkamai sureaguoti. 

Antrasis faktorius, ne mažiau svarbus, užsakymo išpildymo kokybė. Tiksliai apteikiama informacija 

užsakymo priėmimo metu ir pasikartojant bei įvykdant pažadus, bent kelis kartus iš eilės, klientui suteikia saugumo 

ir pasitikėjimo įmonės darbuotojais, jausmą. Labai svarbu, vykdant užsakymą suteikti maksima lią informaciją apie 

užsakymo būklę, prekių pažeidimus, sprendimo būdus, kaip papildomai apsaugoti transportuojamas prekes 

klientams kelia pasitikėjimą įmonės darbuotojais. Visi šie faktoriai privedą įmonę prie teigiamo įvaizdžio kūrimo, 

kas gali skatinti klientą rekomenduoti gautas paslaugas kitiems.  
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Personalo elgesys ir požiūris priimant kliento poreikius ir lūkesčius  
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Darbuotojų kompetencija 

Elgesys sulaukus grįžtamojo ryšio iš klientų (skundai, pretenzijos ir pan.) 

Užsakymo 

išpildymo kokybė 

Užsakymo tikslumas (pritaikant kliento reikalavimus)  

Užsakymo (prekių) būklė (nepažeista, nepamesta ir t. t.)  

Užsakymo pažeidimų tvarkymas 

Nuoseklus paslaugų atlikimas 

Saugus užsakymo gabenimas 

Įmonės 

įvaizdis 

Įmonės etinė išvaizda 

Socialiai atsakinga ir besirūpinanti žmonių saugumu  
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IT ir EDI (en. electronic data interchange) pritaikymas klientams 

IT naujovių įdiegimas klientų aptarnavimo srityje 

Galimybė gauti informaciją apie užsakymą internetu 
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Kaip jau ir minėta, teigiamas įmonės įvaizdis didina tikimybę sulaukti rekomendacijų. Tad ir trečiosios 

dimensijos kokybės matavimo priemonės yra svarbios: įmonės etinė išvaizda, socialiai atsakinga ir aplinko s apsaugą 

puoselėjanti įmonė yra labiau vertinama. Nors iš darbo autorės patirties galima abejoti šios dimensijos 

reikšmingumo Lietuvoje. Tai bus patikrinta tyrimo metu.  

Savalaikiškumas – darbo ar užsakymo atlikimas nurodytu laiku. Bendras užsakymo vykdymas, 

transportavimo laikas, prekių gražinimo laikas. Šie faktoriai patenkina tiek darbuotojus, tiek klientus ar galutinius 

vartotojus. Būtinas organizuotumas, informacijos srauto valdymas, teisingos informacijos pateikimas laiku apie 

esamą situaciją ar atsiradusias bėdas ar trukdžius. 

Ir mažiausiai vertinimas, tačiau taip pat įmonės veiklai svarbus veiksnys – informacijos kokybė. Metams 

einant yra labai tobulinamosios naujausios technologijos. Galimybė gauti vizualias prekių pažeidimų nuotraukas, 

klientams yra naudinga, norint įvertinti būsimus nuostolius, galbūt net galimybė jų išvengti atliekant greitus 

veiksmus. Užsakomos prekės sekimas realiuoju laiku – patvirtinamas, kad darbuotojai puikiai išmano savo darbą ir 

gali efektyviai  planuoti prekių paėmimo ir pristatymo terminus. Lengvos užsakymo formos internetinėje erdvėje 

(B2B formos) palengvina klientų ir darbuotojų darbą apsikeičiant reikalinga informacija: adresais, pakrovimo ir 

iškrovimo vietų kontaktais ir tt.  

Analizuojant visas penkias dimensijas galima pastebėti, kaip glaudžiai jos jungiasi tarpusavyje. Jei yra 

suteikiama klientui ir jo poreikiams pakankamai dėmesio, užsakymas išpildomas taip kaip žadėta ir atsižvelgiant į 

kliento reikalavimus, viskas yra atliekama laiku ir yra galimybė gauti  konkrečia informaciją realiuoju laiku – viskas 

veda link tolimesnio bendradarbiavimo, lojalumo, rekomendacijų, teigiamo įspūdžių ir gerų emocijų klientams, 

galutiniams vartotojams, bei patiems logistikos įmonės darbuotojams.  

Išvados 

  Atlikus mokslinės literatūros analizę galima apibendrinti, kad logistines paslaugas sudaro: aptarnavimas, 

transportavimas, atsargų valdymas ir sandėliavimas, užsakymų tvarkymas, muitinės paslaugos, krovos darbai.  

Logistinių paslaugų kokybė – tai paslaugos suteikimas laikantis aukštų aptarnavimo kokybės reikalavimų siekiant 

maksimaliai patenkinti klientų ir vartotojų poreikius iš to gaunat didžiausią naudą logistikos įmonėms. Buvo 

aprašytos penkios logistikos paslaugų kokybės dimensijos: kliento dėmesio kokybė,  užsakymo išpildymo kokybė, 

įmonės įvaizdis, savalaikiškumas, informacijos kokybė. Autoriaus atlikto tyrimo metu buvo pagrįsta, kad labiausiai 

vertinama yra klientui suteikiamas dėmesys, bei rūpestis norint patenkinti jo reikalavimus.  

 Išanalizavus mokslinę literatūrą ir straipsnius, buvo išsiaiškinta, kad norint, jog logistikos įmonė efektyviai vykdytų 

savo veiklą, visų pirma turi išsitirti, kurios dimensijos yra svarbiausios įmonės klientams.  Po nustatytų dimensijų 

privalu tobulinti aptarnavimo lygį, apmokyti ir suteikti teisingą informaciją darbuotojams apie turimus klientus ir 

kas aptarnavime jiems yra svarbiausia. 
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Summary 

LOGISTICS SERVICE QUALITYME MEASURMENT DIMENSIONS 

There has been very little research done in logistics service on how its quality is defined and attributed. In this paper, 

we explore the definition logistic service definition and its dimensions. The main problem nowadays is how to improve client 

service in logistics and how to make clients loyal to logistics company, what are the main things that makes clients satisfie d 

with the service. As far as everyone knows loyal clients are the happiest ones. And there are more and more logistics companies 

which makes a huge network of competition. 

Over the years researches have constructed a lot of conceptual models for logistics service quality and maid a lot of 

dimensions, which are needed to be discussed and adapted or dismissed nowadays. In this article its main aim is to analyze 

Lithuanian and foreign literature and to find the main dimensions which are the most important in improving client service 

quality in logistics. 

Keywords – logistics service quality, quality management, logistics management, demensions 
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MAŽMENINĖS PREKYBOS LOGISTIKOS VALDYMAS 

Rima Gudeliūnaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Šiandieniniame verslo pasaulyje itin didelę reikšmę turi logistika. Verslo aplinka yra nepastovi, ji nuolat kinta 

ypač prekybinėse įmonėse. Prekybos įmonės turi užtikrinti, kad pirkėjas atėjęs į prekybos vietą visada galėtų rasti tai ko 

jam reikia bei turėtų galimybę rinktis. Šioje verslo srityje konkurencija yra itin didelė, todėl reikia siekti, kad pirkėjai būtų 

patenkinti. Todėl yra itin svarbu kaip įmonės valdo savo logistikos sistemą. Įmonės norinčios išlikti rinkoje turi tinkamai 

valdyti logistiką, užtikrinti, kad prekės visada pasiektų pirkėjus. Tinkamas logistikos valdymas įmonėse užtikrina 

sėkminga įmonių veiklą, pelną ir patenkintus vartotojus. Šiuolaikinėje verslo aplinkoje vis svarbesnis tampa logistikos 

valdymo klausimas, nes optimalus logistikos naudojimas įmonėse skatina įmonių plėtrą ir mažiau prarandamus kaštus. 

Norint išlikti konkurencinga įmone verslo aplinkoje, reikia užtikrinti, kad vartotojas atėjąs į prekybos vietą rastų 

tas prekes, kurių jam reikia. Todėl įmonei yra svarbu užtikrinti, kad logistikos valdymas vyktų veiksmingai. Tai gi, 

kiekviena mažmeninė prekybos įmonė, norėdama sėkmingai gauti pelno, kuo mažiau prarasti išlaidų, turi sau atsakyti į 

klausimą – kaip veiksmingiau ir optimaliau valdyti logistiką savo įmonėje. 

Tyrimo tikslas – Išanalizuoti teorinius mažmeninės prekybos logistikos valdymo ypatumus ir išryškinti logistikos 

valdymo gerinimo veiksnius.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti teorinius mažmeninės prekybos logistikos valdymą lemiančius veiksnius. 

2. Išanalizuoti ir apibendrinti dažniausiai pasitaikančius logistikos valdymo veiksnius.  

3. Išryškinti mažmeninės prekybos logistikos valdymo gerinimo veiksnius. 

Tyrimo objektas – mažmeninės prekybos logistikos valdymas. 

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros, statistinių ir dokumentinių šaltinių duomenų analizė ir sintezė yra 

naudojami išryškinti mažmeninės prekybos logistikos valdymo veiksnius, grafinis vaizdavimas yra naudojamas vaizdžiau 

pademonstruoti svarbus aspektus. 

 

Rezultatai 
 

Šiomis dienomis prekyba užimam itin didelę reikšmę ekonomikoje bei bendradarbiaujant valstybėms tarptautiniu 

mastu. Todėl yra labai svarbu teikti tinkamas ir kokybiškas prekybos paslaugas. Šios paslaugos turi atitikti užsakovo 

keliamus reikalavimus ir lūkesčius. Prekyba dažniausiai suvokiama kaip tam tikri mainai prekėmis ar paslaugomis. 

Mokslinėje literatūroje prekybos sąvoka yra apibrėžiama labai panašiai. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (2012) 

prekybos sąvoka apbrėžiama, kaip tam tikra ūkinė veikla, kuri yra susijusi su pardavimu, pirkimu ar pasikeitimu tam 

tikromis prekėmis. A. Pajuodis (2005) išskiria prekybą į funkcinę ir institucinę. Autorius teigia, kad funkcine prasme 

prekyba yra ūkinė veikla, kuri pasireiškia prekių mainų vykdymu ir nepriklauso kas ją vykdo, prekių gamintojas ar 

tarpininkas. Anot A. Pajuodžio (2005), institucine prasme prekyba – tai tam tikros institucijos, kurios savo ūkinę veiklą 

vykdo siaurąja funkcine prasme, prekyba apčiuopamomis prekėmis. NACE klasifikatorius išskiria didmeninę ir 

mažmeninę prekybą. Didmeninė prekyba – naujų ar jau naudotų prekių perpardavimas mažmenininkams. Mažmeninė 

prekyba taip pat naujų ar naudotų prekių pardavimas, bet jau skirtas parduoti asmeniškai vartotojui ar namų ūkui (Lietuvos 

statistikos departamentas, 2017). Dažniausiai didmenininkai perka prekes iš gamintojų, o vėliau parduoda prekes 

mažmenininkams. Todėl mažmenininkas turi didžiausią sąlytį su su galutiniu pirkėju. V. Pranulis ir kt. (2000) dar prekybą 

išskiria į vidaus ir užsienio prekybas. Anot autorių vidaus prekybą sudaro: didmeninė, mažmeninė prekyba ir prekybos 

renginiai (žr. 1. pav.). 
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1 pav. Vidaus prekybos rūšys (sudaryta autorės pagal Pranulis ir kt., 2000) 

 

Anot, P. Kotler (2012) mažmeninės prekybos objektus galima suskirstyti į tuos kurie prekiauja parduotuvėse, ne 

parduotuvėse ir mažmeninės prekybos organizacijose. Autorius teigia, kad prekyba, kuri vyksta ne parduotuvėse, tai ta 

prekyba, kuri vyksta per asmeninį pardavimą, per prekybinius automatus, per marketingą ar kita. 

Tiek mažmeninėje prekyboje, tiek didmeninėje prekyboje didelę reikšmę turi prekių judėjimas ir logistika. V. 

Paulauskas (2005) išskiria logistikos rūšis: paskirstymo logistika, gamybos logistika, transporto logistika, globalinė 

logistika, karo logistika, prekybos logistika ir kitos. Pačią logistiką A. Gargasas (2000) apibūdina, kaip ūkinę veiklą, kuri 

apima visų produkcijos judėjimo grandžių optimizavimą, apjungimą į vieną sistemą, į kurią įeina įrenginių, medžiagų 

tiekimas ir galutinai paruoštos produkcijos ar pusgaminių sandėliavimas, transportavimas, atsargų nustatymas, galutinės 

produkcijos paskirstymas, pristaytmas vartotojui ir reikiamos informacijos suteikimas. Prekybinėje įmonėje ar 

organizacijoje svarbiausia yra prekybos logistika. Kad prekės laiku pasiektų vartotoją. V. Čaplikas (1997) prekybos 

logistiką apibrėžia, kaip mokslo ir praktinės veiklos sritį apimančią pagrindinius prekių pateikimo klausimus nuo 

gamintojo iki vartotojo. Kiti autoriai prekybos logistika vadina marketingo logistika. R. Minalga (2009) marketingo 

logistiką apibūdina kaip fizinį prekių judėjimą nuo gamintojo iki vartotojo. Išnagrinėjus literatūrą galima teikti, kad 

prekybos logistikoje svarbiausia yra pats prekių judėjimas nuo gamintojo iki vartotojo. Prekių toks judėjimas sudaro 

logistikos grandinę (žr. 2 pav.). 

 

 

2 pav. Logistikos grandinė (sudaryta autorės pagal V. Čaplikas 1997) 

 

M. Sukru Akdogan ir A. Durak (2016) išskiria šias prekybos logistikos savybes: pristatymo laikas, kokybė, 

nuoseklumas, našumas, pardavimo kaina, gamybos laikas, pristatymo saugumas, lankstumas, rinkos dalis, klientų 

lojalumas, veikla, efektyvumas ir veiklos standartai. Taip pat A. Mesjasz – Lech (2015) pabrėžia, kad yra svarbu naudoti 
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tinkamas IT sistemas, kurios padėtų įmonei greičiau ir kokybiškiau įvykdyti darbus susijusius su įmonės logistika ir 

valdymu. 

Kitas autorius V. Čaplikas (1997) prekybos logistiką dar išskiria į tris sudedamąsias dalis, kurios sudaro prekybos 

logistikos vidinę struktūrą – tai transporto, sandėlių ir parduotuvių logistikos. Transporto logistiką J. A. Urbonas (2005) 

apibūdina, kaip krovinių pervežimą iš vieno taško į kitą tašką, ši logistika taip pat apima krovinio gabenimo planavimą ir 

koordinavimą. R. A. Nowack, E. J. Bardi ir kt. (2010) išskiria svarbiausias transporto logistikos operacijas: prekių 

sukrovimas į tarnsporto priemones, prekių vežimas ir jų išskrovimas. Tinkamai vykdoma transporto logistika greičiau 

pasiekia vartotoją. Transporto logistika padeda prekėms judėti, o štai sandėlių logistika, kaip tarpininkė tarp gamintojo ir 

mažmenininko. I. Meidutė ir A. V. Vasiliauskas (2007) teigia, kad logistikos funkcinės sritys dažniausiai prasideda ir 

baigiasi sandėliavimu, tai tarsi jungtis, kuri padeda užtikrinti materialinių vertybių srauto judėjimą. V. Čaplikas (1997) 

teigia, kad  parduotuvių logistika užbaigia visą prekių srauto judėjimą ir yra šios sistemos riba. Prekės jau pasiekia 

vartotoją ir realizuojasi, kai vartotojas jas įsigyja. Parduotuvės logistikos sudedamosios dalys: prekių gavimas, laikymas, 

paruošimas ir pardavimas. Kad šie visi procesai vyktų sklandžiai ir kokybiškai įmonės turi užsitikrinti optimaliausius 

logistikos valdymo sprendimus. 

M. T. Cole ir A. Guillin (2015) teigia, kad prekių kainą lemia ir sandoriai su kitomis įmonėmis, partneriais ar 

ekspeditoriais. Įmonė gali samdyti vežėjus, dėl to gali kisti galutinė prekės kaina. Kitas autorius W.R. Black (2010)  kainą 

apibūdina, kaip svarbiausią kriterijų vatotojui renkantis transportavimo įmonę. Mažmeninės prekybos įmonė renkasi ar 

pati veža prekes, ar bendradarbiauja su kitomis logistikos įmonėmis. P. Golinska ir M. Hajdul (2012) išskiria pagrindinius 

veiksnius, kurie lemia transportavimo kainą:  

1) krovinio tipas;  

2) krovinių skaičius;  

3) krovinio svoris; 

4) krovinio tūris; 

5) sustojimų skaičius. 

Kontroliuojant šiuos veiksnius logistikos valdymą įmonėje galima optimizuoti logistinių kaštų skaičiavimu. 

Ypač mažmeninėje prekyboje labai svarbu pritraukti pirkėją bei išlaikyti jau esamus pirkėjus, nes konkurencija 

itin didelė. Todėl reikia užtikrinti, kad įmonėje logistika veiktų itin sklandžiai ir pirkėjas visada rastų tai ko jam tuo metu 

reikia. Prekės neturėtų vėluoti, atitikti sezoniškumą. Pasak M. Christopher (2007) logistikos valdymo pati esmė yra 

mažiausiomis sąnaudomis patenkinti vartotojų poreikius bei reikalavimus. 

Logistikos sistemos strateginis valdymas susideda iš kontrolės, planavimo, organizavimo ir vadovavimo, taip 

teigia J. A. F. Stoner ir kt. (1999). Kontrolė užtikrina, kad įmonė siekia užsibrėžtų tikslų. Planavimu išsikeliami tikslai ir 

numatomi sekantys veiksmai. Organizavimu paskirstomi darbai, ištekliai ir valdžia. Vadovavimu motyvuojami 

darbuotojai, kad siektų bendrų tikslų (žr. 3 pav.). 

 

 

 

3 pav. Valdymo proceso sudedamosios dalys (sudaryta autorės pagal J. A. F. Stoner ir kt. 1999) 

 

Kad įmonė tinkamai išnaudotų strateginį valdymą savo naudai reikia laiku tiksliai prisitaikyti prie aplinkos pokyčių 

ir optimaliai išnaudoti savo turimus resursus. A. Gule (2017) išskiria tris aspektus: kokybę, įmonės potencialą, procesą ir 
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galutinį rezultatą. Šie aspektai tinkamai išnaudojami gali užtikrinti tinkamą logistikos valdymą. A.Vasiliauskas (2005) 

teigia, kad strateginio valdymo pats proceso rezultatas ir strategijos įgyvendinimas yra sprendimų visuma, kuri 

apsprendžia organizacijos ateities planus, tikslus, siekius ir reikiamas priemonones tiems tikslams pasiekti. Užtikrinant 

logistikos veiksmingumą įmonėje yra reikalingas transportavimo proceso optimizavimas. Prekės turėtų judėti optimaliu 

bei maksimaliu greičiu. Anot. V. Paulausko (2005) logistikos sistemoje galima transporto darbą padalinti į tris grupes: 

1) Nuolatinį, susijusį su nuolatiniais vežimais; 

2) Periodinį, susijusį su periodiniais vežimais; 

3) Vienkartinį, susijusį su vienkartiniais vežimais.  

Dalis mažmeninių prekybos įmonių turi savo nuosavą transportą, kuriuo pristato prekes arba samdo transporto 

įmones. Pasak, A. Jurkausko (2006) yra tam tikros aplinkybės, kurios daro įtaką transportavimui: klimatas, ekonominis 

stabilumas, saugumas ir ekologija. Todėl kai yra organizuojamas transportavimas reikia atsižvelgti į galimus šalutinius 

veiksnius. Taip pat A. Jurkauskas (2006) teigia, kad reikia atsižvelgti ir į transporto kainą, lankstumą, saugumą, gabenimo 

trukmę, ekologiškumą ir komfortabilumą. 

Išanalizavus literatūrą galima teikti, kad mažmeninės prekybos logistikos valdymo veiksmingumą lemiantys 

veiksniai yra pristatymo kaina, tinkamo maršruto pasirinkimas, įmonės veiklos strategija ir prekių pristatymo laikas.  

 

Išvados 
 

1. Prekyba užima didelę dalį valstybėse verslo srityje. Gerina šalių ekonominę gerovę. Mažmeninė prekyba yra 

viena iš prekybos rūšių, kuri yra arčiausiai vartotojo, todėl turi užtikrinti, kad vartotojas būtų patenkintas. 

2. Kad mažmeninės prekybos įmonės galėtų produktyviai dirbti ir laiku gauti produkciją, turi veiksmingai valdyti 

savo logistikos sistemą, turi pasirinkti optimaliausius maršrutus. Tinkamai vykdoma logistika greičiau pasiekia vartotoją.  

3. Kiekviena įmonė pasirenka sau labiausiai priimtiną transportavimo būdą ir pati sprendžia kaip valdyti logistinę 

sistemą savo įmonėse pagal savo galimybes, planus, tikslus bei strategiją. 
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Summary 

 

RETAIL TRADE LOGISTICS MANAGEMENT 
 

In this days very important role have logistics in the business. The business environment is volatile, it is constantly changing 

especially in trading companies. Trading companies must ensure that the customers at the point of sale can always find what he needs 

and have the opportunity to choose. Competition in this business area is high, so customers need to be satisfied. It is very important 

that companies manage their logistics system. Companies wishing to remain on the market need to properly manage their logistics, 

ensuring that the goods always reach buyers. Proper logistics management in companies ensures successful business performance, 

profits and satisfied customers. The issue of logistics management becomes more and more important in the modern business 

environment, because the optimal use of logistics in enterprises encourages the development of companies and less costly costs. 

The purpose of the research is to analyze the theoretical aspects of retail logistics management and to highlight the factors of 

improvement of logistics management. Research methods: analysis and synthesis of scientific literature, statistical and documentary 

sources, graphical representation. 

The analysis of scientific literature revealed that trade companies effective and optimal logistics management determines the 

success of the company. Analysis of the literature suggests that factors affecting the efficiency of retail logistics management are cost, 

route selection, company strategy and delivery time. 

 

Mokslinio darbo vadovas:  doc. dr. Vytautas Pilipavičius, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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VERSLO PARTNERYSTĖ MULTIMODALINIAME TRANSPORTE: 

TEORINIS POŽIŪRIS 
 

Algis Kunauskas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Multimodalinis transportas yra pagrindinis modernių logistikos sistemų komponentas, o šiuolaikiniame 

globaliame pasaulyje, vyraujant konkurencijai, įmonės stengiasi sumažinti gamybos kaštus, todėl didesnę reikšmę įgauna 

multimodalinė partnerystė tarp gamintojo ir logistikos partnerio.  

Lietuva turi patogią geografinę situaciją ir gerai išvystytą kelių infrastruktūrą, kas daro Lietuvą tranzitine valstybe, 

viena pirmaujančių Europoje pagal krovinių pervežimų skaičių. Suprantama, kad multimodalinės partnerystės vystymasis 

teigiamai veikia Lietuvos ekonominį augimą, leidžia kurti papildomas darbo vietas, įmonėms optimizuoti gamybos 

sąnaudas, sutaupyti lėšas ir didinti konkurencingumą. Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje (Iki 2025 metų) 

numatyta, kad Lietuvoje turi būti sukurta moderni ir subalansuota multimodalinė transporto sistema, savo techniniais 

parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe prilygstanti ES valstybių senbuvių lygiui. 

Galima pastebėti, kad nors Lietuvoje multimodalinis bendradarbiavimas vyksta, tačiau sunku identifikuoti 

multimodalinės partnerystės raišką, kuri yra dar mažai nagrinėjama moksliniuose straipsniuose ir mokslinėse studijose. 

Pastebima, kad Lietuvoje nuolat auga multimodalinių pervežimų srautai, taigi tikėtinas multimodalinės partnerystės 

vystymasis.  

Tyrimo tikslas – išnagrinėjus multimodalinės partnerystės teorinius aspektus, sudaryti teorinį multimodalinės 

partnerystės modelį ir pateikti galimas vystymo kryptis. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apžvelgti pagrindinius multimodalinės partnerystės teorinius aspektus; 

2. Parengti teorinį multimodalinės partnerystės modelį, atsižvelgiant į multimodalinių partnerysčių rūšis. 

3.  Pateikti multimodalinės partnerystės vystymo kryptis. 

Tyrimo objektas – multimodalinė partnerystė. 

Tyrimo metodai: Mokslinės ir statistinės literatūros analizė, grafinis vaizdavimas ir kiti metodai. 

 

Rezultatai 

Įvairiuose moksliniuose šaltiniuose partnerystės terminas apibrėžiamas skirtingai. Mokslininkai partnerystę 

supranta kaip programą, valdyti darbo santykius, paremtus jungtiniu problemų sprendimu tarp įvairių partnerių, kurie 

sukuria bendrai visiems naudingus rezultatus. 

Gerai išplėtotų ryšių visuma ne tik išsprendžia problemas, būdingas trumpalaikiams (vienetiniams, atsitiktiniams) 

santykiams tarp organizacijų, bet ir neprimeta nelankstumo, būdingo vertikaliajai integracijai. Tokie artimi (dažniausiai 

vertikalūs) santykiai tarp dviejų ar kelių organizacijų vadinami partneryste. Partnerystė nėra kontraktas, o pripažinimas, 

kad kiekvienas kontraktas apima numanomą visiško pasikliovimo, lojalumo susitarimą. Kontraktas įtvirtina teisinius 

ryšius, o partnerystės procese abipusiai parengta, formali įsipareigojimo ir komunikavimo strategija leidžia įtvirtinti 

darbinius santykius tarp šalių (partnerių). Partnerysčių bei partnerinių ryšių formavimąsi veikia tie patys ekonominiai 

faktoriai kaip ir bet kokio pobūdžio kooperacinių ryšių formavimąsi. Partnerystės, visų pirma, yra nusistovėję ypač 

glaudūs ryšiai tarp poros ar kelių įmonių. (Jucevičius, 2008). 

Partnerystė logistikoje gali būti apibrėžiama kaip dviejų subjektų santykius logistikos kanale, kurie sukelia 

dalijimąsi tiek gaunama nauda, tiek našta, per sutartą laiko periodą. 

Sparčiai besikeičiančiose pasaulio rinkose daugelis įmonių stengiasi sukurti stiprią tiekimo grandinės partnerystę 

su verslo partneriais, tokiais kaip gamintojai, platintojai, tiekėjai ir klientai. (Kim ir kt. 2010). Gerai apibrėžta partnerystė 

užtikrina klientams konkurencingus produktus ir didina tiekimo grandinės veiksmingumą (Lau ir kt., 2002). Tiekimo 

grandinės partnerystės valdymas, naudojant unikalią patirtį ir partnerių žinias, yra būdas pasiekti abipusę naudą (Lemke 

ir kt. 2003). 

Pagrindiniai tiekimo grandinės partnerystės kūrimo bruožai apima pasitikėjimą, komunikaciją, įsipareigojimą, 

prisitaikymą, tarpusavio priklausomybę ir bendradarbiavimo veiksniai ir kt. Pasitikėjimas yra pagrindinis tiekimo 

grandinės partnerystės veiksnys, nes tai nurodoma daugelyje tyrimų (Burehell, Wilkinson, 1997, Holland irk t., 1998, 
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Handfleld, Beehtel, 2002, Johnston ir kt., 2004, Free, 2008), po to - komunikacija (Cvsa, Gilbert, 2002), įsipareigojimas 

(Sarkis, Talluri, 2004, Gilbert, Cvsa, 2003, Granot, Yin, 2007, Zhao ir kt. 2007, Liu ir kt., 2009), ir galia (McCutcheon, 

Stuart, 2000). Taigi moksliniai tyrimai vertina partnerystę keturiais aspektais: pasitikėjimas, įsipareigojimas, bendravimas 

ir valdžios santykiai. Kai kurie tyrimai nurodo naudoti ir santykių įtraukimo kintamajį, siekiant įvertinti partnerystės 

išlaikymą, būtent sandorio santykių stiprumą (Gadde, Snehota, 2000). Li, Nichols (2002) teigė, kad santykių įtraukimas, 

buvo noro laipsnis pirkėjams ir pardavėjams užmegzti ilgalaikę partnerystę. Kuo didesnis dalyvavimo lygis, abiem šalims 

labiau tikėtina sukurti ilgalaikę partnerystę; atvirkščiai, kuo mažesnis yra laipsnis abu dalyviai yra linkę nustatyti paprastą 

sandorio santykį. 

Analizuojant mokslinę literatūrą pastebima ir kitų partnerystės formavimo struktūrų. Įmonės gali turėti 

įvairiapusius santykius, tačiau šis santykis turi būti optimalus, atsižvelgiant į partnerių kiekį, rinką ir partnerio keliamas 

sąlygas. 

 

 
 

1. pav. Partnerystės formavimo struktūra ir partnerio pasirinkimas (Varis, Salminen. 2000) 

 

Varis ir Salminen (2000) (1 pav.), sukūrė partnerių atrankos pagrindą, nurodydami partnerių atrankos kriterijų 

įtaką partnerystės formavimui, kurie yra tiesiogiai susiję su jų veiklos rezultatais. Autoriai teigia, kad tokie aplinkos 

veiksniai kaip konvergencija, motyvuoja partnerystes. Partnerystės formavimo procesas apima įvairius etapus, kurių 

pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių. Partnerystės rezultatas yra pelnas arba nuostolis, tokiu būdu yra parodoma, ar 

partnerystė yra pelninga ar ne, kaip partnerystės nauda gali būti ir priėjimas prie realizacijos tinklo ar pervežimų našumo 

padidinimas. 

Mokslinėje literatūroje įvardijami pagrindiniai multimodalinio transporto bruožai: krovinių vežimas mažiausiai 

dviem transporto rūšimis, pagal vieną vežimo sutartį, vieną transportinį dokumentą, kai yra viena atsakinga už visą vežimą 

šalis, kuri gali sudaryti subrangos sutartis su būtinais įvairių transporto rūšių vežėjais ar ekspeditoriais. (Vasiliauskas, 

2013). Tokio pervežimo metu multimodalinio vežėjo ir krovinio savininko teisės ir pareigos reguliuojamos viena sutartimi 

bei vieningu pasirinktu teisiniu atsakomybės režimu. 

Pagrindinės priežastys lemiančios multimodalinio pervežimo pasirinkimą yra: galimybė aptarnauti įvairiais būdais 

ir sąnaudos. Pavyzdžiui, vykdant pervežimus oro transportu yra būtina veiksmus koordinuoti su ant žemyniniu 

transportavimu tam, kad pilnai įvykdyti pakrovimą ir pristatymą galutiniam pirkėjui. Panašios problemos, kai 

transportavimo forma nėra pajėgi pristatyti produkto galutiniam pirkėjui yra būdingos pervežimams geležinkeliu, 

vandeniu ir vamzdynais; automobilinis pervežimams šiuo atveju turi pranašumą. Naudodamas multimodalinį pervežimą, 

pervežimo koordinatorius gali pašalinti aptarnavimo sunkumus susijusius su konkrečia transporto forma ir tuo pat metu 

išlaikyti jos teikiamus privalumus, pvz., mažus transportavimo kaštus. Tokio bendradarbiavimo pavyzdys galėtų būti, kai 

naudojamas geležinkelis ir vandens transportas – anglių siunta yra atgabenama į uostą laivu kaip pačia pigiausia 

transportavimo rūšimi, o vėliau transportavimas tęsiamas geležinkeliu, taip kompensuojant ribotą vandens transporto 

pasiekiamumą ir išsaugant žemus šios transportavimo rūšies kaštus. 

Kiekvienas transportavimo būdas turi savo privalumus, dažnai vykdant tolimus pervežimus yra neįmanoma 

pasinaudoti viena kuria tai transporto forma. Tokiu atveju yra naudojamas multimodalinis pervežimas, kurio metu 

krovinys gabenamas nuo gamintojo pas pirkėją naudojant kelias skirtingas transporto rūšis. 
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Analizuojant mokslinę literatūrą, apie multimodalinį transportavimą, įvardijami multimodalinio transporto 

privalumai ir susidarančios kliūtys. Pastebima, kad multimodalinis transportas veikiamas įvairių veiksnių. Dauguma 

autorių įvardina panašius probleminius aspektus, kurie trukdo multimodalinio transporto sklandžiam funkcionavimui ir 

plėtrai. Pvz. H. Silborn (2008) išskiria 6 probleminius aspektus, t.y organizacinės, techninės, infrastruktūros, veiklos, 

logistikos ir paslaugų, finansinės ir ekonominės bei politinės kliūtys. (1 lentelė).  

 

1 lentelė. Multimodalinių pervežimų privalumai ir kliūtys (sudaryta pagal Vasiliauską, 2013) 

 

Multimodalinių pervežimų privalumai Multimodalinių pervežimų kliūtys 

Sumažina laiko nuostolius perkrovimo punktuose 
organizacinės kliūtys (bendradarbiavimo stoka, neaiškios 

pareigos ir atsakomybė) 

Pagreitina krovinių tranzitą 

techninės kliūtys (trūksta informacinių technologijų, nėra 

stebėjimo ir sekimo sistemos, trūksta technikos 

standartizacijos) 

Sumažina dokumentų tvarkymo bei teisinių 

formalumų naštą 

infrastruktūros kliūtys (netinkama infrastruktūra 

terminaluose, skirtingi geležinkelio vėžės pločiai, skirtingų 

bėgių įranga, trūksta terminalų standartizacijos ir t.t.) 

Mažina sąnaudas 

veiklos, logistikos ir paslaugų kliūtys;(t.y. skaidrumo stoka 

transporto grandinėje, trumpalaikių užsakymų ribotas 

lankstumas, geležinkelių keleivinio transporto prioritetas, 

ribotos paslaugos, trūksta informacijos apie prieinamas 

paslaugas, informuotumo apie multimodalinio transporto 

galimybes trūkumas ir t.t.) 

Mažina eksporto išlaidas 
finansinės ir ekonominės kliūtys (didelės investicijos į 

multimodalinio transporto įrangą, terminalus, )  

Geresnis visos transporto sistemos pajėgumų 

panaudojimas 

politinės kliūtys (nėra suderintos bendrosios veiklos sąlygos, 

terminalo finansavimo ir t.t.) 

Kelių krovininio transporto srautų greitkeliuose ir 

automagistralėse sumažėjimas; mažėja triukšmas ir 

oro tarša 

 

Gerėja saugos ir saugumo situacija transporto srityje  

 

Taip pat mokslininkai ir praktikai teigia, kad, naudojant multimodalinį transportavimo būdą, yra sumažinami 

atliekami veiksmai tam pačiam kroviniui, nes jo nereikia perkrauti, ir todėl padidėja krovinio vežimo saugumas, sumažėja 

krovinio pažeidimų bei praradimų tikimybė perkraunant. Dar kiti teigia, kad šis būdas leidžia krovinius gabenti greičiau. 

Akivaizdu, kad kliūtys sėkmingai multimodalinių paslaugų koncepcijai įgyvendinti yra didelės. Iššūkiai ateities 

transporto sistemos plėtrai bei transportinių paslaugų efektyvumo užtikrinimui, jų adaptavimui prie kintančių pramonės 

ir visuomenės poreikių yra labai rimti. 

Bendradarbiavimas logistikoje yra neatskiriama įmonės veikla, siekiant tinkamai įgyvendinti reikiamas logistikos 

operacijas. Trečiosios šalys, teikdamos paslaugos perima iš savo užsakovų logistinius procesus, juos organizuoja 

naudodamos turimus išteklius (Large et al., 2011). Vis dažniau kompleksinių logistikos sprendimų sistemoje, išauga 

logistinio tarpininko vaidmuo. Įmonės, siekdamos įsitvirtinti rinkose, stengiasi mažinti operacijų, kurios atliekamos 

pristatant prekes gavėjui, skaičių. Įmonės  stengiasi dalį atsakomybės, nesusijusios su pagrindiniu verslu, atiduoti 

partneriams. 

Efektyvių logistikos sistemų formavimas susietas su partnerių ir subrangovų panaudojimu logistikoje. Klientai ir 

partneriai sudaro vadinamąsias logistikos firmos „tris puses“. Šios trys pusės gali būti: 1- žaliavų ir gatavos produkcijos 

tiekėjai, 2 – gatavos produkcijos vartotojai, 3 – logistikos tarpininkai. Iš čia yra kilęs specialus terminas „Third Party 

logistics (3PL). 

3 PL paslaugos apima transportavimo, kitų logistinių paslaugų teikimą, taip pat subrangovų, esančių trečiąja 

šalimi, palaikančia logistinius užsakomųjų paslaugų santykius, panaudojimą. Tai yra paslaugų kompleksas, apimantis 

tradicinį sandėliavimą, tarpinį saugojimą, informacinių sistemų kūrimą ir subrangovų panaudojimą (Laurinavičius ir kt., 

2014). Panašų apibrėžimą pateikia ir Rahman (2011), kad tai yra kompleksinės paslaugos, kurios apjungia prekių 
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transportavimą, priėmimą, sandėliavimą, paskirstymą, sąskaitų išrašymą, su prekių judėjimu susijusios informacijos 

valdymą ir kitas būtinas procedūras, kad būtų užtikrintas kryptingas logistinės veiklos įgyvendinimas ir patenkinti 

klientai.  

3PL paslaugos sukuria sąlygas atsisakyti investicijų sandėliavimo bei transportavimo resursams kurti ir valdyti, 

lanksčiau suderinti paslaugas pagal besikeičiančius įmonės poreikius bei optimizuoti sąnaudas, iš esmės keičiant jų 

pobūdį (Šateikienė, Pancerovas, 2011). Trečiosios šalies logistikos paslaugų teikėjai savo klientams atlieka daugelį 

logistikos funkcijų. Jie valdo logistikos centrus, naudodami savo transporto sistemą valdo gaminių pristatymą arba teikia 

tokias kaip pakavimas vertę sukuriančias paslaugas (Christopher, 2007). Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis 

sukuriamas  trumpesnis ar ilgesnis santykių laikas tarp tiekimo grandinės ir trečiosios šalies logistikos teikėjų, kuomet 

yra siūlomos atitinkamos logistikos paslaugos, siekiant efektyvumo ir veiksmingumo Vienas didžiausių logistikos 

tarpininkų pranašumų yra tas, kad gamybos įmonėms, perdavus atitinkamas funkcijas verslo partneriams, kurie yra šios 

srities specialistai, galima susitelkti ties pagrindine įmonės veikla. Šiuo tikslu įmonėms, siekiančioms įgyvendinti savo 

veiklą kryptingai, naudinga pasitelkti logistikos tarpininkus – trečiąsias logistikos puses (3PL) (Kaknevičiūtė, Vasilienė-

Vasiliauskienė, 2015). 

Galima teigti, kad 3PL paslaugos gali būti teikiamos tiek logistiniais pervežimais, kai 3PL partneris savo transporto 

pagalba vykdo krovinio pervežimą per visą multimodalinę grandinę, tiek kai jis tiesiog teikia savo paslaugas informacijos 

pavidalu ir kontroliuoja atskiras pervežimo kompanijas. O pagrindinis stimulas kurtis 3PL paslaugas teikiančioms 

kompanijoms yra pervežimo kaštų sumažinimas bei gamybos augimas dėka modernios logistinės sistemos bei to, jog 

įmonės gamintojos gali susikoncentruoti ties savo pagrindine veikla – produkcijos gamyba. 

Analizuojant 3PL teikiamas paslaugas, reikia atkreipti dėmesį, kad net jei 3PL paslaugų tiekėjas turi keletą klientų, 

savo paslaugas kiekvienam iš jų jis individualizuoja. Tai yra - dirba atskirai su kiekvienu iš savo klientų, tokių būdu 

parodydamas koks svarbus jis jam yra. Kita vertus ir paslaugų kiekis, kurį gamintojui gali pasiūlyti 3PL partneris yra 

daug didesnis nei tuo atveju, jei gamintojui šias paslaugas siūlytų atskiri pervežėjai. Ko pasekoje dažnai informacinė 

sistema yra integruojama tarp atskirų partnerių ir išplinta po visą logistinį tinklą.  

Kiti seniau atlikti tyrimai rodo, jog sudaromos 3PL partnerystės sutartys dažnai neša ilgalaikį charakterį. Sutartys, 

sudarytos tarp 3PL paslaugos teikėjų ir užsakovų, dažniausiai yra sudaromos ne trumpiau kaip 1-3 metų laikotarpiui, 

numatant tam laikotarpiui taikytinas priemones, bendradarbiavimo ypatumus bei neša strateginį charakterį.  

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai kad logistikos paslaugų teikėjai yra skirstomi į penkias grupes, arba pakopas. 

Logistikos paslaugų teikėjai skirstomi nuo 1PL iki 5PL, atsižvelgiant į didėjantį sistemingumą ir pridėtinę vertę: 

•1PL – logistiniams paslaugų teikėjams priskiriamos transporto įmonės (transportavimas, atsakomybė, prekių 

atvežimas per numatytą laiką). Šioje pakopoje nėra integruotos logistikos, funkcijos yra paskirstytos tarp apskaitos, 

marketingo ir gamybos skyrių. Čia funkcinės organizacijos sritys beveik nekomunikuoja, todėl negalima pasiekti pilnų 

pajėgumų vykdant veiklą. 

•2PL – logistiniams paslaugų teikėjams priskiriamas sandėliavimas ir transportavimas. Čia įmonė pripažįsta 

poreikį fizinio paskirstymo funkciją valdyti vienam žmogui, ar padaliniui. 

•3PL – įmonės, kurios teikia kompleksines paslaugas („projektinės“ paslaugos, krovinių gabenimo būdo 

parinkimas, iniciatyvos rodymas, transporto proceso organizavimas, dalyvavimas kliento tiekimų grandinėje.  

•4PL – sisteminiai integratoriai, valdantys tiekimų grandines. 4PL surenka geriausius paslaugų tiekėjus, 

naudodamasi savo informacinėmis technologijomis bei sistemos galimybėmis, pateikia optimaliausius tiekimo grandinės 

sprendimus. 4PL logistikos teikėjai užtikrina proceso pastovumą mažomis sąnaudomis. Iki 4PL pakopos integruota 

logistika nėra strateginė priemonė, kuri gali didinti kompanijų pelną, pajamas. Jau ketvirtojoje pakopoje integruota 

logistika įtraukiama į strateginių valdymo sprendimų priėmimą. Čia valdymas yra sutelktas į vartotojo poreikius 

(Christopher, 2007). 4PL yra evoliucionavęs 3PL aukštesniam aptarnavimo poreikiui tenkinti, lankstumui didinti. 4PL 

išplečia 3PL galimybes, įskaitant informacines technologijas (IT) bei verslo proceso administravimą. 4PL yra įvardijamas 

kaip vienintelis kontaktas, kuris valdo ir apjungia visų rūšių resursus 3PL sistemoje. Jis apima visą globalinių pristatymų 

grandinę, strateginius pranašumus ir ilgalaikius santykius (Rahman, 2011). 

•5 PL – logistikos strateginiai konsultantai. Penktosios pakopos logistika yra veikla, turinti strateginių tikslų, 

integruotų planų, bendrų uždavinių su visomis organizacijos veiklomis. Taip pat 5PL turi sudėtingą informacinę sistemą. 

Skirta tam, kad tarnautų rinkai kaip elektroninė komercija. Šioje pakopoje reikalaujama prognozių duomenų dalinimosi, 

produkcijos perskirstymo. Taip pat šioje pakopoje galima pasiekti daugiau nei 15% išlaidų sumažėjimą, palyginus su 4PL 

pakopa. Čia 3PL ir 4PL tiekėjai valdo visas pristatymų sferas elektroninės komercijos principu. 

Detaliau analizuojant multimodalines partnerystes, jas būtų galima sugrupuoti pagal integracijos lygį, pradedant 

nuo 3PL iki 5PL partnerystės. Integracija parodoma jas suskirstant į pakopas,  kuriose 1PL ir 2PL partnerystės yra 
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siejamos su standartiniais pervežimais nuo taško A iki taško B. Multimodaline partneryste yra laikomos partnerystės 3PL, 

4PL, 5PL. Jei 1PL etape įmonė pati rūpinasi prekės transportavimu iki konkretaus taško, tai 3PL etape visas su prekių 

gabenimu susijusias procedūras perima 3PL partneris. 4PL ir 5PL tai yra jau evoliucionavęs 3PL, kur visas logistines 

operacijas vykdo partneris; tačiau šiuose aukštesniuose lygiuose egzistuoja didesnė įmonių tarpusavio integracija, kas 

leidžia jau 5PL etape įmonėms visas tarpusavio operacijas valdyti vienoje bendroje elektroninėje erdvėje. 

Partnerystė multimodaliniuose pervežimuose atsiranda iš įmonės tikslų siekti didesnio pelno, galimybės 

susikoncentruoti ties tiesiogine įmonės veikla, atsakomybės delegavimas už transportuojamą krovinį tretiesiems 

asmenims. Visa tai yra prielaidos, skatinančios atsisakyti su tiesiogine įmonės veikla nesusijusių veiksnių (2 pav.). 

 

 
 

2 pav. Multimodalinės partnerystės modelis 

 

Formuojantis multimodalinei partnerystei, įmonė savo funkcijas deleguoja 3PL partneriui. Į šias funkcijas gali 

įeiti: aprūpinimas atsargomis, prekių sandėliavimas, prekių transportavimas bei pristatymas galutiniam vartotojui, 

optimaliausių transportavimo būdų paieška bei kita, kas nėra susiję su pagrindine įmonės veikla. 

Deleguodama savo funkcijas trečiajai šaliai įmonė taip pat apsisprendžia, kokio lygio partnerystę ji norės pasirinkti 

(3PL, 4PL, 5PL). Šis pasirinkimas visų pirma turėtų būti grįstas tuo, kaip dažnai ir kaip daug logistinių operacijų įmonė 

atlieka ir kiek ji gautų naudos jas perleidusi trečiosios šalies atstovams. Kitas svarbus momentas yra tai, kad kuo 

aukštesnio lygio partnerystę įmonė pasirenka, tuo daugiau ji verslo funkcijų deleguoja savo partneriams, todėl tiesiogiai 

nebegauna tam tikros informacijos, kurią turi dabar gauti iš 3PL partnerių; todėl būtinas aukštas tarpusavio pasitikėjimo 

lygis. 

Sudariusi multimodalinės partnerystės sutartį, įmonė gauna iš jos naudą, kuri pasireiškia per logistikos kaštų 

sumažėjimą, laiko sąnaudų minimizaciją, galimybę specializuotis ties pagrindine veikla. Pati 3PL paslaugas teikianti 

organizacija to pasiekia dėka aukštos specializacijos lygio šioje srityje bei naujausių ir pažangiausių technologijų taikymo. 

Multimodalinių vežimų įgyvendinimui bei sklandžiam funkcionavimui turi būti sudarytos tam tikros sąlygos. 

Analizuojant  PIARC technikos komiteto (2007) ataskaitos duomenimis, galima teigti, kad visos anksčiau minėtos kliūtys 

(1 lentelė) gali būti sprendžiamos politiniame lygmenyje. Mokslininkų darbuose pastebima, kad nėra išskiriami svarbiausi 

veiksniai, turintys įtaką multimodaliams vežimams, tačiau, galima teigti, kad svarbiausias veiksnys yra politinis. Gavus 

politinę paramą, išsprendžiamos ir kitos kliūtys, kuruojamos Vyriausybės. Norint išplėtoti globalią multimodalinių 

krovinių vežimo sistemą, kuri tenkintų tiek pramonės, tiek valdžios institucijų, tiek ir visos visuomenės poreikius, reikėtų: 

atkreipti dėmesį į tokias politines ir organizacines kryptis: 

• multimodalinio transporto plėtros klausimus įtraukti į tarptautinę, nacionalinę bei regioninę politiką; 

• įtraukti būsimų multimodalinių terminalų statybos planus į nacionalinės politikos planus; 

• garantuoti priėjimą prie multimodalinių terminalų visiems norintiems jais naudotis; 

• skatinti multimodalinių vežimo sistemų finansavimą; 

• teikti subsidijas ar paramą pradėjus įgyvendinti multimodalinio transportavimo paslaugas; 

• plėtoti tarptautinius standartus ir derinti bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas; 

• skatinti mokslinius tyrimus; 

• kurti multimodalinio transporto plėtros centrus; 
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• stebėti ir kontroliuoti naudojamų priemonių poveikį aplinkai ir visuomenei. 

Tai reiškia, kad reikia sugebėti suderinti atskirų šalių ir suinteresuotų subjektų veiklas, kurios leis efektyviai 

bendradarbiauti su kitų šalių transporto sistemomis, suteiks galimybes greitai susisiekti su svarbiausiais komercijos 

centrais ir didinti konkurencinį pajėgumą tarptautinėse rinkose. 

 

Išvados 

Nagrinėjant įvairias partnerystės nuostatas, galima teigti, kad partnerystė logistikoje gali būti apibrėžiama kaip 

dviejų subjektų santykiai logistikos kanale, kurie sukelia dalijimąsi tiek gaunama nauda, tiek našta, per sutartą laiko 

periodą. Mokslinėje literatūroje pastebimos įvairios partnerystės formavimo struktūros. Įmonės gali turėti įvairiapusius 

santykius, tačiau šis santykis turi būti optimalus, atsižvelgiant į partnerių kiekį, rinką ir partnerio keliamas sąlygas. 

Naudojant multimodalinį pervežimą, pervežimo koordinatorius gali pašalinti aptarnavimo sunkumus susijusius su 

konkrečia transporto forma ir tuo pat metu išlaikyti jos teikiamus privalumus, pvz., mažus transportavimo kaštus.  

 Remiantis analizuota literatūra sudarytas teorinis multimodalinės partnerystės modelis, kuris parodo, kad 

partnerystę multimodaliniuose pervežimuose lemia įmonės tikslai siekti didesnio pelno, susikoncentruoti ties įmonės 

veikla, kurie skatina atsisakyti su tiesiogine įmonės veikla nesusijusių veiksnių ir deleguoti funkcijas trečiajai šaliai, 

pasirenkant partnerystės formą ir gaunant iš to naudą įmonei. 

Vystant globalią multimodalinių krovinių vežimo sistemą, kuri tenkintų tiek pramonės, tiek valdžios institucijų, 

tiek ir visos visuomenės poreikius, reikėtų multimodalinio transporto plėtros klausimus įtraukti į nacionalinės politikos 

planus, skatinti multimodalinių vežimo sistemų plėtrą ir jų finansavimą, kurti multimodalinio transporto plėtros centrus 

ir t. t. 
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Summary 

 

BUSINESS PARTNERSHIP IN MULTIMODAL TRANSPORT: THEORETICAL APPROACH 
 

Multimodal transport is a key component of modern logistics systems, and in a modern globalized world, companies try to 

reduce production costs, which means that the multimodal partnership between the manufacturer and the logistics partner is becoming 

more important. Scientific literature reveals various forms of partnership formation. Companies can have diverse relationships, but this 

ratio must be optimal, depending on the number of partners, the market and the conditions of the partner. Using multimodal transport, 

the transport coordinator can eliminate the service difficulties associated with a particular form of transport while maintaining its 

benefits, such as low transportation costs. 

The theoretical model of multimodal partnership has developed, based on the analyzed literature, which shows that the 

partnership in multimodal transportation determined by the company's goals of achieving higher profit, focusing on the activities of 

the company and delegate functions to a third party by choosing a partnership firm and obtaining benefits to the company. 

Multimodal transport development should integrated into national policy plans, should be promoted development and financing 

of multimodal transport systems, etc., in the development of a global multimodal transport system that meets the needs of both industry 

and government as well as society as a whole. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Audrius Gargasas, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO SAUGUMO DIDINIMO GALIMYBĖS 

 

Inga Leinienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
Pavojingi kroviniai – medžiagos ar gaminiai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų 

žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat kuriems suteikti identifikaciniai numeriai ir jie įrašyti į Jungtinių Tautų 

Organizacijos ekspertų komiteto sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą (Vasiliauskas, 2013). Pagal Statistikos 

departamento duomenis pavojingų krovinių vežimą sudaro: 30 proc. – vidaus vežimas, 14 proc. – įvežimas į šalį, 16 proc. 

– išvežimas iš šalies, 40 proc. – tranzitu vežami kroviniai (Lietuvos statistikos metraštis, 2017). Kroviniai vidaus ir 

tarptautiniais maršrutais yra gabenami įvairiomis transporto rūšimis. Vienas iš pagrindinių kriterijų pasirenkant 

transportavimo būdą – greitis. Gabenant krovinius tarptautiniais ar vietiniais maršrutais greičio faktorius turi įtakos 

saugai, nes greitis sumažina krovinių praradimo ar sugadinimo riziką dėl galimų transporto srautų trikdžių kelyje ar 

galimų uždelsimų perkrovimo stotyse (punktuose). (Minalga, 2007). Šiuolaikinė vežimo paslaugų rinka yra labai reikli. 

Krovinius reikia pristatyti trumpiausiais terminais ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, bet nereikia pamiršti, kad 

transportuojant pavojinguosius krovinius būtina atsižvelgti į eismo saugumo problemą. Transportavimo sistemoje 

dalyvauja ne tik: eismo dalyviai (transporto priemonės–keliai–aplinka), bet ir kiti ne ką mažiau svarbūs dalyviai: įmonės 

gaminančios–perdirbančios pavojingas medžiagas, kitos transporto rūšys, bet ir visuomenė.  

Problema. Nors pavojingų krovinių vežimui yra skiriamas ypatingas dėmesys (vežimo procesus reglamentuoja 

tarptautiniai ir atskirų šalių teisiniai dokumentai), tačiau pavojingi kroviniai, neteisingai paruošus juos gabenimui arba 

netinkamai juos gabenant, gali sukelti ne tik ekologines problemas, bet ir sugadinti transporto priemones, padaryti žalą 

žmonių sveikatai. Ši problema ypač aktuali todėl, kad gabenamų pavojingų krovinių apimtys tarp kitų krovinių yra pačios 

didžiausios, be to, yra didelis vežėjų, vykdančių pavojingų krovinių pervežimą/vežimą socialinės atsakomybės bei 

požiūrio suvokimas, turintis tiesioginę įtaką avaringumui. 

Tyrimo tikslas – kompleksiškai ištirti ir įvertinti pavojingų krovinių transportavimo procesų saugumo užtikrinimo 

galimybes ir būdus. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti pavojingų krovinių vežimą reglamentuojančius dokumentus ir teisės aktus. 

2. Identifikuoti pagrindinius ir svarbiausią įtaką darančius veiksnius, susijusius su saugumo didinimo 

perspektyvomis, vykdant pavojingų krovinių transportavimą. 

3. Nustatyti vežėjų, gabenančių pavojingus krovinius, saugumo didinimo galimybes bei būdus.  

Tyrimo objektas – pavojingų krovinių vežimas. 

Tyrimo metodai. Teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė, loginis ir apibendrinimo metodas. Taip pat 

Lietuvos transporto vežėjų įmonių anketinė apklausa, kuri vyko 2018 m. sausio–vasario mėnesiais, apklausiant šimtą 

pavojingus krovinius gabenančių įmonių, siekiant nustatyti  vežėjų, gabenančių pavojingus krovinius, saugumo didinimo 

galimybes bei būdus.  

Tyrimo rezultatai 

Esamos padėties įvertinimas vežant pavojingus krovinius 

Lietuvos transporto sektorius itin konkurencingas, o tai įrodo Pasaulio banko paskelbti 2016 m. duomenys. Lietuva 

sudaromame logistikos reitinge, jei lyginsime su 2014 m., pagerino visus rodiklius ir pakilo iš 46-osios į 29-ąją vietą. 

Lietuvos Respublikos teritorija pervežama tūkstančiai tonų pavojingų medžiagų tiek tranzitu, tiek šalies viduje, 

kurie gali sprogti, išsilieti ar kitaip dėl savo cheminių ir fizikinių savybių kelia pavojų aplinkai, žmonių sveikatai ar net 

turtui. Šalies teritorija apie 25 procentus visų pervežamų krovinių yra pavojingi kroviniai. Krovinių gabenimo kelių 

transportu mastai lyginant su kitomis transporto rūšimis yra patys didžiausi tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungoje. 

Tačiau Lietuvoje, skirtingai nei ES, pavojingų krovinių kelių transportu gabenama mažiau nei geležinkelių transportu ar 

jūra. Detalūs pavojingų krovinių ir pavojingų krovinių kiekiai pateikiami 1 paveikslėlyje. 
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1 pav. 2013 – 2016 m. Krovinių vežimo kelių, geležinkelių transportu, krovos Klaipėdos uoste ir 

oro uostuose rodikliai (sudaryta autorės pagal Lietuvos statistikos departamento informaciją) 

 

Naftos žaliava, benzinas, mazutas ir energetinės dujos – didžiausias gabenimo apimtys sudarantys pavojingi 

kroviniai. Pasaulyje vis daugiau krovinių gabenama konteineriais. Kiekvienais metais konteinerinių krovinių dalis 

padidėja apie 10 proc., prekių gabenimas konteineriais yra daug pažangesnis palyginti su tradiciniu transportavimu. Jis 

yra saugus pačiam kroviniui – prekės apsaugomos tiek nuo sugadinimo, tiek ir nuo vagysčių. Konteinerius patogu 

sandėliuoti, krauti bei transportuoti. Konteineriniai kroviniai yra pritaikyti gabenti įvairiarūšėmis transporto priemonėmis. 

Jie sėkmingai plukdomi konteineriniais laivais, transportuojami konteineriniais traukiniais, taip pat ir kelių transportu – 

vilkikais, konteinerinėmis puspriekabėmis. Visa tai lemia akivaizdžius prekių gabenimo konteineriais privalumus – 

užtikrintą krovinio saugumą, mažesnes transportavimo bei saugojimo išlaidas, optimalų pristatymo laiką. Klaipėdos 

valstybinis jūrų uostas 2016 m. pasiekė savo visų laikų krovos rekordą – per metus čia krauta 40,14 mln. t krovinių. 

Tačiau atsitikus nelaimei, keliais, geležinkeliais ar vandens transportu gabenami pavojingi kroviniai gali padaryti 

milžinišką žalą aplinkai ir žmonėms. 

Pavojingų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai  

Krovinių transportavimas vykdomas įvairiomis transporto rūšimis. Pavojingų krovinių parengimas gabenti, 

gabenimas, perkrovimas yra ne vienos šalies veiklos sritis, todėl be atskirų šalių įstatymų, reglamentuojančių pavojingų 

krovinių gabenimą, šia veikla užsiima ir tarptautinės institucijos. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio 

vežimo keliais (ADR) detalizuoja pavojingų krovinių dokumentacijos parengimą, įpakavimo reikalavimus, vežimo būdus 

tarptautiniais maršrutais. Specialios CMR konvencijos nuostatos (22 str.) trumpai kalba apie pavojingų krovinių vežimą. 

Čia nurodomos labai griežtos siuntėjo pareigos, susijusios su pervežimo sutarties sudarymu: jeigu siuntėjas vežėjui 

perduoda vežti pavojingus krovinius, jis turi tiksliai nurodyti krovinio pavojingumo pobūdį ir prireikus nurodyti reikiamas 

saugumo priemones. Jeigu šie nurodymai neįrašyti važtaraštyje, siuntėjas arba gavėjas privalo įrodyti, kad vežėjas buvo 

informuotas apie gabenamų krovinių pavojingumo pobūdį. Dėl aukščiau minėtos pareigos nevykdymo siuntėjas gali 

patirti didelių nuostolių, nes pavojingus krovinius, apie kurių pavojingumą vežėjas nebuvo informuotas, vežėjas bet 

kuriuo metu ir bet kurioje vietoje gali iškrauti, sunaikinti arba nukenksminti 

neatlygindamas nuostolių; be to, siuntėjas atsako už visas išlaidas ir nuostolius, susijusius su šių krovinių 

perdavimu vežti arba su pačiu vežimu. Pavojingų krovinių gabenimą geležinkelio transportu reglamentuoja Tarptautinio 

vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlis „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės 

(RID)“. Kad pavojingi kroviniai saugiai pasiektų tikslą, turi būti griežtai laikomasi riedmenų, transportinės taros, cisternų 

žymėjimo taisyklių. RID reikalavimai labai panašūs į ADR reikalavimus. RID taisyklių B priede pateikiami reikalavimai 

geležinkelių vagonams ir cisternoms, krovinių pakrovimui – iškrovimui, vežimo saugai. Tai pagrindiniai techniniai 

reikalavimai pavojingų krovinių vežimui geležinkelių transportu. Pagrindinis dokumentas reglamentuojantis pavojingų 

krovinių gabenimą oro transportu yra ICAO techninė instrukcija Doc 9284-AN/905, apimanti saugų pavojingų krovinių 
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gabenimą oro transportu bei veiksmus susidarius avarinėms situacijoms. Pavojingų krovinių gabenimo jūra pagrindas – 

Tarptautinis susitarimas dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (1974 metų SOLAS susitarimas). Atsižvelgdama į 

pavojingų krovinių vežimo apimtis ir siekdama užtikrinti šios rūšies krovinių vežimo saugą, Lietuvos Respublika 

prisijungė prie visų transporto rūšių konvencijų, išskyrus konvenciją, reglamentuojančią pavojingų krovinių vežimą 

vidaus vandenyse. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą ES 

valstybių narių teritorijoje, nuostatas, buvo priimti atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, 

atskirų sričių ministrų įsakymai bei kiti teisės aktai. Laikantis pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių teisės aktų 

ir kitų saugos reikalavimų galima išvengti arba sumažinti riziką įvykti incidentams, kurie sukeltų ekologines ir 

ekonomines pasekmes. Pastebėtina, kad jokiame teisės akte nėra apibrėžiama sąvoka pavojingas krovinys. Geriausiu 

atveju pateikiamas tik tokių krovinių sąrašas. Pavojingais kroviniais reikėtų laikyti krovinius pavojingus pačius savaime, 

o ne tuos, kurie tapo pavojingi jų transportavimo metu. Netinkamai sutvirtintas ar supakuotas krovinys taip pat kelia 

pavojų vežimo metu, bet tai nėra pavojingas krovinys. Pavojingos yra visos tos prekės, jeigu normalaus transportavimo 

keliais metu jos kelia tiesioginį pavojų. 

Pavojingų krovinių transportavimo rizika  

Transportavimas suteikia produkcijai vietos ir laiko vertę (Definitive Guide to Transportation, 2014). 

Transportavimo veikla reiškia produktų judėjimo valdymą ir apima tokiu komponentus kaip transporto rūšies, transporto 

priemonės pasirinkimą, maršruto nustatymą, vietinių ar tarptautinių transporto įstatymų laikymąsi, konkretaus vežėjo 

pasirinkimą (R. Palšaitis, 2011). Rizikos išvengti arba prilyginti nuliui beveik neįmanoma, visada išlieka galimybė 

nenumatytam įvykiui atsitikti. Jokios saugumo priemonės negali garantuoti šimtaprocentinio saugumo. 

Kelių eismo nelaimių priežastys labai įvairios. Kaip teigia Motiejūnaitė, Batarlienė (2012) literatūroje pateikiamos 

tokios dažniausios avarijų priežastys vežant pavojinguosius krovinius: 

1. Silpnas prevencinis ir švietėjiškas darbas; 

2. Pavojingų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimai; 

3. Nėra tinkamo kontrolės mechanizmo arba jis veikia neefektyviai. 

Lietuvoje tranzitiniai pavojingų krovinių vežimai ypatingo susirūpinimo nekelia, nes dauguma tarptautinių vežimų 

vykdomi laikantis nustatytų nacionalinės teisės ir ADR reikalavimų. Su didesnėmis problemomis susiduriama 

transportuojant pavojingus krovinius vidaus vežimuose, nes automobilių parkai yra pakankamai seni ir susidėvėję, 

pavojingųjų krovinių vežime dalyvaujančių asmenų kompetencijos ir žinių trūkumas. (Aukštuolienė, 2006).   

 Kelių transportas yra pats rizikingiausias vežimo būdas, kurio metu įvyksta daugiausiai nelaimingų atsitikimų 

(Conca, Ridella, Sapori, 2016). Pagrindinės problemos, vežant pavojinguosius krovinius Lietuvos Respublikoje, 

daugiausia kyla gabenant šiuos krovinius vietiniais maršrutais. Kai kurios pavojingosios medžiagos Lietuvoje 

transportuojamos senomis, daugiausiai rusiškos gamybos transporto priemonėmis, neatitinkančiomis arba tik iš dalies 

atitinkančiomis ADR keliamus reikalavimus (Motiejūnaitė, Batarlienė, 2012). Tačiau peržiūrėjus naujausią ACEA 

(Europos automobilių gamintojų asociacijos) statistiką, galima pamatyti, kad 2016 metų sausio–liepos laikotarpiu 

Lietuvoje buvo užregistruota 3816 naujų komercinės paskirties transporto priemonių, kurių svoris yra per 3,5 tonos; 2017 

metų sausio–liepos laikotarpiu – 4089 tokių transporto priemonių. Naujos technikos įsigijimas sumažina pavojingų 

krovinių vežimo riziką.  

Šiuo metu nepakankamas dėmesys skiriamas vietiniams maršrutams, kuriais vežami pavojingieji kroviniai. 

Dažniausiai pasirenkamas trumpiausias maršrutas, ne visada įvertinant galimo nelaimingo atsitikimo pasekmes. Vertinant 

maršruto galimybes, sprendimai turi būti priimami kompleksiškai. 2 paveiksle pavaizduoti Lietuos vežėjų atsakymai kaip 

jie pasirenka maršrutą.  

 
   

2 pav. Lietuvos vežėju maršruto pasirinkimo taikymo statistika (sudaryta autorės pagal anketos duomenis) 
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Pavojingųjų krovinių transportavimas reikalauja specialių ir nuolat atnaujinamų žinių. Tai aktualu visiems vežimo 

proceso dalyviams – siuntėjams, krovėjams, sandėlininkams, vežėjams, gavėjams. Todėl ypatingas dėmesys turi būti 

skiriamas nuolatiniam jų kvalifikacijos kėlimui. 

Pavojingus krovinius gabenantys vežėjai – tarsi atskira respublika. Apie šią transporto verslo sritį kalbama mažai 

– ne tik dėl konkurencijos, bet ir dėl pavojingų krovinių transportavimo specifikos. Išlaikyti pavojingų krovinių (ADR) 

egzaminus sunku – iš pirmo karto pavyksta tik pusei visų laikančiųjų. Ir tai ne vienintelė problema – nereiktų pamiršti 

nelaimingų atsitikimų bei pernelyg greitai kintančios verslo aplinkos.  

Lietuvoje terminas „disleksija“ daugeliui transporto srities specialistų vis dar yra kažkas nepaaiškinamo ir apie tai 

pradėta kalbėti visai neseniai. Lietuvos vairuotojų profesinė sąjunga kartu su partneriais iš Švedijos ir Danijos vykdė 

tyrimą, kurio metu siekta nustatyti, ar vairuotojai turi problemų skaitydami ir rašydami. Esant šiems įgūdžiams 

nepakankamai stipriems, itin daug problemų kyla laikant būtent ADR egzaminą. Tyrime dalyvavo 146 vairuotojai. 

Nustatyta, kad net 7,6 proc. vairuotojų turi sunkumų skaitydami ir rašydami. 3,5 proc. respondentų atsakė, jog jiems 

skaityti ir rašyti yra labai sunku. 38,2 proc. nurodė, jog sunkumų patiria, tačiau žino būdą, kur gauti reikalingą pagalbą. 

Pakankamai svarbi problema, susijusi su pavojingųjų krovinių vežimo procesu yra ta. kad Lietuvoje iki šiol nėra 

įrengta saugių transporto priemonių aikštelių vykdyti kontrolei ir, esant būtinybei, šių krovinių saugojimui. Taip pat nėra 

firmų, užsiimančių pavojingų krovinių perkrovimu, gabenimu ir kitokio pobūdžio aptarnavimais (jei inspektorius nustato, 

kad toliau tokio pobūdžio krovinį transportuoti pavojinga). 

Logistikos teorijoje materialinių vertybių saugos klausimai aptariami nepakankamai, neatskleidžiamos jų sąsajos 

su ekonominiais klausimais, kurie tiesiogiai turi įtakos logistikos išlaidoms (Minalga, 2007). Taros, skirtos pavojingiems 

kroviniams, stiprumas ir tvarkingumas yra viena iš svarbiausių sąlygų užtikrinanti gabenimo saugumą. Krovinių saugos 

klausimai leidžia iš atskirų logistikos sistemos grandžių pašalinti pasitaikančius materialių išteklių nuostolius, kurie 

tiesiogiai turi įtakos įmonių ekonomikai (Ambrasienė, 2004). Galima paminėti problemą dėl sertifikuotos taros. Šiuo metu 

yra leidžiama vežti pavojinguosius krovinius tik sertifikuotoje taroje, t. y. taroje, kuri išbandyta laboratorijose, kur 

suteikiamas specialus kodas. Šiuo metu tokių laboratorijų Lietuvoje nėra, todėl prekės vežamos į ES šalis sertifikavimui, 

dėl šios priežasties krovinių pristatymas brangsta. 

Visos transporto priemonės, vežančios pavojinguosius krovinius, jų registracijos šalyje turi būti tikrinamos pagal 

techninės apžiūros reikalavimus. Lietuvoje transporto priemonės vežančios pavojingus krovinius, techninė būklė 

tikrinama kas pusė metų. Jei transporto priemonė pereina techninę apžiūrą, tuomet jai būna išduodamas transporto 

priemonės tinkamumo vežti pavojinguosius krovinius sertifikatas. Teoriškai Lietuvoje yra visos reikalingos institucijos, 

atsakingos už pavojingų krovinių transportavimą, tačiau nėra bendros valdymo sistemos, nėra tiesioginio efektyvaus 

bendradarbiavimo tarp šių institucijų. Tobulinant visą pavojingų krovinių vežimo sistemą būtų galima panaudoti jau 

veikiančias institucijas – reiktų koordinuoti jų veiklą.  

Pavojingųjų krovinių vairuotojams tenka didelė atsakomybė valdyti sunkiasvorę transporto priemonę. Jiems 

keliskart sunkiau staigiai stabdyti, važiuoti esant blogoms kelio sąlygoms tiek mieste, tiek užmiestyje. Neatsargūs vilkikų 

vairuotojai sukelia keliskart pavojingesnes situacijas nei lengvųjų automobilių vairuotojai. Transporto specialisto, 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto doc. dr. D. Bazaro teigimu, sunkiasvorės transporto priemonės nesuvaldymo 

priežasčių yra daugybė, todėl ypač svarbu budrus ir blaivas vairuotojas. Yra kelios problemos, kodėl vairuotojai padaro 

avarijas. Pirma, tai manevravimas, kadangi vilkikų svoris didelis, sunku teisingai išmanevruoti. Taip pat greitis. Anot jo, 

sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojams ypač sunku suvaldyti vilkiką, kai kelyje iškyla netikėta kliūtis. Tuomet 

reikia staigiai stabdyti, nuo didelio svorio priekaba ar puspriekabė virsta. Taip pat didelę įtaką daro kelio matomumas ir 

būklė. Tamsiu paros metu, lyjant ar sningant vairuotojams valdyti vilkiką dar sunkiau, ypač, jei kelias nėra tinkamai 

sutvarkytas. Lietuvoje labai trūksta atskirų kelio juostų, skirtų sunkiasvorėms transporto priemonėms. Pirmiausia reikėtų 

gerinti infrastruktūrą, reikėtų atskiros juostos vilkikams. Ypač prasta situacija keliuose, kur yra tik dvi priešpriešinės 

juostos. Tokiu atveju už vilkiko važiuoja dar eilė automobilių, vilkiką lenkia. Tokios priemonės galėtų padidinti ne tik 

vilkikų vairuotojų, bet ir kitų eismo dalyvių saugumą. Tačiau kitas veiksnys, kuris gali nulemti nelaimingą atsitikimą yra 

vilkiko vairuotojo fizinė būklė.  

Vilkikų vairuotojų fiziologija tikrinama menkai, todėl dažnai nepastebimos prasidedančios ligos, kurių pasekmė 

gali būti avarija kelyje. Reiktų kruopščiai tikrinti vairuotojų sveikatą. Nepastebimos ligos ar jų pradžia gali sukelti daug 

pavojaus. Transporto įmonėse trūksta darbo su žmonėmis, rūpesčio personalu. Turėtų būti pasakojama, kaip sumažinti 

stresą, kaip kovoti su liūdesiu kelyje, kad vairuotojai depresijos nepultų malšinti alkoholiu ar vaistais. 

Rizikos įvertinimas leidžia pagrįsti ir įrodyti atskirų elementų ryšį ir įtaką pavojingųjų krovinių vežimo 

technologiniam procesui. Taip pat padeda sustiprinti bei pagerini vežimo saugumą bei norą tobulėti.    
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Vežėjų, gabenančių pavojingus krovinius, saugumo didinimo galimybes bei būdai 

Transporto įmonių darbuotojų kompetencija yra vienas svarbiausių šiandieninių veiksnių, lemiančių transporto 

įmonių konkurencingumą vietiniu ir tarptautiniu mastu. Kompetencijos reikalavimai vairuotojams yra konkretūs: 

gebėjimas vairuoti įvairios modifikacijos transporto priemones, išmanymas automobilių konstrukcijų ir naudojimo, 

tarptautinių pervežimų sistemos, transporto geografijos išmanymas, transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros 

žinios bei įgūdžiai, gebėjimas valdyti informacines ir ryšio priemones, tvarkyti muitinės, sandėlių, terminalų apskaitos 

dokumentus, aukšta kultūra, užsienio kalbų mokėjimas (Petreikis, 2012). Tokių kompetentingų vairuotojų, kurie atitiktų 

tokią reikalavimų gausą rinkoje yra nedaug, tam reikalingi mokymai, noras keistis, gebėjimai, finansiniai ištekliai. 

Darbuotojų mokymo procesas turi būti orientuotas į techninius, specifinius įgūdžius konkrečiam darbui atlikti, vertybes 

(atsakomybė ir pan.) bei vadybinius. Tokie mokymai lemia darbuotojo konkurencingumo augimą, o kartu ir visos įmonės. 

Personalo mokymą reikia suprasti kaip nuolatinį procesą, kadangi šiuolaikinis verslas yra itin dinamiškas, nepastovus, 

konkurencinės sąlygos nuolat kinta (Petreikis, 2012). 

Darnios aplinkos vystymo reikalavimai verčia užtikrinti saugius transportavimo procesus ir ypač saugų 

pavojingųjų krovinių transportavimą skirtingose autotransporto priemonėse ir teritorijose. Todėl gana svarbu sukurti 

tinkamą sprendimus palaikančią aplinką, kuri padėtų stebėti ir operatyviai vertinti transporto objektus, vežamų cheminių 

medžiagų būklę, kelio ruožų avaringumą (Dzemydienė, Dzindzalieta, 2010). Transporto įmonės Lietuvoje naudoja 

sistemas, kurios apima visus joms aktualius procesus, tačiau pavojingųjų krovinių transportavimo procesui organizuoti to 

nepakanka. 3 pav. pateikti Lietuvos pavojingųjų krovinių vežėjų atsakymai apie informacinių technologinių priemonių 

naudojimą gabenant pavojingus krovinius.  

 
3 pav. Informacinių priemonių naudojimas Lietuvos transporto įmonėse  

(sudaryta autorės pagal anketos duomenis) 

 

Lietuvos vežėjai (pavojingųjų krovinių vairuotojai) mažai domisi naujomis informacinėmis technologijomis, jiems 

pakanka, kad tuo rūpinasi transporto įmonių vadovai. Mobiliosios technologijos leidžia stebėti judančio transporto 

geografines koordinates. Norint tinkamai valdyti transporto priemones, tenka ne tik nustatyti objekto buvimo vietą, bet ir 

susieti kontekstinę informaciją su gaunamais duomenimis ir diagnozuoti, vertinant susidariusios situacijos būklę. Taip 

pat sudaryti sąlygas pasiekti transporto priemonę tam tikroms tarnyboms, sprendžiant pagalbos arba tinkamo reguliavimo 

uždavinius. Efektyvus transporto įmonių personalo darbo procesas ir saugūs pavojingųjų krovinių vežimai įmanomi tik 

turint labai gerą informacinę sistemą.    

Išvados  

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai negali visiškai užtikrinti saugų pavojingųjų krovinių transportavimą, 

tačiau yra būtini, nes jų laikymasis mažina riziką žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui.   Rizikos įvertinimas leidžia pagrįsti 

ir įrodyti atskirų elementų ryšį ir įtaką pavojingųjų krovinių vežimo technologiniam procesui. Pavojingų krovinių vežimo 

riziką sumažina naujos technikos įsigijimas, tinkamas maršruto sudarymas ir vežėjo tikslus jo laikymasis, saugių 

transporto priemonių aikštelių įrengimas, infrastruktūros gerinimas, moderniausių informacinių technologijų naudojimas. 

Saugus krovinio transportavimas priklauso nuo vairuotojų kompetencijos, jų dėmesingumo ir elgesio kelyje jų pačių ir 

kitų eismo dalyvių atžvilgiu.  Darbuotojų mokymo procesas turi būti orientuotas į techninius, specifinius įgūdžius 

konkrečiam darbui atlikti, vertybes bei vadybinius. 

1

17

45

21 Naudoja savo sukurtą

kompiuterinę sistemą

Naudojasi krovinių logistikos

automatizuota sistema

Naudojasi internetu

Naudojasi palydovu



 269  

  

  

Literatūra  

1. AMBRASIENĖ, D. 2004. Krovinių tarptautinio vežimo keliais teisinis reguliavimas. Jurisprudencija, t. 55 (47), p.19–

31. [interaktyvus].[žiūrėta 2018 m. sausio 20 d.].  

Prieiga per internetą:< https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3232/3030>. 

2. BABIN, M.; KENDRA, M.; FAZEKAŠ, M. 2013. Dangerous goods logistics. Machines, technologies, materials, no. 

5, p. 7–11. 

3. BATARLIENĖ, N. 2008. Dangerous goods transportation: new technologies and and reducing of the accidents. 

Journal of KONBiN, no 5 (8), p. 212–222. 

4. CONCA, A.; RIDELLA, C; SAPORI, E. 2016. A risk assessment for road transportation of dangerous goods: a routing 

solution. Procedia Engineering, no 14, p. 2890–2899. 

5. Definitive Guide to Transportation, The: Principles, Strategies, and Decisions for the Effective Flow of Goods and 

Services. 2014. New Jersey: Council of Supply Chain Management Professionals. 

6. DZEMYDIENĖ, D; DZINDZALIETA, R. 2010. Development of Architecture of Embedded Decision Support 

Systems for Risk Evaluation of Transportation of Dangerous Goods, Technological and Economic Development of 

Economy, no 4, p. 654–671. 

7.  Lietuvos statistikos metraštis. 2017. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus].[žiūrėta 2018 m. 

sausio 20 d.]. Prieiga per internetą:< https://osp.stat.gov.lt/statistikos-leidiniu-katalogas>. 

8. LINGAITIENĖ, O. 2006 Transporto priemonių poreikio modeliavimas kroviniu vežimo logistikos grandinėje: 

daktaro disertacija. Vilnius. 

Logistical &Transport Requirements. 2010. Saudi Arabia: Saudi Industrial Development Fund 

[interaktyvus].[žiūrėta 2018 m. sausio 20 d.]. Prieiga per internetą: 

< 

https://www.sidf.gov.sa/en/MediaCenter/ResearchandStudies/ExportInformationExportBulletinKnowledgeBase/201

0-EB-Logistical%20Transport%20Requirements.pdf>. 

9. MINALGA, R. 2007. Krovinių saugos klausimų atskirose logistikos sistemos grandyse ekonominiai aspektai. 

Intelektinė ekonomika, nr. 2(2), p. 36–42. 

10. MOTIEJŪNAITĖ, D; BATARLIENĖ, N. 2012. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų 

užtikrinimas. Lietuvoje.15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“, Vilnius, p 

242–246. 

11. PALŠAITIS, R. 2011. Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas. VGTU leidykla Technika. 

12. PETREIKIS, S. 2012. Darbuotojų mokymo įtaka transporto ir logistikos įmonių konkurencingumui. Transporto 

inžinerija ir vadyba. Vilnius: VGTU leidykla, p. 292–296. 

13. VASILIAUSKAS, A. V. 2013. Krovinių vežimo technologijos. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė. 

 

Summary 

THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE SAFETY OF DANGEROUS FREIGHTS TRANSPORTATION 

The article examines and evaluates the possibilities and methods of ensuring the safety of railway and road transportation of 

dangerous goods based on theoretical and practical aspects. A lot of attention is devoted to the state sector, especially to the European 

Union legal control and regulation concerning the transportation of dangerous freights by roads and railways. The causality of new 

changes that determine the problem of dangerous goods transportation by road is being explored, on the basis of which the possible 

solutions are searched. The research of Lithuanian carriers carrying dangerous freights by road has made it possible to assess the actual 

situation of carriers, as well as provide suggestions for the correction of security gaps and the possibilities of using proposition related 

to the factors determining the transportation process. 
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LOGISTIKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO MODELIAI 

Elena Lukaševičienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Intensyviai didėjant logistikos paslaugų apimtims, spartėjant infrastruktūros plėtrai, augant sandėliavimo ir 

transporto ūkiams, sparčiai didėjant įmonių, teikiančių logistikos paslaugas skaičiui atsiranda poreikis vertinti logistikos 

paslaugas įvairiais aspektais, ieškoti sprendimų kaip efektyviau valdyti vykstančius procesus, ieškoti naujų technologinių 

sprendimų, tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Kokybės vadyba – tai darbų organizavimo sistema, kurios dėka 

organizacijoje diegiama, vertinama, analizuojama ir pastoviai gerinama tiekiamų paslaugų kokybė. Logistikos paslaugų 

kokybės valdymas – tai informacijos, transporto, sandėlių ūkio, atsargų, komercinės veiklos tarpusavio ryšių valdymas, 

integruojant jas į bendrą sistemą, siekiant optimizuoti ir efektyviai vykdyti ekonominę veiklą.  

Didėjant konkurencijai logistikos paslaugų sektoriuje, paslaugų kokybės vertinimas tampa vis svarbesniu įmonės 

veiklos elementu  siekiant pritraukti ir išlaikyti klientus. Klientas – pagrindinis logistikos paslaugų vertintojas, todėl 

svarbu žinoti jo lūkesčius ir poreikius, išsiaiškinti kokius logistikos paslaugų elementus  jis traktuoja kaip svarbiausius, 

kurie teikiamos paslaugos elementai atitinka jo lūkesčius, o kuriuos reikia tobulinti. Siekiant valdyti teikiamos paslaugos 

kokybę, reikia  išanalizuoti logistikos paslaugų kokybės vertinimo būdus. Tik tinkamai įvertinus teikiamos paslaugos 

kokybę, nustačius stipriąsias ir silpnąsias vietas, galima ieškoti būdų kaip šalinti trūkumus. 

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti paslaugų kokybės vertinimo modelius ir parinkti tinkamą transporto logistikos 

paslaugų įmonei. 

Uždaviniai: 

1. Remiantis moksliniais šaltiniais pateikti paslaugų kokybės sampratą. 

2. Pristatyti pagrindinius kokybės vadybos sistemos standartus. 

3. Išanalizuoti paslaugų kokybės vertinimo būdus. 

           Tyrimo objektas. Kokybės vadybos sistema ir paslaugų kokybės vertinimo būdai. 

           Tyrimo metodai. Tyrimo tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė ir 

lyginamoji mokslinės literatūros analizė. 

 

Paslaugų kokybės samprata 
 

Mokslinėje literatūroje dažnai diskutuojama pačios  paslaugos apibrėžimo klausimu. Mokslininkai paslaugą 

apibrėžia kaip veiklą ar naudą, kurią vieni kitiems galime siūlyti, parduoti, bet negalime jos apčiuopti. Formuojant 

paslaugos sampratą, svarbu suvokti kuo paslauga skiriasi nuo prekės. E.Vitkienė (2004) paslaugą apibūdina kaip 

komplikuotą reiškinį, kurį sudėtinga apibūdinti, nes esminis paslaugos ir prekės skirtumas yra tas, kad paslauga tuo pat 

metu yra  ir veikla  ir rezultatas. L.Žalimienė (2003) kaip esminį paslaugos ir prekės skirtumą įvardina,  kad paslauga – 

tai nemateriali veikla, kuri prisideda prie žmonių poreikių tenkinimo. Pasak Kotler, Keller(2007), paslauga – tai bet kokia 

nauda ar veikla, kurią šalis gali pasiūlyti kitai ir pasižymi keturiomis pagrindinėmis savybėmis, skiriančiomis ją nuo 

materialinės prekės. Paslauga yra  neapčiuopiama, nekaupiama, neatskiriama ir heterogeniška (nevienoda, įvairi). 

 

1 lentelė. Logistikos paslaugos apibrėžimai pagal skirtingus autorius (sudaryta autorės) 

 

Autorius Apibūdinimas 

A..Gargasas, 

I.Mūgienė (2012) 

Logistinė paslauga – ūkinė organizacinė veikla, jungianti į vientisą sistemą ir 

optimizuojanti visas materialinio srauto grandis – nuo žaliavų ir įrengimų tiekimo iki 

produkcijos pateikimo pirkėjui. 

 E. 

Golembska (2006) 

Logistinė paslauga – įmonės organizuotas produktų transportavimas ir sandėliavimas, 

į kurį taip pat įeina visas reikalingas formalus ir teisinis aptarnavimas. Logistinė paslauga – tai 

atsakymas į kliento reikalavimus ir pageidavimus, kurios metu pristatomas jam norimas 

produktas, tinkamu laiku, prieinama kaina, laikantis atitinkamo suteikiamam produktui 

kokybės lygio. 

M. Ciesielski 

(2005) 

Logistinė paslauga – tai pelninga veikla, kurios metu suteikiamos ekspedijavimo, 

transportavimo, sandėliavimo paslaugos, palengvinančios prekių gabenimo procesus įvairiose 

transportavimo srityse. 
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T.V. Pilgun 

(2017) 

Logistinė paslauga – tai  krovinio (prekių ar keleivių) transportavimas. 

V.Rydzkovski 

(2011) 

Logistinė paslauga – tam tikrų veiklų įgyvendinimas, kuris remiasi dviejų šalių (gavėjo 

ir tiekėjo) susitarimu. 

         

 Paslaugų kokybės sąvoka nėra vienareikšmė. Paslaugų kokybę kiekvienas vartotojas suvokia subjektyviai. Paslaugų 

kokybė – paslaugų vartotojų  vertės suvokimas, tai skirtumas tarp vartotojų laukiamos  ir patirtos kokybės, kurią sunku 

išmatuoti, įvertinti ir apskaičiuoti. Tarptautinėje kokybės vadyboje kokybė apibrėžiama kaip turimų charakteristikų 

visumos atitikties reikalavimams laipsnis. Paslaugų kokybė – tai paslaugos vartotojo suvokiamas naudingumas, kuris 

sukuriamas paslaugos teikėjo pastangomis naudojant įvairias komunikacijos ir rėmimo priemonės (Gargasas,2007).  S. 

Kumaris (2005) teigia, kad paslaugų kokybė turi svarbią reikšmę tiek vartotojui, tiek paslaugų tiekėjui. Paslaugos 

savitumas ir jos savybės, gali daryti įtaką paslaugos kokybei. Kaip teigia A. Gilmore (2003), kokybė – tai vienas 

svarbiausių momentų, skatinančių įmones konkuruoti ar užkariauti klientus, formuojančių įmonės įvaizdį, darančių 

tiesioginę įtaką veiklos produktyvumui, pelno augimui, vartotojo poreikių tenkinimu. Pasak P. Vanago (2004), kokybė 

yra labai plati ir įvairiapusė sąvoka. Yra dešimtys kokybės apibrėžimų, jie gali būti klasifikuojami pagal požiūrį į kokybę. 

Įvairių autorių ir kitų šaltinių kokybės sąvokos apibrėžimai pateikti 2 lentelėje. 

  

2 lentelė. Kokybės apibrėžimai pagal skirtingus autorius (sudaryta  autorės) 

 

Autorius Metai Apibrėžimas Požiūris į kokybę 

A.Valiukevičiūtė 

2008 Kokybė – tai visuotinis vartotojo 

poreikių tenkinimas,  tačiau kiekvienam 

vartotojui ji yra skirtingai suvokiama ir 

svarbi. Kokybė, vartotojas ir tiekėjas yra 

neatsiejamos dalys. Kokybė gali būti 

traktuojama įvairiai netgi toje pačioje 

organizacijoje. 

Apibrėžimas 

nukreiptas į vartotojų 

poreikių išsiaiškinimą. 

 

B. Vengrienė 

2006 Paslaugos kokybė išreiškiama 

paslaugos vartotojo pasitenkinimo lygiu, 

tikras kokybės matas – vartotojų poreikių 

patenkinimas. 

Apibrėžimas 

nukreiptas į vartotojo 

poreikių tenkinimą. 

E. Vitkienė 

2004 Kokybė – tai atitinkami 

reikalavimai, kurių paslaugų įmonė privalo 

griežtai laikytis norėdama pasiekti 

atitinkamą kokybę. Tai garantija, jog prekė 

ar paslauga yra tinkama vartoti. Tai pirkėjo 

ar vartotojo subjektyviai suvokta kokybė. 

Apibrėžimas 

nukreiptas į reikalavimų 

laikymasis norimai kokybei 

pasiekti. 

ISO 9000:2015  

2015 Kokybė – tai tariamųjų 

charakteristikų visumos atitikties 

reikalavimams laipsnis. 

Apibrėžimas 

nukreiptas į atitinkamus 

reikalavimus turinčią 

paslaugą. 

J. Mikulis 

2007 Kokybė – tai produkto savybių 

atitiktis kliento reikalavimams. 

Apibrėžimas 

nukreiptas į kokybės 

vartotojui suteikimą. 

S.M. Farahani, 

G. Chitsaz, G  

2010 Kokybės samprata apima nuolatinį 

kliento poreikių tenkinimą. Kokybė – tai 

sistematinis artėjimas tobulumo paieškose. 

Apibrėžimas 

nukreiptas į vartotojo 

poreikių tenkinimą 

 

 Dovalienė ir kt. (2007) teigia, kad paslaugų kokybė yra pagrindinis veiksnys, lemiantis vartotojų pasitenkinimą 

sutektomis paslaugomis.  Kokybės sampratą kiekvienas autorius pateikia skirtingai, bet visi autoriai akcentuoja 

aukščiausią kokybę, jos atitiktis ir reikalavimus, kurie yra orientuoti į vartotojus. Taigi, galima daryti išvadą, kad  kokybė 

yra vienas iš svarbiausių veiksnių įtakojančių klientų pasirinkimą pirkti paslaugą. Verslo praktikoje kokybės sąvoka 

interpretuojama kaip produkto savybių rodiklių ir standartų, techninių reglamentų, specifikacijų, teisės aktų ir komercinio 

kontrakto reikalavimų atitiktis(Vanagas,2004). 
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Kokybės vadybos sistemų standartai 

Kokybei vertinti, matuoti ir sertifikuoti pasaulyje yra naudojami Tarptautinės Standartizacijos  Organizacijos 

kokybės vadybos sistemų ISO standartai (ang. International Standard Organization). Kiekvienas šių standartų turi savo 

tikslus ir reikalavimus. Šie standartai atspindi veiklos principus – dėmesį klientui, rūpestį darbuotojų sveikata, darbo 

saugos  ir aplinkosaugos reikalavimus. Standartai pateikia  gaires bei įrankius įmonėms ir organizacijoms, kurios nori 

užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos tenkintų kliento poreikius, ir kad kokybė būtų nuolat tobulinama.  

Pagrindinis ISO – 9000 serijos standartų tikslas – kad  prekių ar paslaugų pirkėjas įsigytų deklaruojamos kokybės 

produktą. Kokybė užtikrinama reikalaujant, kad gamintojas ar paslaugos tiekėjas kontroliuotų visas veikas, kurios 

tiesiogiai ar netiesiogiai gali įtakoti produkto ar paslaugos kokybę. 

Vienas iš populiariausių vadybos standartų  tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje yra  ISO 9001:2015.Jis gali būti taikomas 

absoliučiai visose verslo šakose. Šiame standarte  nėra reikalavimų gaminiui ar paslaugai, tačiau pateikiami vadybos 

sistemos reikalavimai, kurie ir padeda užtikrinti gaminio ar teikiamos paslaugos kokybę. Vadybos sistemos, atitinkančios 

šio standarto reikalavimus, įdiegimas ir sertifikavimas parodo, kad įmonė teikia paslaugas ar gamina gaminius, 

atitinkančius kliento ir privalomuosius teisinius reikalavimus. 

Tarptautiniu mastu pripažintas aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartas  ISO 14001:2015 yra vienas iš 

aktualiausių logistikos ir transporto įmonėms. Susirūpinimas aplinkos tarša, klimato kaita, transporto priemonių poveikiu 

aplinkai padarė įtaką ir transporto įmonių veiklai. Šis standartas reikalauja mažinti kuro sąnaudas, optimizuoti transporto 

maršrutus, diegti aplinkai draugiškesnes sandėliavimo, šaldymo ir atliekų šalinimo technologijas. 

AENOR UNE 179002  standartas nukreiptas į nuolatinio ryšio su klientais palaikymą, klientų poreikių tenkinimą. 

Padeda nustatyti minimalius reikalavimus logistiniams procesams parengti ir prižiūrėti. 

Transporto ir logistikos įmonėms aktualus profesinės saugos ir sveikatos vertinimo standartas  OHSAS 18001 

nustatantis reikalavimus profesinės saugos ir sveikatos valdymo sistemai. OHSAS 18001:2007 standartas įpareigoja 

įmones numatyti galimus pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai, įvertinti riziką ir numatyti rizikos valdymo priemones, 

t.y. sukurti palankias ir tinkamas darbo sąlygas darbuotojams. 

ISO 28000 standartas taip pat aktualus transporto ir logistikos įmonėms. Tai tiekimo grandinės saugos 

reikalavimus nustatantis standartas, gerinantis kokybę, saugumą ir klientų pasitenkinimą. 

Standarto TAPA tikslas – sumažinti nuostolius ir užtikrinti krovinių saugumą visoje logistikos grandinėje. 

LEAN logistic standartas diegiamas  jau turint įdiegtą ISO 9001 standartą. Tai rodo, kad šis standartas turi labai 

aukštus reikalavimus. Lean sistema išskiria įmonės kultūrą ir įrankius, kurie gerina įmonės efektyvumą. Sistema 

standartizuoja visus procesus, padeda atsisakyti nereikalingų procesų, planuoti ir priimti efektyviausius sprendimus. 

 Palšaitis (2010) teigė, kad Lietuvoje nedaug įmonių savo veiklose diegia kokybės vadybos sistemas, tačiau 

ateityje, esant didelei konkurencijai ir apylygėms paslaugų kainoms, įmonės bus priverstos kelti teikiamų paslaugų 

kokybę. Kaziliūnas (2007) pabrėžia kad, pagrindinis principas valdant įmonę tampa iš atskirų procesų susidedantis 

paslaugų teikimo kokybės gerinimas. Kokybės vadybos sistemų diegimas įmonėse padeda įmonėms ne tik labiau 

prisitaikyti rinkoje ir įtvirtinti savo pranašumą, bet  ir kelti teikiamų paslaugų kokybės lygį, tenkinti kliento poreikį, bei 

efektyviai valdyti įmonę, optimaliai išnaudojant turimus resursus ir siekiant maksimalaus pelno. Taigi, norint pereiti į 

aukštesnį kokybės lygį, reikia nuosekliai tirti ir vertinti  teikiamų paslaugų kokybę, taikant tam įvairius vertinimo 

modelius.  

 

Paslaugų kokybės vertinimo modeliai 
 

            Diegiant klientų aptarnavimo standartus atsiranda būtinumas vertinti teikiamas paslaugas. Paslaugų 

kokybės vertinimas – tai procesas, kurio metu siekiama nustatyti kaip įmonės teikiamos paslaugos kokybė atitinka 

vartotojo laukiamą kokybę. Pasak Ramanauskienės, Trijonytės (2008) – paslaugų kokybės vertinimo poreikį galima 

pagrįsti kokybės teikiamais privalumais įmonei: kokybė formuoja įmonės įvaizdį, daro tiesioginę įtaką veiklos 

produktyvumui, pelno augimui, vartotojo pasitenkinimui. Mokslininkai pabrėžia, kad paslaugų kokybės vertinimas, vien 

dėl pačios paslaugos kaip reiškinio prigimties (heterogeniškumo, neapčiuopiamumo, neatskiriamumo,nekaupiamumo) 

yra sunkiai išmatuojamas (Pukelytė,2010).  Paslaugų kokybės vertinimas yra daugiabriaunis ir  gali būti atliekamas 

įvairiai: pagal lygmenis, kategorijas, rodiklius, veiksnius, tipus ir būkles (Kinderis ir kt, 2011). L. Bagdonienė ir R. 

Hopenienė (2005) suklasifikavo mokslininkų sukurtus  paslaugų kokybės vertinimo metodus (3 lentelė). 
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3 lentelė. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai  

 

Autorius, modelio tipas 
Paslaugų kokybės modelio esmė 

 

A. Meyer , R.  Mattmuller (1987), 

kokybės modelis 

Modelis pabrėžia išorinius veiksnius ir vartotojo indėlį, kas 

svarbu aprašant dvejopą sąveiką, vykstančią sąlytyje su paslauga. 

Todėl paslaugos kokybės užtikrinimas yra sudėtingas visą paslaugos 

teikimą apimantis procesas. 

A. Parasuraman, V.A.  Zeithaml , 

L.Berry, (1985), kokybės spragų modelis 

 

Kokybę formuoja du subjektai – vartotojas ir paslaugų teikėjas. 

Modelis atskleidžia, kaip įvairios spragos paslaugų teikimo procese 

gali paveikti vartotojo kokybės suvokimą. 

A.Brogowicz, L. Delene, D. Lynth,  

(1990), apibendrintas paslaugų modelis 

Modelio centras – techninės ir funkcinės kokybės koncepcija, 

papildyta kokybės spragomis, dimensijomis ir veiksniais, 

sąlygojančiais jos suvokimą. 

B. Edvardsson , B.O. Gustavsson, 

(1988,1990),  

įvertinimo modelis  

Modelis atskleidžia sritis, veiksnius, struktūras ir procesus, 

kuriuos derėtų modifikuoti arba nagrinėti dar giliau, siekiant 

išnagrinėti problemas ir klaidas. 

Ch. Gronroos  (1990),  

bendrai suvoktos paslaugų kokybės 

modelis  

 

Bendroji kokybė turi dvi dimensijas: techninę ir funkcinę. 

Techninė kokybė atspindi tai, ką vartotojas gauna paslaugos metu. 

Vartotojas jautriai reaguoja į tai, kaip teikiama paslauga. Tai funkcinė 

kokybė. 

E. Gummesson  (1987),  

4Q kokybės modelis  

 

Vartotojo suvokiama kokybė, veikiama vartotojų lūkesčių, 

patirties ir paslaugų teikėjo įvaizdžio, ir pagrindiniai kokybę lemiantys 

procesai: projektavimas, gamyba, pateikimas ir ryšiai (keturi kokybės 

šaltiniai). 

E. Gummesson, B.O. Gronroos 

(1987), integruotas kokybės modelis 

Jungia du skirtingus požiūrius į tai, kaip kuriama kokybė. Kaip 

pagrindinis veiksnys, lemiantis paslaugos kokybę, įvardijamas 

vartotojo suvokimas, tačiau dėmesys skiriamas ir paslaugos teikėjo 

kuriamai kokybei. Vartotojo suvokiamą kokybę veikia 4Q ir funkcinė 

bei techninė kokybė, kurios įtakoja viena kitą. 

R. Normann, (1994),  

ydingo ir pozityvaus ratų modelis 

 

Paslaugos neapčiuopiamumas sąlygoja didelę personalo svarbą 

vartotojo kokybės suvokimui ir vertinimui, todėl darbo motyvacijos 

stoka, personalo ir vartotojų sąveikos nesklandumai, nepakankamas 

rūpinimasis paslaugų teikimu arba net šio proceso savieiga įtraukia 

paslaugų organizacijas į ydingą ratą. 

W. Muller, (1993), 

kokybės modelis  

Modelis atspindi kokybės vertinimą iki paslaugos vartojimo, ją 

vartojant ir po vartojimo. Jis atskleidžia kokybės vertinimo ir vartotojo 

elgsenos ryšį. 

             

 Kaip matyti iš L. Bagdonienė ir R. Hopenienė (2005) pateiktos informacijos(2 lentelė), kokybės vertinimo 

modelius galima suskirstyti į 3 grupes: 

•   vartotojų kokybės suvokimo (orientuota į vartotojo reikalavimus, paslaugos kokybės vertinimą, todėl 

tikslinga sudaryti kokybės vertinimo modelį vartotojo požiūriu); 

• paslaugų teikimo proceso (kokybė suvokiama paslaugos teikimo momentu. Ją įtakoja organizacijos 

kultūra: personalo išvaizda, elgesys, kvalifikacija); 

• paslaugų teikimo sistemos (apima visą paslaugos sistemą: personalą, organizacijos kultūrą, fizinę aplinką, 

lankstumą, prieinamumą ir t. t. 

 Vertinant teikiamų paslaugų kokybę, siekiant gauti rezultatus, kurie atspindėtų realią situaciją, dažniausiai taikomi 

keli vertinimo modeliai, jie adaptuojami konkrečiai įmonei, todėl aptarsime keletą populiariausių, dažniausiai taikomų 

praktikoje. 

Gummesson (1991) pateikia 4Q kokybės(4 kokybių) modelį (1 pav.). Šis kokybės modelis orientuotas  į 

vartotoją ir procesą. 
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1 pav. Išplėstinis 4Q kokybės modelis (pagal E. Gummesson, 1991) 

 

 Šį modelį sudaro 4 kokybę lemiantys  elementai: 

• dizaino kokybė (modeliavimas) – prekės, paslaugos, siekiant pritraukti klientą; 

• produkcijos/paslaugos (gamybos) kokybė – turi atitikti kliento poreikius ir lūkesčius; 

• pristatymo (pateikimo) – turi atitikti pažadą klientui; 

• racionalumo kokybė (santykių) – apima kliento ir aptarnaujančio personalo sąveiką. 

 Kaip teigia Bagdonienė ir Hopenienė (2009),  šio modelio  esmė – vartotojo suvokiama kokybė, veikiama 

vartotojų lūkesčių, patirties ir paslaugų teikėjo įvaizdžio, ir pagrindiniai  kokybę lemiantys procesai: projektavimas, 

gamyba, pateikimas ir ryšiai. Šiame modelyje kokybė traktuojama kaip prekės paslaugos kokybė.  Šis modelis sukurtas 

technologiškai sudėtingų prekių gamybos ir jas lydinčių paslaugų pateikimo kokybės vertinimui. 

 

   Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L. (1985) kokybės spragų modelis. Modelis pasižymi požiūriu, kad 

už kokybiškos paslaugos teikimą atsakingas ir paslaugos teikėjas ir vartotojas. Spragų modelis atspindi pagrindinius 

veiksnius, kurie užtikrina paslaugų kokybę klientų ir įmonės požiūriu. Modelis apima reiškinius susijusius su vartotojais 

(žodinė komunikacija, asmeniniai poreikiai, patirtis, laukiama ir suvokta paslaugos kokybė) bei paslaugos teikėjais 

(išorinė komunikacija su vartotoju,  suteikta paslauga, paslaugos kokybės standartai, gebėjimas suprasti tikruosius 

vartotojo lūkesčius), kurių skirtumai ar skirtingas suvokimas sąlygoja  neatitikimų atsiradimą. Ekspertų nuomonių analizė 

leido pastebėti penkias paslaugų kokybės suvokimo spragas: 

• pirma spraga – neatitikimas tarp realiai gautos paslaugos kokybės ir kliento lūkesčių. Šios spragos atsiradimą gali lemti 

tai, kaip formuojama informacija apie paslaugą, kaip klientas tai suvokia  ir informacijos apie kliento lūkesčius stoka;  

• antra spraga – neatitikimas kliento lūkesčių, kuriuos susidarė vertindamas įmonės įvaizdį ir teikiamų paslaugų kokybę. 

Tai kaip rezultatas neišsiaiškintų ir neįgyvendintų kliento lūkesčių; 

• trečia spraga – neatitikimas tarp paslaugos specifikacijos ir paslaugos atlikimo kokybės. Šios spragos atsiradimą lemia 

tokie faktoriai kaip netinkamas bendravimas, kontrolė, personalo kompetencijos stoka;  

• ketvirta spraga – neatitikimas tarp  paslaugos atlikimo kokybės  ir reklamuojamos produkto ar paslaugos kokybės. Ši 

spraga atsiranda dėl negebėjimo tinkamai naudotis išorinėmis komunikacijos priemonėmis ir paslaugos teikėjo 

nepajėgumo kokybiškai atlikti reklamuojamą paslaugą; 

• penkta spraga – neatitikimas tarp kliento ir įmonės suvokimo  dėl gautos/ teikiamos paslaugos kokybės. 

Kiekvienai modelyje  įvardintai spragai šalinti reikalinga numatyti atitinkamas priemones. 

A. Shahin ir N. Janatyan (2011), M. Ahuja ir kiti (2011), E. Taskin ir Y. Durmaz (2010) siūlo logistikos paslaugų 

teikimo kokybę vertinti taikant SERVQUAL modelį, kuris leidžia identifikuoti skirtumą tarp aptirtos ir laukiamos 

kokybės. V.Poškutė ir kt.(2011) apžvelgdamos SERVQUAL modelio ištakas, pažymi, kad užsienio mokslininkai 

(Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.) nustatė, kad nepriklausomai nuo paslaugos, vartotojas daugeliu atvejų vertina 

tas pačias suteiktos paslaugos savybes: patikimumą, reagavimą, kompetentingumą, prieinamumą, paslaugumą, 

Įvaizdis 

Lūkesčiai Patirtis 

Modeliavimas 
Santykiai 

 

Pateikimas Gamyba 

Kliento 

kokybė 
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komunikabilumą, pasitikėjimą, saugumą, vartotojo pažinimą ir apčiuopiamumą. Vėlesni tyrimai atskleidė glaudų kai 

kurių kriterijų ryšį, todėl  kriterijai buvo apjungi ir dabar naudojamame modelyje liko tik penki. SERVQUAL paslaugų 

kokybės vertinimo modelį (2 pav.)  mokslininkai Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L. suformavo išplėtoję ir 

patobulinę anksčiau pačių sukurtą paslaugų kokybės spragų modelį. 

 

   

 
 

 

2 pav.  SERVQUAL modelis (sudaryta  autorės, remiantis E. Taskin ir Y. Durmaz (2010) pateiktu 

SERVQUAL modeliu) 

 

SERVQUAL metodikos paslaugų kokybės vertinimo pagrindą sudaro 5 paslaugų kokybės požymiai: 

• patikimumas: gebėjimas patikimai ir tiksliai, kokybiškai  atlikti sutartą paslaugą laiku ir už sutartą mokestį; 

• atsakingumas: pasirengimas padėti klientams bei teikti greitas paslaugas, žaibiškai reaguoti į klientų 

užsakymus ir problemų sprendimą; 

• empatiškumas: paslaugų teikėjo mokėjimas tiesiogiai suprasti klientų jausmus, nuotaikas, rūpintis, skirti 

ypatingą dėmesį klientui; 

• užtikrintinumas: paslaugų teikėjų turimų žinių, įgūdžių, mandagumo perteikimas klientams; 

• apčiuopiamumas: bendro veiklos vaizdo sudarymas, fizinės priemonės, naudojamos teikiant paslaugas. 

Patirta kokybė – yra tai, kaip teigia Kotler, Keler(2007), ką vartotojas patyrė paslaugų vartojimo metu. Kartu tai 

yra svarbiausias tikslas kuriant vertę ir siekiant suteikti pasitenkinimą vartotojui. Vartotojo laukiama kokybė, pasak 

Kinderio ir kt.(2011) – tai funkcinių ir techninių paslaugų savybių visuma, kurios tikisi paslaugų vartotojas iš paslaugų 

teikėjo pažadų ir sukurto įvaizdžio. Santykis tarp laukiamos ir patirtos kokybės atskleidžia vartotojo suvoktos paslaugų 

kokybės lygį.  

R. Kinderis ir kt. akcentuoja, kad SERVQUAL paslaugų kokybės vertinimo modelis plačiai pripažintas ir 

naudojamas visame  pasaulyje, o populiarumas slypi metodikos paprastume. Atlikus tyrimą pagal SERVQUAL modelį , 

gautus rezultatus galima pavaizduoti grafiškai, tyrimą galima atlikti neperkant tyrimo paslaugos, metodika leidžia 

išsamiai identifikuoti teikiamos paslaugų kokybės  tobulinimo sritis.  

Analizuojant įvairių autorių mokslinę literatūrą (R. Palšaitis (2010), M. Christopher (2011), M. H. Hugos (2011), 

A.Kaziliūnas (2007), P.Vanagas (2004), D. Kriščiūnienė, V. Sakalauskas (2014)), įmanoma rasti bendrų rekomendacijų 

įmonės logistikos paslaugų kokybės vertinimui ir gerinimui, tačiau konkrečiai nėra detalizuojama, kurie modeliai leidžia 

tiksliau vertinti logistikos paslaugos kokybę. Logistikos įmonei teikiamų paslaugų vertinimui tiktų taikyti SERVQUAL 

modelį, nes juo galima nustatyti skirtumą tarp kliento laukiamos ir patirtos logistikos paslaugų kokybės. Vartotojo 

pasitenkinimas paslauga, laukiamos ir patirtos paslaugos santykis – svarbūs paslaugų kokybės kriterijai. Šių kriterijų 

analizė leidžia paslaugų teikėjui  identifikuoti tobulintinas paslaugų kokybės vietas, šalinti trikdžius ir taip gerinti 

vartotojų pasitenkinimą 
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Išvados 
 

Logistinių paslaugų kokybę apibūdinti yra itin sudėtinga. Ją gali lemti ne tik vartotojo, bet ir paslaugos tiekėjo 

suvokimas apie paslaugos kokybę. Paslaugų kokybę kiekvienas vartotojas suvokia subjektyviai. Paslaugų kokybė – 

paslaugų vartotojų  vertės suvokimas, tai skirtumas tarp vartotojų laukiamos  ir patirtos kokybės, kurią sunku išmatuoti, 

įvertinti ir apskaičiuoti. Tarptautinėje kokybės vadyboje kokybė apibrėžiama kaip turimų charakteristikų visumos 

atitikties reikalavimams laipsnis. 

Logistinių paslaugų įmonėms tikslinga diegti ISO-9000 serijos standartus, kurių pagrindinis tikslas užtikrinti, kad 

gamintojas ar paslaugos tiekėjas kontroliuotų visas veikas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali įtakoti paslaugos kokybę. 

Pagrindiniai standartai: ISO 9001:2015 – kokybės vadybos, ISO 14001:2015 – aplinkos apsaugos, OHSAS 18001:2007 

– profesinės saugos ir sveikatos, LEAN logistic sistema, kurios  pagrindiniai principai yra  mažinti išteklių naudojimą, 

tenkinti vartotojų poreikius ir didinti konkurencinį pranašumą.  

 Kokybės vertinimo modelių pagrindas yra išsiaiškinti kliento lūkesčius ir paslaugą teikiančios įmonės galimybes 

tenkinti kliento poreikius. Pateikti skirtingi kokybės vertinimo modeliai, yra tik pagrindas paslaugų kokybei vertinti – 

kiekviena įmonė turi vertinimo modelį adaptuoti pagal savo specifiką. Aptartas SERVQUAL modelis yra vienas 

išsamiausių ir nuodugniausius rezultatus duodantis paslaugų kokybės vertinimui, leidžiantis nustatyti neatitikimus tarp 

kliento laukiamos ir jam suteiktos paslaugų kokybės. 
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Summary  

 

LOGISTICS SERVICE QUALITY ASSESSMENT MODELS 

 

       The paper discusses the conception of services and logistics services formulated by individual authors, perception of service 

quality. The quality concept is presented differently by each author, but all authors emphasize the highest quality, its relevance and 

requirements that are user-oriented. Thus, one can conclude that quality is one of the most important factors influencing the choice of 

customers to buy a service. ISO standards for quality management systems (International Standards Organization) are used to evaluate, 

measure and certify the quality of the world. Each of these standards has its own goals and requirements. These standards reflect the 

principles of operation - customer attention, employee health, occupational safety and environmental requirements. Standards provide 

guidelines and tools for companies and organizations that want to ensure that their products and services meet customer needs and that 

quality is continuously improved. Key standards: ISO 9001: 2015 - Quality Management, ISO 14001: 2015 - Environmental Protection, 

OHSAS 18001: 2007 - Occupational Safety and Health, LEAN Logistic, the basic principles of which are to reduce resource use, meet 

customer needs and enhance competitive advantage. Several models of service quality evaluation are presented in the work. The basis 

of quality assessment models is to find out the client's expectations and the company's ability to meet the client's needs. Different 

quality assessment models presented are the only basis for evaluating the quality of services - each company has an adaptation of the 

assessment model according to its specifics. The SERVQUAL model discussed is one of the most comprehensive and most 

comprehensive results of service quality assessment, which allows you to identify inconsistencies between the quality of service 

expected and the service provided to it. 

 

Darbo vadovė: doc. dr. Vilma Tamulienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LOGISTIKOS CENTRO, PRITAIKYTO SANDĖLIAVIMUI, VIETOS 

PARINKIMAS 

 

Ona Lukoševičiūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Šiuolaikiniai logistikos centrai yra labai gerai išplėtoti: kuriasi laisvosios ekonomikos zonose, šalia valstybinės 

reikšmės kelių, oro ar vandens uostų. Siekiama, kad produkcija būtų surenkama iš tiekėjų ir pristatoma užsakovams pačiu 

optimaliausiu būdu. Teisingas sandėlio / logistikos centro vietos parinkimas daro įtaką geresniam produkcijos surinkimo 

/ paskirstymo maršrutui ir pigesniam transportavimui. Geriau sukoordinuotas produkcijos paskirstymas išskiria iš 

konkurentų ir leidžia aptarnauti didesnį užsakovų skaičių. Produkciją surenkant iš kelių augintojų ar gamintojų ir 

perskirstant logistikos centrams, nuomota ar nuosava sandėliavimo vieta yra būtina, kad būtų sumažintos logistikos 

išlaidos. Siekiant parinkti geriausią vietą sandėlio statybai, būtina atlikti tiekėjų ir užsakovų geografinės vietos analizę 

bei atsižvelgiant į produkcijos kiekius sudaryti produkcijos surinkimo ir paskirstymo maršrutus, orientuojantis į logistikos 

išlaidų mažinimą ir klientų aptarnavimo efektyvinimą. 

Tyrimo tikslas – išskirti kriterijus, pagal kuriuos turėtų būti parenkama logistikos centro, pritaikyto sandėliavimui, 

statybos vieta, bei pasiūlyti ir pagrįsti optimalius sprendimus tokiai vietai parinkti. Sprendimai bus skirti žemės ūkio 

kooperatyvui, vykdančiam prekybą Lietuvoje užaugintomis daržovėmis. 

Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriškai įvertinti logistikos centrų, atliekančių sandėliavimo fukciją, reikšmę logistikos 

sistemoje. 2. Pateikti dažniausiai naudojamus kriterijus, kuriais yra remiamasi renkantis vietą logistikos centro su 

sandėliavimo funkcija statybai. 3. Parengti sprendimų priėmimo alternatyvas, pagal kurias yra parenkama vieta logistikos 

centrui su sandėliavimo funkcija. 

Tyrimo objektas – statybų vietos logistikos centrui, atliekančiam sandėliavimo funkciją, parinkimas. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, naudojama išskirti pagrindinius 

kriterijus vietos pasirinkimui statyti logistikos centrą su sandėliu. Grafinis vaizdavimas buvo skirtas konkrečiai pritaikyti 

sprendimų priėmimo alternatyvoms, pagal kurias vieta logistikos centrui su sandėliu pasirenkama. 

 

Rezultatai 

Logistikos sistema yra sudaryta iš kelių procesų, be kurių ji negalėtų funkcionuoti: tai transportavimas, produkcijos 

sandėliavimas ir saugojimas, atkeliavusios produkcijos įpakavimas bei priežiūra, atsargų apskaita, pateiktų užsakymų 

įvykdymas. 

Platesnės logistikos sistemos apima: gamyklų ir sandėlių išdėstymą (siekiant efektyvinti logistiką), atsargų 

įsigijimą bei paskirstymą ir klientų sugrąžintų prekių valdymą, atliekų surinkimą ir antrinį panaudojimą. 

Dažniausiai sandėliavimo logistika nėra įvardijama kaip savarankiška sritis – ji priskiriama aprūpinimo sričiai. 

Patys logistikos centrai ir sandėliai, dėl didelės svarbos aprūpinant klientus produkcija, gali būti išskiriami kaip 

reikšmingas savarankiškas, logistikos komplekso padalinys. Remiantis A. Gargaso ir V. Kavaliauskienės apibrėžimu 

(2000), ,,Logistikos sistema – tai sudėtinga ekonominė sistema, susidedanti iš elementų – grandžių, susijusių tarpusavyje 

abipusiu ryšiu vieningame materialinių, informacinių, finansinių srautų organizavimo procese, atliekanti tam tikras 

logistines funkcijas ir padedanti pasiekti įmonės strateginių tikslų. Tai integruota sistema, turinti savybių, nebūdingų nei 

vienam atskiram jos elementui: ji sugeba pateikti reikalingą prekę, reikalingu metu, reikalingoje vietoje, reikalingos 

kokybės su minimaliomis sąnaudomis, taip pat adaptuotos prie pasikeitusių išorinių sąlygų (paklausos ir pasiūlos 

pasikeitimas, numatytas gamybos ritmo sutrikimas ir pan.)“ (Gargasas, Kavaliauskienė, 2000). 

Remiantis G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno (2004), logistikos sistema susideda iš įmonių paslaugų rinkinio, 

susieto su transportavimo paslaugomis. Logistikos infrastruktūra yra ten, kur pagaminami produktai, kaupiamos atsargos, 

atliekamas produkcijos paskirstymas, pardavinėjama ar suvartojama produkcija. Įskaitant gamybos ir surinkimo centrus, 

sandėlius, paskirstymo centrus, perkrovimo centrus, krovinių terminalus, mažmeninės prekybos vietas, pašto rūšiavimo 

centrus, šiukšlių deginimo įrenginius, sąvartynus ir kita. Anot autorių, visos išvardytos įmonės ir sudaro logistikos sistemą 

(Ghiani, Laporte, Musmanno, 2004). 



 279  

  

  

Remiantis skirtingų autorių apibrėžimais, galima teigti, kad logistikos sistema yra daugialypė, apimanti visas bent 

kiek su sandėliavimu ar transportavimu susijusias sritis, o vidinė – pagrindinė – logistikos procesų funkcija yra pateikti 

reikalingą prekę reikalingu metu, reikalingoje vietoje, reikalingos kokybės su minimaliomis sąnaudomis. Labai svarbu, 

kad planuojamas statyti sandėlis atitiktų šiuos kriterijus. 

Logistikos centrui būdingos funkcijos: mechanizuotas prekių iškrovimas ir pakrovimas, jų sandėliavimas, 

padėklinių prekių atrinkimas, taip pat prekių iškrovimas rankomis, jų rūšiavimas, detalus kiekio ir kokybės patikrinimas. 

Logistikos centrui, turinčiam sandėliavimo funkciją, būdinga: prekių ženklinimas, rūšiavimas, pakavimas, svorio kontrolė 

ir distribucija 

Logistikos centro su sandėliu statyba yra svarbus ir atsakingas procesas kiekvienai įmonei, nusprendusiai įsigyti 

ar statyti šį centrą, nes vieta statybai privalo būti parenkama optimaliai, siekiant maksimalaus logistikos centro su sandėliu 

naudingumo.  

Anot R. de Hosterio, T. Le-Duco, K. J. Roodbergeno (2007), produkcijos surinkimas jau seniai yra laikoma 

daugiausiai darbo jėgos ir ekonominių sąnaudų reikalaujančia veikla. Daugumoje įmonių produkcijos surinkimo sąnaudos 

sudaro apie 55 proc. visų sandėlio veiklos išlaidų. Neorganizuotas produkcijos užsakymas ir surinkimas gali daryti įtaką 

nepakankamai kokybiškam klientų aptarnavimui arba dideliems atsargų kiekiams logistikos centre ar sandėlyje, taip pat 

ir visoje tiekimo grandinėje. Siekiant efektyvinti veiklą, produkcijos surinkimo procesas turi būti gerai suplanuotas ir 

optimaliai valdomas (Hoster, Le-Duc, Roodbergen, 2007). 

Remiantis J. L. Garcia, A. Alvarado, J. Blanco, E. Jimenez, A. A. Maldorado, G. Corters (2014), buvo sukurtas 

tokia logistikos centro su sandėliu vietos parinkimo schema: 

 

1 pav. Logistikos centro su sandėliu vietos parinkimo schema (sudaryta autorės, remiantis J. L. Garcia, A. 

Alvarado, J. Blanco, E. Jimenez, A. A. Maldorado, G. Corters, 2018) 

 

1 paveiksle pateikta schema parodo, kaip, remiantis šešiais autoriais – J. L. Garcia, A. Alvarado, J. Blanco, E. 

Jimenez, A. A. Maldorado, G. Corters (2014), – turėtų būti parenkama logistikos centro su sandėliavimo funkcija vieta 

statybai. Pirmas žingsnis – remiantis produkcijos, kuri bus sandėliuojama logistikos centre, savybėmis išsikiriami 

kriterijai, kuriuos ideali vieta turi atitikti. Antras žingsnis – indentifikuojamos potencialios statybų vietos problemos ir 

kriterijų neatitikimai. Trečias žingsnis – iš įmonėje dirbančių kompetetingų darbuotojų suburiama sprendimų priėmimo 

valdyba. Ketvirtas žingsnis –  statybų vietos makrolokacijos išskyrimas. Penktasis žingsnis – atliekama makrolokacijos 

stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė. Šeštasis žingsnis – nustatomi galutiniai vietos parinkimo kriterijai. 

Anot M. Cortezo (2008), per visą naujos logistikos centro su sandėliavimo funkcija statybų vietos atrankos procesą 

daugelis įmonių įprastai susiduria su šiomis problemomis: 

1. Yra keletas galimų statybos vietų ar pernelyg daug alternatyvių vietų. 

2. Skiriasi žmonių, dalyvaujančių sprendimų priėmimo procese, rizikos suvokimas. 

3. Valdyba nori pasiekti keletą tikslų, dažnai prieštaraujančių vieni kitiems. 

4. Bendrieji tikslai yra nematerialūs arba juos yra sunku kiekybiškai išmatuoti. 

5. Žmonės, atsakingi už sprendimų priėmimą, turi daugybę interesų. 

6. Būtinumas išanalizuoti ir įvertinti aplikosauginį, ekonominį ir technologinį poveikį. 

7. Vėlavimų dėl statybos leidimų ir licenzijų sukeliamos problemos. 
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8. Vietinių, valstybinių ir vyriausybinių kompensacijų vertė gali būti suvokiama skirtingai. 

Kita vertus, labai svarbu yra kontroliuoti ir sumažinti klaidų skaičių, kurios dažnai atsiranda per atrankos procesą, 

remiantis ankstesne patirtimi ir sukauptomis žiniomis.  

Kritinės klaidos: 

1. Nagrinėjami veiksniai ir nepakankamai išsamus tyrimas. 

2. Modelyje naudojami netinkami kintamieji. 

3. Pasirenkama labai nutolusi vieta. 

4. Nėra įmanoma tinkamai indentifikuoti klientų profilio. 

5. Netinkamų ekspertų naudojimas modeliavimo procese. 

6. Nepakankamas darbo jėgos vertinimas. 

7. Vieta parenkama remiantis trumpalaikiais kriterijais ir politika, o ne ilgalaikiais poreikiais. 

8. Sprendimai priimami remiantis vietos ar regiono valdžios institucijų žodiniais pažadais. 

9. Sprendimų priėmimas grindžiamas nepakankamai pagrįstais įrodymais. 

10. Nepakankamai įvertinama konkurencija. 

Nekritinės klaidos: 

1. Vadovų išankstinis nusiteikimas dėl tam tikros problemos. 

2. Vietos, kuria komandos nariai abejoja, pasirinkimas. 

3. Alternatyvios vietos nebūna fiziškai patikrinamos. 

4. Nepakankamai geras vadovų sutarimas. 

5. Nėra paisoma vietos gyventojų asmeninių norų, įpročių ir, neatsižvelgiant į juos, statomas naujas sandėlys. 

6. Pasirenkama pirkti jau esamą objektą, neatitinkantį poreikų ir bandoma nusidėrėti už jį. 

Statybų vietos turėtų būti vertinamos pagal Likerto skalę. Didžiausias balas – 5 , jis parodo visišką vietos atitikimą 

vertinimo kriterijui. Žemiausias balas yra 1, šis skaičius parodo visišką neatitikimą vertinimo kriterijui. 

Žemiau pateiktoje lentelėje įvardijami pagrindiniai kriterijai, kuriuos reikėtų vertinti renkantis vietą logistikos 

centro su sandėliu statybai ir įvardijama, ką būtent kiekvienas kriterijus reiškia. Vertinant tris potencialias statybos vietas, 

remiantis šiais kriterijais, ir juos įvertinant Likerto skalėje iš apibendrintų rezultatų galima pamatyti daugiausiai balų 

surinkusią vietą, kuri ir būtų pati palankiausia vieta sandėlio statybai. 

 

   1 lentelė. Logistikos centro su sandėliu statybų vietos vertinimo kriterijai 

(sukurta autorės, remiantis Chen Z. Yang W., 2018) 
 

Kriterijus Kriterijus susideda iš: Paaiškinimas 

Privažiuojamumas 

Privažiuojamumas sausumos 

maršrutais 

Parodo, su kokiomis transporto 

priemonėmis produkcija gali būti surinkta iš 

augaviečių ir pristatyta užsakovams Prienamumas vandenų maršrutais 

Prieinamumas geležinkeliais 

Atstumas 

Atstumas nuo darbuotojų namų iki 

sandėlio 

Parodo atstumą tarp dviejų nurodytų 

taškų, kur atstumas turi būti įveiktas vežant 

produkciją ar darbuotojams keliaujant į darbo 

vietą. 
Atstumas nuo produkcijos 

auginimo vietos iki sandėlio 

Atstumas nuo sandėlio iki 

vartotojo 

Saugumas 

Nuostolių dėl apiplėšimų lygis Sprendimų priėmimo tarybos nariai 

turėtų apsvarstyti ir saugumo klausimus. Organizuoto nusikalstamumo lygis 

Apsaugos personalas 

/ apsaugos sistemos. 

 

Žemės ūkio produkcijos 

poreikiai sandėliams 

Darbo jėgos kvalifikacija Šis kriterijus skirtas įvertinti, kaip 

lengvai bus galima naudotis įmonei 

reikiamomis funkcijomis. 
Mašinos ir įrenginiai 

Energijos įkainiai 

Vietovė ir paslaugos 

Pripažinimas 

Bendruomennės suinteresuotumas 

dėl įmonių steigimosi. 

Tai reiškia, kad sandėlis gali turėti 

vietinę ar valstybinę reikšmę dėl įtakos 

vietinei ekonomikai. Savivaldybės suinteresuotumas dėl 

įmonių  steigimosi. 
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Autoriai – J. L. Garcia, A. Alvarado, J. Blanco, E. Jimenez, A. A. Maldorado, G. Corters (2014) – atliko išsamų tyrimą, 

kuriame pateikiami pagrindiniai kriterijai, kuriuos 17 autorių pasirinko, išnagrinėję žemės ir ūkio pramonių sandėlių 

buvimo vietas. Savybės yra suskirstytos nuo daugiausiai iki mažiausiai cituojamų.  

 

2 lentelė. Svarbiausių logistikos centro su sandėliu vietos parinkimo savybių analizė pagal autorius, 2014 m. 

(sukurta autorės, remiantis J. L. Garcia ir kitais, 2014) 
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Kelių 

privažiuojamumas 

x x 

 

x x x x x x x x 

 

x x x x x 15 

Klientų išsidėstymas ir 

perkamoji galia 

x x x x x x  x  x x 

 

  x x x 12 

Darbo jėga x  x   x x x x x x x    x x 11 

Vietos valdžios 

nuostatai 

  x  x    x  x x x x  x x 9 

Gamybos sąnaudos   x  x x  x x  x  x x x   9 

Aptarnavimas     x x x   x x    x x x 8 

Vietovė x  x x x x      x      6 

Apmokestinimas    x x    x   x   x x  6 

Išsilavinimas ir kokybė      x   x x x x     x 6 

Gyvenimo kokybė  x    x    x    x  x  5 

Žaliavos         x    x x x   4 

Rizikos   x    x     x x   x  5 

Konkurencija  x x     x        x  4 

Derlingumas    x    x     x  x   4 

Muitai         x   x x     3 

Klimatas    x   x   x        3 

Sąjungos veikla    x           x   2 

 

Iš lentelės galima pastebėti, kad 15 iš 17 cituojamų autorių vietos kelius įvardija kaip patį svarbiausią kriterijų, 

taip pat pastebima, kad klientų išsidėstymas ir perkamoji galia yra labai svarbūs veiksniai. Sekantis pagal aktualumą 

veiksnys – vietos darbo jėga, jos išsilavinimas ir kompetencijos bei kokio tokiems darbuotojams reikės darbo užmokesčio. 

Ir paskutinis veiksnys, kurį labai svarbu yra apsvarstyti, tai įmonėms taikomi valstybės mokesčiai.  

Teisingas sandėlio statybų vietos kriterijų išskyrimas ir įvertinimas gali įtakoti teisingiausią pasirinkimą, kur turėtų 

būti statomas logistikos ir sandėliavimo centras. 

Išvados 
 

Logistikos centrai ir sandėliavimas logistikos sistemoje yra priskiriamas aprūpinimo sričiai, tačiau patys sandėliai 

dėl didelės svarbos aprūpinant klientus produkcija gali būti išskiriami kaip reikšmingas savarankiškas logistikos 

komplekso padalinys. Sandėliavimas logistikos centruose, logistikos sistemoje apima: atsargų įsigijimą bei paskirstymą 

ir klientų sugrąžintų prekių valdymą, atliekų surinkimą ir antrinį panaudojimą. 

Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos svarbu yra atsižvelgti ieškant vietos logistikos centro su sandėliavimo funkcija 

statybai: kelių privažiuojamumas, klientų išsidėstymas ir perkamoji galia, vietos darbo jėga, vietos valdžios nuostatai, 
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gamybos sąnaudos, aptarnavimas, vietos gyventojų išsilavinimas ir darbo kokybė, gyvenimo kokybė, žaliavos, rizikos, 

konkurencija, derlingumas, muitai, klimatas, sąjungos veikla. 

Sprendimų priėmimo alternatyvas, pagal kurias turėtų būti parenkama vieta logistikos centro su sandėliu statybai, 

sudaro tokie etapai: 1) remiantis produkcijos, kuri bus sandėliuojama logistikos centre savybėmis, išskiriami kriterijai, 

kuriuos ideali vieta turi atitikti. 2) Indentifikuojamos potencialios statybų vietos problemos ir kriterijų neatitikimai. 3) Iš 

įmonėje dirbančių kompetetingų darbuotojų suburiama sprendimų priėmimo valdyba.  4) Statybų vietos makrolokacijos 

išskyrimas. 5) Atliekama makrolokacijos stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė. 6) Nustatomi galutiniai vietos 

parinkimo kriterijai. 
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Summary 

 

THE SELECTION OF THE PLACE FOR LOGISTICS CENTRE SUITABLE FOR STORAGE 

The logistics centres nowadays are developped very well . Logistics centres are creating in the free economic zones, near the 

roads of state importance, airports, or water transport ports. The goal is that the production would be picked up from the suppliers and 

delivered to the customers the most optimal way. The right selection of logistics centre/storage centre place influences the better 

planning of transportation route for products collecting and distribution, cheaper transportation. 

More coordinated distribution of the production, distinguish the company from the competitors and allow to service a larger 

number of customers. Assembly the production from several growers or manufacturers and redistributing for logistics centres demands 

an own or rented a place for storage, that costs for logistics would be reduced. On purpose to choose the best place for storage/logistics 

centre building is necessary to do an analysis of suppliers and customers geographic place and considering to the quantities of 

production create the transportation routes for production picking and distribution, on the basis of the logistics costs reduction and 

efficiency of customers service. 

The purpose of research – to discern the criteria by which should be selected the place for logistics centre suitable for storage, 

should offer and base the optimal solutions to choose this place. The solutions will be dedicated to the agricultural cooperative which 

is doing the trade of the vegetables grown up in Lithuania. 

The objectives of research: 1.To value theoretically what kind of place the storage takes in the logistics system. 3. To submit 

the criteria which are the most often used when the place for logistics centre with function of storage is choosing. 4. To prepare the 

alternatives of decision making, on the basis of it the place for logistic centre with storage function is selecting. 

The object of research – the selection of the place for logictics centre with storage function. 

The methods of research – the analysis of the scientific literature and others sources was used for the separation of the main 

criteria, which the authors named, how the most important when the place for logistics centre with a warehouse is choosing. The graphic 

representation was used for illustration purposes to show specific decision-making alternatives by which the place for logistics centre 

with storage function is choosing. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Jan Žukovskis,(Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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PASKIRSTYMO CENTRŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO NUSTATYMO 

METODINIO POTENCIALO ANALIZĖ 
 

Jolanta Skrickutė-Glumbakienė 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 
 

 

Įvadas 

Straipsnyje yra analizuojamas paskirstymo centrų veiklos efektyvumo apibrėžimas metodinėje literatūroje bei 

apibendrinami būdingiausi veiklos efektyvumo rodikliai – bendri visiems paskirstymo centrams (logistikos centrams) – 

tokie kaip: įmonės veiklos efektyvumo lygio, bendrųjų išlaidų apimties bei veiklos pelningumo paskaičiavimai. Taip pat 

nagrinėjamas logistikos paslaugų vystymasis plečiantis geografinėms riboms bei esant didelei konkurencijai. Be viso to, 

straipsnyje pateikiami sprendimų būdai, padėsiantys efektyvinti veiklą, pavyzdžiui, skenavimo technikos įdiegimas, 

sandėlio susiejimas su buhalterija, modernių technologijų diegimas paskirstymo centruose, techninės bazės gerinimas, 

prastovų ar kitų galimų nuostolių sumažinimas iki minimumo, LEAN sistemos diegimas, kuris leistų šios veiklos srities 

įmonėms priimti optimaliausius sprendimus. Straipsnyje taip pat apibrėžiama paskirstymo centrų veiklos efektyvumo 

raiška. 

Logistikos paslaugų vystymuisi įgavus pagreitį, išsiplėtus geografinėms riboms bei esant didelei konkurencijai, 

reikia nuolatos ieškoti sprendimų, kurie padėtų efektyvinti veiklą ir leistų šios veiklos srities įmonėms taupyti. Logistikos 

įmonės, norinčios išsilaikyti rinkoje, turi reguliariai gilinti verslo, vadybos ir logistikos žinias, kad galėtų konkuruoti 

rinkoje ir tai darytų su mažiausiomis išlaidomis. Paskirstymo centrų veikla turi būti nuolatos tobulinama, taikant 

naujausius sandėliavimo metodus, kad prekių paskirstymas vyktų kaip galima efektyviau ir greičiau pasiektų vartotoją ar 

paslaugų užsakovą.  

Paskirstymas – yra logistikos proceso dalis, dažniausiai apimanti paskirstymo logistiką. Paskirstymo procesus 

valdyti yra būtina, norint pasiekti įvairių užsibrėžtų tikslų, pavyzdžiui, minimaliomis išlaidomis gauti maksimalų pelną, 

optimizuoti darbo procesus diegiant naujausias technologijas, sumažinti darbuotojų skaičių ir pan. 

Tyrimo tikslas: Apibrėžti efektyvumo raišką.Tyrimo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 

1) Paaiškinti paskirstymo centrų veiklos specifiką. 

2) Apibrėžti mokslinėje literatūroje paskirstymo centrams būdingus veiklos efektyvumo rodiklius. 

3) Nustatyti galimus veiklos efektyvinimo būdus. 

Raktiniai žodžiai: Paskirstymo centrai, efektyvumas, paskirstymo centrų veiklos efektyvumo rodikliai, veiklos 

tobulinimo galimybė. 

 

1. Paskirstymo centrų veiklos specifika 
 

Paskirstymo centrų veikla prisideda prie materialaus srauto, prasidedančio žaliavų gavybos vietose ir keliaujančio 

link galutiniu vartotojo, ir yra bendros logistinės sistemos dalis. Logistikos veikla derinama prie prekės gamybos proceso 

ir pagal prekės gamybos etapus yra skirstoma į tris funkcines dalis: apsirūpinimo, gamybos ir tiekimo (paskirstymo) 

(Meidutė, Vasiliauskas, 2007). Apsirūpinimo logistikos funkcija yra laiku tiekti žaliavas, komplektuojančias gaminio 

dalis, pusfabrikačius, gamybos procesui reikalingas medžiagas. Gamybos logistikos funkcija – užtikrinti minimalų 

žaliavų, medžiagų, komponentų ir pusfabrikačių atsargų kiekį gamybos vietose – kas yra gamybos proceso pagrindas – 

bei sinchronizuoti gamybinių padalinių darbą. Tiekimo (paskirstymo) logistika yra paskutinė sistemos grandis, susiejanti 

pagamintą produktą su jo galutiniu vartotoju, paimant gaminius iš gamybos vietų, perskirstant juos ir pristatant galutiniam 

vartotojui. Paskirstymas ir su tuo susijusios problemos yra nagrinėjamos tiek Lietuvos, tiek ir užsienio mokslininkų 

darbuose. Mokslinėje literatūroje didelis dėmesys skiriamas paskirstymo grandinės sampratai, jos struktūros analizei bei 

kokias pozicijas paskirstyme užima dalyvaujančios pusės. Apie tai rašo R. Gudonavičienė, I. Bučiūnienė (2003), R. 

Virvilaitė (1997), M. Christoper (1998), M. Solomon, G. Marshall, E. Stuart (2006), J. Ramanauskienė (1998), L. Stern, 

A. El-Ansary (1992), Pranulis ir kt. (2000).  

Paskirstymo centrų, kaip tokios ūkinės veiklos būtinumas, kyla dėl prekių poreikio konkrečioje vietoje reikiamu 

laiku. Paskirstymo centrų veiklos specifiką apima visuma veiksmų, kurie padeda reikiamoms prekėms reikiamu laiku iš 

gamintojo tiesiogiai arba per tarpininkus patekti iki galutinio vartotojo. Tiekimo (paskirstymo) logistikos veikla susieja 

gamintoją (jo baigtos gaminti produkcijos sandėlį, kuriame pagamintas produktas virsta preke), prekybos tarpininkus, 

logistinius partnerius, aptarnavimo ir prekybos įmones su galutiniu vartotoju. Prekių pateikimas vartotojui – ne tik fizinis 
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prekių perkėlimas, keičiantis jų buvimo vietą, bet ir pirkimo-pardavimo operacijos bei su jomis susijęs mokėjimo 

priemonių ir komercinės informacijos judėjimas. 

Meidutė ir Vasiliauskas (2007) išskyrė paskirstymo logistikos veiklai būdingus ypatumus: 

• didelis realizuojamų prekių asortimentas; 

• atsargų, sukauptų galutinio produkto vartotojo, minimizavimas (todėl būdingas dažnas prekių pristatymas 

mažomis partijomis); 

• nepriklausoma prekių paklausa; 

• didelis aptarnavimo lankstumo poreikis; 

• išplėtotas sandėlių tinklas; 

• prekės tiekimo iš sandėlio forma; 

• pristatymo organizavimo sudėtingumas; 

• didelis tarpininkų skaičius. 
Vietos, laiko, kiekio ir asortimento neatitikimai būdingi visiems paskirstymo sferoje vykstantiems procesams: 

realių prekių (prekybos objektų) judėjimui, su juo susijusiam nominalių prekių (pinigų ir įsipareigojimų) judėjimui bei su 

šiais abiem srautais susijusiam informacijos judėjimui. Paskirstymo sferoje veikiančių verslo subjektų uždavinys – 

pašalinti šiuos atotrūkius ir išlyginti susidarančius neatitikimus.  

Šiuolaikinės atvirų rinkų ekonomikos sąlygomis, kai gamintojų produktai parduodami ne tik vietinėse rinkose 

esantiems vartotojams, bet gali pasiekti, bet kurioje pasaulio dalyje esantį vartotoją, bendravimas su užsakovu, produktų 

pardavimai ir pristatymas išsivystė į atskirą sudėtingą procesą – marketingą. Kadangi rinkos tapo ne tik atviros, bet ir 

tarpusavyje konkurencingos, o informaciją apie gaminamus produktus galima rasti internete, rinkos galutiniai vartotojai 

aptarnaujami konkurencijos sąlygomis. Visa su prekių pateikimu pirkėjams, jų judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo 

susijusi veikla marketinge vadinama paskirstymu ir sudaro vieną iš marketingo komplekso elementų. Paskirstymas, kaip 

marketingo komplekso elementas – tai sprendimų ir veiksmų visuma, susijusi su prekių judėjimu nuo gamintojo iki 

vartotojo, o paskirstymo centro veikla turi įtakos prekės marketingo procesui. 

Vartotojų pageidavimai bei reikalavimai dėl prekių pateikimo yra paskirstymo, kaip marketingo elemento, 

pagrindas. Dauguma gamintojų prekių paskirstymo uždavinius sprendžia pasitelkdami partnerius – pardavimo tarpininkus 

– ir kitus pagalbininkus, kurie perima iš gamintojo įvairias su prekių pardavimu susijusias funkcijas. Vieni jų – didmeninės 

ir mažmeninės prekybos įmonės – kurios perka prekes tiesiai iš gamintojo, įgydami į jas nuosavybės teisę, o po to 

parduoda vartotojui arba tarpininkui. Kiti – prekybos atstovai (agentai), brokeriai (makleriai) – gamintojui pavedus, ieško 

pirkėjų, veda su jais derybas dėl prekių pardavimo sąlygų, tačiau patys prekių neperka. Treti, pavyzdžiui, prekių 

transportavimo, sandėliavimo įmonės, bankai, teikia tik atskiras su prekių pardavimu susijusias paslaugas. Paskirstymo 

integravimas į marketingo kompleksą reikalauja, kad sprendimai bei veiksmai, planuojant ir organizuojant prekių 

judėjimą nuo gamintojo iki vartotojo, būtų derinami su prekių, kainų ir rėmimo strategijomis bei jų įgyvendinimo 

priemonėmis.  

Naujo produkto įvedimas ir prigijimas rinkoje visuomet priklauso nuo produkto kokybės, kainos, jo įvedimo į 

rinką metodų, konkretaus pateikimo rinkai laiko, taip pat sugebėjimų tą naują produktą pristatyti tiek prekybininkui, tiek 

galutiniam vartotojui. Tikriausiai plačiausiai taikomos priemonės, pristatant naują produktą rinkai, yra nuolaidų taikymas 

ir mokymų vedimas darbuotojams, kurie dirba su šiuo produktu. Esant milžiniškai konkurencijai tarp gamybos ir prekybos 

įmonių, prekių paskirstymas tapo svarbiausia šiandienos marketingo problema. 

 

 2. Diskusija dėl veiklos efektyvumo rodiklių, tinkančių paskirstymo centrų veiklai, vertinti 
 

Bagdžiūnienės ištartą frazę „Laiku nustatytos nesėkmės gali būti ištaisytos, o pavėlavus ir geriausi sprendimai 

tampa beverčiai“ (Bagdžiūnienė, 2008, 8 p.) galima naudoti kaip šūkį, vertinant kiekvienos įmonės bei paskirstymo 

centro, kaip atskiro ūkio subjekto, veiklos efektyvumą. 

Įmonėje kasdien priimami sprendimai, susiję su finansinių išteklių investavimu, jų gavimu ir panaudojimu. 

Kiekvienas toks sprendimas daro teigiamą ar neigiamą įtaką įmonės finansiniams rezultatams ir būklei. Norint išvengti 

arba sumažinti neigiamas pasekmes ir riziką, įmonės vadovas privalo analizuoti, planuoti įmonės veiklą ekonominiu 

požiūriu, vertinti anksčiau priimtus sprendimus ir planuoti būsimus, pasinaudojant finansinės analizės metodika, kad 

užtikrintų sėkmingą įmonės gyvavimą ar plėtrą, gerus jos veiklos rezultatus ir veiklos tęstinumą. Įmonės vadovai, 

norėdami kiek galima labiau sumažinti riziką ir išvengti finansinių nesėkmių, analizuoja savo įmonės veiklą. Finansinė 
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įmonės veiklos efektyvumo analizė teikia naudingos ekonominės informacijos, kuria remiantis, galima priimti tikslesnius, 

o ekonominę teoriją plėtojo jo mokiniai. Yra keliamos trys sąlygos, kad būtų pasiektas Pareto efektyvumas, tai: 

geriasprendimus valdant įmonę.  

Įmonių veiklos efektyvumo sąvoka įvairiuose literatūros šaltiniuose interpretuojama bei aiškinama labai įvairiai. 

Vis dėlto, galima pastebėti, kad visoje efektyvumo apibrėžimų įvairovėje vyrauja bendras aspektas, jungiantis visus šios 

sąvokos apibrėžimus tai – veiklos kokybė, produktyvių pastangų panaudojimo lygis įmonės tikslų realizavimui, tinkamas 

turimų išteklių panaudojimas bei atsiperkančios investicijos. Įmonės veiklos efektyvumas suprantamas kaip jos veiklos 

veiksmingumas, rezultatyvumas. Šis žodis kilęs iš lotyniško žodžio „effectivus“ – kuris reiškia – veiksmingas, paveikus. 

Terminų žodyne randamas toks efektyvumo sąvokos apibrėžimas: „efektyvumas – sistemos atitikimo jos paskirčiai 

laipsnis“ (Terminų žodynas). Kitas dažnai mokslinėje literatūroje sutinkamas apibūdinimas – tai rezultatų ir sąnaudų 

(lėšų, resursų, energijos) palyginimo laipsnis (Vaitkevičiūtė, 2007). Versle šios sąvokos taip pat dažnai naudojamos: 

išteklių panaudojimo efektyvumas, gamybos proceso efektyvumas, darbuotojų darbo efektyvumas, paslaugų 

efektyvumas, valdymo sprendimų efektyvumas. Įmonės veikloje tai vienas su kitu susiję reiškiniai. Tarp sąvokos 

apibrėžimų dominuoja tokie bendri aspektai, kaip: veiklos kokybė, produktyvus pastangų panaudojimas, tikslų 

realizavimas, tinkamas išteklių panaudojimas, atsiperkamumas ir pan. Ekonomistai įmonės veiklos efektyvumą dažnai 

traktuoja kaip optimaliausią išteklių panaudojimą, kai laukiamo rezultato galima pasiekti minimaliomis sąnaudomis arba, 

kai panaudojant turimus įmonės išteklius, galima pasiekti maksimalų rezultatą. Šio požiūrio laikosi daugelis užsienio ir 

Lietuvos ekonominių leidinių autorių. Vieni tai apibūdina, kaip gamybos išteklių panaudojimo lygį, garantuojantį 

maksimalų rezultatą, kiti – pageidautinų veiklos rezultatų ir kompleksinių resursų – išteklių, investicijų, kaštų ir kt. resursų 

– santykį, treti – kaip racionalų lėšų cirkuliavimą gamybos ar prekybos procese, duodantį teigiamų veiklos rezultatų 

(pelną, pinigų srautą), būtiną gamybos proceso tęstinumui palaikyti – tarp jų ir apsirūpinimą žaliavomis, personalo 

ištekliais, atsiskaitymą su tiekėjais ir subrangovais, mokesčių mokėjimą ir pan. (Peleckis ir kt., 2013; Puškorius, 2004; 

Mackevičius, Poškaitė, 2005). 

Efektyvumo sąvoka ekonomikos teorijoje gali būti vartojama ne viena prasme. Neoklasikinėje ekonomikos 

teorijoje ekonomikos efektyvumo aiškinimas grindžiamas italų inžinieriaus bei ekonomisto Pareto (1927) optimumo 

samprata, kuriusias prekių paskirstymas vartotojams, tinkamiausias išteklių paskirstymas ir optimali produkcijos apimtis. 

Jeigu visos šios sąlygos būtų įgyvendintos, taptų neįmanoma pagerinti vieno ar daugiau asmenų padėties, tuo pat metu 

nepabloginant kitų padėties. Anot Kanbur (2005), įmonės pagrindinė veikla, gamyba arba technologinis efektyvumas gali 

būti siejamas su Pareto optimumu: efektyvumas gamyboje pasiekiamas, kai naudojant visus turimus išteklius ir 

pažangiausią technologiją gaminama tiek, jog siekiant pagaminti daugiau, neišvengiamai tektų atsisakyti kažko kito 

dalies. Ši organizacijos veiklos efektyvumo samprata sunkiau pritaikoma organizacijoms, kurių pagrindinė veikla yra 

paslaugų teikimas. Ekonomisto Popovo (2012) požiūriu, veiklos efektyvumo sąvokos suvokimą dažnai lemia tikslas, kurį 

turi įmonės akcininkai, vadovai ar kiti suinteresuotieji asmenys, tačiau jų ekonominiai tikslai būna skirtingi: vieni 

orientuoti į pelno siekimą, kiti – pardavimus, tretiems svarbiausia tapti lyderiu ūkio sektoriuje ir pan. Organizacijos 

efektyvumas yra jos galimybė įgyvendinti savo misiją per stiprų valdymą, vadovavimą ir pasišventimą organizacijos 

tikslams pasiekti (Alinaitwe ir kt. 2009). 

Apibendrinant mokslinės literatūros autorių efektyvumo sąvokos aiškinimą, galima teigti, kad efektyvumas yra 

veiksmingo, produktyvaus rezultato siekimas minimaliomis sąnaudomis bei racionaliai panaudojant turimus išteklius. 

Daugelio ekonomistų teigimu, įmonės, organizacijos ekonominį efektyvumą galima įvertinti pasitelkus finansinius 

rodiklius ar jų grupes. Daugelio autorių manymu, turi egzistuoti tiek finansiniai, tiek nefinansiniai matavimai, kurie 

efektyviai padėtų priimant sprendimus (Budrionytė 2015; Palšaitis 2010; Lalienė 2015; Buklytė ir Ruževičius 2010; 

Mackevičius ir Valkauskas 2010; Christauskas, Kazlauskienė 2009; Žukauskaitė, Vidickienė 2009; Norton, Kaplan 2001; 

Cohen, Thiraios, Kandilorou 2008). Ši nuomonė atspindi naujausias verslo įmonių veiklos įvertinimo tendencijas, pagal 

kurias finansinis rezultatas yra daugelio veiklos procesų pasekmė, bet ne priežastis, tai yra, finansinė veikla yra 

nefinansinės veiklos pasekmė. Ekonomikos moksle, kur dominuoja materialiųjų resursų apskaita ir analizė, finansiniai 

matavimai yra naudingi bei reikalingi nuolatiniam veiklos ir pokyčių monitoringui bei veiklos vertinimui, priimant 

valdymo sprendimus. Finansinių absoliučių ir santykinių rodiklių rezultatai bei jų interpretacija leidžia pasirinkti 

sprendimus veiklos ekonominiam efektyvumui didinti.  

Norint užtikrinti sąlygą, kad ištekliai būtų naudojami efektyviai, bei būtų greičiau atliekamos paslaugos, kas anot 

Mackevičiaus (2007), lemia įmonės efektyvumą, reikia turėti atrinktus finansinius rodiklius, kurie bus nuolatos stebimi. 

Finansų įtaka įmonės veiklai yra įgyvendinama per efektyvų finansinių elementų panaudojimą kiekvienoje įmonės 

funkcionavimo ir vadybos grandinėje. Įmonės finansinėse ataskaitose priskaičiuojama daugiau kaip 100 pateikiamų 

absoliutinių finansinių rodiklių (Mackevičius, 2010). Absoliutiniais rodikliais laikomos darbo valandos, sunaudotas 
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žaliavų kiekis, pagamintos produkcijos vienetai, atliktos paslaugos, prekių ir paslaugų savikaina ir kt., tai yra, tokie 

dydžiai, kurie nepriklauso nuo jokio veiksnio. Kalbant apie absoliučius dydžius, naudojamus efektyvumui matuoti, galima 

teigti, kad tai tokie rodikliai, kurie savo dydžiu bei apimtimi lems efektyvumo dydį, pavyzdžiui, kapitalas, finansiniai 

įsipareigojimai, pelnas, pardavimai ir t. t. 

Santykinė analizė literatūroje ir praktikoje dar yra vadinama koeficientų analize. Koeficientas yra rodiklis, kuris 

sieja du apskaitos skaičius ir gaunamas padalinus vieną skaičių iš kito. Pasak Dzikevičiaus (2000), santykinis dydis, 

gautas palyginus du skaičius, yra daug akivaizdesnis negu absoliutus dydis, todėl naudojantis jais galima gauti daug 

akivaizdesnius bei aiškesnius efektyvumo tyrimo rezultatus. Santykinė analizė atskleidžia atskirų finansinių rodiklių 

tarpusavio ryšius, taigi atlikus ją, galima plačiau ir išsamiau įvertinti įmonės veiklos efektyvumą nei po horizontaliosios 

ar vertikaliosios analizių (Aleknevičienė ir kt., 2006; Žaltauskienė, 2005). Anot Žaltauskienės (2005), koeficientus reikia 

skaičiuoti ne mažiau kaip trejiems metams, norint palyginti reikšmes ir nustatyti pokyčius. Kaip teigia Valkauskas (2005), 

įmonės veiklos efektyvumo lygį galima apskaičiuoti taip: 

 

E 
𝑄

(𝑁𝐴+𝐴𝐾+𝐹)
=

𝑄

𝑉
    (1) 

 

 

 

čia E – įmonės veiklos efektyvumo (racionalumo) lygis; Q – įmonės veiklos rezultatas; V – išlaidos, skirtos verslo 

rezultato sukūrimui; NA – nusidėvėjimas ir amortizacija; AK – apyvartinis kapitalas; F – darbo užmokesčio fondas. 

Šis įmonės veiklos efektyvumo skaičiavimas (E) gali būti pertvarkytas į multiplikatyvų modelį. Tai dviejų veiksnių 

modelis, kurį taikant galima spręsti, kas turėjo didesnę įtaką verslo rezultato pasikeitimui, tai yra, įvertinti ΔQ. Verslo 

rezultato pasikeitimas vertinamas atsižvelgiant į efektyvumo lygį (ΔQ(E)) arba į bendrųjų išlaidų apimtį (ΔQ(V)). Šiuo 

atveju, yra taikomos 2 ir 3 formulės:  

  

ΔQ(E) = (E1 – E0) × ΔQ(E) = (E1 – E0) × V1    (2) 

 

 

čia ΔQ(E) – efektyvumo lygio pasikeitimas; E1,0 – efektyvumo lygis ataskaitiniais ir baziniais metais; V1 – 

bendrųjų išlaidų apimtis ataskaitiniais metais. 

 

ir 

ΔQ(V) = (V1 – V0) × E0    (3) 

 

 

čia ΔQ(V) – bendrųjų išlaidų apimties pasikeitimas; V1 – bendrųjų išlaidų apimtis ataskaitiniais metais; V0 

– bendrųjų išlaidų apimtis baziniais metais. 
 

Taigi, remiantis šiuo modeliu, galima nustatyti, ar įmonės rezultatai plėtojasi intensyviai ar ekstensyviai. 

Intensyvia plėtra galima laikyti, kai verslo rezultatai pagerėja dėl efektyvumo padidėjimo, tai yra, kai ΔQ(E)>ΔQ(V). 

Ekstensyvi plėtra yra, kai geresni rezultatai pasiekiami dėl didesnių išlaidų verslo rezultatui pasiekti, tai yra, jei 

ΔQ(E)<ΔQ(V) (Valkauskas, 2005).  

Vieni iš pagrindinių rodiklių, atspindinčių, kaip įmonė siekia savo tikslo (pelno), yra pelningumo rodikliai. Jie 

skirstomi į 2 grupes: maržos ir grąžos rodiklius. Maržos rodikliai (angl. sales profitability) parodo, kaip įmonės 

pardavimai generuoja pelną, todėl jie dar dažnai vadinami pardavimų pelningumo rodikliais. Grąžos rodikliai (angl. 

return ratios) parodo bendrą įmonės pajėgumą uždirbti įmonės savininkams pinigų. Jie padeda uždirbtą pelną palyginti 

su įvairiais įmonės veiklos elementais: turtu, nuosavybe, investicijomis ir kitais dydžiais. Šiais maržos ir grąžos 

pelningumo rodikliais dažniausia remiasi kreditoriai ir investuotojai, vertindami įmonės veiklą. 

Įvairūs autoriai šiek tiek skirtingai išskiria pagrindinius ir dažniausiai naudojamus finansinius įmonės veiklos 

efektyvumo rodiklius. 1 lentelėje pateikiami pagrindiniai įmonių veiklos vertinimo rodikliai (Aleknevičienė 2011; 

Gronskas 2008). 
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1 lentelė. Pagrindiniai, dažniausiai naudojami įmonės veiklos efektyvumo rodikliai 

(sudaryta autorės, remiantis Aleknevičiene, 2011; Gronsku, 2008) 
 

Pagrindiniai įmonių veiklos vertinimo rodikliai 

(pagal Aleknevičienę, 2011) 

Pagrindinės įmonių veiklos vertinimo rodiklių 

grupės (pagal Gronską, 2008) 

Gautinų sumų apyvartumas 

Mokėtinų sumų apyvartumas 

Turto apyvartumas 

Ilgalaikio turto apyvartumas 

Nuosavo kapitalo apyvartumas 

Savikainos santykis su pardavimų pajamomis 

Veiklos sąnaudų santykis su pardavimų 

pajamomis 

Viso turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai 

Ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai 

Trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) 

rodikliai 

Išlaidų lygio rodikliai 

 

 

Palyginę 1 lentelėje pateiktų autorių svarbiausiais laikomus rodiklius, galima matyti, kad labiausiai akcentuojamas 

apyvartumas. Gronskas akcentuoja įmonės turto apyvartumą, o Aleknevičienė išvardija ir daugiau aspektų, pavyzdžiui, 

gautinų ir mokėtinų sumų apyvartumą, savikainos ir veiklos sąnaudų santykius su pardavimų pajamomis. 

3. Veiklos efektyvinimo budai paskirstymo centruose 

Vienas iš visiems paskirstymo centrams būdingų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų yra prekių atsargų 

valdymas. „Prekių atsargų dydis sąlygoja tiek logistikos išlaidas, tiek logistikos paslaugų užsakovų tenkinimo lygį“ 

(Urbonas, 2014). Už prekių atsargas atsakingi paskirstymo centro darbuotojai turi sekti prekių judėjimą, srautų dydį, 

atsižvelgti į sezoniškumą ir metinių švenčių įtaką, kad nustatytų reikalingą saugoti prekių atsargų kiekį, o prekės būtų 

laiku tiekiamos klientams, bet nedidėtų sandėlio veiklos kaštai dėl per ilgai sandėlyje laikomų prekių. 

Taip pat visiems paskirstymo centrams yra būdingi su krovinių sandėliavimu ir pervežimu susiję kaštai ir jų 

valdymas, kuriems įtakos turi kelių faktorių derinys: sandėliavimo patalpų užkrovimo prekėmis procentas, sandėlio 

priežiūros ir darbuotojų darbo užmokestis, kuro tiekimas ir nuolaidų paskirstymo centrui sistema, maršrutų planavimas, 

tinkamos transporto priemonės kroviniui vežti parinkimas, darbas su klientais, efektyvus iškrovimo organizavimas, gera 

transporto priemonių būklė, jų profilaktinis remontas bei kiek įmonė gali išsireikalauti iš vairuotojų, kad jie taupytų kurą, 

darbo laiką ir tinkamai elgtųsi su transporto priemone (Palšaitis, 2010). 

Kitas iš paskirstymo centro veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų yra grąžintų prekių valdymas (Palšaitis, 2010). 

Klientai bei užsakovai gali sugrąžinti tas prekes, kurios atkeliavo nekokybiškos (gamintojo klaida) arba buvo gautos ne 

tos prekės (logistikos klaida). Grąžinamų prekių tvarkymas gali sudaryti gana didelį dalį kaštų dėl šių priežasčių: 

•  Jie iš anksto neprognozuojami, todėl visada netikėti. Dirbant su nuolatiniais gamintojais ir užsakovais, kaštus 

galima prognozuoti (atlikti pristatytų ir grąžintų prekių srautų analizę) bei šiek tiek valdyti: gavus pirmąjį signalą apie 

nekokybišką prekę, organizuoti tos prekių partijos patikrinimą sandėlyje, kad nebūtų išvežtos kitos nekokybiškos prekės. 

Jei buvo pristatyta ne ta prekė, galima atlikti artimiausio prekės išvežimo laikotarpio analizę, kadangi galėjo nutikti, jog 

ne tik šiam klientui buvo atvežta ne ta prekė (klaida paskirstymo centro sandėlyje pakraunant prekes), bet ir įvyko prekių 

sumaišymas – klientų prekės sukeistos, o tai reiškia, kad atsiras dar vienas klientas, kuris gavo ne tą siuntą, tai yra, pirmojo 

kliento prekę. Tuomet logistikos neatitikties ištaisymo kaštai bus dvigubi, nes dviem klientams reikės pristatyti tinkamas 

prekes ir priimti klaidingai pristatytas. 

• Prekės grąžinimo logistika yra visiškai priešingas procesas nei paskirstymo logistika – veiklos efektyvumas, 

kaštų mažinimas, paskirstymo proceso tobulinimas, prekių srautų optimizavimas bei transporto priemonės yra skirtos 

prekių pristatymo, bet ne susigrąžinimo veiklai. Kitaip tariant, prekės grąžinimą galima prilyginti vienos transporto 

priemonės judėjimui priešinga važiavimui kryptimi vienos krypties eismo juostoje, pažeidžiant taisykles. Prekės 

grąžinimo kaštai išauga, nes tai dažniausiai mažas kiekis bei nestandartinis maršrutas. Taip pat gaištamas laikas ieškant 

logistikos klaidos, kodėl taip atsitiko. 
Paskirstymo centras, veikiantis kaip atskira įmonė, turėtų labai tiksliai apsibrėžti dėl gamintojo kaltės kylantį 

prekės susigrąžinimo kaštų atlyginimą iš gamintojo pusės (svarbu įsivertinti visus patirtus kaštus, tarp kurių darbo laikas, 

sugaištas sprendžiant neatitiktį), bei numatyti naujus paskirstymo centrui patogius prekės pristatymo terminus. 

Paskirstymo centro veikloje pasitaikančių grąžintinų prekių valdyme svarbūs 2 rodikliai: atvejų, kai sumaišomos prekės  

paskirstymo centro sandėlyje bei tarpinėse prekių perkrovimo vietose (jei tai numatyta prekės judėjimo kelyje) skaičius 

ir prekės susigrąžinimo kaštai. Šių rodiklių svarba ilgainiui tik auga, nes pirkėjai iš gamintojų konkurencinėmis sąlygomis 
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reikalauja vis lankstesnės prekių grąžinimo politikos, įtraukiant ir atvejus, kai jokios prekės kokybės ar pristatymo 

neatitikties nėra, o prekė užsakovui tiesiog nepatiko (Palšaitis, 2010). 

Apibendrinant specifinius paskirstymo centro veiklos rodiklius, būtina paminėti, kad jie labai priklauso nuo 

pasirinktos logistinės veiklos krypties ir verslo aplinkos veiksnių. Pavyzdžiui, jei prekės tiekiamos mažais kiekiais ir 

pavieniams užsakovams, taip pat labai svarbūs prekės grąžinimo rodikliai, o jei paskirstymo centras yra gamybinės 

įmonės dalis, jo veiklai įtakos visada turės gamybos proceso terminai, sugebėjimas jų laikytis ir iš to kylančios problemos 

– „ekstra skubių“ prekių pakrovimai bei išvežimai klientui. Bet kokiu atveju, konkurencinės rinkos ir paskirstymo centrų, 

vežėjų sąlygų pagrindiniai rodikliai yra susiję su paskirstymo centro veiklos išlaidų kontrole ir mažinimu: prekės judėjimo 

kaštų mažinimas, darbuotojų darbo laiko efektyvumo didinimas bei technikos ir pastatų išlaikymo išlaidos. Taigi, 

perfrazuojant įmonės veiklos efektyvumo apibrėžimą, galima teigti, kad paskirstymo centro veiklos efektyvumas yra 

veiksmingo, greito ir tikslaus prekių pristatymo klientui siekimas minimaliomis sandėliavimo ir pervežimo sąnaudomis 

bei racionaliai panaudojant turimus sandėliavimo pastatų, transporto ir žmogiškuosius išteklius. 

Vienas iš pagrindinių veiksnių, kuris yra būtinas užtikrinti sklandų prekės judėjimą logistikos sistemoje bei jos 

pristatymą klientui, yra prekės sekimas bet kuriuo momentu jos judėjimo kelyje nuo patekimo (netgi prognozuojamo 

prekės patekimo) į paskirstymo centro sandėlį iki pristatymo klientui bei informacijos apie prekės pristatymą sugrįžimo į 

paskirstymo centrą.  

Prekės atsekamumas yra reglamentuotas teisės aktais ir popierine forma jis fiksuojamas  krovinio važtaraštyje. 

Dažnai tam įtaką daro gamintojas, kuriam svarbu, kad prekės judėjimo logistikos sistemoje metu būtų išlaikyti duomenys 

apie jo suteiktą kodą prekėms bei pagrindinius prekės parametrus. Taip pat klientas (pavyzdžiui, jo prekybos taškas) 

paskirstymo sistemoje dažnai koduojamas gamintojo ar kliento prašymu bei dėl paskirstymo centro prisiimtų sutartinių 

įsipareigojimų. Prekės dažnai papildomai žymimos ir identifikuojamos pačių logistikos darbuotojų, kad būtų išpildytos 

privalomos saugaus prekės transportavimo sąlygos.  

Dar prieš kelis dešimtmečius kompiuteriai ir informacinės technologijos nebuvo naudojamos verslo ir sandėlių 

apskaitoje, o prekių judėjimo apskaita buvo vykdoma popierine forma. Šiuo metu įmonės savo buhalterinę apskaitą veda 

kompiuterinėse programose ir dažnai yra įsidiegusios sandėlių apskaitos sistemas, turi klientų duomenų bazes, transporto 

sekimo ir valdymo programas ir netgi išsaugo ir analizuoja pagrindinius duomenis apie pervežimo maršrutą (detali 

savikaina, planuotas ir faktinis pervežimo laikas, priskirtos papildomos išlaidos, pavyzdžiui transporto priemonės 

gedimas, prastovos, mokesčiai už aikšteles ir pan.). Daugelyje logistikos įmonių yra įvesta prekių skenavimo sistema, 

susieta su sandėlio ir buhalterine apskaita. Ši leidžia pagreitinti prekės radimą, rodo jos statusą (kur yra prekė), sumažina 

žmogiškųjų klaidų tikimybę sumaišant prekes. 

Iš pradžių modernių technologijų įdiegimas gali kainuoti nemažai, taip pat kyla darbuotojų programos apmokymų 

problema, tačiau ilgainiui visa tai atsiperka, kadangi sutaupomas darbuotojų darbo laikas, prireikia mažiau darbuotojų, 

eliminuojami kaštai dėl prekių sumaišymo, tampa greitesnis prekių atsargų, likučių apskaitos ir sandėlio auditas. Labai 

svarbu, kad turimos buhalterinės, sandėlių, transporto programos būtų sujungtos į vieną sistemą ir leistų lengvai 

importuoti duomenis iš vienos programos į kitą. Taip pat turi būti galimybė bet kuriuo metu atsispausdinti reikalingus 

dokumentus: sąskaitas, krovinio važtaraščius, sandėlio žiniaraščius ir pan., filtruojant atskirus periodus bei kitomis 

pasirinktomis duomenų imtimis. Modernios kompiuterinės programos taip pat turi analitinius įrankius – jomis galima 

braižyti pokyčių grafikus, skaičiuoti ir analizuoti duomenis įvairiomis imtimis, lyginti kelis laikotarpius ir pan. 

Vienas iš svarbių paskirstymo centro veiklos veiksnių – techninė bazė, tai yra, sandėliai, stelažai, prekių krovimo 

įranga ir transportas. Tinkamos talpos ir paskirties transporto priemonių turėjimas, jų savalaikė techninė priežiūra ir 

transporto parko atnaujinimas leidžia sutaupyti kuro kaštus, išvengti prastovų, mažinti naktinio, viršvalandžių darbo 

užmokesčio sąnaudas, nelogiškus prekės pristatymo maršrutus (pusiau pakrautas vilkikas, išsukimas iš maršruto paimti 

dalinį krovinį) ar skubų subrangovų samdymą prekėms pervežti. Sandėlių ir krovimo įranga, pritaikytos sandėliavimui 

patalpos leidžia greičiau rasti ir pakrauti prekes. Planuojant paskirstymo centro plėtrą tikslinga įvertinti būsimų sandėlių 

statybos/nuomos kaštus, darbo užmokestį tame regione, konkurentus, privažiavimą, atstumą nuo pagrindinių 

automagistralių ir kitus būsimo sandėlio vietos parinkimo kriterijus. 

Beveik kiekvieno paskirstymo centro veikloje yra neišvengiamos darbuotojų, transporto prastovos: kol bus surasta 

prekė, atvažiuos krautuvas, bus pakrautos prekės, tinkamai sutvarkyti ir atspausdinti reikalingi dokumentai. Dažnai šiame 

procese darbuotojų darbas yra organizuojamas tokiu principu – vienas darbuotojas dirba (suveda duomenis, ieško prekės, 

krauna ir kt.), o kitas  laukia, kol bus atlikta operacija. Paskirstymo centras savo veikloje turi sekti, analizuoti ir iki 

minimumo sumažinti prastovų trukmę, įsivesdamas reikalingus stebėjimo rodiklius, efektyvios procesų vadybos 

priemones ar LEAN filosofijos elementus. 
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LEAN sistema – tai priemonių visuma, kuriomis siekiama sumažinti gamybos procese reikalingus išteklius bei 

pateikti vartotojams unikalų ir kokybišką produktą. Šia sistema yra siekiama kaip įmanoma labiau sumažinti įvairių 

resursų naudojimą. Pavyzdžiui, prie tokių resursų gali būti priskiriamas darbuotojų darbo laikas, energija, patalpos, 

įrengimai ir kiti dalykai. Kitaip tariant, LEAN sistema padeda taupiai ir kokybiškai vykdyti savo veiklą.  

Išvados 

Paskirstymo centrų veiklos specifika apima veiksmų visumą, kurie padeda reikiamoms prekėms reikiamu laiku 

patekti iki galutinio vartotojo. Ši veikla susieja visą logistikos grandinę. gamintoją, prekybos tarpininkus, logistinius 

partnerius, aptarnavimo ir prekybos įmones su galutiniu vartotoju. Paskirstymo centrų veikloje betarpiškas 

komunikavimas visoje logistikos grandinėje padeda ne tik užtikrinti sklandų prekių ar žaliavų perkėlimą, bet ir 

informacijos apie prekių judėjimą. Dėka šiuolaikinių informacijos sklaidos ir išvystytos logistikos grandies galimybių, 

pagamintai produkcijai sudarytos galimybės pasiekti, bet kurį pasaulio kraštą. 
Apibendrinant mokslinės literatūros autorių efektyvumo sąvokos aiškinimą, jį galima apibrėžti kaip veiksmingo, 

produktyvaus rezultato siekimą minimaliomis sąnaudomis bei racionaliai panaudojant turimus išteklius. 
Išanalizavus paskirstymo centrų veiklos specifiką, buvo nustatyti tokie veiklos efektyvinimo būdai, kaip: prekių 

skenavimo sistemos įdiegimas, kuri būtų susieta su sandėlio ir buhalterine apskaita; modernių technologijų naudojimas, 

kuris, padėtų taupyti darbuotojų darbo laiką, eliminuoti nuostolių kaštus dėl prekių sumaišymo; techninės bazės gerinimas 

(sandėliai, stelažai, prekių krovimo įranga ir transportas); prastovų trukmės mažinimas, įvedant reikalingus stebėjimo 

rodiklius, efektyvias procesų vadybos priemones ir LEAN filosofijos elementus. 
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Summary 

 

METHODOLOGICAL POTENTIAL ANALYSIS DETERMINATION OF DISTRIBUTION CENTERS 

ACTIVITY EFFECTIVENESS 
  

The article presents analysis of distribution centers activity effectiveness in the methodological literature. In the article 

represented generalized activity effectiveness indicators, which are common for all distribution centers (logistic centers), such as 

company activity effectiveness level, total cost amount and activity profitability calculations. Analyzing logistic services development 

processes when expanding geographically and in sharp competition environment. There are provided solutions methods, which can 

help to make company activity more effective, such as scanning technique implementation, warehouse binding with accountancy office, 

modern technologies installation in distribution centers, innovative equipment introduction in working process, reduction of outages 

or other losses lowering to minimum level, LEAN system installation, which allows logistic companies to adopt optimal solution 

methods in its workflows. The article defines distribution centers efficiency expression. 
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SPRENDIMŲ LOGISTIKOS INOVACIJOMS DIEGTI SISTEMINIS 

PAGRINDIMAS 
 

Vilius Juška  

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Vertinant konkrečios naujovės diegimo galimybes, prasideda supratimas apie naujovių diegimą ir inovacijų mastą. 

Sprendimų priėmėjai taip pat turėtų išnagrinėti kitų organizacijų patirtį naujovių srityje. Tai, kas gali veiksmingai veikti 

vienoje aplinkoje, gali neveikti kitoje, todėl svarbu atsižvelgti į tokius veiksnius kaip išoriniai, vidiniai, kontekstas, 

nustatymai ir aplinkybės bei sėkmės įrodymas. Naujos priemonės yra skirtos esamos paslaugos gerinimui, naudojant 

naujus procesus, įrankius ar technologijas, o naujas rezultatas yra nauja paslauga, kuria siekiama patenkinti nepatenkintus 

arba latentinius klientų poreikius. Įmonėms turėtų būti aišku, kas bus įgyta pasirenkant naujoves. Ar sprendimus 

priimantys asmenys aktyviai ieško naujovių išspręsti konkrečią problemą, ar nustato, kad naujovė atitinka įmonės tikslus.  

Tyrimo objektas – inovacijų diegimo procesas. 

Tyrimo tikslas – pateikti sprendimų sisteminį modelį logistikos inovacijoms diegti. 

Tyrimo uždaviniai: 

Išsiaiškinti bei susisteminti veiksmus reikalingus inovacijoms diegti. 

Apibūdinti pateikto modelio elementų turinį. 

Tyrimo metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė, loginė analizė, modeliavimas, lyginamoji analizė. 

 

1. Inovatyvių logistikos procesų pasirinkimas 

 

Inovatyvių logistikos procesų pasirinkimas bei diegimas buvo apibūdintas kaip konceptualios formos sprendimų 

įgyvendinimas kuris turi būti perkeltas į konkretų verslo veiksmą Daniel (2001). Daugybė mokslinių tyrimų įrodo, kad 

įdiegtos inovacijos suaktyvina gamybinius procesus, netgi priklausomai nuo inovacijos pobūdžio randamos galimybės 

skatinti produkto pardavimus. Inovacijas, kaip pokytį link naujos būsenos, kuri gali turėti tiek teigiamą, tiek neigiamą 

socialinį-ekonominį poveikį, nagrinėjo Valenta (1985). Pasak Osborne (1998) kiekviena inovacija yra susijusi su pokyčiu 

ir naujove, tačiau skirtingose organizacijose ta pati inovacija įdiegiama skirtingu būdu ir pasižymi skirtingais ypatumais. 

Inovacijos reikalauja gebėjimų mokytis ir atrasti, suprasti ir panaudoti žinias bei patirtį, taip pat ir noro keisti bei keistis 

den Hertog ir kt., (2000). Dažniausiai įmonės mastu diegiamos naujovės siekiant išspręsti iškilusias problemas arba 

numatomas ateities problemas.  Bet inovacijos diegiamos ne dėl mados ar noro pasirodyti prieš konkurentus. Inovacija 

įmonei gali būti ir nesudėtingas sprendimas, leidžiantis geriau tenkinti vartotojus ar gerinti sąlygas personalui. Prieš 

nusprendžiant priimti naujovę, reikia apsvarstyti įrodymus, kad naujovė gali pasiekti būtent tokius tikslus. Netgi 

visuotinės kokybės vadybos vienas iš principų teigia, kad nuolatinis procesų gerinimas yra būtinas, siekiant įmonės 

sėkmingos veiklos.  Todėl netgi šiuo aspektu įmonei iškyla problema, kuriuos procesus gerinti, kaip gerinti, kurie jų 

svarbiausi. Norint pradėti sprendimų priėmimą reikia rasti įrodymus: žiniatinklio paieškos, mokslinių straipsnių ir 

duomenų bazės sintezės ir tinklų kūrimas su profesionaliais kolegomis. Įvertinti įrodymus, apsvarstyti, ar įrodymai 

patikimi, patikrinant šaltinio patikimumą ir pritaikymą esamai situacijai. Nuspręsti, ar yra pakankamai įrodymų, įvertinti 

alternatyvas. Ar yra daugiau nei viena perspektyvi alternatyva inovacijai diegti? Kokios galėtų būti alternatyvos? Prieš 

priimdami naujovę, organizaciniai sprendimų priėmėjai turėtų apsvarstyti materialią ir nematerialią naudą, kurią naujovės 

gali sukurti klientams, darbuotojams ir suinteresuotiems asmenims. Sprendimų priėmėjai dažnai siekia naujovių, kurių 

pagalba atsiras akivaizdūs rezultatai, pavyzdžiui, piniginių sąnaudų sutaupymas, pardavimų padidėjimas. Kitais atvejais 

naujovė gali būti priimta dėl jos numatomo poveikio komandos moralei, kuri vėliau gali padėti tobulėti. Inovacijų 

diegimas, technologijų pritaikymas gali leisti "įgyvendinti naujoviškus metodus ir įgyti puikų konkurencinį pranašumą" 

Chapman, Soosay ir Kandampully (2003, p. 641) ir "naujos sistemos ir procesai gali padidinti logistikos paslaugų teikimo 

efektyvumą" Panayides (2007b, p. 71-72). Visų pirma priėmus informacines ir ryšių technologijas galima pasiūlyti naujas 

paslaugas, įtraukti naujas funkcijas ir įsipareigoti naujiems aljansams Evangelista ir Sweeney (2006). Taip pat siūloma, 

kad inovatyvių logistikos procesų diegimas gali padėti "pridėti naudos klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims" 

Chapman, Soosay ir Kandampully (2003, p. 642). Pasirinkus geriausią inovacijos diegimo alternatyvą kyla klausimas 

kaip ją įdiegti.  Mažiau palanki situacija, kai inovacija yra netaikyta kitose įmonėse ir vadovams reikia apsispręsti dėl 
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diegimo tvarkos savo jėgomis. Logistikos sistemoje inovacijoms diegti sprendimų priėmimo tvarka turi savo specifiką 

identifikuojant esamas bei galimas ateities problemas bei parenkant sprendimų alternatyvas. 

Apibendrinus informaciją apie sprendimus logistikos inovacijoms diegti sudaromas modelis (1 pav.).  
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1 pav. Sprendimų logistikos inovacijoms diegti sisteminis modelis (sudarytas autoriaus) 

 

Pateiktas modelis yra lanksčios konstrukcijos, kuris galimai leis priimti geriausią sprendimą inovacijoms diegti. 

 

2. Siūlomo sprendimų logistikos inovacijoms diegti sisteminio modelio taikymas 

 

2.1. Problemų identifikavimas 
 

Problemos identifikavimas, yra pirmoji sprendimų ciklo fazė. Pagrindiniai identifikavimo etapai tokie: informacijos 

surinkimas, problemos apibūdinimas, problemos įvertinimas. 

Bivainis (2011) teigia, kad problemai identifikuoti nėra iš anksto paruoštų taisyklių. Reikia vadovautis logika, 

intuicija, patirtimi. Tai subjektyvus dalykas, nes informacijos poreikis priklauso nuo sprendimus rengiančių darbuotojų 

asmeninių savybių. Nevykę sprendimai lemia neproduktyvias darbo sąnaudas vėlesniuose etapuose. Prarandamas laikas, 

netinkamai išanalizuota situacija lemia kitas klaidas iki klaidingų sprendimų priėmimo. Pasak Drejeris (2015) surinkus 

gausybę informacijos apie vartotojų poreikius, požiūrius, elgesį, galimybes, norus galima identifikuoti tam tikras 

spręstinas problemas. Renkant informaciją problemos identifikavimui rekomenduojama laikytis tipinės informacijos 
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šaltinių naudojimo tvarkos: pirmiausia pasinaudoti antrinės vidinės informacijos šaltiniais, paskui – antrinės išorinės 

informacijos šaltiniais ir tik nepakankant duomenų iš šių šaltinių organizuoti tikslinius tyrimus. Surinkti duomenys 

reikalingi ir vėlesniems sprendimų rengimo žingsniams. Inovacijų diegimas organizacinių problemų sprendimui pvz., 

efektyvumas, kokybė, sauga, darbo jėga, klientų pasitenkinimas, viešieji ryšiai, finansai kyla įmonės savininkų, valdybos, 

vadovų iniciatyva. Svarbi inovacijų pasiūlymo sistema įmonės viduje. Įmonės darbuotojai turėtų būti įtraukti į inovacijų 

pasiūlymus ir pasirinkimą. Naudinga numatyti ir galimas ateities problemas, ir jų sprendimais (įdiegtomis inovacijomis) 

pratinti vartotojus prie galimai naujo produkto. 

 

 2.2. Problemų svarbumo įvertinimas 

 

Problemos svarbumo įvertinimo žingsnyje lemiamas veiksnys yra patirtis. Kiekviena problema yra objektyvaus 

pobūdžio, tačiau jos aprašymo objektyvumas priklauso nuo tai atliekančio asmens savybių. Labai svarbus principas tai 

sisteminis požiūris. Situaciją reikia matyti kaip visumos dalį, susidedančią iš susijusių elementų. Pagal įvertinimo 

rezultatus formuojamas sprendimų rengimo uždavinys. Žinoma visada galima grįžti prie ankstesnių žingsnių, patikslinti 

ar papildyti ankstesnius rezultatus.  

Atsakingiems sprendimams priimti dažnai taikomas ekspertinis vertinimas. 

Ekspertinis vertinimas – kriterijų reikšmės nustatomos remiantis ekspertų patyrimu ir intuicija. Ekspertinis 

vertinimas naudingas tada, kai reikia greitai ir su kuo mažesnėmis išlaidomis įvertinti sunkiai kiekybiškai apibūdinamus 

dalykus. Rinkdamasi metodologiją ir organizuodama ekspertinį vertinimą įmonė turi siekti gauti kuo objektyvesnius 

vertinimo rezultatus. Priklausomai nuo ekspertinio vertinimo tikslo įmonė turėtų: 

- parengti ekspertinių vertinimų užduotį; 

- parinkti ekspertus, pakviesti juos atlikti ekspertinius vertinimus ir pateikti jiems ekspertinių vertinimų užduotį; 

- organizuoti ekspertų darbą; 

- nustatyti ekspertinio vertinimo rezultatus ir juos patvirtinti ekspertinio vertinimo protokolu. 

Tam, kad ekspertams būtų lengviau palyginti skirtingus pasiūlymų vertinimo kriterijus bei jų parametrus ir 

nustatyti jų svarbą, galima šiuos kriterijus lyginti tarpusavyje specialioje lentelėje (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Problemos svarbumo ekspertinis kriterijų reikšmingumo nustatymas (sudaryta autoriaus) 

 

Kiekybinių daugiakriterių (MCDM angl. Multiple Criteria Decision Making) metodų tikslas yra nustatyti geriausią 

iš lyginamų alternatyvų (A1,A2, . . . , An) arba reitinguoti jas pagal svarbumą vertinimo tikslo atžvilgiu Podvezko ir 

Podviezko (2014). Viena iš svarbiausių šių metodų sudedamųjų dalių yra taikomų tyrimuose kriterijų reikšmingumas. 

Atskirų kriterijų, apibūdinančių tiriamojo objekto įtaką nagrinėjamam tikslui nevienoda, todėl svarbu nustatyti kriterijų 

reikšmingumą, t. y. jų svorius. Vadinasi, sprendžiant klausimą dėl problemos sprendimo pasirinkimo, reikia įvertinti vieno 

ar kito sprendimo reikšmingumą įmonei. Siekiant didesnio objektyvumo pasirenkant sprendimą tikslingas vertinimas, 

grįstas kiekybiniais kriterijais. Todėl siūloma nustatyti kiekvieno alternatyvaus varianto reikšmingumą ir ekspertiniu 

metodu įvertinti balais įvairių pasirinkimo variantų galimo poveikio įmonei kriterijus (2 lentelė) Drejerienė ir Drejeris 

(2017). Tada kiekvieną variantą galima bus įvertinti balais, apskaičiuojant vertingumą tokiu būdu: 

 

𝑃𝑖 = ∑ 𝐾𝑖𝑗𝜂𝑗

𝑛

𝑗=1

                                                                                               (1) 

Krit

erijus 

Ekspertai 

Iš viso Reikšmingumas Eksp.1 Eksp. 2 Eksp. 3 Eksp. 4 ....... Eksp. n 

1.        

2.        

3.        

n.        

 
=100% 


=100% 


=100% 


=100% 


=100% 

  

 



 297  

  

  

Suvestinės kriterijaus reikšmės paskaičiavimo formulė (𝑃𝑖): 

𝑃𝑖  – suvestinė kriterijaus reikšmė; 

𝑛 – kriterijų skaičius; 

𝐾𝑖𝑗  – i-tosios paslaugos j-ojo vertinimo kriterijaus reikšmė; 

𝜂𝑗 – j-ojo kriterijaus svarba.  

 

2 lentelė. Problemų prioritetų išaiškinimas pagal svarbą (sudaryta pagal E. Drejerienė, R. Drejeris, 2017) 

Kriterijai 

 

Sprendimų 

alternatyvos 

𝑗1 𝑗2 𝑗𝑗 

∑ 𝐾𝑖𝑗𝜂𝑗

𝑛

𝑗=1

 
Sprendimo 

reitingas 𝜂1 𝐾𝑖𝑗𝜂𝑗 𝜂2 𝐾𝑖𝑗𝜂𝑗 𝜂𝑗 𝐾𝑒𝑗𝜂𝑗 

𝑖1 𝑖1  vertė 

pagal kriterijų 𝑗1 

 𝑖1  

vertė pagal 

kriterijų 𝑗2 

 𝑖1  

vertė pagal 

kriterijų 𝑗𝑗 

 Ben

dra idėjos 

vertė 𝑖1 

 

𝑖2 𝑖2  vertė 

pagal kriterijų 𝑗1 

 𝑖2  

vertė pagal 

kriterijų 𝑗2 
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𝑖3 𝑖3  vertė 

pagal kriterijų 𝑗1 

 𝑖3  
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kriterijų 𝑗2 

 𝑖3  
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kriterijų 𝑗𝑗 

 Ben
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𝑖𝑛 𝑖𝑛  vertė 

pagal kriterijų 𝑗1 

 𝑖𝑛  

vertė pagal 

kriterijų 𝑗2 

 𝑖𝑛  

vertė pagal 

kriterijų 𝑗𝑗 

 Ben

dra idėjos 

vertė 𝑖𝑛 

 

 

Daugiakriterinio vertinimo pagalba leis išsiaiškinti problemą, kuri sprendžiama pirmiausiai. Tokios metodikos 

taikymas leis išrikiuoti problemas pagal svarbą ir įmonei sudarys sąlygas planuoti jų sprendimus. 

 

2.3. Svarbiausios problemos alternatyvių sprendimų radimas 
 

Naujų idėjų pasiūlymus problemoms spręsti dažnai teikia klientai. Tai atsitinka, kai klientas ieško konkrečios 

problemos sprendimo. Klientas neatsiranda su paruoštu sprendimu, bet suteikia impulsą inovacijų diegimui. Alternatyvius 

sprendimus gali pasiūlyti galutiniai vartotojai, įmonės savininkai, vadovai, darbuotojai, konkurentų analizė, partneriai. 

Alternatyvių idėjų galima rasti parodose, konferencijose, žiniasklaidoje. Kuo daugiau alternatyvų, tuo didesnė tikimybė 

surasti tinkamiausią sprendimą. Alternatyvos gali viena nuo kitos skirtis iš esmės, o gali skirtis tik detalėmis. Problemos 

sprendimų alternatyvos rengiamos skirtingais būdais: keičiant modelio kiekybinių parametrų reikšmes, keičiant modelio 

struktūrą, naudojant skirtingo tipo modelius. Šio aspekto atžvilgiu rekomendacijos kuklios. Lieka pasikliauti patirtimi, 

intuicija ir kitais neformalizuotais dalykais. Pasirinktų alternatyvių sprendimų kiekis lemia pasirinkimo objektyvumą, 

todėl inovacijos diegimo sėkmė galimai sprendžiama šiame alternatyvių sprendimų radimo etape. Alternatyvos turėtų būti 

realios įvykdyti, todėl pirminė atranka yra būtina. Turint parengtas sprendimų alternatyvas, jas reikia įvertinti. 

 

2.4. Alternatyvių sprendimų vertinimas 
 

Turint parengtas sprendimų alternatyvas, jas reikia įvertinti. Alternatyvos gali būti įvertintos įvairiais požiūriais: 

efektyvumo, naudingumo, tinkamumo, praktinio priimtinumo ir kitais. Dar smulkiau vertinamos pagal kriterijus: pelną, 

pajamas, pardavimus, sąnaudas, laiką ir kitus, kurie parenkami atsižvelgiant į specifines uždavinio sąlygas. Kriterijai gali 

būti ir kompleksiniai, gali būti vertinami pagal vieną ar kelis kriterijus. Vertinimas pagal vieną dalinį kriterijų yra 

vienpusiškas, todėl labai svarbu iš galimų kriterijų aibės parinkti tokį, pagal kurį vertinimai būtų susieti su sisteminiais 

tikslais. Vieno dalinio kriterijaus taikymas laikytinas tinkamu tik elementariems sprendimams, neturintiems esminės 

įtakos organizacijos veiklos rezultatams vertinti. Vis dažniau sprendimų vertinimas traktuojamas kaip daugiakriteris 

uždavinys. Paprasčiausias šio sprendimo būdas – iš kriterijų aibės išrinkti vieną, labiausiai tinkamą pagal jo svarbą. 

Alternatyviems sprendimams vertinti tikslingas ekspertinis vertinimo metodas. Alternatyvaus sprendimo svarbumo 

ekspertinis kriterijų reikšmingumo nustatymas pagal (1 lentelę). Alternatyvių sprendimų išrikiavimas pagal tinkamumą 

analogiškas (pagal 2 lentelę).    
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2.5. Inovatyvaus sprendimo pasirinkimas 
 

Inovatyvaus sprendimo pasirinkimas bei suderinimas su priimančia organizacija yra vienas iš sėkmingos 

integracijos veiksnių Denis ir kt. (2002); Ferlie ir kt. (2001). Bendriausias sprendimų priėmimo apibūdinimas yra toks: 

tai vienos iš alternatyvų (tinkamiausios, geriausios) pasirinkimas jos priėmimas įgyvendinti. Jeigu nėra alternatyvų, nėra 

ir poreikio priimti sprendimą. Nebent nulinė alternatyva, kai priimamas sprendimas daryti ar iš viso nieko nedaryti. 

Problemos ir jos sprendimo sudėtingumas priklauso nuo sprendimą priimančio asmens, nes kiekvienas asmuo vertina per 

jam būdingų vertybių nuostatų, patirties, žinių prizmę. Net taikant daugiakriterinius vertinimus asmuo sprendžia dėl 

kriterijų derinio, kiekvieno jų santykio reikšmingumo. Sprendimų pasirinkimas – apima procesą, kuris prasideda nuo 

aibės informacijos, pagal kurią apibrėžiama situacija, įvertinama laukiama nauda, numatomi įmanomi pasirinkimai ir 

galiausiai prognozuojami galimi padariniai. Sprendimu gali būti tiek nuomonė, tiek ir veiksmas. Sprendimų priėmimas 

yra samprotavimo procesas, galintis būti ir racionalus, ir iracionalus, paremtas aiškiai suformuluotomis ar tik 

numanomomis prielaidomis Šarkutė (2009). Sprendimų priėmimo kriterijai - dar gali būti vadinami atributais ar tikslais 

ir atvaizduoja skirtingus aspektus vertinant alternatyvas. Kai kriterijų labai daug, jie gali būti suskirstyti hierarchiškai 

Caterino (2009). Inovatyvaus sprendimo svarbumo pasirinkimo ekspertinis kriterijų reikšmingumo nustatymas pagal (1 

lentelę). Inovatyvaus sprendimo pasirinkimas pagal (2 lentelę). 

Išvados  

Išsiaiškinta, kad inovacijos pasirinkimas yra svarbus kiekvienai įmonei kadangi padeda išvengti problemų ir jas 

išspręsti. Įvertinus sisteminį požiūrį pasirinkimo veiksmai yra šie: problemų identifikavimas; problemų svarbumo 

įvertinimas; svarbiausios problemos alternatyvių sprendimų radimas; alternatyvių sprendimų vertinimas; inovatyvaus 

sprendimo pasirinkimas. 

Aprašytas procesinio modelio elementų turinys leis logistikos įmonėms nesunkiai taikyti numatytas procedūras 

bei pateikti grafiniai sprendimai taip pat papildomai iliustruoja reikalingus atlikti veiksmus siekiant diegti inovacijas. 
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Summary 

SYSTEMIC SUBSTANTIATION OF DECISIONS IN LOGISTICS INNOVATION IMPLAMENTATION 

The aim of this article is to provide a solution for a systematic model for implementing logistics innovations. Before adopting 

innovation, decision-makers should consider the tangible and intangible benefits that innovation is able to create for customers, 

employees and stakeholders. It is difficult for companies to innovate; therefore, it is necessary to provide a flexible model that will 

make it possible to make the best decision to innovate. After analyzing a large number of scientific publications, it has been determined 

that the following actions are needed for the introduction of innovations: the generation of ideas; product evaluation; concept 

development and testing; economic analysis; production of the test product; trial marketing; commercialization. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Rolandas Drejeris, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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MĖSINIŲ VEISLIŲ GALVIJŲ PARDAVIMŲ MĖSAI BŪDŲ VERTINIMAS 

Ineta Petrusevičė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Mėsinė galvijininkystė yra viena iš sparčiausiai progresuojančių žemės ūkio šakų Lietuvoje. Per 2012–2016 m. 

laikotarpį grynaveislių mėsinių galvijų skaičius išaugo 65 proc. (Lietuvos, 2017). Dėl menkos perkamosios galios mėsinių 

veislių ir mišrūnų galvijenos rinka Lietuvoje yra stipriai ribota. Dominuoja nupenėtų gyvų galvijų eksportas, kuris 

dažniausiai organizuotas netiesioginiu būdu. Tokie mėsinių veislių galvijų mėsai pardavimai yra probleminai dviem 

aspektais: 1) išvežant iš Lietuvos gyvus galvijus gaunama tik nedidelė pridėtinės vertės dalis, kuri gali būti gauta pardavus 

galutinio vartojimo produktus iš paskerstų galvijų; 2) sukurtos pridėtinės vertės didžioji dalis atitenka tarpinkams 

(Lietuvos ir užsienio supirkėjams), dėl ko stipriai blogėja mėsinių galvijų augintojų ekonominiai rezultatai. Tiesioginiai 

pardavimai leistų pasiekti didesnį konkurencingumą bei gauti didesnę naudą ir ūkininkams ir visai šalies ekonomikai 

(Mikelionytė ir kt; 2010, Eičaitė, Dabkienė; 2015). Todėl svarbu detaliau ir giliau panagrinėti mėsinių veislių galvijų 

mėsai pardavimų būdus, jų palankumą ūkininkams ir pardavimų procesuose atsirandančias problemas. Deja tokių tyrimų 

vis dar pasigendama.  

Darbo objektas – mėsinių veislių galvijų pardavimai mėsai.  

Tyrimo tikslas – atlikti mėsinių veislių galvijų pardavimų mėsai būdų įvertinimą, atskleisti pagrindines pardavimų 

problemas ir jų sprendimo kryptis.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Identifikuoti mėsinių veislių galvijų pardavimų mėsai būdus. 

2. Atlikti mėsinių veislių galvijų pardavimų mėsai būdų vertinimą. 

3. Atskleisti mėsinių veislių galvijų pardavimų pagrindines problemas ir jų sprendimų kryptis.  

Tyrimo metodai: Tikslui pasiekti buvo pasitelktas mėsinių veislių galvijų augintojų nestruktūrizuoto interviu 

metodas. Kaip nurodo K. Kardelis (2016), nestruktūrizuotas interviu leidžia, apklausius mažesnį respondentų skaičių, 

detaliau išsiaiškinti tiriamus atvejus, jų tendencijas ir priežastis. Mėsinių veislių galvijų pardavimų būdams įvertinti buvo 

atlikti interviu su 18 šių galvijų augintojų, turinčių nemažą patirtį šiame versle. Tyrimų rezultatų iliustracijai naudoti 

grafinio vaizdavimo metodai.  

 

Rezultatai 
 

Mokslinėje literatūroje pakankamai detaliai yra aprašyti įmonėse taikomi  prekių ir paslaugų pardavimų būdai, jų 

organizaciniai aspektai (Bučiūnienė, 2002; Pranulis ir kt., 2008; Jobber, Lancaster, 2009, Jobber ir kt., 2016). Atsižvelgiant į 

parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų asortimentą bei ypatumus, nusistovėjusius santykius su pagrindiniais pirkėjais, 

taikomas kainodaros ir kitų marketingo elementų strategijas, kiekvienoje įmonėje nusistovi labiausiai pasiteisinę 

pardavimo būdai ir jų realizavimui būtini organizaciniai elementai, išugdomos reikiamos kompetencijos.  

„Ne kiekvienas gali būti pardavėju ir ne kiekvienas pardavėjas tinkamas būti pardavimo vadybininku ...“ 

(Greenberg, Weinstein, Sweeney, 2006). Vyraujant mažiems ūkininkų ūkiams, šių ūkių savininkams tenka patiems 

vykdyti ne tik visus verslo procesus (įskaitant pardavimus), bet ir atlikti pagrindinius žemės ūkio darbus. Ūkininkai 

tradiciškai pagrindinį dėmesį koncentruoja į žemės ūkio augalų ir ūkinių gyvūnų išauginimą, jų produktyvumo didinimą, 

o pardavimus vykdo didesnę kainą pasiūliūsiems supirkėjams, žinoma, jeigu yra supirkėjų pasirinkimas. Ūkininkai, 

gaminantys žaliavinius žemės ūkio produktus, vis dar mažai investuoja ir rodo organizacinių pastangų efektyviam 

pardavimų procesui vykdyti.  

Atliktas empirinis tyrimas parodė, kad panašia pardavimų elgsena pasižymi ir mėsinių veislių galvijų augintojai, 

kurie tikslingai šiuos galvijus augina ir parduoda veisimui arba mėsai. Pardavimų būdai nėra nusistovėję, tas pats 

ūkininkas, skirtingai susiklosčius sąlygoms, gali nupenėtus galvijus parduoti skirtingais būdais. Tyrimo metu buvo 

identifikuoti 5 praktikoje pasireiškiantys mėsinių veislių galvijų pardavimų mėsai būdai (1 lentelė):  

1. Pardavimai Lietuvos supirkėjams, užsiimantiems gyvų gyvūnų eksportu į užsienį. Gyvus gyvūnus 

eksportuojančios įmonės per Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją, kitas žemdirbių organizacijas ar 

konkrečius augintojus išplatina informaciją apie mėsinių galvijų supirkimo laiką ir vietas. Ūkininkai, turintys nupenėtų 

galvijų, juos pristato į sutartas vietas, kur ir įvyksta supirkimo sandoris. Pastovios partnerystės tarp galvijų augintojų ir jų 

supirkėjų dažniausiai nėra. Nupenėti galvijai parduodami tiems pardavėjams, kurie vykdo supirkimus tuo metu, kai 

augintojams pardavimai yra aktualu. Tuo pačiu metu vykdant supirkimus dviems ir daugiau supirkėjų, pardavėjai 



 301  

  

  

pasirenkami pagal kainų ir kitų supirkimo kainų palankumą. Šis pardavimų būdas yra vyraujantis: pusė respondentų šį 

būdą įvardijo kaip pagrindinį.  

 

1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal pagrindinį mėsinių veislių  

galvijų pardavimų mėsai būdą 
 

Pagrindinis pardavimų būdas 
Respondentų 

skaičius 
Struktūra proc. 

Gyvų gyvūnų pardavimai Lietuvos mėsos 

perdirbimo įmonėms  

4 22,2 

Išpjaustytos skerdienos tiesioginiai 

pardavimai Lietuvos vartotojams 

2 11,1 

Gyvų gyvūnų pardavimai Lietuvos 

supirkėjams, eksportuojantiems į užsienį 

9 50,0 

Gyvų gyvūnų pardavimai užsienio 

supirkėjams  

3 16,7 

Gyvų gyvūnų ir/ar išpjaustytos skerdienos 

tiesioginis eksportas 

- - 

Iš viso 18 100,0 

 

2. Pardavimai Lietuvos mėsos perdirbimo įmonėms. Dėl menkos, nors ir didėjančios,  paklausos vidaus rinkoje 

mėsos perdirbimo įmonės mėsinių veislių galvijus superka ribotai. Daugiau jų superka ir perdirba UAB „Utenos mėsa“, 

UAB „Biovela“, ŽŪB „Nematekas“. Tyrimo metu, dėl riboto supirkimo šį pardavimo būdą kaip pagrindinį įvardijo tik 

ką daugiau kaip penktadalis respondentų. Parduodant mėsos perdirbėjams, nupenėtus galvijus dažniausiai tenka pristatyti 

į įmones.  

3. Pardavimai užsienio supirkėjams. Dėl augančios mėsinių veislių galvijų pasiūlos į Lietuvos rinką vis 

intensyviau skverbiasi užsienio (pagrindinai Lenkijos) įmonės, superkančios šiuos gyvūnus. Pastaruoju metu šių supirkėjų 

elgsena keičiasi. Jeigu keletą metų atgal užsienio supirkėjai, panašiai kaip ir Lietuvos supirkėjai, tik vykdydavo 

supirkimus ir gyvų gyvūnų eksportą į Vakarų Europos šalis, tai šiuo metu vis dažniau, Lietuvoje įrenginėja supirkimams 

reikiamą infrastruktūrą (supirkimo punktus), supirktus gyvūnus išveža į Lenkiją skersti bei išpjaustyti, o į Šveicariją, 

Prancūziją bei kitas vakarų Europos šalis eksportuoja aukštos pridėtinės vertės galutinius produktus (Kazakevičienė, 

2017). Pardavimai užsienio supirkėjams sparčiai plinta ir tyrimo metu buvo nustatyta, kad šis būdas tapo pagrindiniu jau 

šeštadaliui mėsinių galvijų augintojų.  

4. Išpjaustytos skerdienos tiesioginiai pardavimai Lietuvos vartotojams. Sutinkami pavieniai atvejai, kai mėsinių 

veislių galvijų augintojai investuoja ne tik į šių gyvūnų auginimą, bet ir perdirbimą į aukštesnės pridėtinės vertės 

produktus. Nupenėtus galvijus ūkininkas veža į skerdyklą (perkama skerdimo paslauga),  parsivežta skerdiena yra 

išpjaustoma ūkyje pagal veterinarinius ir higienos reikalavimus  įrengtame išpjaustymo ceche, išfasuojama ir parduodama 

ūkininkų turgeliuose arba  išvežiojama pirkėjams pagal užsakymus. Tai tiesioginiai pardavimai, kuriuos valdo pats 

ūkininkas, prisiimdamas riziką ne tik už gyvulių auginimo, bet ir perdirbimo bei rinkodaros rezultatus. Tyrimo metu 

paaiškėjo, kad šį pardavimų būdą pradeda taikyti du respondentai.  

5. Gyvų galvijų ir/ar išpjaustytos skerdienos tiesioginis eksportas. Tai būdas, kuris tyrimo metu buvo įvardintas, 

nors nė vienas  respondentas jo netaikė. Respondentams suprantama, kad gilesnis perdirbimas, tiesioginiai pardavimai ir 

ypač eksportas yra labiau prieinamas veikiant ne pavieniai, bet sutelktomis mėsinių galvijų augintojų jėgomis.  

Nors galimi įvairūs mėsinių veislių galvijų pardavimų mėsai būdai, bet tai nereiškia, kad jie visi bet kuriam 

augintojui yra vienodai prieinami ir palankūs. Empirinio tyrimo metu buvo respondentų paprašyta 5 balų sistemoje 

įvertinti mėsinių veislių galvijų pardavimo mėsai būdus pagal įvairius kriterijus.  

Pirmiausiai buvo paprašyta bendrai įvertinti visus pardavimo būdus pagal jų palankumą. Įvertinimo apibendrinti 

rezultatai pateikti 1 paveiksle. Palankiausiai respondentai įvertino tiesioginį eksportą, kurio vidutinis įvertis 4,45 balo. 

Mėsinių veislių galvijų augintojai aiškiai suvokia, kad tiesiogiai parduodant Vakarų Europoje mėsinius galvijus ar jų 

išpjaustytą skerdieną, būtų gaunama didžiausia pridetinė vertė ir ja nereiktų dalintis su įvairiais supirkėjais ir kitais 

tarpininkais. Išpjaustytos skerdienos  tiesioginiai pardavimai vidaus rinkoje taip pat vertinami palankiai (vidutinis įvertis 

4,08 balo), nes ir šiuo atveju išvengiama tarpininkų. Vidutiniškai palankiai vertinami pardavimai mėsos perdirbimo 

įmonėms -vidutinis įvertis 3,62 balo. Šis būdas mėgstamas augintojų dėl nusistovėjusios supirkimų tvarkos, objektyvaus 

gyvulių gyvosios masės ir kokybės įvertinimo, santykinai greito atsiskaitymo už supirktus gyvulius. Mažiausiai palankiai 
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vertinami pardavimai eksportui Lietuvos ir užsienio supirkėjams. Sių pardavimų būdų atitinkami vidutiniai įverčiai buvo 

3,27 ir 3,47 balo. Taigi prasčiausiai vertinami pardavimai tarpininkams.  

 

 
1 pav. Mėsinių veislių galvijų pardavimų būdų palankumo bendrasis įvertinimas 

(vidutinis įvertis 5 balų sistemoje) 

 

Mėsinių galvijų augintojams pats svarbiausias pardavimų būdų vertinimo kriterijus yra pardavimo (supirkimo) 

kainos. Pardavimų būdų įvertinimas pagal kainų palankumą gyvulių augintojams yra pateiktas 2 paveiksle. Tenka 

pastebėti, kad vertinimai pagal pardavimo kainų palankumą yra labai panašūs į bendruosius palankumo įvertinimus, 

pateiktus 1 paveiksle. Palankiausiai vertinamas tiesioginis eksportas, kurio vidutinis įvertis 4,67 balo.  

 

 
 

 

2 pav. Mėsinių veislių galvijų pardavimų mėsai būdų įvertinimas  

pagal pardavimo kainų palankumą 

(vidutinis įvertis 5 balų sistemoje) 
 

Europos žemės ūkio ir kaimo departamento pateikiamoje informacijoje matyti, jog Vokietijoje mėsinių veislių 

galvijų pardavimų mėsai kainos yra apie 2 kartus, Italijoje ir Prancūzijoje -2,5 karto, Suomijoje – iki 3 kartų aukštesnė 

lyginant su Lietuvoje už šiuos galvijus mokamomis kainomis (Europos komisija, 2017). Galima teigti, jog tiesioginiai 

pardavimai minėtoms šalims leistų ženkliai pagerinti mėsinės galvijininkystės ekonominius rezultatus. Blogiausiai 

vertinami pardavimai eksportui Lietuvos supirkėjams. Šio pardavimo būdo vidutinis įvertis tik 2,88 balo. Augintojai 

suvokia, jog parduodami perpardavėjams praranda didelę dalį sukurtos pridetinės vertės.  

Empirinis tyrimas atskleidė gilius prieštaravimus tarp mėsinių veislių galvijų pardavimų būdų palankumo 

įvertinimų ir šių būdų populiarumo praktikoje. Aukščiausiai vertinami tiesioginiai pardavimai, nors pardavimų praktikoje 

jie visiškai nesutinkami. Prasčiausiai vertinami pardavimai šalies ir užsienio supirkėjams, nors šiais būdais parduodama 

daugiausiai nupenėtų mėsinių veislių galvijų. Kyla klausimas, kodėl nepasirenkami kainų požiūriu patys palankiausi 

pardavimų būdai. Atsakymas į šį klausimą buvo surastas, kai respondentų buvo paprašyta įvertinti mėsinių veislių galvijų 
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pardavimų būdus pagal organizacinių pastangų poreikį šiems pardavimams įsisavinti. Atsakymų apibendrinti rezultatai 

pateikti 3 paveiksle.  

 

 
3 pav. Mėsinių veislių galvijų pardavimų būdų įvertinimas 

 pagal organizacinių pastangų poreikį jų įsisavinimui 

(vidutinis įvertis 5 balų sistemoje) 

 

Pagal organizacinių pastangų poreikį palankiausiai respondentai įvertino pardavimą eksportui Lietuvos 

supirkėjams – vidutinis įvertis 4,84 balo. Šis pardavimo būdas visiškai priklauso nuo supirkėjų, bet ne nuo pardavėjų 

organizacinių pastangų. Pardavėjui pakanka tik susirinkti informaciją apie galimus supirkėjus ir jų nustatytas pardavimų 

sąlygas. Visa supirkimui skirta logistika pasirūpina supirkėjai. Mažiau palankiai, bet pakankamai aukštai vertinami ir 

pardavimai eksportui užsienio supirkėjams (vidutinis įvertis 4,33 balo). Vidutiniškai palankiai respondentai įvertino 

pardavimus Lietuvoje veikiančioms mėsos perdirbimo įmonėms (vidutinis įvertis 3,67 balo). Pastarieji du pardavimo 

būdai prasčiau vertinami dėl pardavėjui tenkančių rūpesčių pristatyti išaugintus galvijus į supirkimo vietas.  

Respondentų nuomone, ženkliai didesnių organizacinių pastangų reikia siekiant įsisavinti mėsinių veislių galvijų 

tiesioginį eksportą ir išpjaustytos skerdienos tiesioginį pardavimus vidaus rinkoje. Šių pardavimų vidutiniai įverčiai yra 

atitinkamai 3,41 ir 2,62 balų. Tenka pastebėti, kad reikalingos ir didelės investicijos bei speciali kompetencija eksporto 

logistikai, skerdienos išpjaustymui, marketingui bei tiesioginiams pardavimams įsisavinti.  

Tyrimas atskleidė, kad mėsinių veislių galvijų augintojai, nors ir gerai suvokia tiesioginio eksporto ir tiesioginių 

pardavimų vidaus rinkoje privalumus, bet dėl neįvaldytų organizacinių pastangų, investicijų ir kompetencijų, kurių 

reikalauja šie pardavimų būdai, turi tenkintis supirkėjų primestais supirkimų (pardavimų) būdais. 

 Mėsinių galvijų augintojų pagrindinė su pardavimais susijusi problema yra žemės jų išaugintų mėsai galvijų 

supirkimo kainos. Bet respondentai įvardijo ir daugiau su pardavimais susijusių problemų (4 paveikslas), kurios taip pat 

yra tiesiogiai susijusios su pardavimų būdais. Priklausomai nuo sąsajų su pardavimų būdais, pardavimų problemas galima 

suskirstyti į dvi grupes:  

1. Problemos, kylančios iš supirkėjų primestų supirkimų būdų. Tai, pirmiausiai, palankių supirkėjų suradimo 

problemos, kurias įvardijo 65,5 proc. respondentų. Nors mėsinių veislių galvijų supirkėjų iš Lietuvos ir užsienio atsiranda 

vis daugiau ir negi tarpusavyje jie pradeda konkuruoti, bet visi supirkėjai būdami aukštesnėje tiekimo grandyje ir turėdami 

didesnes nei gyvulių augintojai derybines jėgas, primeta savąsias supirkimo sąlygas. Gyvulių augintojai nemažai kaltės 

dėl nepalankių supirkimo sąlygų primeta valstybei, kad valstybinė valdžia nesureguliuoja santykių tarp pardavėjų ir 

supirkėjų. Nors rinkos ekonomikos sąlygomis valstybė tiesiogiai nereguliuoja kainų ir kitų pirkimo – pardavimo santykių, 

bet šią problemą įvardiją 58 proc. respondentų. Supirkėjai, naudodamiesi savo derybinėmis galiomis, primeta gyvulių 

augintojams ir nepalankius atsiskaitymo už parduotus galvijus terminus. Vėluojančius atsiskaitymus kaip problemą 

įvardijo beveik pusė respondentų.  
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4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal įvardijamas mėsinių veislių galvijų  

pardavimo mėsai problemas, proc. 

(respondentai galėjo įvardinti tris pagrindines problemas) 

 

2. Problemos, kylančios iš mėsinių galvijų augintojų menkos ūkinės partnerystės. Tiesioginiam eksportui ir 

tiesioginiams pardavimams vidaus rinkoje įsisavinti reikalingos didelės organizacinės pastangos bei investicijos, kurios 

neįmanomos pavieniai veikiant mažas ir vidutinio dydžio mėsinių veislių galvijų bandas turintiems ūkiams. Proveržis 

įmanomas plėtojant partnerystę ir kooperaciją, konsoliduojant augintojų invsticijas, valstybės paramą, organizacines 

pastangas kuriant tiesioginiams pardavimams būtinas kooperatines struktūras, jas veiksmingai valdant. Deja tyrimas 

parodė, kad ir kaip kitose žemės ūkio šakose, taip ir mėsinėje galvijininkystėje ūkininkų pastangos bendradarbiauti 

pardavimų srityje yra menkos. Bendradarbiavimą kaip svarbią pardavimų problemą įžvelgė tik apie trečdalis respondentų. 

Su bendradarbiavimu ir partnerystę susijusios ir kitos galvijų augintojų įvardintos problemos: mažos pardavimų apimtys 

ir didėjanti konkurencija tarp mėsinių galvijų augintojų. Kai kiekvienas ūkininkas atskirai pardavinėja mažus kiekius 

nupenėtų galvijų, tai labai paranku supirkėjams. Tik bendradarbiaujant, bet ne konkuruojant galima konsoliduoti didesnes 

nupenėtų galvijų partijas pardavimui supirkėjams ir pasiekti konkurencinių pranašumų, sąlygojančių didesnes supirkimo 

kainas, greitesnius atsiskaitymus, palankesnes kitas pardavimų sąlygas.  

 

Išvados 
 

1. Lietuvoje vyrauja netiesioginiai mėsinių veislių galvijų mėsai pardavimai eksportą vykdantiems vietos ir 

užsienio supirkėjams. Mėsinių veislių galvijų augintojai tiesiogiai su šiais pardavimų būdais sieja ir pagrindines 

problemas: menkas supirkimo kainas, vėluojančius atsiskaitymus ir kt.  

2. Mėsinių veislių galvijų augintojai labai palankiai vertina tiesioginius gyvų galvijų ir jų skerdienos pardavimus 

vietinėje rinkoje bei užsienyje, įžvelgia jų privalumus dėl aukštų pardavimo kainų ir trūkumus dėl būtinų didelių 

organizacinių pastangų ir investicijų įsisavinant šių pardavimų logistiką, mėsos perdirbimą, rinkodarą.  

3. Mėsinių veislių galvijų augintojai įžvelgia kad pagrindinė pardavimų gerinimo kryptis yra tiesioginių pardavimų 

įsisavinimas per kooperaciją konsoliduojant organizacines pastangas, investicijas ir valstybės paramą, būtinas šiems 

pardavimams įsisavinti ir konkurencingumui prieš supirkėjus pasiekti. Tačiau ūkinio bendradarbiavimo laipsnis dar yra 

žemas.  
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Summary 

 

SALES OF BEEF CATTLE BREEDS 

For cattle is relatively young but the rapid pace of business in Lithuania in the evolving area of agriculture. Sales of the meat 

of bovine animals for which is  on discrimination arising from the unfavourable development of the market for livestock farmers. 

Dominated by the sale of live cattle fattened in Lithuania and abroad coming to the resellers who bought the animals or their butchering 

exports to Western European countries. This method does not cause the sales of cattle producers in the major organizational problems, 

but due to the long supply chain, a large number of intermediaries, there is little effective. The prices of the bovine animals the live 

weight of sales in Lithuania is about 2 – 3 times lower than sales in Western Europe. Evaluation of beef cattle producers significantly 

more favourable is the meat of bovine animals buying, where the producer is established and operated by a cooperative of bovine 

animals buy  form the major exports for their parties and forward contracts presents West European resellers. However, this method 

requires a proactive sales management in particular ownership of efforts to set up a cooperative, his success to ensure partnership with 

foreign business representatives to develop, as well as large investments in these sales logistic system are required to put up. 

 

Mokslinio darbo vadovas:  prof.. dr. Jonas Čaplikas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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APRŪPINIMO LOGISTIKOS ORGANIZAVIMAS KAUNO APSKRITIES 

VYRIAUSIAJAME POLICIJOS KOMISARIATE 
 

Rita Poškienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas  

 

Įvadas  

Aprūpinimo organizavimas, siekiant užtikrinti sėkmingą, kokybišką darbo našumą organizacijoje, svarbus tiek 

viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Organizacija turi  nusimatyti, planuoti ir tikslingai organizuoti aprūpinimą savo 

įstaigoje, kurio pasekoje orientuojamasi į įmonės veiklos rezultatus. Aprūpinimas, tai viena iš sudedamųjų tiekimo 

grandinės dalių. Jo esmė, aprūpinti medžiagomis, prekėmis, paslaugomis tinkamu laiku, kad nenutrūktų tiekimo grandinės 

judėjimas galutinio tikslo link, tai galėtų būti galutinio produkto realizacija arba vartotojo poreikių patenkinimas. 

Problema – Kauno apskr. VPK aprūpinimo organizavimo srityje yra nesklandumų, kurių analizė ir yra pagrindinė 

šio darbo problema. 

Objektas – aprūpinimo organizavimas Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate. 

Tikslas – išanalizavus Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikos organizavimą ir identifikavus problemas, 

nustatyti galimas alternatyvas aprūpinimo problemų sprendimui.  

Tyrimo uždaviniai: 

    1.Atskleisti viešojo sektoriaus institucijų ir aprūpinimo  logistikos organizavimo teorinius aspektus ir jų 

ypatumus. 

    2. Atlikti Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikos organizavimo analizę. 

    3. Pateikti pasiūlymus dėl aprūpinimo logistikos organizavimo tobulinimo Kauno apskr. VPK. 

Tyrimo metodai: literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, empyrinis tyrimas, grafinis vaizdavimas, anketinė 

apklausa. 

Tyrimų rezultatai 

Viešasis sektorius rūpinasi visuomene ir yra svarbus visuomenės socialinio ir ekonominio gyvenimo elementas, 

sprendžiantis visuomenei aktualias problemas bei užtikrinantis būtiniausių visuomenės poreikių tenkinimą (M. 

Vienažindienė; Ž. Kochanskaitė, 2016). V. Smalskio (2010) teigimu, viešasis sektorius turėtų būti suprantamas kaip 

organizacijų sistema atsakinga už valstybės išteklių valdymą. J. E. Lane (2005) nuomone, viešasis sektorius tai institucijos 

išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto ir jų veikla yra vieša.  

L. Braškienė ir S. Urbonavičius (2007) teigia, kad paskelbta nemažai mokslo darbų, kurie įvairiais aspektais 

nagrinėja viešojo sektoriaus organizacijų veikos tobulinimo galimybes (Willcocks, L. P., Currie, W., Jackson, S., 1997; 

Kurunmaaki, Miller, 2006; Osborne, M. 2004; Daly, 2002; ir kt.). 

Aiškesnę viešojo sektoriaus struktūrą ir klasifikaciją savo moksliniame straipsnyje pateikė I. Balabonienė  ir G. 

Večerskienė (2015) (1 pav.). 

 
1 pav. Viešojo sektoriaus klasifikacija (sudaryta autorės pagal I. Balabonienė, G. Večerskienė (2015)) 

 

Biudžetinės įstaigos Lietuvoje yra valstybės arba savivaldybių institucijos, įsteigiamos įstatymų nustatyta tvarka, 

visiškai arba dalinai finansuojama iš biudžeto lėšų (Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 2 strp., 1995). 
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Biudžetinė įstaiga steigiama iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų, valstybės funkcijoms įgyvendinti (Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų pakeitimo įstatymas, 2010). 

Analizuojant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymus (2016, 2017, 2018) asignavimai skiriami: išlaidoms; darbo užmokesčiui; turtui įsigyti. 

Biudžeto formavimas skirtas racionaliam ir skaidriam valstybės išteklių paskirstymui. Skaidriai, sąžiningai 

panaudotos lėšos, bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus sektoriaus, didina piliečių pasitikėjimą valstybės 

institucijomis. Skatinant skaidrų lėšų panaudojimą atliekami viešieji pirkimai. 

 A. Tvaronavičienė (2015) teigia, kad viešieji pirkimai – priemonė, kurios dėka viešojo sektoriaus organizacijos 

įsigyja jų funkcijoms vykdyti būtinų prekių, darbų ir paslaugų, šiandien gali būti vadinama sudėtinga daugianare sistema, 

kurios tikslas – skaidrus ir efektyvus viešųjų finansų panaudojimas. Viešieji pirkimai yra susiję su prekių ir paslaugų 

pirkimu bei darbų užsakymu, kuriuos perka arba užsako paprastai viešieji subjektai (pvz., valstybinės arba vietinės 

valdžios įstaigos ir joms pavaldžios organizacijos (Briedienė, 2017). 

Apibendrinant viešąjį sektorių galima teigti, kad pagrindinės jo funkcijos atstovauti piliečių interesus ir tenkinti 

jų poreikius. Viešasis sektorius turėtų būti orientuotas į visuomenės gerovę, kurią pasiekti ir kuriama įstatyminė bazė, 

teisiniai aktai, reglamentuojantys viešąsias paslaugas. Biudžetinių įstaigų  pagrindinis finansavimo šaltinis yra valstybės 

biudžeto lėšos ir šių lėšų realizavimas, siekiant įsigyti reikiamas prekes ir/ar paslaugas, vykdomas vadovaujantis teisės 

aktuose numatytomis viešųjų pirkimų procedūromis. 

Aprūpinimo logistika veikia ir yra svarbi sritis ne tik privačiame, bet ir viešajame sektoriuje. Optimalus 

materialiųjų srautų planavimas, organizavimas ir valdymas vienas svarbiausių aprūpinimo logistikos procesų. 

Siekiant apibrėžti aprūpinimo logistiką, 1 lentelėje pateikiamos skirtingų autorių sampratos. 

 

1 lentelė. Įvairių autorių aprūpinimo logistos samprata (sudaryta autorės) 

 

 R. Minalga (2008) aprūpinimą apibrėžia, kaip įmonės veiklą – aprūpinti materialiaisiais ištekliais ir kad logistinę 

sistemą sudaro materialūs, informaciniai ir finansiniai srautai. 

Informaciniai srautai, užtikrina efektyvią logistikos sistemos veiklą. Tinkamas informacijos perdavimas itin 

svarbus komunikacijos bei numatytų darbo rezultatų užtikrinimui. Informacijos srautas – materialaus srauto judėjimo 

pradžia. Kai įmonė materialinėmis vertybėmis apsirūpina pirkimo – pardavimo sutartimis, be materialinio ir informacinio 

srauto prisideda ir finansinio srauto judėjimas (Minalga, 2009). 

Pagrindiniai aprūpinimo logistikos uždaviniai pateikiami 2 pav. 
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2 pav. Aprūpinimo organizavimo uždaviniai (sudaryta autorės pagal Zinkevičiūtė, Vasiliauskas, 2013) 

Apibendrinant galima teigti, kad aprūpinimo logistika – tai materialiųjų srautų  (medžiagų) planavimo, pirkimo 

ir  tiekimo  strateginio valdymo procesas, kurio tikslas patenkinti vartotojo poreikį pasitelkiant informacijos srautus. 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Kauno apskr. VPK), biudžetinė įstaiga, vienas iš 10 

policijos padalinių priklausančių Policijos departamentui prie vidaus reikalų ministerijos. Už Kauno apskr. VPK 

aprūpinimo logistikos - materialinių srautų išteklių valdymą atsakingas administracinis Aptarnavimo padalinys. Funkcinė 

Aptarnavimo skyriaus paskirtis – planuoti, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus susijusius su reikalingų materialinių 

vertybių įsigijimu kuo racionaliau panaudojant Kauno apskr. VPK skirtus asignavimus. Rinkti, administruoti ir sisteminti 

poreikius iš struktūrinių padalinių apie reikiamas prekes ir/ar paslaugas bei laiku organizuoti tinkamą prekių jų tiekimą 

paskirstymą ir/ar vykdymą. Visas finansavimas susideda iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir investicinių lėšų. 

Metinės lėšos skiriamos: atlyginimams, paslaugoms, darbams, ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti.  

Kauno apskr. VPK aprūpinimas darbui reikalingomis priemonėmis organizuojamas sudarant tikimo sutartis. 

Struktūriniai padaliniai metų pabaigoje, reikia raštiškus prašymus nusimatydami poreikius ateinantiems metams. 

Apibendrinus gautus duomenis organizuojami viešieji pirkimai poreikių įgyvendinimui (3 pav.).  

 
 

3 pav .Viešųjų pirkimų procesas (sudaryta autorės) 

Viešieji pirkimai vykdomi centralizuotai pagal preliminariąsas Policijos departamento sudarytas sutartis. 

Sudarius sutartis, tiekimas vykdomas pagal struktūrinių padalinių teikiamas tiekimo paraiškas. Jose nurodomas 

prekės ir / ar paslaugos kiekis ir / apimtys, pagrindas įsigijimui, suma pinigų už kurią bus perkamas nurodytas prekės 

kiekis. 
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Sprendimus dėl tokių tiekimo paraiškų tenkinimo priima Kauno apskr. VPK prekių,paslaugų ir darbų pirkimams 

sudaryta komisija. Komisija sudaryta sprendimams priimti dėl efektyvaus, racionalaus ir ekonomiško Kauno apskrities 

vyriausiajam policijos komisariatui skirtų lėšų panaudojimo tenkinant Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių poreikius, 

apsirūpinant reikiamomis prekėmis, paslaugomis ir darbais. 

Poreikio pateikimas iki pilno jo įvykdymo, (t.y. tiekimo paraiškos pateikimas, komisijos sprendimas ir užsakymo 

pateikimas ir užsakymo gavimas) vidutiniškai užtrunka apie mėnesį (neskaitant avarinių atvejų). Tai priklauso nuo 

komisijos darbo ir dabartinės tiekimo paraiškų teikimo tvarkos ( 4 pav.). Tiekimo paraiškos teikiamos elektroninėje 

dokumentų valdymo sistemoje. 

 

 

4 pav. Aprūpinimo organizavimas ir vykdymas (sudaryta autorės) 

Toks aprūpinimo organizavimas sukelia problemų, struktūrinių padalinių tiesioginiam darbui. Kokia prasmė 

svarstyti pateikto poreikio būtinumą bendrine tvarka, jeigu pateiktas poreikis (prekė) yra būtina darbo priemonė 

einamuoju laiku (pvz. DNR paėmimo konteineriai). 

Dar vienas ir svarbus aprūpinimo organizavimo aspektas  yra prekių tiekimas struktūriniams padaliniams, kurie 

išsidėstę po visą Kauno apskritį. Šiuo metu vykdomas decentralizuotas tiekimas (5 pav.). 

 
5 pav. Tiekimo grandinė Kauno apskr. VPK. (sudaryta autorės) 

 

Skirtingų struktūrinių padalinių darbuotojai (pareigūnai) atvyksta pasiimti užsakytų prekių iš materialinio 

aprūpinimo poskyrio, kur patenka visi užsakymai, taip yra todėl, kad reikia sutikrinti prekių kiekį, kainą, kokybę su 

sutartyje nurodytais duomenimis ir tai tikrai nėra pareigūno darbas. 

Siekiant pagerinti Kauno apskr. VPK  Aprūpinimo skyriaus darbą, gerinti aptarnavimą, maksimaliai sumažinti 

aptarnavimo laiką ir išvengti nesusipratimų, turinčių įtakos tiesioginiam darbui atlikti, įdiegtos trys naujos el. sistemos (6 

pav.). 

 

6 pav. Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikoje naudojamos el. sistemos( sudaryta autorės) 

 

Kauno apskr. VPK šias elektronines sistemas pradėjo naudoti tikintis darbo organizavimo našumo. Metams praėjus 

po šių programų integravimo į Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikos veiklą, galima įvertinti iš jos naudotojų surinktus 
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duomenis, juos  analizuoti ir įvertinti kaip pasikeitė darbo našumas, kokie pastebėti trūkumai ir kokius galima atlkti 

tobulinimus. 

Atlikus anketinę apklausą, kurios esmė buvo išsiaiškinti Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikos organizavimo 

problemas, buvo apklausta 300 darbuotojų. Apklaustieji vertino (7 pav.): 

1.  Prekių pristatymo į vietą paslaugos reikalingumą. Iš 300 anketą užpildžiusių respondentų, 256 teigiamai 

vertino prekių pristatymo į vietą paslaugą. 
2.  Poreikio pateikimo ir prekių tiekimo intervalą laiko atžvilgiu. Iš 300 anketą užpildžiusių respondentų, 

180 teigė, kad pateikto prekių užsakymo įvykdymas užtrunka daugiau kaip 15 darbo dienų. 
3.  Vertino prekių, paslaugų, aptarnavimo kokybę. Iš 300 apklausoje dalyvavusių respondentų, 20 nebuvo 

patenkinti aptarnavimo kokybe, 43 - teikiamų paslaugų kokybe, 53 - prekių kokybe. 290 apklaustųjų aprūpinimo 

logistikos organizavimą darbui reikalingomis priemonėmis vertino vidutiniškai ir gerai. Vidutinišką įvertinimą pasirinkę  

respondentai, komentavo, kad prekių tiekimas vyksta labai lėtai, poreikio teikimo tvarka galėtų būti paprastesnė ir 

sprendimai dėl prekių įsigijimo būtų priimami greičiau. 
4.  El. sistemų taikymą aprūpinimo logistikos organizavime. Iš surinktų duomenų paaiškėjo, kad daugiausiai 

naudojamasi „Ūdris“ ir „Ecofleet“ el. sistemomis. Respondentai vertino el. sistemų naudojimo paprastumą, įtaką jų 

darbui, problemų šalinimo greitį. 
 

 
 

7 pav. Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikos darbo organizavimo anketinių duomenų analizė 

 

Apibendrinus anketinės apklausos duomenis ir vadovaujantis empyriniu tyrimu galima teigti, kad Kauno apskr. 

VPK darbuotojai nėra visiškai patenkinti aprūpinimo logistikos darbo organizavimu.  Problemos yra susijusios su 

poreikio teikimo tvarka, prekių tiekimu, prekių, paslaugų ir aptarnavimo kokybe. 

Siekiant pagerinti aprūpinimo logistikos organizavimą, pagreitinti Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių 

poreikio tenkinimą, tiekimo organizavimą ir prekių centralizavimą, buvo sukurtas aprūpinimo logistikos algoritmas (8 

pav.) 
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8 pav. Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikos algoritmas (sudaryta autorės) 

Aprūpinimo logistikos algoritmas sudarytas iš dviejų dalių: problemų identifikavimo ir alternatyvų joms spręsti 

parengimo. Dauguma pasiūlytų problemų sprendimų finansinės išraiškos neturi. Papildomas išlaidas sudarytų prekių 

tiekimo „į vietą“  organizavimas ir dalinai prekių aprūpinimo centralizavimas. Išsprendus šias problemas tikimasi 

greitesnio prekių tiekimo „just in time“, vartotojų aptarnavimo kokybės gerinimo. Tam tikrų prekių grupių tiekimo 

centralizavimas leistų išvengti vartotojų (pareigūnų) nepasitenkinimo ir stabilizuoti įmonės lėšas. 

Išvados 

1. Viešąjį sektorių sudaro valstybinės institucijos, išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų. Jų tikslas 

vadovaujantis teisės aktais teikti viešąsias paslaugas savo piliečiams, kurie moka mokesčius taip prisėdami prie  institucijų 

išlaikymo. Aprūpinimo logistika – tai materialiųjų srautų  (medžiagų) planavimo, pirkimo ir  tiekimo  strateginio valdymo 

procesas, kurio tikslas patenkinti vartotojo poreikį pasitelkiant informacijos srautus.  

 2. Kauno apskr. VPK aprūpinimo logistikos organizavimas vyksta tkiais etapais: metinių poreikių nustatymas; 

sprendimai dėl poreikių tenkinimo; viešųjų pirkimų procedūros; sutarčių vykdymas ir kontrolė; kasdieniai poreikiai; 

prekių, paslaugų komisijos sprendimai dėl poreikių tenkinimo; prekių užsakymai; prekių tiekimas. 

 3. Atlikus anketinę apklausą ir vadovaujantis empyriniu tyrimu nustatytos problemos aprūpinimo logistikos 

organizavime. Problemų sprendimams spresti buvo sukurtas algoritmas, kuriuo siekiama gerinti Kauno apsk. VPK 

aprūpinimo logistikos darbo organizavimą. Vadovaujantis šiuo algoritmu siektini rezultatai yra: tiekimo kokybės 

gerinimas, aptarnavimo kokybės gerinimas, el. sistemų naudojimo vertinimas, prekių aprūpinimo centralizavimas. 
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Summary 
 

SUPPLY LOGISTICS ORGANIZATION IN KAUNAS COUNTY CHIEF POLICE COMMISSARIAT 
 

Supply chain logistics in Kaunas county chief police commissariat is responsible for the management of material flows. The 

more rational use of allocated appropriations to plan, organize and execute public procurement related to the acquisition of the necessary 

tangible assets. To collect and organize the needs of the structural units for the goods and / or services provided and to organize the 

proper provision of goods and / or services in a timely manner. 

A questionnaire survey and an empirical research study identified the problem of providing logistics in the organization. An 

algorithm was developed for solving problem solving problems, which included suggestions on how to improve the demand for supply, 

supply of goods, supply of goods and current systems of electronic systems, in order to meet the needs of users to increase the company's 

performance. 

 
Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Audrius Gargasas, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO KONKURENCINGUMĄ LEMIANTYS 

VEIKSNIAI 

Juozas Pusvaškis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

 Lietuvoje jau nuo seno įsitvirtinusios ekologinio ūkininkavimo tradicijos, tačiau nuolat keičiasi įvairios 

technologijos žemės ūkyje ir taip auga konkurencija, kuri neleidžia neužsibūti vienoje pozicijoje ir siekti aukštesnių tikslų. 

Vykdant ekologinį ūkininkavimą pirmiausiai reikia atkreipti dėmesį į ekonominius rezultatus, kurie ypač svarbūs norint 

išlikti konkurencingu kitų atžvelgiu. Norint kad ūkis būtų tinkamai vystomas ir kad dirbtų našiai, reikia atsižvelgti į 

turimos technikos naujumą, o vienas iš pirmųjų žingsnių - tai pasinaudoti modernizavimo galimybėmis iš ES struktūrinių 

fondų, kurie kompensuoją dalį lėšų. Tai yra papildomas stimulas investuoti į naujas technologijas su kuriomis galima 

naujoviškai organizuoti ūkio veiklą, ir taip didinti ūkio gyvybingumą ir efektyvumą. Kasmet ūkių skaičius mažėja, bet 

auga ekologinių ūkių turimas bendras plotas. Darant prielaidą galima teigti, kad smulkūs ūkiai plečiasi taip sudarantys 

didesnius ūkius. Nuolatos didėjanti produktų rinka skatiną vystyti  šią žemės ūkio šaką. Ekologinį ūkininkavimą remia ne 

tik valstybė, bet ir Europos Sąjunga, o pagrindiniai tikslai yraskatinti mažinti aplinkos taršą bei saugojimą. 

Kai Lietuvą tapo Europos Sąjungos narę vienas iš pirmųjų darbų tai ūkių konkurencingumas bei didinimas kitų 

šalių atžvelgiu. Tačiau tai kaip ir įsipareigojimas, kad reikės daugiau gaminti produkcijos, kurios poreikis bus ne tik 

vidinės reikšmės, bet ir užsienio rinkos. Lietuva sparčiai vejasi kitas Europos šalis, kuriose rodikliai esantys didesni nei 

Lietuvoje, pamažu jau galima įsigyti ekologiškų produktų prekybos centruose ar ūkininkų turgeliuose. Ekologiškai 

ūkininkaujant ir norint išsilaikyti konkurencingu tarp kitų reikia pirmiausia išanalizuoti kaip didinti konkurencingumą ir 

gerinimo procesus.  

Visuomet kiekvienas ūkininkas nori būti vienu žingsniu priekyje , už kitą ūkį taip norint išsilaikyti konkurencingu 

ir turėtu tam tikrą pranašumą. Ekologinio ūkininkavimo konkurencingumo vertinimas yra labai sudėtingas , kurį įtakoja 

daug kitų veiksnių. Ekologinio ūkininkavimo pranašumai ir jų sprendimų veiksniai nuolatos kintą ir vis naujai pasipildo.    

Tyrimo objektas – ekologiniai ūkiai ir jų konkurencingumas. 

Tyrimo tikslas – nustatyti ūkių konkurencingumą lemiančius veiksnius. 

Tyrimo uždaviniai: 

▪ išnagrinėti ekologinių ūkių būklę ir  plėtros tendencijas; 

▪ išnagrinėti ūkių pagrindinius konkurencinius pranašumas; 

▪ įvardyti pagrindinius konkurencinius vertinimo rodiklius. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, duomenų sisteminimas ir apibendrinimas, grafinio vaizdavimo 

metodai. 

Tyrimo rezultatai 

Ekologinis ūkis – teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkanti žemės ūkio veiklos sistema, kurioje gaminami 

ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai (LRS žemės ūkio ministerija, 2007). 

VšĮ „Ekoagros“ ekologinę gamyba apibrėžia taip – „bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, 

apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės 

standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems 

naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: 

taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda 

visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.“ (VšĮ „Ekoagros“, ekologinis 

ūkininkavimas). Galima teigti, kad užsiimant ekologinių ūkininkavimu bei produktų gamyba prisidedama prie 

aplinkosauginių reikalavimų taršos mažinimu. Ūkininko ūkyje visada reikia darbo jėgos tai labai svarbus socialinis 

aspektas, kai kuriamos darbo vietos padedančios pateikti užauginta produkciją perdirbimo įmonėms, taip didinant pasiūlą. 

Šiuo metu ekologiniai ūkiai užimą nemažą rinkos dalį, taip bandydami konkuruoti su tradiciniu ūkininkavimu. Anot R. 

Zemeckio ir E. Ribašauskienės (2007), ekologinė žemdirbystė – tai ne vien nenaudojimas mineralinių trąšų ir sintetinių 

augalų apsaugos priemonių. Ekologinėje žemdirbystėje didelis dėmesys skiriamas augalų apsaugai panaudojant įvairias 

agrotechnines ir fiziologines priemones 

Ūkius galima vertinti pagal tam tikrus konkurencingumo rodiklius, kurie ypač svarbūs norint būti konkuruot su 

kitais. 
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Lietuvoje 2016 m. sertifikuotas ekologiškos produkcijos gamybos plotas buvo siekė net 225,5 tūkst. ha, o buvo 

sertifikuoti tik tai 2539 ekologiniai ūkiai. (1 pav.) 

 

1 pav. Ekologinių ūkių skaičius ir sertifikuotas plotas 2012–2016 m. (VšĮ „Ekoagros“ duomenys) 

 

Iš pateikto grafiko, galima stebėti kaip keitėsi ūkių struktūra pagal plotus, kuris 2012 metais sertifikuotas plotas 

sudarė 158,0 tūkst. ha, o 2016 metais 225,5 tūkst. ha žemės, tai galime teigti, kad per lyginamuosius metus žemės plotas 

padidėjo net iki 67,5 tūkst. ha. 

Lietuvoje dominuoja vidutiniai ūkiai, bet kasmet ūkių skaičius svyruoja, tai ir atitinkamai keičiasi ir jų turimi 

plotai. Vieni susijungia su kitais ūkiais, taip tapdami didesni ir konkurencingi. Tačiau pastaruoju metu daug ūkių linkę 

pradėti ekologinę gyvulininkystę, nes auginamos veislės tampa vis populiaresne produkcija. 

Pasak E.Marijauskaitės (2009), bendrasis šalies žemės ūkio konkurencingumas – tai jo sektorių vystymosi 

procesas ir gebėjimas laisvos, sąžiningos rinkos sąlygomis gaminti produktus, tenkinančius tarptautinių rinkų kriterijus, 

tuo pat metu palaikant ir didinant realias piliečių pajamas ilgu laikotarpiu. Galima teigti, kad žemės ūkio 

konkurencingumo didinimo procesas turi du pagrindinius tikslus, užtikrinti ilgalaikę žemdirbių ūkininkavimo sėkmę ir 

neatsilikti nuo šalies ekonomikos vystymosi tempų. 

Sąvokas konkurencija, konkurentai, konkurencingumas nagrinėja labai daug autorių. Smulkaus ir vidutinio verslo 

valdymo žinyne (2008) teigiama, kad konkurentai – tai rinkos dalyviai, siūlantys tokius pat ar panašius poreikius 

tenkinančias prekes. Taigi konkurencija tarp įmonių (ūkių) visų pirma pasireiškia kaip konkurencija tarp jų prekių ir 

paslaugų. 

Konkurencingumo sampratą galima interpretuoti įvairiai. Vieni autoriai teigia, kad įmonių konkurencingumas 

priklauso nuo to, kaip jos geba valdyti savo išteklius, tokius kaip antai: finansai, darbuotojai, technologijos, marketingo, 

gamybos ir kitas funkcines žinias, strateginį pranašumą ir išnaudoti atsirandančias galimybes ir pan., kiti įmonių 

konkurencingumą aiškina remdamiesi valstybėje esama institucine sistema, pramonės struktūra bei kitomis valstybės 

charakteristikomis. 

Konkurencijos įstatymas konkurencijos sąlygas apibrėžia taip, jog tai visokie pirkimo ar pardavimo ekonominiai 

parametrai, iš kurių svarbiausiais laikomi kainos, nuolaidos, antkainiai ar kitokie mokėjimai bei juos įtakojantys 

veiksniai (ūkinės veiklos teisiniai ribojimai, valstybės valdymo ir savivaldos institucijų teikiama pagalba, gamybos 

technologijos ir kaštai, prekių naudojimo ar vartojimo ypatybės, transportavimo galimybės ir pan.(1999). Taigi rinkoje 

yra ne tik konkurencinės sąlygos, konkurencingumas, bet ir dalyvauja daug konkurentų. Pastarąją sąvoką taip pat 

nagrinėja keletas autorių (2 pav.). 
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2 pav. Konkurentų sampratos (sudaryta autoriaus) 

 

Šiuolaikinėje mikroekonomikos teorijoje konkurencija suprantama kaip tam tikra rinkos savybė. Priklausomai nuo 

konkurencijos tobulumo laipsnio rinkoje išskiriami įvairūs rinkos tipai (tobula konkurencija, monopolinė konkurencija, 

oligopolija, monopolija), kurių kiekvienam būdingas apibrėžtas ekonomikos subjektų elgesys (V. Kvainauskaitė, V. 

Snieška, 2003). 

Ekologiniams ūkiams, norint įgyti konkurencinį pranašumą ir jį išlaikyti, svarbiausia turėtų būti organizaciniai ir 

strateginiai veiklos aspektai, pavyzdžiui, skubus reagavimas į vartotojų poreikius, geresnis ūkio savininko ir jo darbuotojų 

bendradarbiavimo santykis ir tarpusavio pagarbos lygis, didesnis apmokėjimo lankstumas ir pan. Taip pat verta atkreipti 

dėmesį į konkurencingumą mažinančius veiksnius, kurių būtina išvengti, norint, kad ūkis būtų ir išliktų konkurencingas. 

Banko paskolų gavimo sudėtingumas turi didžiausią neigiamą įtaką ūkių konkurencingumo srityje. Taip pat nedidelių 

ūkių konkurencingumą labai mažina makroaplinkos veiksniai. Ypač neigiamą įtaką ekologiniams ūkiams turi bendras 

ekonominis šalies nestabilumas.      

Maži ūkiai turi mažiau gamybos pajėgumų, paprastai aptarnauja mažesnius rinkos segmentus, yra labiau 

priklausomi nuo kainų pokyčių. Nestabiliomis sąlygomis ūkiai tampa nepajėgūs investuoti į savo veiklos plėtrą, 

gamybinio potencialo stiprinimą, o yra priversti mažinti darbuotojų atlyginimus, kitas veiklos sąnaudas, siekdami išvengti 

bankroto (V. Rinkauskaitė, 2004). 

Norint išlaikyti ekologinio ūkio ir ekologiškos žemės ūkio produkcijos konkurencingumą svarbu išsiaiškinti ne tik 

konkurencingumo didinimo ar mažinimo veiksnius, bet ir konkurencingumo rodiklius, kurie įtakoja ūkių 

konkurencingumą. Išanalizavus literatūrą galima apibendrinti, kad konkurencingumo vertinimo rodiklius galima 

suskirstyti į tris grupes: tai ekonominiai, rinkos ir gamybiniai rodikliai (1 lentelė). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURENTAI 

Rinkos dalyviai, potencialiems 

pirkėjams siūlys tapačius arba 

panašius poreikius tenkinančias 

prekes (Pranulis ir kt., 1999) 

 

 

Rinkos dalyviai, potencialiems 

pirkėjams siūlantys tapačius arba 

panašius poreikius tenkinančias 

prekes (Ramanauskienė, 2008) 
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toje pačioje atitinkamoje 

rinkoje susiduria arba 

gali susidurti su 
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(Konkurencijos 

įstatymas, 1999) 
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(Kotler, Keller, (2007) 
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1 lentelė. Ekologinių ūkių konkurencingumo vertinimo rodiklių suskirstymas į grupes 

(sudaryta autoriaus) 
 

Ekonominiai rodikliai Rinkos rodikliai Gamybiniai rodikliai 

• Produktyvumo lygis 
• Gamybos dinamiškumas 
• Apsirūpinimo lygis 
• Išlaidos 

• Pajamos 
• Ūkio grynasis pelnas 

• Investicijos ūkio 

modernizavimui 

• Kainų lygis 
• Užsienio prekybos lygis 
• Vartojimo lygis 
• Konkurentų skaičius 

• Ūkio dydis 

• Ūkio specifika (augalininkystė, 

gyvulininkystė, mišrus) 
• Darbuotojų skaičius 
• Samdomų darbuotojų skaičius 

• Pasėlių struktūra/laikomų gyvulių 

skaičius 
• Gamybinių pastatų ir mašinų vertė 

• Produkcijos kokybė 
 

Informacijos masyvumas, jos reprezentatyvumas, apdorojimas, konkurencingumo didinimo priemonių išskyrimas 

ir įvertinimas bei padarytos išvados ir prognozės lemia ūkio subjektų konkurencingumo strategijos pasirinkimą ir greitą 

reakciją į vidinės ir išorinės aplinkos pokyčius. Susistemintai ir apibendrintai pateikti konkurencingumo įvertinimo 

rodikliai geriau leistų nustatyti konkurencingos žemės ūkio veiklos dėsningumus ir padidintų ūkininkavimo efektyvumą. 

 

Išvados 
 

Lietuvoje dominuoja vidutiniai ūkiai, bet kasmet ūkių skaičius svyruoja, tai ir atitinkamai keičiasi ir jų turimi 

plotai. Vieni susijungia su kitais ūkiais, taip tapdami didesni ir konkurencingi. Tačiau pastaruoju metu daug ūkių linkę 

pradėti ekologinę gyvulininkystę, nes auginamos veislės tampa vis populiaresne produkcija. Išnagrinėjus pateiktą grafiką 

buvo pastebėta, ūkiu pagrindinės plėtros kitimo tendencijos taip sudarydamos palankesnes sąlygas vykdyti ekologinį 

ūkininkavimą, kurios padėtų būti stipresniais ekonominiu atžvilgiu. 

 Ekologiniams ūkiams, norint įgyti konkurencinį pranašumą ir jį išlaikyti, svarbiausia turėtų būti organizaciniai ir 

strateginiai veiklos aspektai, pavyzdžiui, skubus reagavimas į vartotojų poreikius, geresnis ūkio savininko ir jo darbuotojų 

bendradarbiavimo santykis ir tarpusavio pagarbos lygis, didesnis apmokėjimo lankstumas ir pan. Taip pat verta atkreipti 

dėmesį į konkurencingumą mažinančius veiksnius, kurių būtina išvengti, norint, kad ūkis būtų ir išliktų konkurencingas. 

Banko paskolų gavimo sudėtingumas turi didžiausią neigiamą įtaką ūkių konkurencingumo srityje. Taip pat nedidelių 

ūkių konkurencingumą labai mažina makroaplinkos veiksniai. Ypač neigiamą įtaką ekologiniams ūkiams turi bendras 

ekonominis šalies nestabilumas.   

  Norint išlaikyti ekologinio ūkio ir ekologiškos žemės ūkio produkcijos konkurencingumą svarbu išsiaiškinti ne 

tik konkurencingumo didinimo ar mažinimo veiksnius, bet ir konkurencingumo rodiklius, kurie įtakoja ūkių 

konkurencingumą. Išanalizavus literatūrą galima apibendrinti, kad konkurencingumo vertinimo rodiklius galima 

suskirstyti į tris grupes: tai ekonominiai, rinkos ir gamybiniai rodikliai  
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Summary 

FACTORS DETERMINING COMPETITIVENESS OF ECOLOGICAL FARMING 

Traditions of ecological farming are established from the ancient times, therefore technologies in the agriculture are always 

changing and by that way competitiveness is growing, competitiveness influences to not try one position and to achieve greater goals. 

Implementing the ecological farming, firstly, the attention should be focused on the economical results, which are really important in 

order to remain competitive towards others. The proper development of the farming and productive work depend on the state of the 

owned mechanisms. One of the first moves would be the usage of modernization opportunities from the EU Structural Funds, which 

compensate the part of funds. Additional stimulus is to invest into new technologies with the ones the activity of farming could be 

organized newly, with the help of which the viability and efficiency of the farm would be increased. Annually the number of farms is 

decreasing, but the total area of ecological farms is increasing. It can be stated, that the small farms are extending and in that way they 

create bigger farms. Constantly increasing market of products encourages the implementing of this branch of agriculture. Ecological 

farming is supported not only by the state, in which manufacturing processes are engaged, but also by the funds of the European Union, 

the main purposes are to encourage the reduction of environmental pollution and the protection of environment.  

When Lithuania became a member of the European Union, one of the first jobs was thecompetitiveness of farms and the 

expanding in respect to other countries. However, this is like an obligation that it will need to manufacture more production, the demand 

of which will be not only of the internal value, but also in the value of foreign market. Lithuania is quite fast catching up other countries 

of European Union, in which indicators are higher than in Lithuania, step by step it is possible to buy ecological products in the 

supermarkets and Farmers’ markets. It is important to analyze how to increase the processes of competitiveness and improvement if 

the ecological farming is engaged and the competiveness is wanted to maintain.  

Always every farmer wants to be one step further before the other farm in order to remain competitive and to have an advantage. 

The evaluation of the competitiveness of ecological farming is very complex, which is influenced by many other factors. The 

advantages of ecological farming and the factors of their decisions are always changing and newly supplement.  

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Ilona Kiaušienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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Įvadas 

Turizmo paslaugų verslas, tai sparčiai besivystanti ir perspektyvi sritis pasaulyje. Ši industrija, tai tam tikra prasme, 

šalies įvaizdis, infrastruktūros plėtra, naujų darbo vietų sukūrimas, užsienio valiutos pritraukimas, šalies pajamų 

didėjimas. Tačiau, viena iš svarbiausių turizmo paslaugų įmonių, sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių - jose 

funkcionuojanti logistikos sistema, jungianti racionalų paslaugų kūrimą, paslaugų procesų planavimą ir vykdymą. 

Sparčiai besivystant ir tobulėjant informacinėms technologijoms ir prekybiniams procesams bei kasdien tampančiomis 

sudėtingesnėmis šalies ūkinėms reformoms, turėtų ypatingą reikšmę įgauti vadybos mokslo šaka - logistika ir jos 

panaudojimas. Taip pat svarbus momentas, skatinantis įmones bei organizacijas sėkmingai plėtoti veiklą, padedantis 

pritraukti ir išsilaikyti rinkas, yra profesionalus personalo darbas ir tinkamas informacijos judėjimas įmonės viduje bei 

išorėje. Šie aspektai, tai įmonės įvaizdis, darantis tiesioginę įtaką veiklos produktyvumui, pelno augimui, vartotojo 

pasitenkinimui. Todėl būtina užtikrinti sklandų įmonės valdymą, kurio dėka įmonėse vyksta sėkmingi procesai. 

Tyrimo tikslas. Išanalizavus turizmo paslaugų logistikos valdymo teorines prielaidas, išskirti pagrindinius 

kriterijus turizmo paslaugų  logistikos tobulinimui.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ir apibendrinti logistikos, turizmo sampratą.  

2. Išanalizuoti ir apibendrinti turizmo paslaugų logistikos valdymo sampratą. 

3. Parengti turizmo paslaugų logistikos valdymo tobulinimo kriterijus. 

Tyrimo objektas. Turizmo paslaugų logistikos valdymas. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros, dokumentinių  šaltinių ir statistinių duomenų analizė ir sintezė, grafinis 

vaizdavimas. 

Rašant straipsnį naudota Lietuvos ir užsienio autorių mokslinė literatūra bei dokumentiniai šaltiniai siekiant tiksliai 

apibrėžti turinio informaciją. Naudotas grafinis vaizdavimas aiškesniam turinio informacijos pateikimui.  

 

Rezultatai 
 

Šiandienos logistika labai įvairiapusė, jungianti tokias skirtingas veiklos sritis: informacijos mainai, 

transportavimas,  atsargų  valdymas,  sandėliavimas,  produktų  tvarkymas,  pakavimas. Paprastai tai apima sudėtingos 

veiklos organizavimą ir įgyvendinimą. Verslo požiūriu, logistika yra tam tikrų srautų valdymas nuo išteklių kilmės vietos 

ir vartojimo vietos, kad kiek įmanoma labiau patenkintų klientų reikalavimus. Logistikos valdomi ištekliai gali apimti 

fizinius daiktus, tokius kaip: maistas, medžiagos, gyvūnai, įranga ir skysčiai, taip pat abstrakčius elementus, tokius kaip: 

laikas ir informacija. Fizinių daiktų logistika paprastai apima informacijos srauto, medžiagų tvarkymo, gamybos, 

pakavimo, inventoriaus, transportavimo, sandėliavimo ir dažnai saugumo integravimą. Logistikos valdymas apima 

tiekimo grandines, kurios planuoja, įgyvendina ir kontroliuoja veiksmingus prekių, paslaugų ir su tuo susijusios 

informacijos srautus ir sandėliavimą tarp išteklių kilmės vietos ir vartojimo vietos, kad atitiktų kliento poreikius. 

Akademikai ir specialistai, dažniausiai, terminą „logistika“ apibūdina kaip veiklą, susijusią su  gatavų produktų 

paskirstymu po tam tikras teritorijas, remdamiesi operacijomis ar gamybos valdymu, kai kalbama apie fizinius pokyčius, 

vykstančius verslo įmonėse (gamykloje, restorane ar net bankuose). Paskirstymo centrų valdymas glaudžiai susijęs su 

logistika, nes gaminiai esantys sandėliuose ar gamyklose yra pagaminti ir paruošti vartoti, tačiau teoriškai jie vis tiek turi 

būti perkelti į paskirstymo tinklą, o ten atsakingi asmenys vykdo užsakymus. Tam tikrose logistikos operacijose galima 

rasti panašumų, todėl kartais panašių sričių darbuotojai gali dirbti su panašiomis problemomis (Handfield, R.B., Straube, 

F., ir kiti, 2013). 

Keičiantis socialinėms, ekonominėms ir ekologinėms sąlygoms, logistikos pramonė laikoma sektoriumi, kuris yra 

vienas didžiausių prisitaikymo ir naujovių potencialas. Šiandien logistika yra daug daugiau nei klasikinė transporto, 

apyvartos ir saugojimo triada. Logistika tapo esminiu pramonės procesų veiksniu šiuolaikinėje globalizuotoje 

ekonomikoje ir prisiima atsakomybę už įvairias didėjančias užduotis pramoninėse, socialinėse ir ekonominėse srityse. 
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Logistika vis dažniau nagrinėja paslaugų portfelius, pagrįstus sistemos sprendimais dėl pridėtinės vertės pramonėje, todėl 

neapsiriboja vieno ir suskaidyto proceso optimizavimu. Logistikos naujovės integruoja prekių, žmonių, informacijos, 

energijos ir finansinių išteklių srauto dinamiką ir sukuria naujas bendradarbiavimo paslaugas, apimančias sudėtingus 

informacinių technologijų sprendimus. Manoma, kad šie, įvairiose srityse orientuoti, potencialai ateityje bus dar svarbesni 

kitiems sektoriams. Tikslas – didinti ilgalaikį išlaidų ir išteklių efektyvumą, taip pat ilgalaikį ateities socialinės ir 

ekonominės sistemos stabilumą ir atsparumą. Kuriant naujas logistikos paslaugų ir technologijų taikymo sritis, 

bendradarbiaujama su žinių gamyba ar kitomis kompetencijos sritimis ir pabrėžiamas tarpdisciplininis logistikos pobūdis, 

kaip taikomosios sistemos mokslas. Tai veda prie naujų logistikos sričių ekspertizės, panaudojant ir pritaikant logistikos 

metodus, kurie įrodė jų veiksmingumą jau išsivysčiusiose darbo srityse, taip pat kuriamos naujos paslaugų sritys ir verslo 

galimybės logistikos pramonės įmonėms (R.G. Poluha, 2016). 

Nagrinėjant logistiką galima teigti, kad tai yra sritis, kurioje darbas niekuomet nenutrūksta. Anksčiau logistika 

būdavo suprantama tik kaip karinė veikla, o šių dienų verslas jau yra sunkiai įsivaizduojamas be logistikos funkcijų, 

kurios apima materialiųjų srautų planavimo, organizavimo ir kontrolės procesus bei informacijos perdavimo apie jų 

judėjimą logistine sistema, norint įgyvendinti visus klientų poreikius. Remiantis autoriaus A. Graliaus duomenimis, vietoj 

verslo logistikos arba tiesiog logistikos gali būti vartojami tokie terminai: marketingo logistika, fizinis paskirstymas,  

medžiagų vadyba,  pramonės logistika (A. Garalis, 2003). 

Logistikos sampratą galima traktuoti kaip kompleksinį veiksnį, apimantį verslo aspektus iš teorinės ir praktinės 

pusės. Logistika gali siekti įmonės strateginių, taktinių bei operatyvinių tikslų, integruotai ir racionaliai kaštų bei prekių 

ir paslaugų kokybės požiūriu sprendžiant materialinių išteklių transportavimo, transformavimo bei aptarnavimo pagal 

vartotojo poreikius. „Logistikos valdymo sampratoje apibrėžiama įmonės veikla, kurioje apimamas žaliavų, nebaigtų 

produktų, gatavos produkcijos sandėliavimas ir srautų nuo įmonės tiekėjo iki galutinio vartotojo bei su tuo susijusios 

informacijos planavimas, įgyvendinimas ir efektyvumo kontroliavimo procesas, prisitaikantis prie vartotojų reikalavimų“ 

(Popluga, Radžele-Šulce, 2005; Braškienė, 2009). Logistikos reikšmė verslo įmonėse pasireiškia per pelno 

maksimizavimo siekius. Verslo įmonėse, logistikos pagalba yra strategiškai valdomos medžiagos, dalys, prekės bei 

informacijos srautai, užtikrinantys tų dalių, medžiagų, žaliavų, prekių ir t. t. įsigijimą, judėjimą ir saugojimą. Logistinis 

valdymo procesas įmonėms padeda užtikrinti jos veiklą, maksimizuoti pelną ir tikslingai įgyvendinti užsakymus, kurie iš 

siuntėjo patenka pas gavėją (Loo, 2005). 

Dažniausiai logistika pateikiama kaip, įmonės ūkinė organizacinė veikla, jungianti į vientisą sistemą ir 

optimizuojanti visas materialinio srauto grandis – nuo žaliavų ir įrenginių tiekimo iki produkcijos pateikimo pirkėjui – 

siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą ir sustiprinti jos konkurencines pozicijas. Taip pat, nemaža dalis literatūros 

šaltinių pateikia logistikos apibrėžimus, apimant ir informacijos srautų judėjimą. „Informacinė logistika yra susijusi su 

racionaliu informacinių srautų valdymu, naujų galimybių paieška bei reikiamos informacijos perdavimu reikiamu laiku,  

reikiamoje vietoje“ (Janulienė, 2005). 

Šio amžiaus ir tūkstantmečio pradžioje, logistikos, turizmo ir kelionių pramonė buvo, visame pasaulyje, 

dinamiškiausia veiklos sritis ir tuo pat metu svarbiausias darbo vietų sektoriaus generatorius. Tačiau kalbant apie turizmą 

ir žvelgiant iš ekonominės pusės, tai yra svarbus šaltinis tautos ekonomikos atsigavimui, šalyse turinčiose didelius turizmo 

išteklius ir tinkamai juos panaudojamus. Atsižvelgiant į tai, kad turizmo ištekliai yra beveik neišsemti, turizmas yra vienas 

iš ekonominių sektorių, turintis tikras ilgalaikės plėtros galimybes. Turizmas yra šalies kultūrinio, istorinio, folklorinio ir 

architektūrinio potencialo apsauga, išsaugojimas ir atkūrimas. 

Bėgant metams, žmonės keliavo vis dažniau, ir keliavimo tikslai tapo labai įvrairūs. Atsiradus dideliam turizmo 

interesui imta formuoti turizmą apibūdinančias sąvokas. Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija turizmo sąvoką 

apibūdina taip: „Turizmas yra socialinis, kultūrinis ir ekonominis reiškinys, kuris reiškia žmonių judėjimą šalyse arba 

vietovėse už jų įprastinės aplinkos, asmeniniais ar verslo bei profesiniais tikslais“ (Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo 

organizacija, 2017). Pasaulinis turizmo etikos kodeksas turizmo sąvoką apibrėžia:  „... veikla, dažniausiai siejama su 

poilsiu ir pramogomis, sportu ir galimybe naudotis kultūra bei gamta, todėl ji turi būti planuojama ir vykdoma kaip 

privilegijuota asmeninio ir kolektyvinio pasitenkinimo forma; jeigu vykdomas be išankstinio nusistatymo, turizmas yra 

nepakeičiamas savišvietos ir abipusės tolerancijos veiksnys, padedantis pažinti teisėtus skirtumus tarp tautų ir kultūrų bei 

jų įvairovę“ (Pasaulinis turizmo etikos kodeksas, 1999.). Turizmas - perspektyvi, sparčiai besivystanti verslo rūšis, 

teikianti paslaugas turistams.  

Lietuvoje turizmo plėtra pasižymėjo jau tarpukario laikais, o sovietmečiu turėjo svarbaus turizmo krašto įvaizdį. 

Lietuvos kurortai garsėjo visoje buvusioje Tarybinių Socialistinių Respublikų Sąjungoje. Lietuvos Respublikos Turizmo 

įstatyme turizmo paslaugos sąvoka apibrėžiama: „... savarankiška, už užmokestį turistams teikiama kelionių 

organizavimo, apgyvendinimo,  maitinimo, vežimo, turistų informavimo, pramogų ar kita paslauga.“ 
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Turizmas, tai viena iš sparčiausiai besivystančių sričių visame pasaulyje. Visų pirma, tai paslaugų pramonė, nes 

turizme negaminamos prekės, bet teikiamos paslaugos įvairioms žmonių grupėms. Tai yra įvairių tarpusavyje susijusių 

pramonės šakų ir prekybos vietų derinys, pavyzdžiui: maisto, transporto, apgyvendinimo ir kita. Tai sudėtingas verslas, 

nes jame dalyvauja daugybė socialinių ir ekonominių veiklų, kaip žmonių pritraukimas į lankytinas vietas, jų 

transportavimas, apgyvendinimas, maitinimas, pramogos ir kita. Viso šio proceso metu auga ir tobulėja ne tik šalies  

infrastruktūra, bet ir plėtojamas atitinkamas regionas.  

Turizmo industrija šiuo metu yra itin jautri hibridinė pramonė ir apima įvairias informacinės visuomenės savybes. 

Nors pagrindinis industrijos produktas yra fizinės paslaugos, kurios gaminamos ir vartojamos fiziniame pasaulyje, ne ką 

mažiau dominuoja ir informacinės paslaugos. Puiki informacijos ir fizinių paslaugų integracija yra iššūkis šiuolaikinei 

turizmo pramonei visame pasaulyje. Taigi, neatmetama, kad tai nemaža dalimi yra ir informacinis produktas. Pavyzdžiui, 

turizmo paskirties vieta turi būti unikali ir ne kasdieniška. Norint išbandyti ir suprasti turizmo produktą ar paslaugas reikia 

keliauti į vartojimo vietą, nes iš anksto to patirti ir apčiuopti negalima. Kadangi turizmo paslaugos yra naudojamos tik 

tuo metu, kai jos gaminamos, tai grindžiama tiekėjo ir vartotojo susitarimu ir pasitikėjimu. Sudarant sutartį su paslaugos 

tiekėju, vartotojas susipažįsta tik su abstrakčiu produkto modeliu. Taigi, sprendimų priėmimas ir vartojimas yra atskirti 

laiko ir erdvės. Tokias spragas gali įveikti informacija apie produktą, kurią vartotojas gali iš anksto gauti. Turizmo 

paslaugos ir produktas  remiasi pasitikėjimu, informacija ir komunikacija. 

Turizmas yra labai plati sritis, kuri vystėsi ir tobulėjo apie du šimtus metų iki šiandien dienos. Ten kur turizmas - 

ten yra paslaugos: apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, kelionių organizavimo, sveikatinimo ir kitos. 

Organizuojant paslaugas, jas galima derinti, tokiu atveju tai tampa paslaugų paketai. Dirbant su paslaugomis, jų 

organizavimu, labai svarbus kompetetingas personalas, kad gebėtų objektyviai įvertinti šiuolaikinio kliento lūkesčius. 

Klientams domintis paslaugomis, labai svarbus pirminis įspūdis, tai yra, aiškus ir tikslus informacijos pateikimas, nes 

paslauga dažniausiai yra neapčiuopiama. Sėkmingam turizmo paslaugos įgyvendinimui reikalingas nuoseklus planas, 

kaip ir kokias priemones bei veiksmus atlikti, kad tai būtų įgyvendinta. Toliau seka paslaugos organizavimas, remiantis 

parengtu nuosekliu planu, pradedama realizuoti paslauga. Realizacijai reikalingas personalas, sėkmingai veiklai - 

kvalifikuoti ir gerai savo drabą išmanatys darbuotojai, o viso to pagrindas - vadovas ir geras vadovavimas. Taip pat, 

reikiama visos eigos priežiūra, kad visi etapai vyktų taip, kaip buvo planuota. Viso šio proceso eigą sudaro logistikos 

valdymas. Logistikos valdymas apima paslaugų planavimą, organizavimą, valdymą (vadovavimą personalui) bei 

vykdomos veiklos priežiūrą. Šie komponentai glaudžiai susiję ir persipynę. Pagrindinis jungiamasis komponentas - tai  

informacija ir jos judėjimas. 

Aktualu išsiaiškinti šių dienų, turizmo paslaugų logistikos valdymo reikšmę bei informacijos svarbą. Šiuolaikinės 

informacijos supratimas atsirado XX amžiaus pradžioje. Šiuo laiku informacinės technologijos padarė nemenką įtaką 

ekonomikos plėtrai. Apibrėžiant žodį „informacija“, galima teigti, kad tai faktiniai duomenys ir tarp jų esantys ryšiai, 

nusakantys tam tikrą situaciją. Praktinėje veikloje svarbu aiškiai pateikti turimą ar norimą rasti informaciją. Turizmo 

versle informacija pateikiama grupuojant duomenis pagal tam tikrus kriterijus. Sąvoka „paslauga“ „yra pakankamai plati, 

apimanti veiklą nuo asmeninės paslaugos iki paslaugos kaip produkto sudedamosios dalies“ (Butnaru, Miller, 2012). 

Nemaža dalis teoretikų teigia, kad vieningai priimto ir visuotinai pripažinto apibrėžimo apie paslaugas ir jų prigimtį nėra. 

Svetikienė (2002) pateikia daugelio paslaugų srities tyrinėtojų apibendrintą sąvoką: „paslauga – tai prekė, kurios gamyba 

ir vartojimas vyksta tuo pačiu metu, kai dalyvauja vartotojas, ir kurios turinys bei kokybė priklauso nuo paslaugos teikėjo, 

paslaugos vartotojo ir tuo metu veikiančių kitų aplinkybių.“ Akivaizdu, kad paslaugos būna įvairios, viskas priklauso nuo 

pasirinktos veiklos. Vartojant turizmo paslaugas, vyrauja neapčiuopiamas patyrimas. Apibrėžiant paslaugą, kaip teigia 

Svetikienė (2002), Langvinienė, Vengrienė (2005), „turizmo srityje paprastai pabrėžiamos šios paslaugų savybės, kurios 

paprastai laikomos universaliomis: paslaugų neapčiuopiamumas, paslaugų nekaupiamumas, paslaugų neatsiejamumas, 

paslaugų kokybės kintamumas, paslaugų nuosavybės nebuvimas, paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė“. 

 Išanalizavus „informacijos“ ir „paslaugos“ sąvokas, galima jas sujungti ir nagrinėti kaip vienareikšmį teiginį – 

informacijos paslaugos, kurios sutelktos visuomeninėse informavimo priemonėse. Janulienė (2005) teigia, kad 

„informacijos paslaugas teikiančias organizacijas vienija tai, kad informacija teikiama tokia, kokios reikia vartotojams, 

norintiems funkcionuoti visuomenėje, ir tokios pageidaujamos informacijos neįmanoma gauti tiesiogiai iš aplinkos“. 

Janulienė (2005) išskiria informacinės logistikos apibrėžimą ir teigia, kad tai „susiję su racionaliu informacinių 

srautų valdymu, naujų galimybių paieška bei reikiamos informacijos perdavimu reikiamu laiku, reikiamoje vietoje“. 

Logistika rinkoje turi daug rūšių ir informacijos logistika yra tik viena iš daugelio, jos tikslas - perduoti kuo tikslesnę 

informaciją vartotojui, kuris vėliau įtakoja verslą. Minalga (2001) teigia, kad „informacijos logistikos pagrindas yra 

komunikacinės sistemos, kurių pagalba perduodama informacija“. Informacija turi būti aiški ir konkreti bei lengvai 

pasiekiama, esant perteklinei informacijai žmogus negali atsirinkti jam reikalingos informacijos arba pasirinkti tą, kuri 
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jam nereikšminga. Patikima informacija itin reikalinga tiek atvykstamajam tiek išvykstamajam turizmui, svarbu, kad 

Lietuvos ir užsienio turistai galėtų rasti kuo tikslesnę ir lengvai suprantamą informaciją apie pramogas, apgyvendinimo 

įstaigas, transportą, lankytinas vietas ir kita. Ne ką mažiau svarbu šalies ekonominė ir finansinė situacija, kuri apima 

valiutą, įvairių prekių ar paslaugų kainas ir kita. Inga Iždonaitė (2006) teigia, kad „informacijos logistika įrodė esanti 

dinamiška ir nuolat besiplėtojanti veikla, todėl informacijos logistika turi ypatingą reikšmę turizmo versle. Sprendžiant 

kokybiško informacijos perdavimo turizmo srityje problemą, svarbu pabrėžti turizmo verslo įmonių ir organizacijų 

iniciatyvos reikšmę šiame procese, kuris apima tiek valstybinio, tiek regioninio bei institucinio lygmenų turizmo verslo 

subjektus“.(žr. 1 pav.)  

 
 

1. pav. Turizmo informacinės logistikos galimybės (sudaryta autorės pagal Iždonaitė, 2006) 

 

„Aktualia ir kokybiška informacija bei jos perdavimu turi būti suinteresuotas Valstybinis turizmo departamentas. 

Jis inicijuoja žemesnių lygmenų turizmo informacijos logistikos procesą – regioninį ir institucinį, kurie toliau palaiko 

ryšius su atitinkamomis turizmo įmonėmis, agentūromis, centrais bei asociacijomis“ (Janulienė, 2005) (žr. 2 pav.). 

Efektyvios ir aktualios informacijos logistikos sistemos išvystymas ir pasiekiamumas priklauso nuo įmonių integracijos 

ir bendradarbiavimo supratimo. Svarbu, kad įmonės keistūsi informacija, duomenimis ir sureikšmintų informacijos 

judėjimą nuo turizmo paslaugos tiekėjo iki galutinio vartotojo.  

Turistams, ypatingai atvykusiems iš užsienio, kartais yra sunku ir problematiška rasti reikiamą informaciją apie 

pačią šalį, teikiamas paslaugas, pramogas, kainas ar kita, todėl tokia informacija turėtų pasirūpinti turizmo paslaugas 

teikiančios organizacijos, pavyzdžiui, turizmo informacijos centrai. 

  

VALSTYBINIS TD:

-Inicijuoti projektus;

-Inicijuoti unifikuotą informacijos perdavimo 
sistemą ne tik tarp verslo partnerių, bet ir 
vartotojams;

- Skatinti turizmo verslo dalyvius teikti kokybišką 
informaciją per įvairius kanalus.

TURIZMO ĮMONĖS:

-Iniciuoti reklaminius renginius

-Rengti akcijas, dalyvauti organizuojamuose 
renginiuose;

-Skelbti informaciją populiariuose spaudos 
leidiniuose ir kitose informavimo priemonėse.

VIETOS VALDŽIA:

-Perduoti informaciją dalyvaujant projektuose, 
organizuojant įvairius renginius, pasitelkiant 
masines informavimo priemones;

-Finansuoti informacijos perdavimą, skatinti 
organizuoti turizmo įmonių renginius.

KITOS ĮMONĖS:

-Bendradarbiauti su turizmo įmonėmis;

-Sudaryti turistines grupes ir teikti informaciją 
turizmo agentūroms;

-Pasirūpinti informacijos sklaida per spaudą ir 
kitas masines informavimo priemones.

Turizmo paslaugų 
informacijos logistikos 

galimybės
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2. pav. Turizmo informacinės logistikos iniciatyvos proceso hierarchija (sudaryta autorės pagal Janulienė, 

2005) 

Apibendrinant nagrinėtą literatūrą, galima išskirti turizmo paslaugų logistikos valdymo tobulinimo kriterijus  ir 

teigti, kad turizmo paslaugų informacijos pateikimas yra itin svarbus turizmo paslaugų versle. (žr. 1 lentelė) Svarbi 

informacijos perdavimo sistema tarp turizmo paslaugas teikiančių įmonių bei pats informacijos pateikimas.  

 

1 lentelė. Turizmo paslaugų įmonių logistikos valdymo tobulinimo kriterijai (sudaryta autoriaus) 

 

Kriterijai Prielaidos 

Informacija 
Informacijos pateikimo forma,  judėjimas, pasiekiamumas, 

aiškumas. 

Personalas 
Personalo kompetencijos lygis, kvalifikacijos kėlimo būdai, 

darbo našumas. 

Klientai Kliento poreikio patenkinimas, paslaugų kokybė, srautas. 

Turizmo paslaugų įmonių logistikos valdyme svarbus informacijos judėjimas, jos aiškumas ir prieinamumas, taip 

pat personalas, kuris inicijuoja, vykdo ir valdo visas operacijas ir pagrindinis verslo motyvatorius klientai, jų poreikiai, 

interesai ir jų patenkinimas. Turizmo informacijos logistikos komunikacinė sistema privalo užtikrinti informacijos 

judėjimą visomis kryptimis ir atitikti komunikacinės sistemos reikalavimus, kad kiekvienas vartotojas galėtų lengvai 

prieiti ir suprasti teikiamą informaciją. Valstybinis turizmo departamentas turi būti pagrindinis atskaitos taškas, kuris turi 

inicijuoti žemesnių lygmenų turizmo informacijos logistikos procesą – regioninį ir institucinį. Ne ką mažiau svarbus 

gebėjimas pateisinti šiuolaikinio kliento lūkesčius paslaugų pateikime, neatsilikti ir koja kojon žengti su šios dienos turisto 

interesais. Todėl įmonė privalo turėti kompetetingą ir aukštos kvalifikacijos personalą, kuris užtikrintų sklandų įmonės 

darbą.  

Išvados 

Logistika yra tam tikrų srautų valdymas nuo išteklių kilmės vietos ir vartojimo vietos, kad kiek įmanoma labiau 

patenkintų klientų reikalavimus. Logistikos ir turizmo valdomi ištekliai gali apimti fizinius daiktus: maistas, medžiagos, 

gyvūnai, transportas, įranga ir skysčiai, taip pat abstrakčius elementus, tokius kaip laikas ir informacija, tai yra įvairių 

tarpusavyje susijusių pramonės šakų ir prekybos vietų derinys. Logistika ir turizmas gali būti nusakoma kaip, įmonės 

ūkinė organizacinė veikla, jungianti į vientisą sistemą ir optimizuojanti visas materialinio srauto grandis – nuo žaliavų ir 

įrenginių tiekimo iki produkcijos pateikimo pirkėjui arba nuo paslaugos paketo sudarymo iki paketo pateikimo vartotojui 

ir jo išnaudojimo – siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą ir sustiprinti jos konkurencines pozicijas. Tai sudėtingas 

verslas, nes jame dalyvauja daugybė socialinių ir ekonominių veiklų: žmonių pritraukimas į lankytinas vietas,  jų 

transportavimas, apgyvendinimas, maitinimas, pramogos ir kitų poreikių patenkinimas.  
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Turizmo paslaugų logistikos valdymas apima tiekimo grandines, kurios planuoja, įgyvendina ir kontroliuoja 

veiksmingus prekių, paslaugų ir su tuo susijusios informacijos srautus ir sandėliavimą tarp išteklių kilmės vietos ir 

vartojimo vietos, kad atitiktų kliento poreikius. 

Atlikus literatūros analizę išskiriami turizmo paslaugų logistikos valdymo tobulinimo pagrindiniai kriterijai: 

informacija, personalas, klientai. Galima teigti, kad įmonės norinčios tobulinti logistikos valdymą turi atkreipti dėmesį į 

informacijos judėjimą, jos aiškumą, prieinamumą, pateikimo formą kiento atžvilgiu. Svarbus personalo darbas, jo 

kompetencija, kvalifikacija, požiūris į darbą, darbo atlikimas. Išskiriamas svarbiausias momentas, tai klientai, svarbus 

kliento poreikio patenkinimas. 
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Summary 

 

THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF TOURISM SERVICE LOGISTICS MANAGEMENT 
 

          The tourism business is a fast growing and promising area in the world. This industry, in a way, is a image of the country, 

infrastructure development, creation of new jobs, attraction of foreign currency, increase of national income. However, one of the key 

areas for the successful operation of tourism service companies is the logistics system that operates in them, which combines the 
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creation of rational services, the planning and execution of service processes. Fast developing and improving information technology 

and trade processes, everyday becoming more complicated the country's economic reforms, should be special meaning to take branch 

of management science - logistics and its use. Also, an important moment in encouraging companies and organizations to successfully 

develop activities that help attract and retain markets is the professional staffing and appropriate information flow within and outside 

the company. These aspects are the image of the company, which directly affects productivity, profit growth, customer satisfaction.  

Therefore, it is necessary to ensure smooth management of the company, which results in successful processes in the companies. The 

purpose of the research is to after analyzing the theoretical assumptions of tourism service logistics management, to distinguish the 

main indicators for improvement of tourism services logistics. 

           

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Vytautas Pilipavičius, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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PASKIRSTYMO LOGISTIKOS SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS 

 

Gabrielė Rudytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Šiuolaikinės organizacijos veikia ypač dinamiškoje, nuolatos kintančioje politinėje, socialinėje ir ekonominėje 

erdvėje. Pasaulinė gamybos bei prekybos globalizacija daro didžiulę įtaką logistikos valdymo sprendimams. Nuolatinis 

tobulėjimas, žinios, išskirtiniai sugebėjimai yra sėkmingo verslo prielaidos šiuolaikinėje visuomenėje. 

 Siekiant, kad verslo įmonės sėkmingai dirbtų, reikia ieškoti būdų, kaip tobulinti įmonėje vykdomus procesus tam, 

kad būtų visapusiškai išnaudojamos atsirandančios galimybės ir prisitaikoma prie besikeičiančių sąlygų. Sparčiai augant 

ekonomikai, plečiantis rinkai, didėja ir prekių srautai, kuriuos kuria įmonių  apsirūpinimas įvairiais ištekliais ir prekių 

paskirstymas rinkoje. 

Prekių paskirstymo būdai daro esminį poveikį gamintojo išlaidoms, pajamoms, o taip pat įmonės įvaizdžiui. 

Paskirstymo logistika privalo tenkinti prekių paskirstymo trukmės, tiekimo lankstumo ir medžiagų bei prekių srauto 

komplektiškumo reikalavimus (Minalga, 2009). Nuo to kaip valdomas prekių paskirstymas, priklauso ne tik prekių 

judėjimo iki vartotojo greitis, bet ir pristatymo patikimumas ir lankstumas. Netinkamai valdant prekių srautus, prekės gali 

patekti ne ten kur reikia, prekių judėjimas gali tapti labai brangiu. Blogai organizuojamas prekių paskirstymas mažina 

klientų pasitenkinimo lygį, didina įmonės kaštus, daro neigiamą poveikį įmonės bei jos prekių įvaizdžiui, nesuteikia 

norimų rezultatų realizuojant prekes. Todėl svarbu išsiaiškinti prekių judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo organizavimo 

spragas siekiant, kad procesas užtikrintų paklausos patenkinimą esant aukštam operatyvumui, lanksčiausiai ir 

patikimiausiu būdu. 

Tyrimo objektas: paskirstymo logistikos sistema. 

Darbo tikslas: išanalizavus paskirstymo logistikos sistemos svarbiausius komponentus pateikti paskirstymo 

organizavimo tobulinimo kryptis. 

Tikslui pasiekti iškelti šie svarbiausi uždaviniai: 

1. Išanalizuoti paskirstymo svarbą logistikos grandinėje. 

2. Atskleisti paskirstymo logistikos uždavinius ir funkcijas. 

3. Pateikti paskirstymo logistikos sistemos tobulinimo kryptis. 

Tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė ir sintezė. 

 

Rezultatai 
 

Paskirstymo logistika atlieka labai reikšmingą vaidmenį logistikos grandinėje. Paskirstymas yra labai svarbus 

bruožas pramoniniam ir ekonominiam gyvenimui jau daugybę metų. Tai yra ne tik siejama su fiziniu prekių judėjimu nuo 

gamintojo iki vartotojo, bet ir organizuotu prekės paruošimu – suderinimu su erdvės ir laiko nesutapimu tarp gamybos ir 

prekių paruošimo. T. Rozine (2012) teigia, kad paskirstymo logistika yra bendros logistikos sistemos dalis, kuri 

racionalizuoja fizinį produkcijos perkėlimą vartotojui, analizuoja paskutinio prekių judėjimo etapo sisteminį ryšį su 

ankstesniais etapais. O. B. Mesnikova (2016) paskirstymo logistiką analizuoja trimis kryptimis: kaip mokslą, kaip 

valdymo koncepciją ir kaip veiklos pavidalą. Ji teigia, kad ,,paskirstymo logistika apima planavimo, organizavimo, 

kontrolės, analizės, reguliavimo, ir stimuliavimo procesus, realizacijos, pakėlimo ir produkcijos bei prekių saugojimo 

procesuose, o taip susietus su jais informacinius, teisinius ir finansinius procesus.“  

Pasak R. Minalgos (2005) kai kurie autoriai paskirstymo logistiką sieja su fiziniu prekių pristatymu gavėjui arba 

su marketingo logistika, kuri apibūdinama veiksmais, susijusiais su fizinių prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo. 

,,Prekių paskirstymas yra komplekso elementas, o klientų aptarnavimo lygis priklauso logistikos sričiai ir apibūdinamas 

taip: tai įmonės marketingo logistikos rezultatas, kurį apibūdina tiekimų terminai, jo patikimumas, lankstumas ir prekių 

pristatymo kokybė“ (Minalga, 2005).  

Paskirstymas yra labai svarbus aspektas logistikos sistemoje, sudarantis didžiąją dalį kaštų. Gebėjimas tinkamai 

suvokti paskirstymo funkcijas ir jas optimizuoti, gali padėti minimizuojant sąnaudas ir maksimizuojant pelną.  



 326  

  

  

A. M. Gadžinski (2011) mano, kad pagrindinę vietą paskirstymo logistikoje užima materialių srautų valdymo 

uždaviniai, kurie sprendžiami jau gatavos produkcijos judėjimo iki vartotojo procese. Jis teigia, kad norit išspręsti šiuos 

uždavinius, būtina rasti atsakymus į klausimus:  

• pagal kokį kanalą pateikti produkciją iki vartotojo; 

• kokiu maršrutu išsiųsti; 

• ar reikalingas logistinių sandėlių tinklas, jeigu taip, tai koks, kur ir kiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Paskirstymo logistikos tikslas ir uždaviniai (sudaryta autorės) 

Dauguma autorių: A. M. Gadžinski (2011), U. A. Drožin (2007), T. Rozine (2012), O. B. Mesnikova (2016) ir kiti 

paskirstymo logistikos uždavinius analizuoja makro ir mikro lygiu (žiūrėti 1 pav.). Jie teigia, kad uždavinių sudėtis 

priklauso nuo logistinės sistemos išsivystymo lygio. 

Paskirstymo logistikos pagrindines funkcijas autoriai apibūdina skirtingai, I. Meidutė (2012) logistikos funkcijoms 

priskiria: užsakymo ruošimas ir pristatymas, klientų aptarnavimas, produkcijos sandėliavimas ir krovinių apdorojimas 

paskirstymo tinkle, užsakymų pristatymas galutiniam vartotojui, atsargų valdymas paskirstymo sistemoje, pakavimas, 

grąžintų produktų valdymas. Siekiant, kad šie procesai tinkamai funkcionuotų ir leistų padidinti įmonės efektyvumą yra 

svarbu užtikrinti jų tarpusavio veiksmų suderinamumą tinkamai komunikuojant kiekvienoje grandyje išvengiant 

nesusipratimų, akcentuoti į bendro tikslo siekimą. 

O. B. Mesnikova (2016) paskirstymo logistikos funkcijoms priskiria: distribucinių kanalų ir tinklo organizacinės 

struktūros reikšmingumas; distribucininę centrų (bazė, sandėlių) nustatymas; kainodara; produkcijos gražintinos taros ir 

atliekų transportavimas; sandėliavimas, saugojimas ir produkcijos krovinių pertvarkymas sandėlinėje sistemoje; atsargų 

valdymas, konsolidavimas ir prekių išskirstymas; prekių saugumo ir gamybos užtikrinimas, rizikų draudimas; produkcijos 

kokybės ir logistinių standartų prisitaikymas; monitoringas ir informacinis – kompiuterinis logistinis aktyvumas ir t.t  

Įvertinant bendras parskirstymo logistikos funkcijas galima išskirti tris paskirstymo aspektus (žr. 2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Paskirstymo logistikos funkcijos (sudaryta autorės)               

Paskirstymo logistikos funkcijų laikymasis reikalauja nuoseklaus proceso užtikrinimo vykdymo. Siekiant tinkamai 

užtikrinti paskirstymo procesą, pirmiausiai svarbu sudaryti planus, pasirinkti tinkamiausius paskirstymo kanalus, sudaryti 

išlaidų sąmatą. Suplanavus pagrindinius uždavinius svarbu tinkamai juos organizuoti bei siekiant efektyvesnio darbo, 

Paskirstymo logistikos tikslas: logistikos pajėgumo ir 

jos komponentų, tai yra logistikos paslaugų ir kaštų, 

optimizavimas. 

Paskirstymo logistikos 

uždaviniai: 

Mikro lygiu: realizacijos proceso planavimas; 

užsakymų gavimo ir apdorojimo organizavimas; 

pakuotės pavidalo pasirinkimas; sprendimo dėl 

komplektacijos priėmimas, produkcijos išsiuntimo 

organizavimas; pristatymo ir transportavimo kontrolės 

organizavimas; po realizacinio aptarnavimo 

organizavimas 

Makro lygiu: materialinio srautų logistinių 

kanalų struktūros pasirinkimas; optimalaus kiekio 

paskirstymo centrų aptarnaujamoje teritorijoje 

nustatymas; optimalios paskirstymo centrų 

išdėstymo vietos aptarnaujamoje teritorijoje 

nustatymas, kiti uždaviniai, susieti su materialinių 

srautų prieinamumo procesų valdymu rajone, 

šalyje, tarptautiniu mastu. 

 

Paskirstymo logistikos funkcijos 

Komercinis paskirstymas. 

 Tai realizavimo veiklos 

valdymas, tai yra išpildymas 

realizavimo analizės, planavimo, 

kontrolės ir reguliavimo funkcijų. Šį 

aspektą galima vertinti kaip 

ekonominį. 

 

Fizinis paskirstymas. 

Saugojimo, transportavimo, 

sandėliavimo funkcijų, tai yra 

gatavų galimų fizinio pakėlimo nuo 

jų atsiradimo vietos iki jų vartojimo 

vietos planavimo ir kontrolės 

veikla. Šį aspektą galima vertinti 

kaip technologiniu. 

 

Kanalinis paskirstymas. 

Tai projektavimas ir pasirinkimas 

struktūros logistinių kanalų ir 

grandinių valdymas visumos 

organizacijų ar atskirtų asmenų, 

kurie prisiima sau ar perduoda 

kam nors kitam teisę į konkrečių 

prekių ar paslaugų nuosavybę, 

visame sekimo nuo gamintojo iki 

vartotojo kelyje.  
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išvengti tam tikrų klaidų, nesusipratimų, svarbu užtikrinti įmonės padalinių tarpusavio bendradarbiavimą. Taip pat nuolat 

reguliuoti ir stebėti padėtį. Tai yra vertinti rezultatus, kontroliuoti planus atsižvelgiant į pokyčius, skatinti darbuotojus bei 

vesti statistines apskaitas. Todėl pasak G. Stižienės ir G. Zauko (2014), paskirstymo valdymą galima suskirstyti į 

planavimą, organizavimą ir kontrolę (žr. 3 pav.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Paskirstymo valdymas (Sudaryta autorės pagal Stižienė, Zaukas, 2014) 

Nuo gamintojų iki vartotojų prekės keliauja įvairiais būdais. Šiame kelyje jos sugaišta tam tikrą laiką, pervežamos 

įvairiomis transporto priemonėmis, daug kur sandėliuojamos. Paprastai bent keletą kartų keičiasi ir tų prekių savininkas, 

kuris sprendžia, kur, kam ir kaip tas prekes parduoti. Dar daugiau žmonių ir organizacijų, netgi nebūdami tų prekių 

savininkai, prisideda prie jų skirstymo ir pardavimo. Nuo jų irgi priklauso įmonės veiklos sėkmė R. Minalga (2009). Taigi 

kiek dalyvauja tarpusavyje susijusių įmonių nuo gamintojo iki vartotojo procese galima spręsti reguliuojant paskirstymo 

kanalą. 

Paskirstymo kanalas – tai grandinė tarpusavyje susijusių įmonių, kurios dalyvauja prekių judėjimo nuo gamintojo 

iki vartotojo procese. Viena ar ta pati įmonė, realizuodama tas pačias prekes, gali naudoti įvairius kanalus. Skirtingi 

kanalai gali būti naudojami vietinėje ir užsienio rinkose, skirtingai gali būti pateikiamos prekės ir užsienio šalyse. Įmonė 

nuspręsdama kokį paskirstymo kanalą pasirinkti turi atlikti sprendimus dėl: 

• paskirstymo kanalo ilgio – paskirstymo kanale esančių prekybos tarpininkų skaičius; 

• paskirstymo sistemos pločio – toje pačioje pakopoje esančių tarpininkų skaičius; 

• bendradarbiavimo su kanalo dalyviais pobūdžio. 

Galima suskirstyti į keturis paskirstymo kanalo lygius. Nuliniame lygyje priskiriama kai gamintojas tiesiogiai, be 

tarpininkų parduoda vartotojui. Vieno lygio kai įsiterpia mažmenininkas, dviejų lygių – grandyje įsiterpia didmenininkas, 

mažmenininkas bei trijų lygių kai gamintojas perduoda didmenininkui, kuris perduoda smulkiam didmenininkui, o jis 

mažmenininkui ir tik tuomet patenkama vartotojui.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Tiesioginio gamintojų pardavimo mažmenininkams ryšių modelis (sudaryta autorės) 

 Analizuojant 4 pav. pateiktą, vieno lygio sistemos modelį, kai gamintojas tiesiogiai perduoda prekes 

mažmenininkams matoma, kad esant trims gamintojams (A, B, C) ir penkiems mažmenininkams, užsimezgama 15 ryšių. 

Šiuo atveju, kiekvienas gamintojas turi bendradarbiauti su penkiais mažmenininkais. Lyginant antrojo lygio sistemą, kai 

gamintojo kanale atsiranda didmenininkas ir mažmenininkas, buvo taip pat sudarytas bendradarbiavimo su tarpininkais 

modelis ( žiūrėti 5 pav. ) 

 

A B

  

C 

1

  

2

  

3 4 

GAMINTOJAI 

MAŽMENININKAI 

5 

PASKIRSTYMO 

VALDYMAS 

Plana

vimas 

Organiza

vimas 

Reguliav

imas 

• Pardavimo ir paskirstymo 

planų sudarymas 

• Paskirstymo kanalų 

pasirinkimas 

• Prekių judėjimo numatymas 

• Išlaidų sąmatų sudarymas 

 

• Prekių judėjimo kanalų tinklų 

organizavimas 

• Prekių pristatymo organizavimas 

• Priešsandorinis bei posandorinis 

vartotojų aptarnavimas 

• Prekybos atstovų organizavimas 

• Įmonės padalinių tarpusavio 

bendradarbiavimo užtikrinimas 

 

• Paskirstymo rezultatų 

vertinimas 

• Pardavimų planų 

vykdymo kontroliavimas 

• Paskirstymo 

kontroliavimas keičiantis 

vidinėms ar išorinėms 

aplinkybėms 

• Darbuotojų skatinimas  

• Statistinė apskaita 
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8 pav. Antrojo lygio paskirstymo kanalo ryšių modelis (sudaryta autorės) 

 

Pateiktame antrojo lygio paskirstymo bendradarbiavimo modelyje pastebima, kad esant tam pačiam gamintojų ir 

mažmenininkų skaičiumi, bet įsiterpus didmeninei įmonei, ryšių skaičius sumažėja ir siekia 10. Šiuo atveju vienam 

gamintojui užtenka vieno bendradarbiavimo kanalo (didmenininko), o lyginant su vieno lygio sistema, kuri turi 

bendradarbiauti su visais mažmenininkais jai reikia 5. Taigi įmonė pasirinkdama tam tikrą paskirstymo kanalo lygį ar 

lygius turi atsižvelgti į gaminamų prekių specifiką, kaštus, geresnės kontrolę, greitesnio reagavimo galimybę ir kita. 

Taip pat A. Masandukaitės (2008) teigimu, prekės gali būti realizuojamos per tam tikrus kanalus: 

• Komisiniai agentai. Jie atstovauja eksportuotojui užsienio rinkoje, randa pirkėją bei veda su juo derybas 

ir persiunčia užsakymą eksportuotojui. Svarbu paminėti, kad šie agentai neprisiima rizikos už pardavimus, stengiasi 

parduoti produkciją, nes gauna už tai komisinius. 

• Distributoriai. Šie tarpininkai skiriasi nuo komisinių tuo, kad tiesiogiai perka iš eksportuotojų prekes ir 

prisiima visą tolimesnę pardavimo riziką. Šių distributorių privalumas yra tas, kad gali geriau atstovauti pasirinktoje 

rinkoje ir greičiau patenkinti klientų užsakymus. O kuo greitesnis užsakymo laikas tuo pirkėjai bus labiau suinteresuoti 

bendradarbiauti. 

Siekiant išlikti konkurencingu, išlaikyti lojalius klientus, svarbu užtikrinti, kad paskirstymo organizavime šie 

veiksniai: pristatymo garantija, lankstumas, kokybė, pristatymo trukmė, informacijos užtikrinimas, modernių 

informacinių sistemų taikymas, veiktų nenutrūkstamai ir nuolat būtų tobulinami. Norint tai užtikrinti svarbu pasirinkti/ 

modifikuoti optimaliausią paskirstymo kanalą (žr. 6 pav.) 

 

 

 

 

6 pav. Optimaliausio paskirstymo kanalo pasirinkimo/modifikavimo modelis (sudaryta autorės) 

 

Renkantis optimaliausią paskirstymo logistikos organizavimo modelį, svarbu atlikti analizę, tai yra išanalizuoti 

vidinius (vartotojai, prekių ir paslaugų specifika, kompanijos ypatumai) bei išorinius veiksnius. Tuomet išanalizavus 

pasirinkti tinkamiausią paskirstymo būdą: tiesioginį, netiesioginį arba abu šiuos būdus. Renkantis prekes realizuoti per 

tarpininkus, pasirinkti prekybos vietų skaičių, kurie skirstomi į intensyvų ( kuo didesnis tarpininkų skaičius), atrankinis ( 

pagal tam tikrą požymį atrinkti tarpininkai) bei išskirtinį (tarpininkas aptarnauja tam tikro regiono vartotojus). Renkantis 

optimaliausią variantą svarbu atsakyti į tam tikrus klausimus, susijusius su preke, kompanija, konkurentais, paskirstymo 

Investavimas į modernias 
informacines sistemas

Prekybos vietų skaičiaus 
nustatymas

Įvertinti ir pasirinkti 
paskirstymo būdą

Analizė Išanalizuoti vidinius 
ir išorinius veiksnius

Tiesioginis Netiesiogini
s

Intensyvus

Įmonės 
pajėgumas  
užtikrinti 

reikiamą prekių 
kiekį

Optimizuoti 
transporto, 
parinkimą

Sandėlių 
tinklo 

optimizavimas

Atrankinis Išskirtinis

Riziką dėl 
mažo prekių 
padengimo 

tankio

A B

  

C

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

DIDMENININKAS 

MAŽMENININKAI 

GAMINTOJAI 

EDISOFT, Lean, Navision, NaviTrans, HANNA CRM 

ir t..t 

Optimaliausio 

varianto 

pasirinkimas 
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būdu ir pan. Pavyzdžiui: intensyviam paskirstymui ar įmonė pajėgi užtikrinti reikiamą prekių kiekį, pasirinkti 

optimaliausią transporto pasirinkimo variantą – nuomoti transportą, turėti savo ar samdyti transportavimo paslaugą. 

Apsvarstyti dėl sandėlio tinklo: ar reikalingi sandėliai, turėti savo, nuomoti, samdyti kaip paslaugą bei kita.  

Taip pat, tobulinant paskirstymo sistemą, svarbu nepamiršti investavimą į modernias informacines sistemas. A. 

Rushton, P. Croucher, P. Baker (2014) teigia, kad informacinės technologijos palengvina logistikos paslaugų teikimo 

veiksmingumą, todėl galima patikrinti, ar skirstymo operacija yra tinkama visiems tikslams pasiekti, padeda sekti 

operacijos planavimą ir kontrolę, siekiant, kad bet kokia informacija galėtų būti pasiekiama planavimo ir valdymo 

procesui. Kad būtų teikiamos priemonės, orientuotos į realius įmonės veiklos rezultatus, informacinės technologijos 

leidžia imtis veiksmų, kai operacijos neveikia statistiškai arba kai gali būti nustatytas galimas operacijos tobulinimas, tai 

leidžia tobulinti našumą ar išteklių naudojimo gerinimą. 

Taip pat siekiant, kad užsakymai vyktų sklandžiai, greitai ir tiksliai yra labai svarbu užtikrinti, kad užsakymų 

perdavimo būdas būtų kuo operatyvesnis. Tai padės sumažinti atsargas, išvengti klaidų ir palaikyti kuo aukštesnį klientų 

aptarnavimo lygį. Pagal R. Palšaitį (2010), žinoma kuo greitesnis, modernesnis užsakymų perdavimo būdas, tuo 

dažniausiai jis yra brangesnis, tačiau kaip ir R. Palšaitis minėjo, tai padeda ne tik suefektyvinti darbą, bet ir sumažinti 

atsargas. Šiai minčiai pritaria ir A. Garalis (2008), kompiuterinis procedūrų apdorojimas iki minimumo, lyginant su 

apdorojimu rankiniu būdu, sumažina personalų klaidų kiekį ir laiką, leidžia pasiekti didesnį lankstumą bei palengvina 

informacijos apdorojimą. 

 

Išvados 

Apibendrinant paskirstymo reikšmę logistikoje, galime teigti, kad paskirstymo logistika yra bendros logistikos 

sistemos dalis, viena iš trijų logistikos posistemių (aprūpinimo, gamybos, paskirstymo), kuri racionalizuoja fizinį 

produkcijos perkėlimą nuo galutinio gamybos taško iki vartotojo. Paskirstymo logistika – tai vadovavimas 

transportavimui, sandėliavimui ir visoms logistinėms operacijoms, vykdomoms produkcijos pateikimui iki vartotojo, 

atsižvelgiant į jo reikalavimus ir interesus procese, o kartu atitinkamos informacijos perdavimas, saugojimas ir 

apdorojimas.  

 Paskirstymo logistika yra viena reikšmingiausių grandžių, turinti didelės įtakos įmonės sėkmingai veiklai bei 

įmonės įvaizdžiui. Pagrindiniai paskirstymo uždaviniai skirstomi į mikro (užsakymo apdorojimo ir gavimo 

organizavimas, pakuotės pavidalo pasirinkimas, pristatymo ir transportavimo organizavimas ir t.t.) ir makro (optimalios 

paskirstymo centrų išdėstymo vietos aptarnaujamoje teritorijoje nustatymas, materialinio srautų logistinių kanalų 

struktūros pasirinkimas, optimalaus kiekio paskirstymo centrų aptarnaujamoje teritorijoje nustatymas) lygius. Pagrindinės 

paskirstymo logistikos funkcijas galima išskirti šias: paskirstymo kanalų sukūrimą ir valdymą bei fizinį prekių judėjimą 

– organizavimą. 

Kiek dalyvauja tarpusavyje susijusių įmonių nuo gamintojo iki vartotojo procese, reguliuoja paskirstymo kanalas, 

o tai turi didelę reikšmę kainų politikai, pardavimo skatinimo priemonėms, gamintojo kaštams ir pajamoms, įmonės bei 

jos prekių įvaizdžiui ir kita. Tiesioginis paskirstomas vykdomas tiesiogiai pirkėjui, o netiesioginiame paskirstyme įsiterpia 

tarpininkai: didmenininkai ir mažmenininkai, komisiniai agentai, distributoriai. Įmonė, realizuodama tas pačias prekes, 

gali naudoti įvairius paskirstymo kanalus. Įmonė pasirinkdama paskirstymo kanalą turi atsižvelgti į vidinius (vartotojų 

lūkesčiai, vartotojų tipai ir t. t.), išorinius (konkurentų skaičius, ekonominius ir teisinius faktorius t. t.), prekių ir paslaugų 

specifikos (prekės tipas, gaminamos produkcijos kiekis, paklausos patenkinimo lygis ir kita) bei kompanijos ypatumų 

(finansinė padėtis, rinkos dalis ir t. t.) veiksnius. 

Sėkmingam įmonės veiklos užtikrinimui svarbu tinkamai planuoti, organizuoti ir reguliuoti paskirstymo sistemą. 

Analizuojant paskirstymo organizavimą, nustatyta, kad vieni svarbiausių veiksnių, kuriuos galima tobulinti yra šie: 

pristatymo garantija, kokybė, lankstumas, pristatymo trukmė, informacijos užtikrinimas, modernių informacinių sistemų 

taikymas. Tobulinant šiuos veiksnius, svarbu atlikti tam tikras analizes, pasirinkti arba modifikuoti paskirstymo kanalą, 

kuris turės įtakos tolimesnei paskirstymo organizavimo sistemai. Taip pat investuoti į modernias informacines sistemas, 

kurios padeda kokybiškiau įgyvendinti visus tikslus, procesas tampa greitesnis, labiau koordinuotas, klaidų skaičius 

sumažėja, susidaro mažesni mokesčiai. Užsakymo procesas tampa operatyvesnis, tampa aukštesnis klientų pasitenkinimo 

lygis. Visa tai atveria įmonei galimybes būti lankstiems, konkurencingiems ir sėkmingiems. 
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Summary 

 

DISTRIBUTION LOGISTICS SYSTEM AND ITS IMPROVEMENT 
 

The way when the goods are distributed has a significant impact on the manufacturer's costs, revenue and the image of the 

company. Distribution logistics must meet the requirements for the distribution of goods supply flexibility and material and product 

flow completeness. From that the distribution of goods is governed not only by the speed of movement of goods, but also by the 

reliability and flexibility of delivery. Badly organized distribution of goods reduces customer satisfaction, increases company costs, 

adversely affects the image of the company and its products does not deliver the desired results in the realization of goods. Therefore 

it is important to clarify the gaps in the movement of goods from manufacturer to customer organization in order to ensure that the 

process delivers demand in a high degree of operational efficiency in the most flexible and reliable way. 

Aim: analyzing the distribution of the main components of the logistics system and provide directions for improving the 

organization of distribution. 

Tasks: 

1. Analyze the importance of distribution in the logistics chain. 

2. To reveal distribution logistics tasks and functions. 

3. Provide direction for the development of the distribution logistics system. 

Research methods: comparative analysis and synthesis of scientific literature and other information sources. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof .dr. Audrius Gargasas, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LOGISTINIO APTARNAVIMO ELEMEMTAI ĮMONĖJE 

 

Sigutė Sorakienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Didele dalimi bet kurios įmonės sėkmė priklauso nuo klientų aptarnavimo kokybės ir jų išlaikymo. Aukšto klientų 

aptarnavimo lygio siekis yra klientų logistinio aptarnavimo pagrindas, nes tai sukuria įmonės gaminamai prekei ar 

teikiamai paslaugai papildomą vertę. Kaip nurodo Fugate, Mentzer ir Stank (2010), įmonės klientų logistinis aptarnavimas 

sudaro prielaidas minimaliomis sąnaudomis patenkinti visus klientų poreikius. Šis klientų poreikių patenkinimas 

apsprendžia klientų aptarnavimo kokybę. Tinkamas kliento poreikių pateikti produkciją reikiamu laiku, į reikiamą vietą 

ir pageidaujamu kiekiu patenkinimas, užtikrina klientų pasitenkinimą. O klientų pasitenkinimas yra jų lojalumo įmonei 

pagrindas. Todėl klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas yra aktualus kiekvienos įmonės veiklos uždavinys.  

Logistinio klientų aptarnavimo klausimus analizavo visa eilė mokslininkų. Logistinio klientų aptarnavimo esmę 

atskleidė Leuschner, Charvet ir Rogers (2013). Logistinio klientų aptarnavimo elementus išskyrė Vargo (2011). 

Logistikos ir marketingo ryšį tyrė Minalga (2009), Daugherty (2011). Tačiau logistinio klientų aptarnavimo tobulinimo 

problema išlieka aktualia it šiandien kiekvienai įmonei. Šio straipsnio objektas yra klientų logistinis aptarnavimas, o 

pagrindinis tikslas - įvertinti logistinį klientų aptarnavimą UX X ir pateikti pasiūlymus šio aptarnavimo tobulinimui. 

Tyrimų rezultatai 

Logistikos tikslą Daugherty (2011) įvardina kaip siekį palengvinti gamybos ir pateikimo operacijas, patenkinti 

klientų reikalavimus, o kaip pagrindinį logistikos uždavinį minėtas autorius nurodo kliento išlaidų mažinimą ir jo lūkesčių 

patenkinimą, kad būtų pasiekti užsibrėžti verslo tikslai. Pagal Mentzer ir Gundlac (2010) logistika apima tokias įmonės 

veiklos sritis kaip sandėliavimas, atsargų valdymas ir kontrolė, pakavimas, transportavimas, tiekimas ir t.t. Kita vertus, 

logistikos valdymą reikia suprasti tiekimo grandinės valdymo procesą, apimantį materialinių ir informacinių srautų tarp 

įmonės ir klientų organizavimą, planavimą, judėjimą ir kontrolę. Tačiau, anot Bourlakis ir Melewar (2011), logistika jau 

nėra tik veiklos rūšis, kuri apima prekių sandėliavimą, jų paskirstymą ir transportavimą apimanti veiklos sritis. Šiuo metu 

logistika apjungia tokias veiklas kaip informacinės technologijos, finansai, marketingas, klientų aptarnavimas ir kt. 

Pagal Lindgreen, Hingley, Grant ir Morgan, R. (2012), marketingo ir logistikos funkcijos glaudžiai susijusios 

tokiose veiklose, kaip gamyba ir pardavimas. Gamybos veikloje, logistika padeda efektyviai panaudoti įmonės išteklius 

ir sudaro prielaidas darbo našumo augimui. Pardavimų veikloje įmonės marketingo funkcijas naudoja siekdamos aukšto 

klientų aptarnavimo lygio. Būtent klientų aptarnavimas, kaip teigia Edward, M., Sahadev (2011), ir yra marketingo ir 

logistikos sąlyčio taškas. 

Remiantis 1 pav. pateikta schema, marketingo paskirtis yra pagamintą produkciją nukreipti į paskirstymo kanalus 

ir ją parduoti. Tuo tarpu fiziniam prekių pristatymui klientui pasitelkiama logistika. Klientų aptarnavimas yra priskiriamas 

logistikos sričiai, o logistinį klientų aptarnavimą galima apibūdinti kaip įmonės logistinės veiklos rezultatą, o klientų 

aptarnavimo lygį nusako tokie parametrai, kaip užsakymo tiekimo terminai, sąlygų laikymasis, pristatymo kokybė ir 

lankstumas. Bendru atveju logistikos ir marketingo ryšio kontekste logistika vaidina svarbų vaidmenį ir atlieka tam tiras 

veiklas, kurių tikslas – sumažinti užsakymų pateikimo klientui sąnaudas, paskirstyti marketingo komplekso išteklius ir 

užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo lygį. Visa tai sudaro prielaidas įmonės pelningumo didėjimui. 
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1 pav. Logistikos ir marketingo ryšys 

Remiantis 1 lentelėje išskirtais klientų aptarnavimo elementais, galima padaryti išvadą, kad logistiniam klientų 

aptarnavimui, o taip pat jo kokybei daro įtaką kliento lūkesčio apie aptarnavimo lygį suvokimas. Aukštą klientų 

aptarnavimo lygį įmonė gali pasiekti tada, kai ji laikosi visų klientų aptarnavimo elementų. Toks laikymasis įmonei sudaro 

galimybes pritraukti ir išlaikyti pelningiausius klientus. Kiekvienam iš klientų aptarnavimo elementų yra svarbus laikas, 

per kurį įmonė reaguoja į klientų poreikius, t. y. laikas nuo kliento užsakymo pateikimo, iki šio užsakymo pateikimo. 

Laikas yra neatsiejamas logistinio klientų aptarnavimo dalis ir priklauso nuo visos eilės sandorio proceso veiksnių. 
 

1 lentelė. Klientų logistinio aptarnavimo elementai 

Elementai Turinys 

Elementai 

prieš sandorį 

Dokumentuota klientų aptarnavimo politika – ar ji žinoma įmonės vidinėje ir išorinėje 

aplinkoje; ar ji suprantama; ar ji konkreti; 

Organizacinė struktūra – ar egzistuoja klientų aptarnavimo tarnyba, koks klientų 

aptarnavimo kokybės kontrolės lygis; 

Prieinamumas – ar lengvai gali rasti informaciją apie įmonę, ar lengvai galima su ja susiekti; 

Sistemos lankstumas – kiek klientų aptarnavimo sistemą galima pritaikyti kiekvienam 

klientui. 

Sandorio 

elementai 

Užsakymo atlikimo laikas – kiek laiko trunka pateikti užsakymą vartotojui, kokie galimi 

nukrypimai; 

Prekės sandėlyje – koks paklausos procentas gali būti patenkintas atsargomis sandėlyje; 

Įvykdytų užsakymų dalis – koks užsakymų procentas įvykdomas laiku 

Informacinė užsakymo būsena – kaip greitai galima sureaguoti į užklausą ir pateikti 

reikiamą informaciją, ar klientai informuojami ar dėl informacijos jie kreipiasi patys; 

Elementai 

po sandorio 

Prekės stebėjimas/garantija – ar galima nustatyti jau įsigytų prekių buvimo vietą, ar galima 

pratęsti garantijos laiką iki kliento pageidaujamo; 

Atsarginių dalių turėjimas – koks atsarginių dalių sandėlyje lygis; 

Reagavimo laikas – kiek laiko reikia technikui atvykti pas klientą; koka gedimų, pašalintų 

iš pirmo karto, dalis; 

Kliento skundai, pretenzijos ir t.t. – koks nusiskundimų apdorojimo greitis; ar atliekami 

klientų pasitenkinimo įmonės reagavimo į nusiskundimus lygis. 

 

Logistinis klientų aptarnavimas įmonei turi didelę reikšmę, nes reikalinga suplanuoti ir atlikti darbus, kad būtų 

galima tinkamai aptarnauti vartotoją, t. y. patenkinti jo poreikius. Kadangi klientai turi skirtingus poreikius ir lūkesčius 

įmonės ir jos gaminamos produkcijos atžvilgiu, svarbu išsiaiškinti kiekvieno kliento poreikius. Tik tokiu atveju galima 
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veiklas suplanuoti tokiu būdu, kad klientas būtų patenkintas, o jo užsakymas pateiktas tinkamai. Išskiriami trys 

pagrindiniai klientų aptarnavimo elementai: užsakymo pateikimo elementai prieš sandorį, kurie apima prieinamumą, 

klientų aptarnavimo politiką, logistinio klientų aptarnavimo sistemos lankstumą. Logistinio klientų aptarnavimo sandorio 

elementai apima produkcijos pateikimą klientui. Logistinio klientų aptarnavimo elementai po sandorio yra susiję su 

garantijomis produkcijai, jos priežiūra po pateikimo, produkcijos grąžinimu, pretenzijomis ir nusiskundimais. 

Tam, kad įvertinti UAB X logistinį klientų aptaranavimą ir identifikuoti jo tobulinimo būdus, buvo pasirinktas 

kiekybinio tyrimo anketinės apklausos metodas. Šios apklausos pagalba buvo išsiaiškinta UAB X klientų nuomonė apie 

jų logistinį aptarnavimą. Anketinės apklausos metodas buvo pasirinktas dėl tokių jo privalumų kaip nedidelės laiko ir 

finansinės sąnaudos tyrimui atlikti, galimybė lengvai formalizuoti surinktus duomenis tolimesnei jų statistinei analizei. 

Apklausos anketa buvo paruošta remiantis 1 lentelėje išskirtais klientų logistinio aptarnavimo elementais, o taip pat 

Mosahab, Mahamad, Ramayah (2010) ir Fugate, Mentzer, Stank (2010) darbais.  

Anketą sudarė uždari klausimai, į kuriuos respondentai turėjo atsakyti pasirinkdami vieną iš jiems paruoštų 

atsakymo variantų. Uždari teiginiai leidžia pakankamai lengvai formalizuoti gautus duomenis, juos statistiškai analizuoti 

ir interpretuoti. Atrankos būdo pasirinkimą sąlygojo tai, kad pagal tyrimo specifiką reikalinga apklausti UAB X klientus, 

o tai reiškia, kad reikalinga naudotis paprastos atsitiktinės atrankos būdu. Paprasta atsitiktinė imtis, kuomet kiekvienas 

elementas turi vienodą tikimybę patekti į imtį. Apklausiamų klientų imties dydžiui apskaičiuoti naudojama Panioto 

formulė (Valackienė, Mikėnė, 2009). Iš viso UAB X aptarnauja 140 klientų. Todėl tam, kad gauti apklausos duomenis su 

5 proc. paklaida, reikėjo apklausti ne mažiau kaip 105 UAB X klientus. Apklausa vyko 2018 m. sausio 2–31 dienomis. 

Anketa patalpinta internete, įmonės klientai buvo pakviesti dalyvauti apklausoje. Buvo surinkta 98 užpildytos anketos. 

Anketų grįžtamumas – 95 proc. 

 

 
2 pav. Prieš sandorinio klientų aptarnavimo dimensijos apibendrinimas 

 

Apibendrinant klientų aptarnavimo elementų prieš sandorį vertinimą (2 pav.), galima padaryti išvadą, jog įmonė 

visas veiklas, kurios yra susijusios su klientų aptarnavimu dar prieš sandorio sudarymą vykdo tinkamai, nes visų klientų 

aptarnavimo prieš sandorį elementų vertinimų vidurkiai yra pakankamai aukšti. Geriausiai respondentai įvertino tai, kad 

informacija apie įmonę yra lengvai prieinama (vidurkis 4,62±0,61). Taip pat respondentai įvertinio tai, kad su įmonės 

atstovais yra lengva susiekti (vidurkis 4,55±0,57) atstovais lengva susisiekti, įmonė užsakymus priima operatyviai 

(vidurkis 4,44±0,75). Respondentų nuomone,  kiek silpniau vertinama nepakankamai lanksti klientų aptarnavimo sistema 

pristatant prekes (vidurkis 3,91±0,78). Todėl galima padaryti išvadą, kad siekdama pagerinti savo klientų logistinį 

aptarnavimą, UAB X prieš sandoriniame klientų aptarnavime turėtų gerinti užsakymų priėmimo operatyvumą ir 

individualų prekių pateikimą, nes šie elementai buvo įvertinti kaip silpniausi. 
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3 pav. Klientų aptarnavimo sandorio metu dimensijos vertinimas 

Geriausiai respondentai įvertino tokius klientų logistinio aptarnavimo elementus sandorio metu (3 pav.), kaip tai, 

jog įmonė visada iki galo vykdo savo įsipareigojimus (vidurkis 4,79±0,87), kad analizuojama įmonė visada pateikia 

reikiamus ir teisingus dokumentus (vidurkis 4,64±0,71), o taip pat tai, kad įmonė prekes visada pristato pagal nustatytus 

terminus (vidurki s4,64±0,86). Kaip silpniausius elementus respondentai įvertino tai, jo įmonė pagal kliento poreikį 

produkciją pristato greičiau (vidurkis 3,19±1,02), o taip pat tai, kad įmonė produkciją pristato nepažeisdama pakuotės 

(vidurkis 4,07±0,87).  

Tokiu būdu galima padaryti išvadą, kad klientai patenkinti logistiniu aptarnavimu sandorio metu. Respondentų 

požiūriu įmonė yra patikima tiek produkcijos pristatymo terminų, tiek informacijos apie produkciją pateikimo 

patikimumo ir išsamumo požiūriu. Siekiant dar geriau patenkinti klientų poreikius, įmonei reikėtų labiau atsižvelgti į 

klientų pageidavimus produkciją pristatyti anksčiau, o taip pat su produkcija jos pateikimo metu elgtis atsargiau. Visa tai 

padės įmonei mažinti nepatenkintų klientų skaičių, didinti jų pasitenkinimo laipsnį ir lojalumo lygį. Visa tai užtikrins 

įmonės pajamų ir pelno augimą ilguoju laikotarpiu. 

 
4 pav. Klientų aptarnavimo po sandorio dimensijos vertinimas 

Iš klientų logistinio aptarnavimo elementų (4 pav.), tyrimo dalyviai geriausiai įvertino tai, kad analizuojama įmonė 

atsako į visus kliento rūpimus klausimus jau pristačius prekes (vidurkis 4,37±0,61). Taip pakankamai teigiamai 

respondentai įvertino ir tokius elementus, kaip įmonės pasiruošimą priimti grąžinamas prekes (vidurkis 3,97±0,72) ir 

įmonės tinkamą` ir adekvatų reagavimą į nustatytus broko atvejus (vidurkis 3,90±0,77). Kiek silpniau respondentai 
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įvertino įmonės suteikiamą garantiją savo produkcijai (vidurkis 3,70±0,87), o taip pat įmonės teiravimąsi apie klientų 

pasitenkinimą logistiniu aptarnavimu (vidurkis 2,47±0,63). 

Apibendrinant klientų vertinimus, galima padaryti išvadą, kad klientai yra patenkinti tokiais logistinio aptarnavimo 

elementais po sandorio, kurie yra susiję su produkcijos grąžinimo galimybėmis, reakcija į broko atradimą, įvairių 

klausimų, susijusių su pateikta produkcija, sprendimu. Tačiau klientai nėra patenkinti teikiamos garantijos produkcijai 

terminais. Taip pat didelis trūkumas yra tai, kad įmonė praktiškai nesirūpina savo klientais po to, kai produkcija jiems 

pristatyta. Menkas dėmesio rodymas klientams mažina jų lojalumą įmonei, kas gali sukelti klientų perėjimą pas kitą 

produkcijos tiekėją ir analizuojamos įmonės pajamų sumažėjimą. 

Apibendrinant galima teigti, kad klientai pakankamai teigiamai vertina visas UAB X klientų logistinio 

aptarnavimo dimensijas. Iš klientų logistinio aptarnavimo prieš sandorį dimensijos klientai geriausiai vertina tai, kad 

įmonė lengvai surandama ir su jos atstovais yra lengva susiekti. Iš sandorio metu vykdomo logistinio klientų aptarnavimo 

dimensijos elementų respondentai geriausiai įvertino tai, kad UAB X visada pateikia teisingus dokumentus ir visada savo 

įsipareigojimus vykdo iki galo. Po sandorio UAB X nekelia problemų dėl vienokių ar kitokių priežasčių grąžinamo 

produkcijos ar identifikuoto broko. Tačiau respondentai identifikavo ir tam tikrus UAB X klientų logistinio aptarnavimo 

trūkumus, kurie mažina klientų pasitenkinimą ir lojalumą įmonei. UAB X nenoriai greitina produkcijos pristatymo 

klientui terminus ir sunkiai taikosi prie kliento nustatomų produkcijos pateikimo poreikių. Taip pat UAB X menkai 

rūpinasi savo klientais po to, kai produkcija jiems buvo jau pateikta. Visa ta gali turėti neigiamos įtakos įmonės pajamoms 

ir pelnui. 

 

Išvados 
 

Išskiriami trys pagrindiniai klientų aptarnavimo elementai: užsakymo pateikimo elementai prieš sandorį, kurie 

apima prieinamumą, klientų aptarnavimo politiką, logistinio klientų aptarnavimo sistemos lankstumą. Logistinio klientų 

aptarnavimo sandorio elementai apima produkcijos pateikimą klientui. Logistinio klientų aptarnavimo elementai po 

sandorio yra susiję su garantijomis produkcijai, jos priežiūra po pateikimo, produkcijos grąžinimu, pretenzijomis ir 

nusiskundimais. 

Siekdama pagerinti savo klientų logistinį aptarnavimą, UAB X priešsandoriniame klientų aptarnavime turėtų 

gerinti užsakymų priėmimo operatyvumą ir individualų prekių pateikimą, nes šie elementai buvo įvertinti kaip silpniausi. 

Klientai patenkinti logistiniu aptarnavimu sandorio metu. Respondentų požiūriu įmonė yra patikima tiek 

produkcijos pristatymo terminų, tiek informacijos apie produkciją pateikimo patikimumo ir išsamumo požiūriu. Siekiant 

dar geriau patenkinti klientų poreikius, įmonei reikėtų labiau atsižvelgti į klientų pageidavimus produkciją pristatyti 

anksčiau, o taip pat su produkcija jos pateikimo metu elgtis atsargiau. 

Klientai yra patenkinti tokiais logistinio aptarnavimo elementais po sandorio, kurie yra susiję su produkcijos 

grąžinimo galimybėmis, reakcija į broko atradimą, įvairių klausimų, susijusių su pateikta produkcija, sprendimu. Tačiau 

klientai nėra patenkinti teikiamos garantijos produkcijai terminais. 
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Summary 

LOGISTIC CUSTOMER SERVICE 

The object of this article is customer logistics, and the main objective is to evaluate logistics customer service UAB X and to 

submit proposals for the improvement of this service. Customers appreciate the logistical support dimensions of the clients of UAB X 

quite satisfactorily. From clients logistics support to the transaction dimension, customers are best appreciated by the fact that the 

company is easy to find and easy to contact with its agents. Respondents from the logistics customer dimension dimension of the 

transaction responded best to the fact that UAB X always provides the correct documentation and always carries out its obligations to 

the full. After the transaction, UAB X does not cause problems due to one or another reason for returned products or identified frosts. 

However, the respondents also identified certain logistical service failures of UAB X clients, which reduced customer satisfaction and 

loyalty to the company. UAB X is reluctant to speed up the delivery of the product to the client and is hard to apply to customer-defined 

production needs. Also, UAB X does not care much about its customers after the products have already been delivered to them. All of 

this can have a negative impact on the company's earnings and profits. 

 

Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Jolita Grėblikaitė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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PASLAUGŲ TEIKIMO CENTRŲ LOGISTIKOS GERINIMO GALIMYBĖS 

Aida Suslovaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Procesų infrastruktūros dėka pasaulinės konkurencinės rinkos sąlygomis užtikrinamas nuolatinis pridėtinės vertės 

tiekimas vartotojui. Taip pat tai yra pagrindinis elementas, norint išnaudoti masto efekto teikiamus privalumus. 

Atsižvelgiant į išorinėje verslo aplinkoje vykstančius pokyčius ir tendencijas, yra – formuojama įmonių procesų 

infrastruktūra, siekiant pagerinti logistikos procesus ir išlaikyti konkurencingumą rinkoje. Didėjanti konkurencija ne tik 

skatina įmones tobulinti savo vidaus operacijas ir procesų valdymą, bet ir sutelkti dėmesį į jų tiekėjų integraciją į bendrą 

vertės proceso grandinę.  

Sparčiai augant pasaulinei paslaugų ekonomikai, logistikos paslaugų teikėjai yra įprasta daugelio pramonės šakų 

praktika. Logistikos paslaugų centrai yra specifinė logistikos klasterio forma, kurie laikomi verslo generatoriais, 

reklamuojančių integruotų ir aukštos kokybės logistikos paslaugų plėtrą. Logistikos paslaugų centrai susiduria suvis 

sudėtingesne konkurencija, ypač dėl įvairių ir sparčiai kintančių klientų reikalavimų. 

Tyrimo problema – kaip turi būti organizuojami paslaugų teikimo centrų logistikos procesai, kad būtų 

optimizuotos logistikos paslaugos ir pagerinta aptarnavimo kokybė? 

Straipsnio tikslas – išnagrinėjus paslaugų teikimo centrų logistikos procesų organizavimą, pateikti logistikos 

procesų gerinimo būdus.  

Uždaviniai: 1. Aptarti teorines logistikos procesų organizavimo eigos nuostatas. 2. Išnagrinėti paslaugų teikimo 

centrų logistikos procesų organizavimą. 3. Nustatyti logistikos paslaugų vertės kūrimo metodus. 

Tyrimo objektas. Logistinių procesų organizavimas paslaugų teikimo centruose. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas, sisteminė ir loginė analizė bei sintezė. 

Straipsnio temos ištirtumo lygis – mokslinėje literatūroje aptinkami logistinių procesų tyrimai atlikti gamybos 

sektoriuje, tačiau pasigendama atliktų tyrimų paslaugų sektoriuje. Kuriais būtų nustatyti veiksniai turintys įtakos 

galutiniam pirkėjo apsisprendimui ir klientų lūkesčių analizės.  

 

Tyrimų rezultatai 
 

Atlikta literatūros šaltinių analizė leidžia daryti išvadą, kad proceso samprata tiesiogiai priklauso nuo konteksto, 

kuriame ji vartojama. Ir nors nė vieno iš gausių proceso apibrėžimų nebūtų galima laikyti galutiniu ir išbaigtu, procesą 

itin svarbu suvokti kaip sistemą, padedančią įgyvendinti verslo tikslus, kuriant logiškai susijusių veiksmų seką. Glaustai 

apibūdintos logistikos proceso sąvokos pateikiamos 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Logistikos proceso sampratų palyginimas (sudaryta autorės remiantis Klimas ir kt.) 
 

Šaltinis Metai Logistikos proceso apibrėžime akcentuojama 

Klimas, 

Ruževičius  
2009 

Procesu vadinama tarpusavyje susijusių ar sąveikaujančių 

organizacijos veiksmų visuma, kuri gavinius paverčia rezultatais 

(produktu). 

Joshi 2007 
Logistiniai procesai sprendžia daugybę gamybos aspektų, 

skaičiuojant kokybę, išlaidas ir laiką. 

Paiva  ir kt. 2008 
Logistinis procesas yra skirtas atrasti geriausią produkcijos gamybos 

ir platinimo sprendimą. 

Yongjae  2017 Logistikos procesas susideda iš logistikos operacijų. 

Gudas  2012 
Darbo srautas organizacinėje sistemoje tarp išorinio tiekėjo bei 

išorinio vartotojo nurodantis didžiausias veikos vienetas 

Hohenstein, 

Feisel, Hartmann  

 

 2014 

Logistikos procesas yra savarankiška sistema. Skirtingais procesais 

siekiama vieno organizacijos tikslo, kiekvienos veiklos procesai paveikia 

logistikos veiklą vienaip ar kitaip. 

Furstenau 2008 
Procesas – tai sistema, padedanti įgyvendinti verslo tikslus, kuriant 

logiškai susijusių veiksmų seką. 

Iš 1 lentelės matyti, kad logistikos proceso apibrėžimuose aiškiai išreikštas pagrindinis logistikos proceso tikslas 

- palengvinti it atrasti geriausią produkcijos gamybos ir platinimo sprendimą. Minėtų autorių nuomone, logistikos 
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procesas susideda iš logistikos operacijų tokių kaip pakrovimas-iškrovimas, krovinių pervežimas, rūšiavimas ir 

komplektavimas, informacijos surinkimas ir pan. Pasak Hohenstein N., Feisel E., Hartmann E. (2014), logistikos procesai 

yra savarankiška sistema, kurios kiekvienas veiklos procesas turi tam tikrą poveikį logistikos veiklai. 

Logistinių procesų efektyvumas priklauso nuo logistinių operacijų sėkmingo atlikimo. Operacijos gali būti 

gamybos ir logistikos operacijos bei paslaugų teikimo operacijos (1 pav.).  

 

 
1pav.  Logistikos operacijos gamyboje ir paslaugose (Sližienė, Zauka, 2013) 

Gamybos ir logistikos operacijos yra tiekėjų, gamintojų, paskirstytojų ir vartotojų veiklos ir tiekimo, kaupimo, 

gamybos ir paskirstymo procesai. Teikimo ir gamybos procesai yra susieti su įėjimo procesais, vartotojai – su išėjimo 

procesais. Transformacijos gali būti atsietos nuo vartotojų ir tiekėjų. Operacijos į paslaugų teikimą orientuotose sistemose 

skiriasi nuo gamybos tuo, kad vartotojas yra glaudžiau susietas ne tik su proceso išėjimais, bet ir su įėjimais, o paslaugų 

transformavimo išėjime nėra jokio atsargų kaupimo ir saugojimo (Stungurienė, 2010). 
Proceso modeliavimas transportuojant produktą iš taško a į tašką b vadinama operacijų valdymu. Dauguma 

įmonėje atliekamų operacijų, sudaro logistinį procesą. Pasak N. Slack ir kt. (2007), operacijų valdymas pasireiškia išteklių 

kontroliavime, produktų gamyboje, produktų ir paslaugų pristatyme vartotojams. S. Stungurienė (2008) teigia, kad 

operacijų valdymas yra siejamas su transformacijos proceso valdymu. Operacijų valdymo objektu bet kurioje realioje 

sistemoje gali būti transformavimo procesas, kurį sudaro pagrindinės transformacijos proceso funkcijos ir komponentai, 

jų tinkamas naudojimas ar elgsena lemia viso proceso tikslo įgyvendinimo kokybę. Transformacijos proceso vyksmui 

būtini išteklių srautai ir išėjimų srautai. Visos operacijos gamina (suformuoja) produktus ir paslaugas, keičiant išteklius į 

rezultatus. Tai atliekama naudojant įėjimus ir išėjimus transformacijos procese. Įėjimai transformacijos procese gali būti 

žaliavos, pastatai, gamybos priemonės, technologijos, duomenys, informacija. Operacijos yra procesai, kuriuose 

naudojami įėjimo ištekliai norint transformuoti procesų įėjimo išteklius į išėjimus - produktus ir paslaugas. 

Įmonėms tampa vis sunkiau išlaikyti konkurencinį pranašumą. Auga klientų poreikis vis labiau individualizuoti 

produktus ir paslaugas. Įmonės ieško naujų ir novatoriškų būdų pasiekti  konkurencinį pranašumą. Vienas iš būdų pasiekti 

konkurencinį pranašumą yra logistikos paslaugos. Logistikos paslaugos yra unikalios tuo, kad apima ribas tarp 

prekių/paslaugų tiekėjų ir klientų ir tampa vis svarbesniu veiksniu tiekimo grandinės operacijų planavimui ir 

organizavimui. Logistikos paslaugos gali būti naudojamos siekiant glaudesnių santykių su klientais. 

Pasak A. Šimkaus ir L. Pilelienės (2010), paslauga yra sunkiai apčiuopiama, vartojimas ir teikimas vyksta tuo 

pačiu metu. Vienlaikiškumas, įvairumas, netvarumas ir ne apčiuopiamumas yra dažniausiai sutinkami paslaugos 

išskirtinumo bruožai. Išskiriami penki pagrindiniai tarpusavyje susieti logistikos paslaugų sluoksniai, apimantys didėjantį 

paslaugų lygį ir tiekimo grandinės integraciją. PL (angl. Party logistic) piramidėje apibūdinami logistikos paslaugų 

sluoksniai nuo 1PL iki 5PL kaip tolimesnių pakeitimų grandinė logistikos paslaugose (2 pav.). 

 

ĮĖJIMO PROSESAI TRANSFORMAVIMO 

SISTEMA 

Tiekimo funkcija Gamybinė funkcija 

Procesas Veikla 

IŠĖJIMO PROSESAI 

 

Galutinis 

produktas/paslauga 

Vartotojai 

Grįžtamasis ryšys 
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2 pav. Logistikos paslaugų sluoksniai (Vasiliauskas, Jakubauskas, 2007) 

 

Logistikos vertės kūrimo metodai pastaruoju metu turėjo didelę įtaką įmonių veiklos gerinimui. Visuotinė kokybės 

vadyba, kokybės vadybos siūlomos sistemos bei modernios valdymo koncepcijos turi itin didelę įtaką įmonės procesų 

tobulinimui. Defektų ir klaidų vengiamo kaštai visada yra mažesni už defektų ieškojimo ir taisymo kaštus, todėl taikomi 

įmonių procesų vertinimo metodai, paremti visuotinės kokybės vadybos principais – ISO 9001 standartais ir Europos 

kokybės vadybos fondo tobulinimo modeliu (angl. European Foundation for Quality Management EFQM) (Christauskas, 

Kazlauskienė, 2009). 

 

 

3 pav. EFQM veiksmų modelis (Calvo-Mora it kt., 2015) 

 

EFQM parodo vientisą organizacijos vaizdą ir naudojamas kaip diagnostinis įrankis, kuris leidžia organizacijai 

įvertinti jos stiprybes ir sritis, kurias reikia tobulinti. Verslo tobulumo modelis turi pakankamai lankstumo ir jį įmanoma 

pritaikyti kiekvienam organizacijos tipui, nepaisant nei jos dydžio, nei sektoriaus, kuriame veikia. EFQM tobulumo 

modelis yra praktinis įrankis, kuris gali būti panaudotas keliais būdais: savęs vertinimui; nustatyti etaloną su kitomis 

organizacijomis; nurodantis sritis, kurias reikia pagerinti; pagrindas suformuoti bendram žodynui ir supratimui; kaip 

struktūra organizacijos valdymo sistemai (3 pav.) 

Logistikos paslaugų vertės kūrimo pagrindu yra laikomi trys procesų etapai: mokymasis, inovacijos bei rezultatai 

(4 pav.). Paslauga yra pagrindinis keitimosi pagrindas. Logistikos teikėjas teikia paslaugas taikydamas įgūdžius ir žinias, 

kad atitiktų klientų keliamus reikalavimus. Pirmasis etapas logistikos paslaugų vertės kūrimo procese yra mokymosi 

etapas. Šio etapo tikslas yra, kad klientai ir teikėjai galėtų mokytis vieni iš kitų. Dalis vertės, kurią įmonė sukuria savo 

klientams suteikia galimybę pristatyti reikiamą produktą į reikiama vietą, tinkamu laiku, tinkamoje būklėje, tinkama 

kaina. 

5PL 

Tiekimo 

grandinės

valdytojas

4PL

Logistikos integratorius

3PL

Logistikos paslaugų teikėjas
2PL

Ekspeditorius
1PL  

Prekių vežėjas

 

Vadovavimas Darbuotojai 

Strategija 

Partnerystė ir 

ištekliai 

Procesai,produktai 

ir paslaugos 

Darbuotojų 

rezultatai 

Klientų rezultatai 

Visuomenės 

rezultatai 

Verslo 

rezultatai 

Galimybės Rezultatai 

Mokymasis, kūrybiškumas, inovacijos 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000113?via%3Dihub#!
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 4 pav. Logistikos paslaugų vertės kūrimas (sudaryta autorės remiantis Yazdanparast ir kt., 2010) 

Inovacijos yra labai svarbios daugeliui organizacijų, įskaitant logistikos paslaugų teikėjus. Svarbu, kad įmonės 

veikloje inovacijos būtų orientuotos į klientus. Skirtingi srautai naujovių, naujų produktų kūrimo, orientavimo į rinką, 

klientų moksliniai tyrimai organizacinis mokymasis rodo, kaip svarbu studijuoti rinką ir naudoti šias žinias paslaugų ir 

procesų tobulinimui, kurie lemia didesnį organizacinį našumą. Tai ne tik strategija, bet ir strategijos įgyvendinimo 

inovacijos, leidžiančios sėkmingai pasiekti organizacijos laukiamus rezultatus. 

 

2 lentelė. Pauslaugų centrų mokslinių tyrimų analizė (sudaryta autorės remiantis Vurula ir kt.) 

Autoriai Kas tirta? Kas nustatyta? 

Vurala C. A., 

Tuna O. 

Logistikos 

centrų klientų 

lūkesčiai ir 

logistikos centrų 

paslaugų 

charakteristikos. 

Rezultatai rodo, kad klientai dažniausiai teikia pirmenybę 

infrastruktūrai, sandėliavimui ir intermodalumiems krovinių 

pervežimams. Norint pritraukti klientus nepakanka vien patenkinti 

klientų poreikius, nes logistikos centrai taip pat turėtų teikti arba 

palengvinti pridėtinės vertės logistikos paslaugas. Šis tyrimas parodė, 

kad logistikos sektoriaus įmonės tarpusavyje susijusios ir įtakoja 

rinkos pasikeitimus.  

Lua C. S., 

Yang C. C. 

Šiame 

tyrime empiriškai 

įvertinti esminiai 

logistikos paslaugų 

pajėgumai ir įmonės 

paskirstymo 

centrų veikla. 

Nustatyti trys kritiniai logistikos paslaugų pajėgumai remiantis 

faktorių analize: (a) inovacijų pajėgumas, (b) klientų atsiliepimų 

pajėgumas (c) lanksčių operacijų pajėgumas. Klasterio analizė, 

pagrįsta trijų logistikos respondentų balais buvo priskirtos vienai iš 

trijų grupių: klientų atsiliepimai į lanksčios veiklos pajėgumus 

orientuotos įmonės, į klientų atsiliepimus ir naujovių pajėgumus 

orientuotos įmonės ir klientų reakcija į pajėgumus. 

 

 

Faktoriai turintys įtakos 

santykių su klientais formavimui 

Tiesioginės išlaidos 

Galimybių „išlaidos“ 

Gauta vertė/patirtos išlaidos 

Santykių formavimas 

Išteklių įsipareigojimo lygis 

Laiko įsipareigo lygis 

Bendravimo lygis 

Tarpusavio sąveikos  lygis 

Mokymosi etapas 

Vertės kūrimas 

Įgyvendinimo proceso kokybė 

 

Faktoriai įtakojantys vertės 

kūrimo procesą 

Turto specifiškumas 

Darbo ištekliai 

Inovacijų įgyvendinimo etapas 

Paslaugų charakteristikos 

Efektyvumas 

Veiksmingumas 

Tinkamumas/aktualumas 

Kliento/tiekėjo gaunama nauda 

Klientų pasitenkinimas 

Konkurencinis pranašumas 

Motyvacija tęsti santykius 

Rezultatų etapas 
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Atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, kad reikia palengvinanti visų atitinkamų logistikos organizacijų 

bendradarbiavimą, turi būti teikiamos specialios konsultacinės paslaugos palengvinti logistikos paslaugų inovacijų 

kūrimą ir žinių perdavimą. Logistikos centrai taip pat turi teikti pridėtinės vertės logistikos paslaugas. Taip pat turi būti 

atkreipiamas dėmesys į skirtumus tarp klientų aptarnavimo reikalavimų. 

Šio tyrimo rezultatai gali paskatinti tolesnius mokslinius tyrimus logistikos centrų srityje. Šiuo metu dominuoja 

transporto geografijos ir įrenginių vietos atrankos tyrimų analizės. Organizacinio pirkėjo elgesio analizė ir veiksniai 

turintys įtakos galutiniam pirkėjo sprendimui teiktų svarbių įžvalgų apie logistikos centrus ir organizacinio pirkimo 

įpatumus. Logistika yra itin globalizuotas verslas, todėl itin svarbu suprasti kiekvieno sektoriaus specifines savybes 

kiekviename geografiniame regione kuriuose šios paslaugos yra teikiamos. Todėl taikymas regionu mastu arba klientų 

lūkesčių analizė per nustatytus logistikos tinklus labai prisidėtų tiek prie sukauptų žinių tobulinimo, tiek prie pramonės 

gerinimo. 

Išvados 

Apibendrinant galima teigti, kad logistikos procesai naudojami palengvinti it atrasti geriausią produkcijos 

gamybos ir platinimo sprendimą. Logistika yra glaudžiai susieta su visomis įmonės veiklomis, apjungiant atskiras 

funkcines logistikos sistemas į procesų grandinę. Procesai tai savarankiška sistema, kurios kiekvienas veiklos procesas 

turi tam tikrą poveikį logistikos veiklai.  

Augant klientų poreikiams vis sunkiau išlaikyti konkurencinį pranašumą. Tai reikalauja vis labiau individualizuoti 

paslaugas jas pritaikant prie vis platesnio vartotojų rato. Logistikos procesų organizavimas apima ribas tarp 

prekių/paslaugų tiekėjų ir klientų ir tampa vis svarbesniu veiksniu tiekimo grandinės operacijų planavimui ir 

organizavimui. 

Klientams yra svarbu nuolatis paslaugų procesų tobulinimas, įmonės stabilumas, kad paslaugos būtų pateikiamos 

pagal visus standartus bei reikalavimus. Tinkamas logistikos paslaugų vertės kūrimas garantuoja, jog bus patenkinti 

vartotojų poreikiai, lūkesčiai, o įmonė bus konkurencinga. 
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Summary 

 

OPPORTUNITIES FOR IMPROVING LOGISTICS OF SERVICE PROVIDING CENTERS 
 

In this work the main aim is to analyse the organization of logistics processes of service centers and to present ways to improve 

logistics processes. 

Scientific problem. How should service center logistics processes be organized in order to optimize logistics services and 

improve service quality? 

Results of the work consist of the main logistics processes, operations, and their implementation and peculiarities. Presentation 

of planning and organization of logistics processes in the services sector. Provides tools for creating value in logistics services. The 

analysis of the scientific literature has shown that it is necessary to facilitate cooperation between all relevant logistics organizations, 

special advisory services should be provided to facilitate the development of logistics services innovation and transfer of knowledge. 

Logistics centers also need to provide value-added logistics services. Attention should also be drawn to the differences between 

customer service requirements. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Ilona Kiaušienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LABAI MAŽŲ IR MAŽŲ TRANSPORTO ĮMONIŲ VEIKLOS 

TOBULINIMAS, TAIKANT VERSLO VALDYMO SISTEMAS 
 

Asta Šalčiūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Išskirtinumas yra vienas iš esminių XXI a. verslo bruožų. Pagal Statistikos departamento skelbiamus duomenis, 

šiuo metu Lietuvoje veikia kiek daugiau nei 65 tūkst. registruotų įmonių, o rinka pripildyta įvairios produkcijos ir idėjų. 

Dėl to sunku šioje masėje išsiskirti ir pranokti konkurentus. Brown (2016), Storey (2016) pastebi, kad sėkmingai 

konkuruoti galima ne tik siūlant naujus ar išskirtinius produktus, bet ir konkurentus lenkiant kitose srityse, mažinant 

teikiamų paslaugų ar produkcijos kaštus bei gerinant produktų ir paslaugų kokybę.  

Chou, Chang ( 2008), Monk, Wagner  (2012) teigia, kad siekiant sumažinti kaštus bei padidinti produkto ar 

paslaugos kokybę, dažnai pasitelkiamos išmaniosios technologijos, kurios kaupia reikiamą informaciją apie naudotojų 

įpročius ir poreikius bei panaudoją ją įvairių procesų valdymui. Siekiant to, visos organizacijoje naudojamos sistemos 

(apšvietimas, kondicionavimas, šildymas, šaldymas, prieigos kontrolė, automatizuotos gamybinės ar fasavimo linijos, 

staklės ir t.t.) turi būti suderinamos tarpusavyje ir, pagal galimybes, maksimaliai automatizuojamos ir išnaudojamos. Tam 

reikalinga centrinė sistema, kurioje kaupiama informacija apie organizacijoje vykstančius procesus. Al-Mashari (2003) 

teigia, kad tokia sistema turi gebėti ne tik kaupti informaciją, bet ir valdyti kitas sistemas, procesus. Darbe daroma 

prielaida, kad organizacijoje naudojama verslo valdymo sistema (VVS), papildyta atitinkamais moduliais, gali tarnauti 

tokios „išmaniosios organizacijos“ branduoliu. 

Tyrimo tikslas –  Išanalizavus labai mažų ir mažų transporto įmonių veiklos valdymo ypatumus, pasiūlyti veiklos 

tobulinimo veiksmus tokio pobūdžio įmonėms, taikant verslo valdymo sistemas.  

Tyrimo objektas – Labai mažų ir mažų transporto įmonių veiklos valdymo tobulinimas, taikant verslo valdymo 

sistemas.  

 

Rezultatai 
 

Atlikta literatūros šaltinių analizė veda prie išvados, kad smulaus verslo svarba ekonominei plėtrai šalyje yra 

išreiškiamas pateikiant nacionalinį rinkoje, didinant rinkos konkurencingumą, taip gerinant mikroekonomikos ir 

makroekonomikos rodiklius. Nurodyta, kad smulkaus transpoto verslo sektorius galinti greičiau prisitaikyti prie paklausos 

ir tiekimo sąlygų. Tos įmonės yra pirmosios pakeisti veiklos apimtį, yra labai novatoriška ir greitai reaguoja į vartotojų 

pasitenkinimą poreikiai. Kiekviena įmonė stengiasi palengvinti ir pagreitinti įmonės darbus, tam, kad reikiamą 

informaciją galėtų rasti kelių mygtukų paspaudimu (Makstutis, Vijeikis, 2008). 

Adamonienė (2008) teigia, kad Lietuvoje mažos transpoto įmonės vaidina gana didelį vaidmenį užtikrinant šalies 

ekonominę ir socialinę gerovę. Smulkaus verslo įmonių įnašas į generalinį vidaus valdymą. Produktas auga kiekvienais 

metais, daugiausia papildomas vertę sukuria prekybos ir paslaugų sektoriai, tačiau smulkaus verslo įmonės susiduria su 

daugybe problemų. Pagrindinės smulkaus verslo problemos yra susijusios išteklių trūkumas. Mažų įmonių plėtra yra 

kliudoma finansinių išteklių trūkumui, mažai techniškai potencialas, nepakankama žmogiškųjų išteklių kvalifikacija, 

didžiulės veiklos sąnaudos, partnerių paieška.  

Stoker ir Wilson (2010) pabrėžia, kad XX a. Išaugo bendrovių, tiekiančių naujus šios eros produktus - 

automobilius, radijas ir kitas elektros prekes, chemines ir farmacijos produktus, skaičius. Kadangi šiems pramonės šakoms 

brandinti ir susisteminti mažiau informacijos, didesnės organizacijos pastarojo amžiaus dalyje, naujos technologijos 

suteikė galimybę naujoms įmonėms plėtoti ir išplėsti. Šis cikliškas požiūris į pramonės plėtrą rodo, kad naujos 

šiandieninės įmonės taip pat linkusios konkuruoti ir dėl informacinių technologijų taikymo savo įmonėse. Dėl 

informacinių technologijų raidos, labai mažos ir mažos įmonės turi galimybę taip pat suaktyvinti savo darbą ir įsigyti 

naujausias technologijas. 

Verslo valdymo sistemų diegimas transpoto įmonėje galimybę mažinti valdymo lygių skaičių perduodant 

įgaliojimus, decentralizuojant valdymą, supaprastinant sprendimų priėmimo procesą. Produktus ar paslaugas galima 

diversifikuoti šiuolaikinėmis technologijomis ir informacinėmis sistemomis. Taigi, naujų informacinių technologijų 

įsigijimas iš esmės keičia darbo organizavimo procesą, vykstantį organizacijoje. 
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Tačiau dažnai įmonėms įsidiegusioms modernias verslo valdymo sistemas, pastebima, kad jos neatitinka poreikių, 

nors jų įdiegimas kainuoja daug ir atima nemažai laiko. Todėl svarbu prieš priimant verslo valdymo sprendimus 

išanalizuoti organizacijai reikalingas funkcijas ir pasirinkti tinkamiausią sprendimą. Nepaisant to įmonės ryžtasi diegti 

verslo valdymo sistemas tai puikiai atspindi Lietuvos statistikos departamento surinkti duomenys (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. IT sistemos naudojamos verslui procentais 

 

 

 

Šioje lentelėje pateikiama Lietuvos statistikos departamento parengta 2014 metų tyrimo rezultatai, kurių tikslas 

buvo išsiaiškinti iformacinių technologijų įtaką įmonės veiklai. Išanalizavus apklausos duomenis, pastebima, kad kasmet 

įmonės vis labiau diegiasi verslo valdymo sistemas, išskyrus 2012 metus, kai Lietuvoje ir pasaulyje buvo ekonominė 

krizė. 

Bandor (2006) teigia, kad sprendimas įdiegti IT pagrindu paremtą verslo valdymo sistemą transpoto įmonėms 

dažniausiai vykdomas atsižvelgiant į konkrečią problemą, o tik atrankiniais atvejais kaip pagrindinis prioritetas yra 

strateginės naujovės ir IT suderinimas su įmonės strateginiais tikslais. Bendrai abiem atvejais yra tai, kad licencijų 

įsigijimas bendrovė įsigyja strateginių problemų sprendimus. Tačiau tikslų pasiekimas iš esmės priklauso nuo sprendimų 

kūrimo ir profesionalių pokyčių valdymo ir įgyvendinimo. 

Pasak A. Garalio (2008) kompiuterinis procedūrų apdorojimas iki minimumo, lyginant su apdorojimu rankiniu 

būdu, sumažina personalo klaidų kiekų ir laiką. Apskaitos informacija tampa tikslesnė ir prieinamesnė, kas sudaro 

galimybę geriau pasiruošti deryboms, nustatyti optimalias kainas ir kokybę. Operacijų kontrolė gerėja ne tik dėl savalaikės 

informacijos, reikalingos teisingų sprendimų priėmimui, tačiau leidžia pasiekti didesnį lankstumą bei palengvina 

informacijos apdorojimą. 

VVS programinės įrangos paskirtis yra padidinti efektyvumą, supaprastinti procesus ir skatinti bendradarbiavimo 

kultūrą organizacijoje. Rezultatas yra toks, kad išlaidos yra kuo mažesnės, o produktyvumas didėja, o tai reiškia geresnį 

rezultatą. Chou, Chang (2008) iskiria šiuos privalumus:  

• Padidina efektyvumą: Verslo procesai, tokie kaip apskaita, pardavimas, rinkodara, gamyba ir inventorius, yra 

integruojami į vieną VVS platformą. Lengviau rinkti ir pasiekti duomenis visoje organizacijoje, supaprastinant skirtingų 

departamentų darbo eigą. 

• VVS taip pat automatizuoja kasdienes užduotis, pavyzdžiui, rankiniu būdu įvedant duomenis arba generuojant 

ataskaitas. Pašalinami kartotiniai procesai, atleidžiant komandas nuo pagrindinių rezultatų. Pavyzdžiui, rinkodara gali 

paleisti kasdienį žiniatinklio srauto ataskaitą be bandymo technologijų; arba, apskaitos metu galima nedelsiant patekti į 

savaitės pardavimo statistiką, neapsiribodama pardavimų direktoriumi. 

• VVS taip pat teikia vadovams ir pagrindiniams suinteresuotiesiems asmenims greitus ieškinius. Informacijos 

suvestinės leidžia sprendimus priimantiems asmenims pažvelgti į pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius visoje 

organizacijoje. Jei jie nori daugiau ištirti, vadovai gali sužinoti daugiau per kelis paspaudimus. 

• Skatina bendradarbiavimą: VVS sugadina sienas tarp padalinių. Duomenų talpyklos yra integruotos, o proceso 

greitkelis jungia vietos darbo vietas. Ši sąranka leidžia komandoms, kurios dirbo vakuume, lengvai bendradarbiauti su 

kitomis VVS platformos komandomis. 

Be to, išplėstiniai VVS sprendimai su verslo žvalgybos įrankiais naudojami mašininio mokymosi ir nuspėjamojo 

algoritmo, kuris leidžia vartotojams kasti į didelius duomenis. Įmonės, turinčios sudėtingus duomenų šaltinius, gali 

paspartinti VVS paslėptas įžvalgas ir įgyti konkurencinį pranašumą. Įmonė taip pat gali sverti VVS mažinant išlaidas. 

Kai procesai yra supaprastinti ir pagrindinės metrikos yra atidžiai stebimos, yra sutrikimų, vėlavimų ir sugadinimų, ar jų 

poveikis yra geriau valdomas, Kamhawi (2008). 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ryšių su klientais valdymo 

sistemos (CRM) 

42,80 43,90 48,80 46,90 58,60 

Įmonės išteklių planavimo 

sistemos (VVS) 

24,10 49,50 47,10 60,50 59,10 

E. sąskaitų gavimas 58 55,40 51,20 91,70 93,80 

E. sąskaitų siuntimas - 79,10 52,60 92,40 94,50 
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Verslo valdymo sistemų programinia moduliai. VVS programinės įrangos moduliai, kuriuos bendrovė 

pasirenka dažnai, priklauso nuo konkrečių verslo procesų, kuriuos ji nori tobulinti, taip pat nuo to, ar įmonė parduoda 

produktus ar paslaugas. Įmonėms, parduodančioms produktus, dažnai būdingos gamybos, tiekimo grandinės ir 

paskirstymo funkcijos, kurias turi spręsti VVS moduliai. Organizacijoms, parduodančioms paslaugas, labai svarbūs VVS 

pajėgumai, palaikantys susitarimus dėl paslaugų lygio (SLA), lauko paslaugas ir pardavimo operacijas, Kerzner, 2017. 

Nors įgyvendinimo platformos ar technologijos yra skirtingos, yra bendrų ir pagrindinių VVS modulių, kuriuos 

galima rasti bet kurioje VVS sistemoje. Priklausomai nuo organizacijų reikia reikalingų komponentų yra integruotos ir 

pritaikytos VVS sistemos. Visi žemiau nurodyti moduliai yra bet kurioje VVS sistemoje: 

 

1 pav. Verslo valdymo sistemų funkciniai moduliai 

 

Naugrinėta mokslinė literatūra parodė, kad verslo valdymo sistemų funkciniai moduliai aprėpia visas įmonės sritis: 

Pardavimų modulis: Tipiškas pardavimo procesas apima tokius procesus kaip pardavimo užklausų ir tyrimo 

analizė bei tvarkymas, citatos rengimas, užsakymų priėmimas, pardavimų sąskaitų faktūrų su tinkamu apmokestinimu 

parengimas, siuntimas / medžiagos arba paslaugos siuntimas, laukiamas pardavimo užsakymas.  

Pirkimų valdymas: Kaip rodo pavadinimas, pirkimo moduliai rūpinasi visais procesais, kurie yra elementų ar 

žaliavų, kurie yra reikalingi organizavimui, pirkimo procese. Pirkimo modulis susideda iš funkcijų, pvz., Tiekėjų / tiekėjų 

sąrašo, tiekėjų ir elementų susiejimo, kainoraščio pateikimo į tiekėjus siuntimo, kainų gavimo ir įrašymo, kainų analizės, 

pirkimo užsakymų rengimo, pirkinių elementų stebėjimo, GRN rengimo (gerų kvitų pastabų) ir atsargų atnaujinimo & 

įvairios ataskaitos. 

Finansų ir apskaitos modulis: visą pinigų / kapitalo įplaukos ir nutekėjimas. Šis modulis stebi visus su sąskaitomis 

susijusius sandorius, pvz., Išlaidas, balansą, sąskaitų knygas, biudžeto sudarymą, banko ataskaitas, mokėjimo kvitus, 

mokesčių administravimą ir t.t. Visi finansiniai duomenys, reikalingi verslo veikimui, pateikiami vienu paspaudimu 

Finansų modulyje. 

Ryšių su klientų valdymo (CRM) modulis: šis padalinys padeda padidinti pardavimų efektyvumą gerinant klientų 

aptarnavimą ir nustatant sveikus santykius su klientais. Visos saugomos kliento informacijos yra CRM modulyje. 

Gamybos modulis: Šis modulis susideda iš funkcijų, tokių kaip gamybinis planavimas, mašinų planavimas, žaliavų 

panaudojimas, (medžiagų sąvadas) paruošimas, stebėjimas kasdienės gamybos progreso prognozavimo ir faktinės 

gamybos ataskaitų. 

Tiekimo grandinės valdymas (SCM): modulis valdo gaminių srautus iš gamintojo į vartotojus ir vartotojus 

gamintojui. 

Žmogiškųjų išteklių modulis (HR): Žmogiškųjų išteklių modulis padeda HR komandai veiksmingai valdyti 

žmogiškuosius išteklius. HR modulis padeda valdyti darbuotojų informaciją, sekti darbuotojų įrašus, pvz., Našumo 

apžvalgas, paskyrimus, pareigybių aprašymus, įgūdžių matricą, laiko ir lankomumo stebėjimą. Vienas iš svarbių modulio 

VVS

funkciniai 
moduliai

Pirkimų 
valdymas

Gamyba

Pardavimų 
valdymas

Tiekimo 
grandinės 
valdymas

Ryšių su 
klientais 
valdymas

Žmogiškieji 
ištekliai

Apskaitos ir 
fanansų 
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HR modulyje yra darbo užmokesčio sistema, kuri padeda valdyti atlyginimus, mokėjimų grąžinimus ir kt. Ji taip pat gali 

apimti kelionių išlaidų ir išlaidų kompensavimą. Darbuotojų mokymo seansą taip pat gali valdyti ERP.  

Apibendrinant šiuos teiginius, galima daryti prielaidą, kad svarbiausi iš šių išvardintų veiksnių yra  Finansų ir 

apskaitos modulis. Šio modulio visi finansiniai duomenys, reikalingi verslo veikimui, pateikiami vienu paspaudimu.  

 

Išvados 

 

Lietuvoje mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudarė 99,5 proc. visų šalyje veikiančių įmonių. Gausiausia pagal 

darbuotojų skaičių grupė – labai mažos įmonės (beveik 78 proc. visų įmonių). Mažiausia grupė yra vidutinės įmonės, 

kurios sudaro 3,6 proc. visų įmonių skaičiaus. 

Mažosios transpoto įmonės prisideda prie vietos ekonomikos, skatindamos augimą ir naujoves bendruomenėje, 

kurioje įsteigtas verslas. Mažos transpoto įmonės taip pat padeda skatinti ekonomikos augimą, suteikiant užimtumo 

galimybes tiems žmonėms, kurie negali būti įdarbinami didesnėse įmonėse. 

Verslo valdymo sistemų diegimas transpoto įmonėje galimybę mažinti valdymo lygių skaičių perduodant 

įgaliojimus, decentralizuojant valdymą, supaprastinant sprendimų priėmimo procesą. Produktus ar paslaugas galima 

diversifikuoti šiuolaikinėmis technologijomis ir informacinėmis sistemomis.  

VVS programinės įrangos moduliai, kuriuos bendrovė pasirenka dažnai, priklauso nuo konkrečių verslo procesų, 

kuriuos ji nori tobulinti, taip pat nuo to, ar įmonė parduoda produktus ar paslaugas. Organizacijoms, parduodančioms 

paslaugas, labai svarbūs VVS pajėgumai, palaikantys susitarimus dėl paslaugų lygio ir pardavimo operacijas. 
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Summary 

IMPROVING ACTIVITIES OF  SMALL TRANSPORT COMPANIES BY ENTERPRISE RESOURCE 

PLANNING: A THEORETICAL APPROACH 

Exclusivity is one of the key points of the 21st century. business features. According to the data published by the Department 

of Statistics, there are currently over 65 thousand in Lithuania registered companies, and the market is filled with a variety of products 

and ideas. As a result, it is difficult to stand out and surpass competitors in this mass. 

Successful competition can be achieved not only by offering new or exclusive products, but also by rivals in other areas, 

reducing the cost of services or production, and improving the quality of products and services. The smart technologies are often used 

to reduce costs and increase the quality of a product or service, which collects the necessary information about user habits and needs 

and uses it to manage various processes. In order to achieve this, all systems used by the organization (lighting, conditioning, heating, 

refrigeration, access control, automated production or packaging lines, machine tools, etc.) must be compatible with each other and, as 

far as possible, maximized automation and utilization. This requires a central system that stores information about the organization's 

processes such a system must be capable of not only collecting information but also managing other systems and processes. The work 
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assumes that the business management system (ERP) used by the organization, supplemented by appropriate modules, can serve as the 

core of such a "smart organization". 

Research objective - to analyze the features of management of activity of small and medium-sized enterprises in transport, to 

propose activity improvement activities using enterprise resource planning 

Research years: 2017-2018 years. 

Results: The importance of small business for economic development in the country is expressed in the national market by 

increasing the competitiveness of the market, thus improving the microeconomic and macroeconomic indicators. It is indicated that 

the small transport business sector can adapt to demand and supply conditions more quickly. These companies are the first to change 

the scope of activities, are highly innovative and responsive to customer needs. Each company strives to facilitate and speed up the 

company's work, so that the necessary information can be found at the touch of a few buttons. 

Small Transport companies contribute to the local economy by fostering growth and innovation in the community where 

business is set up. Small transport companies also help boost economic growth by providing employment opportunities for people who 

can not be hired by larger companies. 

Implementing business management systems will enable the company to reduce the number of levels of governance by 

delegation, decentralizing management by simplifying the decision-making process. Products or services can be diversified with 

modern technology and information systems. 

However, modern enterprise resource planning  are often introduced to enterprises are found to be inadequate, although their 

implementation costs a lot and takes considerable time. Therefore, it is important to analyze the organization's functions and make the 

most appropriate decision before making business management decisions. 

The ERP software modules that the company chooses often depend on the specific business processes that it wants to improve, 

as well as whether the company sells products or services. Organizations that sell services are very important for the GNSS capabilities, 

supporting agreements on service levels and sales operations. 
Decision to use enterprise resource planning for transport companies is usually carried out in response to a specific problem, 

but only in selective cases, strategic innovation and alignment of Information Technology with the company's strategic objectives as a 

top priority. In both cases, it is common ground that licensing companies acquire strategic issues. However, the achievement of the 

goals depends essentially on the management and implementation of decision-making and professional change. 
 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Jolita Greblikaitė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LOGISTIKOS ĮMONĖS SANDĖLIO MODERNIZAVIMAS, DIEGIANT 

AUTOMATIZUOTĄ SANDĖLIO VALDYMO SISTEMĄ 

 

Gražina Šilobrit 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Didelę reikšmę logistikos sistemoje turi sandėlių logistika. Jos evoliucija yra istorinis, nuoseklus ir dinamiškas 

saugojimo funkcijos vystymasis prekių ir produkcijos judėjimo sistemoje, kad būtų užtikrintas visų sandėlio veiklos 

procesų įtraukimas į logistikos procesą ir bei inovacinių logistinės vadybos elementų diegimas.  

Globalizacijos procesai, susiję su tiekimo ir paskirstymo sistemų internacionalizacija, padidėjusiu tiekimo ir 

pateikimo objektų teritoriniu išsibarstymu, aukštu ūkinių ryšių sudėtingumo laipsniu, pakeitė reikalavimus, kurie keliami 

sandėlių veiklos valdymui ir organizavimui. Sandėlių veiklos tobulinimo teoriniai aspektai buvo plačiai aptariami 

užsienio (Murphy, Knemeyer, 2014; Myerson, 2015; Christopher, 2016 ir kt.) bei Lietuvos (Palšaitis, 2010; Sližienė, G., 

Zaukas, 2013 ir kt.) autorių darbuose. Didesnė šių autorių dalis atkreipia dėmesį, jog šiuolaikinėse ekonomikos, pagrįstos 

rinkos santykiais, sąlygose pasikeitė tokių sąvokų, kaip „sandėliavimas“, „sandėlis“, „sandėlio pajėgumai“, turinys. 

Nežiūrint į platų darbų sandėlių logistikos tema spektrą, pasigendama tokių klausimų, kaip sandėlio veiklos tobulinimo 

poveikio įmonės rezultatams, technologijų, mažinančių sandėlio veiklos sąnaudas, diegimo, platesnės analizės ir praktinių 

sprendimų siūlymų. Todėl tyrimo problemą galima formuluoti probleminiu klausimu: Kokios įmonės sandėlio veiklos 

tobulinimo priemonės leidžia pagerinti įmonės veiklą?  

Tyrimo tikslas – įvertinti įmonės veiklos efektyvumo didinimo galimybes, tobulinant sandėlio darbą. Kad pasiekti 

tyrimo tikslą, iškeliami tyrimo uždaviniai: 1) įvertinti automatizuotos sandėlio valdymo sistemos diegimo poveikį įmonės 

finansiniams rezultatams; 2) įvertinti UAB „X“ automatizuotos sandėlio valdymo sistemos poveikį įmonės veiklos 

efektyvumui. 

Tyrime, sandėlio veiklos procesų laiko parametrams nustatyti, naudojamas stebėjimo metodas. Sandėlio 

automatizuotos valdymo sistemos diegimo poveikio bendrovės finansiniams rezultatams įvertinimui bus naudojamas 

finansinės atskaitomybės straipsnių palyginimo metodas. Kad nustatyti diegiamos sistemos poveikį bendrovės veiklos 

efektyvumui naudojamas santykinių finansinių rodiklių skaičiavimo metodas. 

Tyrimo rezultatai 

Mohd, Zainuddin ir Deraman (2012) atliktame tyrime nustatė, kad nepriklausomai nuo įmonės dydžio, jos sandėlių 

sistemos efektyvumas priklauso nuo tokių veiksnių kaip priėjimas prie rinkos, gera vieta, pakankama erdvė ir vartotojams 

priimtinas pristatymo laikas. Taip pat minėti autoriai pažymėjo, kad siekiant padidinti sandėlio veiklos efektyvumą, labai 

svarbu kaip galima labiau minimizuoti sandėlio inventorių. Tokiu būdu, vertinant sandėlio veiklos efektyvumą, reikalingą 

įvertinti eilę veiksnių. Gupta ir Gosain (2011) išskiria sekančius veiksnius, leidžiančius kiekybiškai įvertinti sandėlio 

veiklos efektyvumą: laiku pristatyti užsakymai, užsakymų surinkimo tikslumas (kiek klientų skundų gauta dėl neteisingų 

užsakymų), inventoriaus našumas, ciklo krovinio priėmimas-patalpinimas laikas, užsakymų pateikimo sąnaudos, kaip 

procentas nuo pardavimų sumos. Klientų užsakymai turi būti išsiųsti kuo greičiau, jie turi būti pristatyti laiku ir be 

pažeidimų, už teisingą kainą (Baker, Canessa, 2009). Nuo to  momento, kai produkcija patenka į sandėlį iki to laiko, kai 

ji pateikiama vartotojui, gali būti padaryta daug klaidų, kurios sukelia produkcijos pažeidimus ar užsakymo 

komplektavimo klaidas (Koster, R., Le-Duc, T., Roodbergen, 2007). 

Vienas iš būdų, kurio pagalba būtų galima tobulinti sandėlio veiklą, yra informacinių-telekomunikacinių 

technologijų diegimas. Užsakymų surinkimo proceso automatizavimas ženkliai padidina sandėlio darbo veiklos 

efektyvumą (Richards, 2017). Tačiau automatizacijos priemonių programinės įrangos kūrimas užima daug laiko ir 

reikalauja didelių lėšų tokios įrangos kūrimui ir jos palaikymui. Taip pat, kaip nurodo Khojasteh-Ghamari (2012), 

užsakymų surinkimo automatizavimą ir informacinių-telekomunikacinių priemonių diegimą tikslinga diegti didelių 

įmonių sandėliuose, kuriuose yra saugomas didelis produkcijos asortimentas. Tokias priemones tikslingiausia diegti 

logistikos įmonių sandėliuos, prekybos tinklų, su centriniu logistikos sandėliu, sistemose. 

Tyrimas buvo atliktas UAB „X“, kurios pagrindinė veikla – didmeninė prekyba įvairių rūšių darbo įrankiais, įranga 

bei medžiagomis. Pagrindinis įmonės sandėlis užima 1700 m2 plotą. Kad tobulinti sandėlio darbą, įmonės vadovybė 

priėmė sprendimą įdiegti automatizuotą sandėlio valdymo sistemą. Realizuojamo projekto bendra sąmata 803,6 tūkst. 
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EUR. Iš šios sumos 68,8 proc. skiriami sandėlio rekonstrukcijai. Rekonstrukcijos rezultate bus atliktas sandėlio zonavimas 

ir atitinkamose zonose bus įrengti stelažai ar kitokios priemonės, užtikrinančios prekių saugojimą. Kiekvienai saugojimo 

vietai bus suteiktas atitinkamas kodas, reiškiantis unikalų saugojimo vietos identifikatorių sandėlyje. Saugojimo vietose, 

matomoje vietoje bus patalpintas šios vietos unikalus numeris, atvaizduotas brūkšniniu kodu. Sandėlyje, pasinaudojus 

prieigos taškais, bus įrengtas bevielis ryšys, kad darbininkai, vykdydami užsakymų surinkimus, galėtų patogiai naudotis 

brūkšninių kodų skaitytuvais. Bevielio ryšio pagalba visa informacija iš skaitytuvų patenka į sandėlio centrinį kompiuterį, 

kuris sujungtas su įmonės informacine sistema. Tokiu būdu tarp sandėlio ir buhalterijos bus užtikrintas tiesioginis ir 

betarpiškas ryšys, ko dėka bus galima atsisakyti popierinių dokumentų, kurie dabar naudojami prekes talpinant saugojimui 

į sandėlį, ar formuojant vartotojų užsakymus. Bet kurios prekės, kuri talpinama į sandėlį saugojimui, unikalus kodas yra 

susiejamas su vietos, į kurią patalpinama prekė saugojimui, kodu. Tai sudaro prielaidas realiame laike žinoti bet kurios 

prekės kiekį sandėlyje, atitinkamoje saugojimo vietoje ir pačią prekės saugojimo vietą. Pagal kliento pateikiamo 

užsakymo specifikaciją, sandėlio kompiuterio programa generuos tokio užsakymo optimalų surinkimo maršrutą, pagal 

kurį sandėlio darbininkas nuosekliai judės iš vienos prekės saugojimo vietos, į kitą, negaišdamas laiko reikalingų prekių 

paieškai. Automatizuotam sandėlio valdymui bus naudojamas įmonėje jau įdiegtos verslo valdymo sistemos „Rivilė“ 

sandėlio modulis, automatizuojantis visas būtinas sandėlio funkcijas. Tokiu būdu bus realizuota UAB „X“ sandėlio 

efektyvi veikla. 

Kad nustatyti sandėlio veiklos procesų laikines charakteristikas, buvo pasirinktas stebėjimo metodas. Stebėjimas 

– tai operacijos ar proceso trukmių matavimas, kuris padeda objektyviai atlikti problemos dydžio matavimą, o taip pat 

atskleidžiantis, koks analizuojamų sandėlio veiklos procesų ir operacijų naudingumas. Stebėjimo, kaip tyrimo metodo, 

pasirinkimą apsprendė problema – sandėlio veiklos operacijų ir procesų trukmė. Kadangi reikalingų duomenų UAB „X“ 

nekaupia, o sandėlio darbuotojų apklausos metu gauti duomenys gali būti subjektyvūs (dėl darbuotojų atliekamų darbų 

vertinimo iškraipymo), pasirinktas pasyvus stebėjimas ir taip išgauti objektyvūs duomenys. Norint gauti kuo tikslesnius 

duomenis, visi sandėlio veiklos procesai buvo stebimi vieną darbo savaitę (5 darbo dienas). Stebėjimo metu yra gaunamos 

paklaidos: pasibaigus vienai operacijai ir prasidedant kitai yra aptinkamas laikas, kuris negali būti priskirtas nei vienai iš 

jų. Todėl stebėjimo rezultatai apibendrinami ir skaičiuojamas kiekvienos operacijos trukmės aritmetinis vidurkis. 

Automatizuotos valdymo sistemos sandėlyje įdiegimas sudaro prielaidas atskirų sandėlio veiklos procesų 

tobulinimui. Vienas iš tokių procesų – prekių priėmimo į sandėlį procesas. 

 

Dokumentų priėmimas Iškrovimo darbai Kokybės, kiekio patikrinimas Duomenų įvedimas į DB

10 min. 20 min. 5 min. 10 min.

Dokumentų 
priėmimas

Saugojimo vietos priskyrimas

5 min. 10 min.

Egzituojantis variantas

Optimistinis variantas

Dokumentų 
priėmimas

Saugojimo vietos priskyrimas

5 min. 10 min.

Pesimistinis variantas Tikrinimas

5 min.  
1 pav. Krovinio priėmimo į sandėlį proceso tobulinimas 

 

Sistemoje, kuri šiuo  metu veikia įmonės sandėlyje, atgabentų prekių į sandėlį priėmimas trunka 45 min. Atgabentų 

prekių priėmimo į sandėlį procesas apima krovinį lydinčių dokumentų priėmimą iš vairuotojo, krovinio iškrovimą 

specialioje zonoje, kurioje pagal gautus dokumentus sutikrinamas atgabentų prekių kiekis, patikrinama ar nepažeista 

pakuotė (1 pav.). Faktiniai atgabento krovinio kiekybiniai duomenys suvedami į sandėlio kompiuterį. 

Patobulinus prekių priėmimo į sandėlį procesą, kai kurių operacijų bus galima atsisakyti, jas perkeliant į kitus 

veiklos procesus, vykdomus sandėlyje. Optimistiniu variantu nebereikia vykdyti krovinį sudarančių prekių 

perskaičiavimo, nes krovinio specifikaciją į įmonės buhalteriją persiunčia tiekėjas, o sandėlyje pakanka tik sutikrinti 

dokumentų numerius. Krovinys iškraunamas ir aplenkiant specialią zoną iš karto talpinamas į reikiamas vietas sandėlyje. 

Tuo pačiu atliekamas krovinio atitikimo kiekiui ir kokybei tikrinimas. Kadangi  tiekėjas duomenis jau persiuntęs 

buhalterijai, jų papildomai suvesti į sandėlio centrinį kompiuterį nebereikia. Naujai gautos prekės, kuomet ji talpinama į 

saugojimo vietą, kiekis iš darbininko, atliekančio šią operaciją, brūkšninių kodų skaitytuvo automatiškai patenka į 

sandėlio ir buhalterijos kompiuterį. Optimistiniu variantu prekių priėmimas į sandėlį trunka 15 min. Pesimistiniame 
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variante numatyta, kad atgabentų prekių kiekis ir kokybė tikrinama jų iškrovimo metu. Šios operacijos būtinumą gali 

sąlygoti žmogiškieji veiksniai, kuomet prireikia dvigubo patikrinimo. Todėl pesimistinio varianto atveju prekių priėmimo 

saugojimui procesas trunka 20 min. 

Iki sandėlio veiklos tobulinimo UAB „X“ gautų prekių patalpinimas į sandėlį saugojimui trunka 35 min. Prekei 

surandama laisva vieta, tada iš iškrovimo vietos prekė pergabenama į atitinkamą saugojimo zoną ir į ją patalpinama. 

Saugojimo zonoje papildomai perskaičiuojamas prekės kiekis ir atliekamas jo sutikrinimas su duomenimis iš buhalterijos 

(2 pav.).  

 

Optimalios saugojimo 
zonos nustatymas

Perkėlimas į saugojimo zoną
Patalpinimas saugojimo 

zonoje
Atsargų kiekio kontrolė

5 min. 15 min. 10 min. 5 min.

Prekių 
iškrovimas

Perkėlimas į saugojimo zoną ir 
patalpinimas

5 min. 5 min.

Kokybės tikrinimas

20 min.

Egzituojantis variantas

Optimistinis variantas

Pesimistinis variantas
Prekių 

iškrovimas
Perkėlimas į saugojimo zoną ir 

patalpinimas

5 min. 5 min.

Kokybės tikrinimas

20 min.

Optimalios saugojimo 
zonos nustatymas

5 min.  
2 pav. Krovinio prekių saugojimo proceso tobulinimas 

 

Patobulinus šį procesą, patalpinimas saugojimui optimistinio varianto atveju sutrumpės 5 min.. Dėl to, kad 

važtaraštis yra jau iš anksto gautas, iš anksto yra ir priskiriamos gautoms prekėms jų saugojimo vietos. Todėl tik iškrovus 

prekę ji gabenama tiesiai į jai priskirtą saugojimo vietą, kur atliekama kokybės patikra ir vykdomas jos patalpinimas į 

saugojimo vietą. 

Pesimistiniame variante patalpinimo saugojimui proceso trukmė nesikeis, nes galimi tokie atvejai, kai prekę 

atgabenus į saugojimo vietą, ši vieta gali būti jau užimta. Dėl automatizuotų procesų, darbininkas, atgabenęs prekę, pats 

priimti sprendimo dėl zonos keitimo negali. Jam reikia kreiptis į atsakingą už patalpinimo maršrutų sudarymą darbuotoją, 

kuris kompiuteriu sugeneruoja naują prekės patalpinimo vietą. Todėl pesimistiniame variante prekių saugojimo proceso 

trukmė nepasikeičia. 

 
Užsakymo pozicijų 

atrinkimas
Perkėlimas į komplektavimo 

zoną
Komplektavimas ir pakavimas Dokumentų formavimas

40 min. 10 min. 10 min. 10 min.

35 min.

Pakrovimas

5 min.

Užsakymo pozicijų atrinkimas Komplektavimas ir pakavimas

10 min.

Pakrovimas

5 min.

Egzituojantis variantas

Optimistinis variantas

Pesimistinis variantas

35 min.

Užsakymo pozicijų atrinkimas Komplektavimas ir pakavimas

10 min.

Pakrovimas

5 min.

Perkėlimas į komplektavimo 
zoną

10 min.
 

3 pav. Užsakymų komplektavimo proceso tobulinimas 

 

UAB „X“ sandėlyje užsakymų komplektavimo proceso trukmė - 75 min. (1 val. 15 min.). Daugiausiai laiko užima 

užsakymo surinkimas. Dėl to, kad šiuo metu sandėlyje nėra jokios sistemos, užsakymų surinkėjai reikiamų prekių ieško 

intuityviai. Kuomet visos užsakymo prekės surinktos, jos gabenamos į komplektavimo zoną, kurioje atliekama pakavimo 

operacija. Tik įsitikinus užsakymo pilnumu ir tinkamu jo supakavimu, spausdinami reikalingi dokumentai. Tik po šios 

operacijos surinktas ir supakuotas užsakymas pakraunamas į transporto priemonę (3 pav.). 

Atlikus šio proceso patobulinimą, sutrumpėja užsakymo surinkimo laikas. Duomenys apie užsakymo pozicijas 

automatiškai patenka į sandėlio kompiuterį. Užsakymo gabenti į komplektavimo zoną pakavimui nereikia, nes pakavimą 

atlieka pats surinkimo darbininkas paskutinės pozicijos paėmimo vietoje. Kol surinktas ir supakuotas užsakymas iš jo 

paskutinės pozicijos paėmimo vietos atgabenamas iki pakrovimo vietos, reikalinga dokumentacija jau būna atspausdinta 

ir užsakymą lieka tik pakrauti į transporto priemonę. 
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Pesimistinis variantas nesiskiria nuo dabartinio. Tik trumpesniu tampa užsakymo surinkimo laikas ir nereikalinga 

tampa dokumentų forminimo operacija. Pakavimas ir komplektavimas vykdomi atskiroje zonoje, į kurią surinkimo 

darbininkas atgabena jau surinktą užsakymą. 
 

Oprimalus užsakymų 
apjungimas

Transporto dokumentų 
formavimas

Užsakymų pakrovimas

10 min. 10 min. 20 min.

20 min.

Užsakymų pakrovimas

Egzituojantis variantas

Optimistinis variantas

Pesimistinis variantas Oprimalus užsakymų 
apjungimas

10 min. 20 min.

Užsakymų pakrovimas

 
4 pav. Užsakymų išsiuntimo proceso tobulinimas 

 

Esamame variante, kuomet keli užsakymai gabenami viena transporto priemone, jie iš pradžių konsoliduojami, 

atgabenant juos iš atskirų zonų į vieną. Tuomet jiems, kaip vienam kroviniui, atspausdinami (suformuojami) transporto 

dokumentai. Tada jie kraunami į transporto priemonę. Proceso trukmė – 40 min. Atlikus šio proceso patobulinimą iki 

optimistinio varianto, supakuoti ir paruošti užsakymai gabenami į tą vietą, kurioje bus vykdomas jų pakrovimas į 

transporto priemonę (4 pav.). Tai vykdoma užsakymo surinkimo proceso metu. Surinkti ir paruošti gabenimui užsakymai 

vienu metu pakraunami į transporto priemonę. Pesimistiniame variante, užsakymus reikia dar gabenti į vietą, kurioje bus 

vykdomas jų krovimas į transporto priemonę. Pesimistiniame variante nereikalinga tampa transporto dokumentų 

paruošimo operacija. 

Visų sandėlio veiklų tobulinimo variantų ir jų laiko parametrų apibendrinimas pateiktas 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Laiko parametrai sandėlio veiklos iki ir po tobulinimo 

 

Veiklos procesas 

Iki 

tobulinimo 

(min) 

Optimistinis variantas Pesimistinis variantas 

Laikas 

(min) 

Skirtumas 

(min.) 

Laikas 

(min) 

Skirtumas 

(min.) 

Krovinio priėmimas 45 15 30 20 25 

Krovinio saugojimas 35 30 5 35 0 

Užsakymo surinkimas 75 50 25 60 15 

Užsakymo išsiuntimas 40 20 20 30 10 
 

Vidutiniškai per dieną į sandėlį patalpinama 19 krovinių, o surenkama ir išgabenama 32 vienetai. Tada patobulinus 

sandėlio veiklas optimistiniu variantu bus sutaupyta 19x(30+5)+32x(45)=2105 min., kas sudaro apie 35 darbo valandas. 

Pesimistiniu variantu bus sutaupyta 19x(25+0)+32x(15+10)=1275 min., kas sudaro apie 21 darbo valandą. Tokiu būdu, 

optimistinio varianto atveju sandėlio darbuotoju skaičių bus galima sumažinti 4 darbuotojais, o pesimistinio varianto 

atveju – 2. 

Įdiegus automatizuotą sandėlio valdymo sistemą, susidarys galimybės prekių apyvartos didinimui. Tai pasiekiama 

padidinus klientų aptarnavimo greitį. Tada bus galima aptarnauti daugiau klientų, o tai sudarys būtinumą ieškoti naujų 

klientų. Sistema sudarys prielaidas optimizuoti transporto priemonių panaudojimą ir krovinius gabenti optimizuotais 

maršrutais. Padidės krovinių apyvarta, o tai reiškia didesnio klientų ir krovinių kiekio aptarnavimą. Tai leidžia padaryti 

prielaidą, jog sistemai pradėjus veikti, pirmaisiais metais apyvarta padidės 7 proc. Bus aptarnautas didesnis klientų 

skaičius ir padidės įmonės pardavimų pajamos. Kadangi pesimistiniame variante sandėlio veiklų laiko parametrai 

dvigubai mažesni, galima daryti prielaidą, kad pesimistiniame variante apyvarta padidės 3 proc. Sumažės darbuotojų 

skaičius, o tai reiškia savikainos sumažėjimą. Sumažėjusi savikaina padidins bendrojo pelno apimtis ir bendrojo 
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pelningumo rodiklio reikšmę. Veiklos sąnaudos sumažės, nes bus mažiau darbo sandėlio administracijoje ir įmonės 

buhalterijoje. Tai sudarys sąlygas grynojo pelno augimui ir grynojo pelningumo rodiklio reikšmės didėjimui. Pirmaisiais 

sistemos veikimo metais sumažės turto pelningumas, nes išlaidos, kurios buvo skirtos sandėlio veiklos tobulinimui 

persikels į turtą. Padidėjus turto vertei, sumažės turto pelningumo rodiklio reikšmė, nes turto padidėjimo grynojo pelno 

padidėjimas nekompensuos. Tačiau kiekvienais metais turto nusidėvėjimas bus perkeliamas į savikainą, kas mažins turto 

vertę ir didins UAB „X“ turto pelningumo rodiklio reikšmę. 

Apibendrintas UAB „X“ sandėlio veiklos tobulinimo efektas pesimistiniu ir optimistiniu variantais pateikiamas 2 

lentelėje. 

2 lentelė. Sandėlio veiklos tobulinimo efektas pesimistiniu ir optimistiniu variantais 

 

Poveikio būdas Optimistinis rezultatas Pesimistinis rezultatas 

Sandėlio veiklos procesų 

tobulinimas 

Sandėlio darbuotojų skaičius 

sumažėja 4 darbuotojais 

Sandėlio darbuotojų skaičius 

sumažėja 4 darbuotojais 

Sandėlio apyvartos didinimas 
Vartotojų ir užsakymų skaičius 

padidėja 7 proc. 

Vartotojų ir užsakymų skaičius 

padidėja 7 proc. 
 

Pagal apsibrėžtus pesimistinio ir optimistinio variantų efektus, numatomus pasiekti tobulinant UAB „X“ sandėlio 

veiklą, reikia apskaičiuoti tokio tobulinimo atsipirkimo laiką. Tam reikia sandėlio veiklos tobulinimą traktuoti kaip 

investicinį projektą ir įvertinti jo atsipirkimo laiką. Skaičiuojant laiką, per kurį atsipirks investicinis projektas, daroma 

prielaidą, kad jo finansavimui bus panaudota paskola iš banko ir diskonto norma yra lygi palūkanų normai (3,6 proc.). 

3 lentelė. Atsipirkimo periodo skaičiavimas 

Metai Pinigų srautai Atsipirkimo suma Diskontuota atsipirkimo suma 

2018 201325 -808692 -607367 

2019 203579 -607367 -403788 

2020 205221 -403788 -198567 

2021 205893 -198567 7326 

2022 206144 7326 213470 

 

Skaičiavimai rodo (3 lentelė), kad diskontuotas atsipirkimo periodas yra 4,09 metų (4 metai ir 1 mėnuo). Tokiu 

būdu realiai UAB „X“ sandėlio veiklos tobulinimas įmonės veiklos rodikliams įtaką pradės daryti 2022 metais. 

Atliekant UAB „X“ pelningumo rodiklių analizę, kuomet sandėlio veiklos tobulinimo projektas jau pilnai 

atsipirkęs, galima padaryti išvadą, kad optimistiniame variante visi pelningumo rodikliai padidėja (4 lentelė). Jie didėja 

ir pesimistinio varianto atveju, tačiau padidėja mažesniu dydžiu, o turto pelningumas išlieka nepakitęs. Todėl bet kuriuo 

atveju sandėlio veiklos tobulinimas leidžia padidinti UAB „X“ veiklos efektyvumo rodiklius. Tai vyksta didėjant įmonės 

tiekėjų ir klientų skaičiui, pardavimų apimtis. Rezultate, automatizuotos sandėlio valdymo sistemos diegimas įmonei 

sudaro galimybes ne tik pagerinti savo veiklos rodiklius, bet ir vykdyti veiklos plėtrą. 

4 lentelė. UAB „X“ pelningumo rodikliai iki ir po sandėlio veiklos tobulinimo 

 

Rodikliai 2016 

2022 

Optimistinis 

variantas 

Pesimistinis 

variantas 

Bendrasis pelningumas (proc.) 17,4 18,6 17,9 

Grynasis pelningumas (proc.) 7,3 9,2 8,1 

Turto pelningumas (proc.) 5,9 6,07 5,9 
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Išvados 
 

Sandėlio veiklos tobulinimas UAB „X“ suteiks ilgalaikį teigiamą efektą. Dėl darbuotojų skaičiaus sumažėjimo, 

sumažės pardavimų savikaina, o dėl padidėjusios apyvartos – padidės pajamos. Dėl automatizuotos dokumentų apyvartos 

įdiegimo, kuomet tarp sandėlio ir įmonės administracijos dokumentacija cirkuliuoja automatiškai, sumažėja veiklos 

sąnaudos.  

Pardavimų apimčių padidėjimas, savikainos ir veiklos sąnaudų sumažėjimas padidina grynąjį pelną. Visi 

pelningumo rodikliai optimistiniu variantu padidėja. Pesimistiniu variantu jie taip pat didėja, tačiau mažesniu dydžiu, o 

turto pelningumas nesikeičia. Todėl bet kuriuos atveju sandėlio veiklos tobulinimo procesas leidžia padidinti UAB „X“ 

efektyvumo rodiklius. Tai leidžia didinti tiekėjų ir vartotojų skaičių ir pardavimų apimtis. Galutiniame rezultate, tokios 

sistemos diegimas leidžia įmonei ne tik pagerinti savo veiklos rezultatus, bet ir sudaro prielaidas veiklos plėtrai. 
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Summary 

IMPROVING WAREHOUSE LOGISTIC BY IMPLEMENTING THE WAREHOUSE MANAGEMENT 

SYSTEM 

The thesis examines warehouse performance improvement process in UAB "X". To ensure the rhythmic delivery of goods and 

their placing in already prepared and marked in places. Order assembly collector, along with order forms must be submitted to the 

route by which it is moving in a consistent and shortest distance to collect him the order. It is necessary to store the information is 

consistent with the company's information system, the imported items are checked for their organization either in stock and custom 

assembly are inspected only those who issued the system errors of any discrepancies. This would shorten the order processing time and 

reduce the number of employees in the warehouse. Accounting information obtained at this time can only get them loaded into the 

vehicle and until those goods are transported, the warehouse can prepare and plan their placement locations. Implementation of such a 

system would increase warehouse efficiency. 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Rimantas Dapkus, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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DAUGIAFUNKCINĖS ERDVĖS SUKŪRIMAS KAIP VIENAS IŠ 

EFEKTYVIOS SANDĖLIO VADYBOS VEIKSNIŲ 
 

Giedrė Undraitytė 

Aleksandro Stulginskio Universitetas 

 

Įvadas 

Temos aktualumas. Įmonėje kasdien priimami sprendimai, susiję su finansinių išteklių sutaupymu, jų gavimu ir 

panaudojimu. Norint išvengti arba sumažinti neigiamas pasekmes, riziką, įmonės vadovas turi nuolat ieškoti sprendimų 

kaip efektyviai išnaudoti turimus resursus, tame tarpe ir gamybines bei sandėlių patalpas, kuriose vykdo veiklą. Tai yra 

būtina siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, gerus jos rezultatus ir veiklos perspektyvas. Paskutiniaisiais metais 

logistikai ir sandėliavimui keliami ypatingi reikalavimai, skatinantys įmones ieškoti naujų šių procesų valdymo metodų 

ir realizavimo formų. 

Pastaruoju metu jau mažai kas abejoja, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių sandėliuojamų žaliavų ir 

prekių atsargų valdymą yra sėkmingas efektyvios logistikos sistemos integravimas į įmonės veiklą ir tikslingas sandėlių 

ūkio planavimas. Geras atsargų valdymas ir turimų patalpų išnaudojimas užtikrina įmonės finansinių srautų 

maksimizavimą bei garantuoja sėkmę konkurencinėje aplinkoje. 

Straipsnyje analizuojama problema, kaip geras įmonės sandėliavimo patalpų išnaudojimas prisideda prie sandėliavimo 

proceso, o kartu ir visos įmonės veiklos efektyvumo. 

Straipsnio tikslas – išnagrinėti daugiafunkcinės sandėliavimo erdvės sukūrimo įtaką sandėliavimo proceso efektyvumui 

didinti. 

Uždaviniai: 

1. Atskleisti sandėliavimo proceso problemas dinamiškame įmonėje vykstančių procesų kontekste. 

2. Išanalizuoti, kaip daugiafunkcinės erdvės sukūrimas sandėlyje padėtų spręsti sandėliavimo problemas. 

Problemos ištirtumo lygis. Į įmonių ir jų padalinių veiklos efektyvumo rodiklius yra gilinęsi Baleženčiai (2011), 

Jasiukevičius ir Christauskas (2011), Klovienė (2012), Peleckis, Krutinis, Slavinskaitė (2013), Jurevičienė (2014), 

Budrionytė (2015), Kėdaitis ir Girčytė (2015), Lalienė (2015), procesų valdymą Sinh (2012), sandėliavimo ir atsargų 

valdymo metodai tyrinėjami daugelio autorių darbuose: I. Meidutės ir A. V. Vasiliausko (2007),  R. Minalgos (2008), H. 

Navid ir M. M. Bidgoli (2011). 

 

1. Sandėliavimo procesas ir jame kylančios problemos 
 

Sandėlyje vykstančių procesų valdymas yra glaudžiai susijęs su logistikos procesais įmonėje. Logistika bendrąj 

prasme suprantama kaip sisteminis procesas, kurio metu optimizuojami materialūs, informaciniai ir finansiniai srautai 

įmonėje. Materialius srautus sudaro medžiaginiai ištekliai, nuolat judantys tiek į įmonę, tiek jos viduje, tiek už įmonės 

ribų. Informaciniai srautai suteikia galimybę materialius srautus valdyti tik gaunant nuolatinę ir neiškreiptą informaciją 

apie, kur materialūs ištekliai tam tikru metu yra laiko ir erdvės požiūriu. Finansiniai srautai logistikoje būtini materialiųjų 

srautų vertei nustatyti ir atsiskaityti. Esminė logistikos funkcija  – srautinių procesų optimizavimas, siekiant kontroliuoti 

produkcijos ir susijusios su ja informacijos judėjimą bei saugojimą nuo produkto pagaminimo iki jų naudojimo vietos 

(Minalga, 2008). 

Pagal R. Minalgą (2008), sandėliavimą galima apibrėžti kaip įmonės logistikos sistemos dalį, apimančią 

produkcijos sandėliavimą (žaliavos, atsarginės dalys, gamybos stadijoje esančios ir jau pagamintos prekės) pagaminimo 

vietoje, taip pat produktų saugojimą tarp pagaminimo ir vartojimo vietų bei informacijos teikimą vadybininkams apie 

sandėliuojamų produktų būklę ir išdėstymą. 

Sandėliavimas gamybinėje įmonėje susieja susieja labai daug suinteresuotųjų šalių – vidinius įmonės padalinius, 

tiekėjus, klientus (1 lentelė). 
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1 lentelė. Suinteresuotosios sandėlio veikla šalys 
 

Suinteresuotoji šalis Susijusi su suinteresuotąja šalimi sandėliavimo vekla 

Gamybos 

padalinys 

Iš sandėlio gamybai tiekiama žaliava ir į sandėlį priimta produkcija 

laikoma baigta gaminti ir virsta preke. 

Tiekėjai 
Įmonės sandėlis priima ir patikrina perkamas prekes ir žaliavas, įvertina 

jų kokybę, neatitikties atveju įformina pretenziją. 

Vežėjai 
Sandėlyje prekės paruošiamos vežti, pakraunamos, iškraunamos, 

tikrinami transportavimo dokumentai 

Buhalterinės 

apskaitos padalinys 

Sandėlyje reikalingas tikslumas, surinkti visus duomenis: prekių ir 

žaliavų kiekius, pardavimo ir pirkimo kainą bei gamybos savikainą, pakuotės 

apskaitą, buhalterinius įsigijimo ir pardavimo dokumentus – sąskaitas, 

važtaraščius 

Pardavimų 

padalinys 

Prekes reikia laiku paruošti išvežimui, kaip sutarta su klientu. 

Klientai 

Sandėliuojama prekė jau yra beveik kliento turtas, jos sugadinimas, 

pametimas klientui gali sukelti didelių problemų, ypačjei prekė labai svarbi ir 

sunku rasti kitą tiekėją. 

  

Bendroje įmonės logistikos valdymo sistemoje visi įmonėje tekantys informaciniai, materialiniai bei finansiniai 

srautai taip pat eina per įmonės sandėlį kaip vieną iš svarbiausių įmonės veiklos padalinių (žr. logistinio valdymo schemą 

1 paveiksle). 

 

 
1 pav. Logistinio valdymo sistema (Šaltinis: L. Braškienė (2009)) 

Dėl glaudžios sąveikos su kitais padaliniais ar trikdžių finansinių, informacinių bei materialiųjų srautų judėjime 

sandėlyje gali kilti įvairių su sandėlio veikla susijusių problemų, kurių negali įtakoti sandėliavimo procesas, pavyzdžiui, 

užlaikoma ir nuolatiniam klientui laiku neišvežama pagaminta produkcija, nes klientas nėra apmokėjęs sąskaitos už 

ankstesnę prekių partiją, vežėjas sugadino krovinį su žaliava transportavimo metu, žaliava sandėliuojama neišpakuota ir 

užima vietą sandėlyje, kol vyksta konflikto su tiekėju sprendimas. 

Įmonei siekiant sandėliavimo veiklos efektyvumo, kaip teigia Chan ir Chan (2011), reikia išspręsti tipines sandėlių 

problemas:  

• sudėtinga prekės paieška, 

• silpna prekių parametrų apskaita, 

• neužtikrinta prekių rotacija, 

• priklausomybė nuo personalo, 

• informacijos ir atsekamumo trūkumas, 
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• trikdžiai  operacijų sandėlyje istorijoje ir statistikoje, 

• sandėliavimo proceso administravimo ir kontrolės sudėtingumas, 

• sisteminių priemonių resursų optimizavimui nebuvimas. 

Terminų žodynas efektyvumo (lot. „effectivus“ – veiksmingas, paveikus) sąvoką apibrėžia kaip sistemos atitikimo 

jos paskirčiai laipsnį. Apibendrinant įvairių mokslinės literatūros autorių efektyvumo sąvokos aiškinimą, laikoma, kad 

efektyvumas yra veiksmingo, produktyvaus rezultato siekimas minimaliomis sąnaudomis bei racionaliai panaudojant 

turimus išteklius. Pagrindiniai ištekliai sandėliavime yra žmogiškieji resursai, patalpos, sandėliavimo įranga ir 

informacinė sistema, patalpų apsaugos ir išlaikymo finansiniai ištekliai. Jų efektyvus išnaudojimas padėtų įmonei 

padidinti bendrą įmonės veiklos efektyvumą.  

Tradiciškai sandėlį apibsuvokiame  kaip statinį ar patalpas, pritaikytas įvairiems materialiniams ištekliams  – 

prekėms, žaliavoms, įrengimams – priimti ir saugoti, žaliavoms laikyti, kol jų prireiks gamyboje ir produkcijai saugoti, 

kol ji bus išvežta pas klientą. Tokia sandėlių naudojimo samprata yra statiška, jie suvokiami kaip būtina materialinė - 

techninė nepertraukiamo gamybos ir prekių tiekimo klientui procesų aprūpinimo sąlyga.  

Šiuolaikinė įmonių veikla ir požiūris į turimų patalpų išnaudojimą yra labiau dinamiški. Neretai sandėlyje 

atliekamos baigiamosios produkcijos gamybos operacijos – kokybės kontrolė ir prekių pakavimas ar net prieš šias 

operacijas einantis galutinis gaminio apdirbimas (sutepimas, surinkimas, komplektacijos papildymas). Atsivėrus 

pasaulinėms prekių rinkoms bei išsivysčius ir atpigus krovinių pristatymui, įmonės stengiasi neįšaldyti savo apyvartinių 

lėšų žaliavų ar prekių atsargų pirkimui,  todėl apsirūpina šiais ištekliais mažesniais kiekiais. Todėl gamybinėse įmonėse 

išauga produkcijos paskirstymo pagal klientus apimtys bei svarba. Kai kurios įmonės adaptuoja gamybinius procesus, 

suvokdamos, kad atskiri pagamintų prekių komponentai ar mazgai sandėliuojami daug patogiau nei baigtos rinkti ir 

supakuotos prekės, tad į gamybos procesą įterpiamas nepilnai baigtų rinkti gaminių sandėliavimas. Gamintojai taip pat 

atranda, kad galima sandėliuoti būtiną brangesnių komponentų ir komplektuojančių dalių kiekį bei atsargas papildyti 

pagal poreikį. Populiarėja gamybos organizavimo metodas, kada prekė baigiama gaminti iš pusgaminių, kuomet ją užsako 

klientas ir apmoka avansu. 

Tokie pokyčiai prekių gamyboje ir tiekime sąlygoja kompiuterizuotos žaliavų ir prekių apskaitos sistemos, susietos 

su materialinių vertybių radimosi vieta sandėlyje bei su pagrindinėmis žaliavų ir prekių charakteristikomis, turėjimą kaip 

būtinąją efektyvios gamybos ir prekių paskirstymo sąlygą. 

Tokie pokyčiai formuoja naujus iššūkius sandėliavimo procesui. Sandėliavimas tampa įmonės logistikos sistemos dalimi, 

apimančia ne tik produkcijos sandėliavimą (žaliavos, atsarginės dalys, gamybos stadijoje esančios ir jau pagamintos 

prekės) pagaminimo vietoje, taip pat ir produktų saugojimą, bet ir susilieja su galutine gamybos proceso stadija, kuomet 

sandėlye keičiasi prekės baigtumo statusas. Daugėjant elektronikos detalių gaminiuose, kurios nėra atsparios smūgiams, 

atsiranda gaminių veikimo testavimo prieš pat išvežimą klientui operacija, kuri taip pat gali būti atliekama sandėlyje. 

Aktualus tampa informacijos teikimas vadybininkams ne tik apie sandėliuojamų produktų būklę ir išdėstymą, bet ir 

baigtumą, tad sandėlio duomenų bazėje daugėja įrašų, o pats sandėliavimo procesas tampa sudėtingesnis. 

 

2. Daugiafunkcės erdvės kūrimas sandėlyje 
 

Kartu su vykstančiais pokyčiais gamyboje, kuomet į sandėliavimą įsiterpia galutinės gamybos operacijos, keičiasi 

ir reikalavimai  sandėliavimo patalpoms. Dažnai taupant lėšas ir energetinius resursus sandėlio patalpos nėra šildomos, 

bet jei sandėlyje atliekamos baigiamosios surinkimo, testavimo operacijos, visi darbdaviai supranta, kad darbuotojas 

noriai dirba ir daro mažiau klaidų komfortiškoje darbui patalpoje. Kaip inovacija sandėliavimo patalpose yra lengvų 

konstrukcijų skydų, užtraukiamų žaliuzių, palapinių ir kitų atitvėrimo būdų panaudojimas apšildomai darbo zonai sukurti.  

Šiuolaikinės sandėlio planavimo programos ir konsultacinės kompanijos siūlo galimybę esamo arba planuojamo 

sandėlio imitacija skaitmeniniu pavidalu sumodeliuoti sandėlyje vykstančius procesus, operacijas, prekių srautus, darbo 

resursų pasiskirstymo principus ir kitus svarbius faktorius. Keičiant parametrus ir imituojant įvairias situacijas virtualiame 

modelyje, gaunami rezultatai leidžia nustatyti bei priimti optimaliausią sprendimą. Labai svarbu yra teisingai įvertinti 

esamus prekių srautus, sandėlio pralaidumo rodiklius ir sąsajas su esama sandėliavimo įrangą (sandėliavimo sistemos 

parinkimas ir išdėstymas, panaudojimas pikų metų, dienos, mėnesio, metų rodikliai ir t. t.). 

Tradicinis sandėlio išplanavimas numato stacionarias prekių ir žaliavų saugojimo vietas atvežamų ar ruošiamų 

išvežti prekių pakrovimo zoną prie rampos, autokrautuvų pravažiavimo kelius, kompiuterizuotą sandėlininko darbo vietą. 

Įmonei, kurioje prekių išvežimas nėra vykdomas dažnai, tikslinga pagalvoti apie daugiafunkcinės zonos įrengimą 

sandėlyje, kuri būtų patogi atlikti keletą operacijų – surinkimą ir komplektavimą, gaminio testavimą, pakavimą ir 

paskirstymą, jei tokio poreikio nėra – prekių ar žaliavų sandėliavimą mobiliuose stelažuose. Galbūt virtualaus sandėlio 



 358  

  

  

procesų modeliavimo pagalba bus priimtas sprendimas perorganizuoti dalies darbuotojų darbą įvedant papildomą 

pamainą ar keičiant darbo laiką ir paruošiamąsias prekių išvežimo operacijas atlikti ne piko metu.  

Išsprendus informacinius srautus apie prekių ir žaliavų judėjimą sandėlyje bei sukūrus daugiafunkcinę erdvę ar 

kelias erdves, pritaikius darbo laiko planavimą, galima efektyviau išnaudoti vieną iš brangesnių įmonei resursų – patalpas, 

kurios dažnai yra nuomojamos, bei išspręsti būdingas sandėliavimui problemas, su kuriomis susiduria daugelis įmonių ir 

kurios buvo apibrėžtos Chan ir Chan (2011) : 

• sudėtingą prekės paiešką – prekės atsirastų arti pakrovimo rampos galutinių gamybos ir pakavimo operacijų 

metu, sutrumpėtų darbuotojo vaikščiojimo kelias, testavimą būtų galima daryti prie sandėliavimo nuolatinėje vietoje 

stelažų ir pan., 

• silpną prekių rotaciją ir parametrų apskaitą, prekės atsekamumą, trikdžius prekių istorijoje ir statistikoje – šios 

problemos neišvengiamai spręsis padidinus prekių ir žaliavų judėjimo mobilumą sandėlyje bei įvedus prekės baigtumo 

statuso fiksavimą gamybos ir buhalterinėje programoje, 

• priklausomybę nuo personalo – pertvarkius darbuotojų darbo laiką paslenkant darbo laiką ar įvedus papildomą 

pamainą, toje pačioje darbo vietoje galima turėti daugiau darbuotojų, kurie atliks reikalingus darbus kaip suplanuota 

• bus sutaupyta patalpų, kurios anksčiau buvo skirtos kiekvienai prekės judėjimo operacijai gamybos ar 

sandėliavimo proceso metu. 

 

Išvados 
 

Pasikeitę gamybos procesai ir atpigęs krovinių pervežimas, klientų poreikiai įvedė daugiau dinamikos 

sandėliavimo procese bei suliejo gamybos pabaigos operacijas su sandėliavimo procesu. Augantis elektronikos 

komponentų kiekis gaminiuose suformavo galutinio gaminio testavimo prieš išvežant prekę klientui poreikį. Įmonių 

veiklos lankstumo reikalaujanti situacija rinkoje bei noras turėti apyvartinių lėšų kai kurias įmones paskatina neužbaigti 

iki galo gaminio gamybos operacijų, kol gainių neužsakė klientas. Todėl statiškas sandėliavimo kaip prekės saugojimo 

kol ji bus pristatyta klientui pobūdis virsta labiau dinamiška sandėliavimo veikla, kai sandėlyje atliekama daugiau 

operacijų, prekės grupuojamos. 

Kompiuterizuotų sandėlio ir gamybos apskaitos ir valdymo sistemų įvedimas sudarė prielaidas turėti tikslią 

informaciją apie prekes, jų savybes, buvimo vietą sandėlyje, atsekamumą, kas padeda turėti didesnį materialinių vertybių  

mobilumą sandeliavimo procese. Virtualios sandėlio modeliavimo galimybės ir pasinaudojimas konsultavimo 

paslaugomis kiekvienai gamybinei įmonei leidžia susidaryti optimalų sandėlio išplanavimo ir materialinių vertybių srauto 

valdymo modelį, suplanuoti darbuotojų darbą reikiamu laiku. 

Daugiafunkcinės sandėliavimo erdvės sukūrimas išsprendžia keletą būdingų sandėliavimui problemų – sudėtingą 

prekės paiešką, silpną prekių rotaciją ir parametrų apskaitą, prekės atsekamumą, trikdžius prekių istorijoje ir statistikoje, 

priklausomybę nuo personalo – bei leidžia efektyviai išnaudoti turimas patalpas. 
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Summary 

 

MULTIFUNCTIONAL  AREA AS ONE OF THE WAYS TO EFFECTIVE WAREHOUSE MANAGEMENT 
 

The article analyzes storage performance problems associated with the common enterprise logistics management system. Also, 

the article suggests that the multifunctional storage space might be a solution to increase efficiency of storage process.   

The main goals of this article is to evaluate the influence of the creation of multifunctional storage space to increase efficiency 

of the storage process, reveal problems of the storage process that might occur in a processes of a dynamic company and analyze how 

the creation of multifunctional storage space might be useful to solve storage issues. 

The theoretical analysis of the problem showed that the multifunctional space provides mobility, helps to solve warehouse 

goods search and rotation problems and allows better planning of the flow of goods and the use of company premises. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Rimantas Dapkus, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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Introduction 

Until recently education and especially the secondary education was organized so that it could meet the needs of a 

particular state. Today the attitude has totally changed. The development of mobility and labor market transformed the 

idea of the “closed national school” into the “open” institution, which strives to equip the young people with the tools 

helping them to become integrated to the fullest possible extent in a society. The present day “open school” organizes its 

educational process according the patterns of the student – centered learning, where the teacher is a tutor, a consultant, a 

research adviser, helping the student to acquire knowledge, skills, abilities and attitudes that are necessary for the 

meaningful, controversial and transformative life or in other words to become an emancipated personality (Ciuciulkiene, 

2004).  

Education of the emancipated personality is impossible without verbal communication. Verbal communication is 

one of the most widely argued scientific issues (Osgood, Schramm, 1954; Dance, 1967; Tubs, 1970; Persing, 1984; Steers, 

1984; McQuail, Windahl, 1993; Samovar, Porter, Jain, 1981; Večkienė, Chreptavičienė, Sokolovienė, Grebliauskienė, 

1999). Some of them, for example, Christensen, Hensen (1996), point out that the needs of contemporary society demand 

that the verbal communication should be, flexible, responsible activity in the problematic true to life situations. In the 

wider sense it has to become emancipated as well. The emancipated verbal communication in its turn may be defined as 

free, topic orientated, argumentative, stylistically, grammatically correct, true to the facts, rich in the usage of the 

expressional means and stylistic devices. But the present day research data show, that not all school – leavers or students 

can demonstrate the successful usage of the emancipated verbal communication, especially in a foreign language. This 

challenge stimulates foreign language teachers to look for new communication stimulating, technologically smart language 

teaching methods. 

Education and technology are one of the contemporary, controversial topics. Teachers and policy-makers nowadays 

are more concerned about the effective teaching methods that would not only keep pace with the technological evolution 

but also to meet the non-constant needs of the students. In an age in which students are more exposed to technology, few 

of them have tolerance for the lecture-based methods, or the traditional face to face methods. In this respect, Blair (2012) 

noticed, “students need educators to re-envision the role of technology in the classroom” (p.8). One of the teaching methods 

that involves the use of technology is flipped classroom. 

“Flipped classroom is an educational technique that consists of two parts: interactive group learning activities 

inside the classroom, and direct computer-based individual instruction outside the classroom and vice versa”(Bishop, 

Verleger, 2013, P.5).Simply put, flipped classroom can be defined as a technique that reverses the traditional class 

structure by assigning the classroom material outside of the class, and freeing the class time for interactive activities, 

questions and  clarification of misconceptions. Flipped classroom has been proved to be an effective method for teaching 

many schools subjects one of them is the English language. English language, is becoming the worlds’ lingua franca 

which requires more and more English speakers. In conventional English classes, teachers are the presenters of the course, 

and students are the submissive, passive receivers of knowledge, no interactions, no engaging activities and therefore no 

language practice. Thus, flipped classroom may eliminate or at least fill some of the gaps that traditional classes may 

cause. Basal (2015) observed,” In foreign language classes, such an approach (referring to flipped classroom), may offer 

great benefits for both teachers and students, since classroom time can be applied to more interactive tasks’’(p.28). Despite 

the spread of technology, and the importance of speaking English language, many schools still use conventional classes 

to teach foreign language which provide quit small chance to students to practice their language  

Research paper aim and objectives 

1. To research  the concept of flipped classroom; as a language strategy emancipating the English speaking 

skills.  

2. To define the concept of flipped classroom highlighting its elements and structure. 

3. To illustrate the concept of emancipation and the criterion of emancipated speech.  
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4. To present the theoretical model of flipped classroom emancipating English speaking skills. 

Research methods: Analysis of scientific literature and modeling. 

The research paper consists of two theorethical parts: the first part deals with the ethymological analysis of the 

emancipation and emancipated speech concepts, the second part presents the theoretical reasoning of the “Flipped 

classroom” and as a result of it the theoretical “Flipped classroom model”. At the end of the research paper there are 

presented the conclusions and referencies used for scientific analysis. 

The reasoning of the “Emancipation”and “Emancipated Speech” concept 
 

The concept of “emancipation” carries the multicisciplinary load. The etymological analysis of the term highlights 

the legal, social, philosophical and educational aspects. If we follow the etymological offsprings of the contemporary 

concept of “emancipation“, we will inevitably arrive to the cultural context of Roman Empire (from Latin emancipat- 

‘transferred as property’, from the verb emancipare, from e- (variant of ex- ) ‘out’ + mancipium ‘slave). It stresses the 

legal basis of the meaning of the conceptas well as the social action essence which is associated with social liberating 

actions and facts such as Lincoln’s emancipation proclamation, women liberation and so on. Gottardis (2014) observed, 

that “the idea of emancipation used to be closely associated with the history of struggle of black Americans for freedom, 

proletarian revolutionary actions or feminist liberation movements”(p.13). 

Philosophical aspect of the „emancipation“ concept complements to legal and social aspects by adding the element 

of moral argumentative communicative practice which, on its turn, stresses the educational aspect of the „emancipation“ 

concept, the central meaning of which is the development of personal voice, allowing the personality to evaluate personal 

knowledge, their validity productivity, correctness and relevance. The element of „personal voice leads to German Critical 

School and the ideas of Jurgen Habermas who based a theory of communicative action that allowed him to make 

categorical distinctions between instrumental and communicative rationality (Bankauskienė, Čiučiulkienė, 2015). For 

Habermas, communicative rationality “expresses a conception of rationality which a speaker must acknowledge and 

perceive. According to Habermas , the participants of the communicative action understand the internal relationship 

between the intersubjective validity claims and the commitment to give and be receptive to arguments. While summing 

up the prevailing aspects of the interpretation of Emancipation  it is possible to make a hypothetical system of 

„Emancipation“ aspects. When we define emancipation we speak about: 

• Rational  thinking; 

• Perception and  evaluation  of  reality; 

• Practical action; 

• Critical reflection; 

• Moral argumentative  practice; 

• Ability to choose  and  make decisions; 

• Ability to construct moral reality. 

The coherence of these elements enables the personality to achieve the communicative autonomy. In another 

words,” Habermas’s vision of human emancipation is in the locus of communication, or what he calls the ideal speech 

situation-unrestricted and non-hegemonic discussion, in which all participants are free from all constraints of domination 

to achieve mutual understanding.”  (Habermas, 2001 as cited in Mari,2017). The ideal speech according to Habermas, is 

the argumentative, expressive, true, and the syntactically, semantically-based speech that leads to mutual understanding 

or what he calls agreement among equal speakers or agents. Susen (2010) observed,” The ideal speech situation is an 

inter-subjectively created communicative space that allows the speakers to reach agreement by virtue of force of the better 

argument, without this communicative force being hindered by internal or external constraints, and with a symmetrical 

distribution of chances to choose, and utter speech acts”(p.97). 

Based on Habermas’s definition of emancipated speech, we may conclude that the emancipated personality, is a 

personality that is capable of constructing the ideal speech that is non-dominant, argumentative, true, expressive, and 

grammatical. In this respect, Ciuciulkiene (2005) stated,” Emancipation can be revealed through the proficient 

communication, which may be characterized as spontaneous, flexible, topic-oriented, argumentative, grammatically and 

stylistically correct, informatively true, and rich in expressive means and stylistic devices.”  
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The theoretical model of flipped classroom 

Flipped classroom is one of the blended learning models, which involves the use of online learning outside the 

classroom and the integration of activity, interactive learning inside the classroom. Sams and Bergmann (2012), defined 

flipped classroom, “what is traditionally done in class is now done at home, and that which traditionally done as a 

homework is now completed in class”(p.13). Flipped classroom is a technique which inverts the structure of conventional 

classes. Bishop, and Verleger (2013) viewed, ‘’flipped classroom as an educational technique that consists of two parts: 

interactive group learning activities inside the classroom, and direct computer-based individual instruction outside the 

classroom”(p.5). 

Flipped classroom has been researched and applied by many teachers for various school subjects. Hung (2015), 

observed that flipped classroom is an effective method to foster active leaning for English language learners. It helps 

students attain better learning outcomes, and develop better attitudes towards their learning experiences. Beck (2010) 

noticed that flipped classroom is worthy of serious consideration by teachers of international law and other international 

studies courses since it increases students access to curricular material, peer discussion, and maintenance of rigorous 

learning standards. 

The structure of flipped classroom 

Flipped classroom is still considered as an educational inovation. Theoreticians and practitioners who advocate for 

the flipping present a great number of arguments for engaging students in the flipped teaching the essence of which -  the 

content outside of the class – gives more possibilities to free up time in class for other instructional activities. Milman 

(2012) identifies what could be considered the primary advantage: increased class time for more engaging instruction. 

Millard (2012) describes advantages such as increased student engagement, strengthening of team-based skills, 

personalized student guidance, focused classroom discussion, and creative freedom of faculty while maintaining a 

standardized curriculum.  

The theoretical analysis of the “Flipped classroom “highlights the following structural elements: “Student-centered 

culture “,Teacher’s competencies in the class”, “Intentional content”.Teacher’s competencies in the class” (Zappe et al., 

2009; Bergman and Sams, 2012; Network, 2014; Clark, 2016; Tazijan, Bahrom, Shaari, 2016). 

“Student-centered culture  

One of the major characteristics of flipped classroom is the student-centered culture. Students in flipped classroom 

are no longer the empty vessels that should be filled or the passive receivers of knowledge, rather they become more 

independent and responsible learners. Bergman and Sams (2012) observed, “when we flipped the classroom, we give the 

students control of the remote’’ (p.24).”Flipped classroom promotes lifelong learning skills by requiring students to obtain 

pre-class exposure to course content through video lectures, thereby arriving to class prepared to work”(Clark,2016,p.29). 

Teacher’s competencies in the class 

Teachers’ role is also no exception in this case; the role of the teacher has changed from course presenter to a 

facilitator, coach, consultant, and a guide through the learning process (Sams, Bergman, 2012). The role of the teacher is 

crucial in the learning process, “Flipped classroom may have good effects, but it is not guaranteed. Teachers’ preparation 

is the key element” (Hwang, Lai, Yiwang, p.452).Teachers play a vital role in the lives of their students, they are friends, 

neighbors, and experts” ( Sams, Bergman,2012). 

Flexible environment 

The third component of flipped classroom is the flexible, Active environment. In flipped classes, students have 

access to the material everywhere and anytime, and they can watch videos or read the material as many times as they 

prefer. Moreover, flipped classes give rooms to more active learning; students have more discussion and are given more 

chances to speak and express their views (Tazijan, Bahrom, Shaari, 2016).  

Flipped classroom is a useful method for adding active learning to the classroom without scarifying the precious 

class time required for the content coverage ( Zappe et al.,2009).Last but not least, students during the course time have 

great chances to interact with their teacher, ask questions, and clarify misconceptions. Simply put, Flipping increases 

student-teacher interaction. 

Intentional Content  

Flipped Learning Educators continually think about how they can use the Flipped Learning model to help students 

develop conceptual understanding, as well as procedural fluency. They determine what they need to teach and what 

materials students should explore on their own. Educators use Intentional Content to maximize classroom time in order 

to adopt methods of student-centered, active learning strategies, depending on grade level and subject matter 
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Flipped classroom model 

The wide range of activities and the rich communicative environment provided by flipped classroom is an 

important factor for developing the English speaking skills. In the flipped classes, students have the chance to 

communicate with their teacher by asking question, or with their classmates by having dialogues, small group discussion, 

or task-solving group. These activities, unfortunately, are unavailable in conventional classroom.  

The theoretical model below portrays the ways in which the flipped classroom may emancipate the speaking skills. 

The emancipated speech or what Habermas called the ideal speech is the argumentative, expressive, true, unrestricted, 

grammatically-correct speech that leads to the mutual understanding between speakers. Through the active, flexible 

environment, student-centered culture, and student-teacher interaction, students will be able to form rich spontaneous, 

expressive, true, and argumentative conversation, hence, have an emancipated speech.  

 

 
Based on the model above, Flipped classroom is the locus of flexible, active, student-centered learning, and 

teacher-student interaction. Students in flipped classroom, as the model reveals, will be exposed to the active involvement, 

and participation in the course construction, by being able to consult the course before class time, hence be prepared for 

the course and this is what is usually referred to as flexible environment. Students also in flipped classroom are given 

responsibility and independence over their learning through the student-centered culture that flipped classroom 

guarantees. Moreover, students have the privilege of consulting their teacher in case of any raising misconceptions, or 

questions.  

All of the flipped classroom elements will certainly enable students to have an emancipated speech that is 

argumentative, normative, expressive, true, and grammatically-based. In flipped classroom, students are able to argue 

topics based on strong evidence with their teacher and other classmates, also they are capable of expressing their feelings, 

and experiences, and listen to other’s opinions based on truthful, normative, grammatically based rules. This models 

suggests that flipped classroom is the relevant model for emancipating the English speaking skills.  
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Conclusion 

The wide range of activities in flipped classes, and the wise division of class time between activities, questions, 

and students’ participation and discussion have made of this model a worthy model of consideration. Students and teachers 

should reconsider the role of technology in education, and adopt methods and techniques such as the flipped model which 

will meet the needs of both teachers and students, and involve the reasonable integration of technology. In English classes, 

students need more activities to practice their language.  

The speaking skills require equal attention as other language skills (listening, writing, and reading). Unfortunately, 

in conventional methods of teaching, students are passive receivers of information, non-interactive, thus no language 

practice. 

Second language learners or foreign language learners need more practices to enhance their communication skills, 

flipped classroom can be the solution to minimize the problem (Tazijan, Bahrom, Shaari, 2016).  
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Santrauka  

“APVERSTA KLASĖ” KAIP KALBĖJIMĄ ANGLIŠKAI EMANCIPUOJANTI STRATEGIJA 

Mokymosi efektyvumą lemia besimokančiųjų galimybės aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Tam ypač padeda 

technologijomis grįstas mokymasis. “Apversta klasė” (angl. “flipped classroom”)  yra vienas iš tokių metodų, kuris reikalauja aktyvaus 

besimokančiųjų dalyvavimo. Šis metodas pasirodė esąs veiksmingas daugelio mokyklų praktikoje, o ypač mokant užsienio kalbų. 

Užsienio kalba (šiuo atveju – anglų) reikalauja daugiau praktikos ir veiklos kalbinių įgūdžių ugdymui, ypač tiems, kurie sunkiau kalba. 

Aktyvus dalyvavimas įgalina nuolatinį bendravimą užsienio kalba. Taip galima pasiekti komunikavimo užsienio kalba emancipavimo. 

Užsienio kalbos emancipavimo galimybes, naudojant “apverstos klasės” metodą demonstruoja straipsnyje pateikiamas teorinis šio 

metodo modelis.  

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas). 
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SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ 

GALIMYBĖS TEORINIU ASPEKTU 

Ieva Baltrušaitienė 

Kauno Technologijos universitetas 

Įvadas 

Viena iš probleminių darbo rinkos grupių yra socialinės rizikos asmenys.  Anot Leliūgienės (2003) socialinė rizika 

atsiranda esant nepalankioms ekonominėms ir psichologinėms gyvenimo sąlygomis, susiduriant su sunkumais vaikų 

auklėjime, šeimos konfliktuose, piktnaudžiaujant alkoholiu, susiduriant su įvairiomis priklausomybėmis ar žiauriu elgesiu 

šeimoje. Socialinė rizika – įvairios visuomeninio gyvenimo aplinkybės, sudarančios sąlygas socialinei asmens atskirčiai 

atsirasti (Pėžaitė, Brazienė 2004). Pastebima, kad neretai socialinės rizikos grupėn įtrauktiems asmenims yra sudėtingiau 

integruotis į darbo rinką, visų pirma dėl jų socialinės padėties, motyvacijos trūkumo, požiūrio į darbą, skurdo bei 

socialinės atskirties. „Socialinės rizikos žmonių problematika jau daugiau negu dešimtmetį yra analizuojama ir tyrinėjama 

įvairiuose socialinio pobūdžio darbuose. Pats rizikos konceptas taip pat susilaukė nemažai dėmesio visuomeninių 

paslaugų valdymo srityje, kasdieninėje praktikoje bei socialinės politikos srityje“ (Žibėnienė, Mikniūtė, 2016). Šios 

asmenų grupės integracija į darbo rinką yra  aktuali  socialinė problema, kurią įtakoja tokie veiksniai kaip: valstybės 

ekonomikos lygis, pasiūlos ir paklausos santykis tarp darbo jėgos, darbdavių ir visuomenės požiūris į socialinės rizikos 

grupėje esančius asmenis, pačių socialinės rizikos grupėje esančių asmenų motyvacija darbui. Socialinės rizikos asmenys 

išsiskiria, šiai asmenų grupei būdingomis savybėmis, kurios yra trukdis sėkmingai integracijai į visuomenę, tuo pačiu ir į 

darbo rinką. Todėl, siekiant sėkmingai integruoti socialinės rizikos asmenis į darbo rinką, aktualu įvertinti socialinės 

rizikos asmenų integracijos į darbo rinką galimybes. 

Darbo tikslas: išanalizuoti socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką galimybes, teoriniu aspektu. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti socialinės rizikos sampratą šiuolaikinės visuomenės kontekste. 

2. Aptarti socialinės rizikos grupių formavimosi priežastis. 

3. Apžvelgti socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką galimybes. 

Darbo problema: mokslo darbų teorinė analizė bei tyrimų rezultatų analizė atskleidė, kad šiandieninėje 

visuomenėje nedarbas tampa vis didesne problema. Besikeičianti ekonomika, didėjanti socialinė atskirtis ir nelygybė daro 

įtaką asmenų patekimui į socialinės rizikos grupę. Socialinės rizikos grupėje esantys asmenys yra viena labiausiai socialiai 

pažeidžiamų darbo rinkos grupių. Todėl šiai asmenų grupei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, siekiant padėti jiems 

sėkmingai integruotis į darbo rinką ir tai pagrindžia būtinybę nuolat analizuoti socialinės rizikos grupei priskirtinų asmenų 

integracijos į darbo rinką galimybes, taip sudarant pagrindą tas problemas spręsti.  

Tyrimo metodas: pagal išsikeltus uždavinius buvo atliekama mokslinės literatūros analizė, kuri taikyta, siekiant 

išanalizuoti socialinės rizikos sampratą, apžvelgti socialinės rizikos grupių formavimosi priežastis ir šiai grupei priskirtinų 

asmenų galimybes integruotis į darbo rinką. 

Tyrimų rezultatai 

Socialinės rizikos samprata šiuolaikinės visuomenės kontekste 

Modernios visuomenės apibrėžtumas nėra lengvai atliekamas dalykas. Vienareikšmiškai tai priklauso nuo aspekto 

su kuriuo siejamas modernios visuomenės identifikavimo pasirinkimas. Šios darbo dalies tikslas - atrasti sąsajas tarp 

socialinės rizikos sampratos formavimo modernios visuomenės aplinkoje. Šiuo požiūriu moderni visuomenė gali būti 

apibrėžta, kaip įvairių socialinių rizikų, nelygybių, socialinių konfliktų visuomenė (Giddens, 1996). Šiuolaikinės 

visuomenės problemos ir iššūkiai sukūrė labai daug skirtingų vaidmenų/statusų. Visuomenės sluoksniai niekur nedingo, 

tačiau juose galima atrasti skirtingų žmonių grupių: bedarbiai, probleminės šeimos, socialiai remtini, išlaikytini, rizikos 

grupės, benamiai ir pan. Šios grupės užima reikšmingą šiuolaikinės visuomenės dalį, atsižvelgiant į socialinės paramos 

mastą. Šiuo atžvilgiu, socialinė rizika tampa vienu iš šiuolaikinio gyvenimo atributų (Beck, 1996). Visa tai lemia 

socialinės rizikos atsiradimą modernioje visuomenėje. Pėžaitės ir Brazienės (2004) įsitikinimu dabartinė visuomenės 

struktūra, sąlygos ir aplinkybės gimdo socialinę žmogaus atskirtį. Atsižvelgiant į tokias šiuolaikinio gyvenimo realijas, 

įvairios socialinės rizikos grupės yra socialiai atskirtos nuo likusios visuomenės. Galima daryti prielaidą, kad socialinės 

rizikos grupėje esantys ir už miesto ribų gyvenantys asmenys, jaučia socialinę atskirtį ne tik dėl savo socialinio statuso, 
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bet ir dėl gyvenamosios vietos, galimybių integruotis į visuomenę sumažėjimo. Šią atskirtį sąlygoja ne tik gyvenimas 

žemiau skurdo ribos. Socialinės rizikos grupės pasižymi ir kitais požymiais: alkoholio vartojimas, vaikų nepriežiūra, 

gyvenimo buities apleidimas, kriminalinės problemos, socalinių įgūdžių stoka, senatvė, kurie sąlygoja tokių grupių 

atsidūrimą modernios visuomenės užribiuose. Taikant šią įžvalgą galima daryti prielaidą, kad visi šie veiksniai, kuriais 

pasižymi socialinės rizikos grupės, yra jų buvimo šiuolaikinėje visuomenėje priežastis, kurie kartu ir mažina socialinės 

rizikos asmenų integracijos į darbo rinką galimybes.Bitinas (2011) į socialinę riziką pažvelgia šiek tiek plačiau, ir ne tik 

išskiria visuomenės sluoksnių individus, bet visuomenėje vykstančius procesus, kuriuose atsidūrę žmonės patiria socialinę 

riziką. Autorius išskiria socialinės rizikos rūšis: 

- senatvė, amžius pašalina žmogų iš darbo rinkos, jis nebegali užsidirbti tiek, kad užtikrintų sau reikiamą 

pragyvenimo lygį; nedarbingumas – kai žmogus iš dalies arba visiškai negali dirbti dėl įvairių priežasčių (liga, aplinkos 

poveikis, kenksmingos sąlygos ir pan.); profesinė liga – tai teisiškai reglamentuotas ligos nustatymas, kurią sąlygoja 

netinkamos/kenksmingos darbo sąlygos. Dėl to, darbingo amžiaus asmenys ne savo noru negali dirbti apmokamo darbo, 

negali tokio rasti; motinystės atostogos – atostogų rūšis, suteikiama būsimoms dirbančioms motinoms, kurioms įstatymo 

nustatyta tvarka priklauso mokamos atostogos iki gimdymo ir po jo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 1992, 39 

str.);mirtis – kada šeima netenka vienintelio arba pagrindinio šeimos maitintojo. 

Bitinas (2011) socialinę riziką apibrėžia „kaip tikėtiną įvykį, nuo kurio padarinių yra numatytos socialinės 

apsaugos priemonės.  Brazienė ir Pėžaitė (2004) socialinę riziką sieja su gyvenimo aplinkybėmis, kurios sukuria sąlygas 

socialinei žmogaus atskirčiai atsirasti. Užsienio literatūroje atrandama panaši t.y. per procesus suformuota socialinės 

rizikos klasifikacija. Pavyzdžiui, Danny (1998) išskiria atitinkamas  socialinės rizikos rūšis, kurias galima papildyti jau 

Bitino minėtomis rūšimis, tokiomis kaip liga, senatvė, nedarbas, traumos, patirtos darbo metu, šeimos problemos, vaikų 

auginimas, invalidumas. Autorius taip pat linkęs socialinės rizikos grupes kategorizuoti į atstumtųjų, skurstančiųjų, 

visuomenės pasyvųjų grupes. Tokios grupėms jau yra per sunku integruotis į visuomenę, todėl jiems būtina socialinė-

teisinė pagalba.  

Kalbant apie socialinės atskirties priežastis svarbu paminėti, kad socialinė atskirtis apima netinkamas finansine 

prasme gyvenimo sąlygas, nedalyvavimą visuomeniniame (politika, kultūra, darbo ir verslo santykiai) gyvenime. 

Socialinės atskirties priežastimi galima laikyti ir nesavanorišką nutolimą nuo sociumo vertybių (Zaleskienė, 1998). 

Brazienė ir Guščinskienė (2004) kaip dažniausias socialinės atskirties priežastis įvardija skurdą, nedarbą, nepakankamą 

išsilavinimą ir nedalyvavimą socialiniame gyvenime. Taip pat ilgalaikis nedarbas gali būti įvardytas kaip vienas iš 

pagrindinių veiksnių, kuris lemia socialinę atskirtį. Tajūnaitė (2000) pateikia kitokį požiūrį, jos manymu, į socialinę 

atskirtį lemia ne vien nedarbas ar gyvenimas žemiau skurdo ribos. Pasak jos, kai kurie žmonės tiesiog turi mažiau 

sugebėjimų ir galimybių pakeisti jiems nepalankiai susiklosčiusią padėtį. Todėl jiems reikia visuomenės paramos, kitaip 

jie gali būti pasmerkti likti socialinėje atskirtyje visą laiką. Socialinės atskirties priežastys gali kilti ne tik iš visuomenės, 

aplinkos, kurioje gyvena asmuo ar susiklosčiusios tam tikros situacijos. Neretai socialinė atskirtis gali būti sukelta pačio 

asmens elgesio, požiūrio, ar tam tikrų psichologinių veiksnių, kuriems įtakos gali turėti tiek visuomenė tiek pats asmuo. 

Tam pritaria ir Katinaitė, Kublickienė ir Sviklas (2007), išskirdami socialinės atskirties asmenines ir visuomenines 

priežastis. Tačiau šios priežastys nėra viena nuo kitos atskirtos, nes dažnais atvejas, kai visuomeniniai veiksniai skatina 

atsirasti asmeninio pobūdžio priežastims. Analizuojant asmenines priežastis, reikšmingos tampa žmogaus psichologinės 

savybės, kai žmogus atsiriboja į visuomenės užribį, nevysto visaverčio kultūrinio, ekonominio gyvenimo, galiausiai, toks 

žmogus atsiriboja nuo šeimos, artimos aplinkos žmonių, draugų. Tuo tarpu visuomeninės priežastys, susijusios su 

sociumo nuostatomis, dėl įvairių politinių, istorinių, kultūrinių, socialinių priežasčių atmesti jų normas neatitinkančių 

grupių interesus. Ši izoliacinė atmosfera sukelia nevisavertiškumo jausmus prieš visą visuomenę (Katinaitė, Kublickienė, 

Sliklas, 2007). 

Poviliūno (2001) teigimu socialinę atskirti galima suprasti objektybiai ir subjektyviai. Objektyvusis požiūris 

koncentruojasi į socialines praktikas, skirtas sumažinti socialinės atskirties plitimą. Taip pat akcentuojamos 

visuomeninės, universalios, bendros normos, pagal kurias galima matuoti socialinę atskirtį. Tuo tarpu subjektyvusi 

požiūris mini simbolių reikšmę žmonių ir grupių tarpusavio komunikacijoje. Simboliais pagrįstas bendravimas padeda 

identifikuoti vienas ar kitas grupes ir jų saveiką.  Percy-Smith (2000) išskiria net septynias socialinės atskirties dimensijas: 

ekonominę dimensiją, kurią sudaro ilgalaikis nedarbas, pajamos bei skurdas, socialinę dimensiją, kur pabrėžiama 

benamystė, nusikalstamumas, nepritapimas, politinę - politinių teisių stoka, susvetimėjimas, pasitikėjimo stoka, 

kaimynystę, kuri siejama su socialine aplinka, asmeninę tai sveikatos sutrikimai, žemas išsilavinimas, erdvinę, kur 

pabrėžiama socialiai pažeidžiamų grupių marginalizacija bei socialiniai ryšiai tam tikrose socialinėse grupėse. Katinaitė, 

Kublickienė ir Sviklas (1995) išskiria pagrindines priežastis, dėl kurių asmenys gali jaustis nesą visuomenės, kurioje 

gyvena, dalis. Tai ekonominės, politinės, teisinės, socialinės, kultūrinės bei psichologinės priežastys, kurios gali paskatinti 
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tam tikrus asmenis jausti socialinę atskirtį. Katinaitė (2007) socialinę atskirtį vertina, kaip daugialypį reiškinį, susidedantį 

iš sociumo, asmeninių savybių. Žmonės, kurie nuolatos yra apsupti skurdo aplinkos ir nedalyvauja visuomeniniame 

gyvenime, laikomi socialinės atskirties grupės žmonėmis. Tačiau socialinė rizika gali būti apibūdinama ir kaip  

marginalinių arba ribinių grupių egzistavimas, todėl autorės nuomonė sutampa su Paugamo bei Popay išreikštomis 

mintimis, kad socialinės rizikos sąvoka vartojama nevienaprasmiškai.  

Apibendrinant galima teigti, jog modernioje visuomenėje egzistuoja socialinės rizikos ir socialinės atskirties 

fenomenai. Išsiaiškinta, kad socialinės atskirties kaip fenomeno formavimasis yra neišvengiamas bet kurioje šiuolaikinėje 

visuomenėje. Taigi, ir ekonomiškai stabilioje visuomenėje formuojasi atskirties grupės. Šiuo pagrindu ir atsiranda 

socialinių problemų paveiktos socialinės rizikos grupės, kurias apibrėžti nėra paprasta. Įvertinant visus išskirtus sąvokos 

elementus ir veiksnius, kurie sąlygoja socialinės rizikos grupių atsiradimą, galima teigti, kad tai tokios grupės, kurios 

susiduria su prastomis  materialinėmis gyvenimo sąlygomis, nesugebėjimu produktyviai dalyvauti socialiniame, 

ekonominiame, politiniame, kultūriniame gyvenime 

Socialinės rizikos grupių formavimosi priežastys 

Šiandieninėje visuomenėje darbas, ekonomika ir socialiniai gyvenimo aspektai nepaprastaikeičiasi. Susidariusi 

situacija priverčia pažvelgti giliau į visas marginalines socialinės rizikos grupes ir pažvelgti į šį perėjimą per sociologines 

teorijas ir interpretacijas, t.y. ieškant socialinės rizikos grupių formavimosi priežasčių. 

Socialinė nelygybė lemia visuomenės sluoksniavimąsi, socialinę stratifikaciją. Stratifikacija reiškia, jog kiekviena 

visuomenė yra apibrėžta kaip tam tikra rangų sistema. Tiksliau stratifikacijos apibrėžimą paaiškina Pruskus (2004), 

„socialinių padėčių hierarchija, kuri rodo nelygų turto, galios ir prestižo pasiskirstymą visuomenėje, ir kurios dėka ši 

nelygi padėtis perduodama iš kartos į kartą“ (p. 50). Nelygybė yra aiškinama kaip universalus socialinės sandaros bruožas. 

Brazienės (2005)  teigimu socialinė stratifikacija – tai sociologijos moksle žinoma visuomenės struktūros analizės prieiga, 

visuomenę traktuojanti kaip sistemą, pagal kurią individai visuomenėje yra ranguojami į tam tikras kategorijas. Stratos – 

tai skirtingos visuomenėje egzistuojančios grupės, kurios yra išskirtos dėl skirtingų savybių ir užima visuomenėje 

skirtingas hierarchines pozicijas. Savybės, dėl kurių individai priklauso vienai ar kitai stratai, kitaip gali būti įvardijamos 

kaip „gyvenimo galimybės“. Todėl galima sakyti, jog individų socialiniai ryšiai su kitais individais, kartu su ekonominiu 

ir kultūriniu kapitalu, visuomenėje jaunam žmogui sukuria didelę stratifikaciją norimam statusui pasiekti. 

Socialinė nelygybė tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse yra opi problema, apie kurią yra keliama daug klausimų bei 

atliekama tyrimų, kuriais siekiama mažinti socialinę nelygybę tarp visuomenės narių, taip siekiant išsaugoti gerovės 

valstybę. Tarp visuomenės narių vyrauja naturalūs skirtumai, kurie yra neišvengiami, tačiau šiuos skirtumus įtakoja ne 

pats asmuo, tai priklauso nuo visuomenės, kurioje asmuo gyvena. Socialinė nelygybė taip pat gali būti apibrėžiama kaip 

nevienodas galimybių, materialinių išteklių, privilegijų, galios, valdžios ir įtakos pasiskirtsymas tarp atskirų visuomenės 

grupių bei asmenų. Šio fenomeno raiška Lietuvoje yra akivaizdi - visuomenė yra susiskirsčiusi į socialines grupes, vienos 

iš jų yra dominuojančios visuomeniniame gyvenime, jos turi didesnę įtaką visuomenės gerovei bei raidai, kitos yra 

atitrūkusios, nutolusios nuo visuomeninio gyvenimo yra pastebima socialinė atskirtis. Nepaisant to, kad susiskirstymas į 

klases buvo pastebimas jau gilioje senovėje, tačiau skirtingos socialinės grupės yra aiškiai išskiriamos ir šių laikų 

Lietuvoje. Remiantis moksliniais straipsniais bei tyrimais yra išskiriamos visuomenėje įsitvirtinusios grupės: tapatybės, 

kuriai priskiriami etninių mažumų grupių ir kitos rasės asmenys, kalbos grupės, tai asmenys, kalbantys kita gimtąja kalba, 

bet nemokantys lietuvių kalbos, socialinės padėties, statuso grupės, tikėjimo ir seksualinės orientacijos grupės 

(Beresnevičiūtė, Leončikas 2009).  

Kitas socialinės atskirties procesas yra skurdas. Valackienės (2003) teigimu, skurdas mažina ir riboja galimybes 

įgyti išsilavinimą ar paklausią profesiją, tuo skatindamas nedarbo didėjimą. Taikant šią įžvalgą galima manyti, kad 

skurdas gali sukelti labai daug neigiamių pasekmių individui. Menkas išsilavinimas, žemas pragyvenimo lygis ir ne retai 

šiuos procesus lydinti socialinė atskirtis, yra priežastis ne tik socialinės rizikos grupių formavimuisi, bet ir jų galimybių 

integruotis į darbo rinką mažėjimui. Skurdo būklę galima įvertinti tokiais skurdo matavimo rodikliais kaip minimalus 

gyvenimo ir skurdo lygis, taip pat skurdo gylis. Mokslinėje literatūroje galima rasti du pagrindinius skurdo matavimo 

rodiklius: skurdo gylis ir lygis. Šileika ir Zabarauskaitė (2006) skurdo lygį apibūdina kaip asmenų, kurių pajamos ir 

išlaidos yra mažesnės, negu yra apskaičiuotos pagal tam tikrą metodą skurdo ribos. Skurdo gylis autoriaus teigimu yra 

žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų išlaidų nukrypimai nuo skurdo ribos. Tuo tarpu skurdo gylis atskleidžia vidutines 

skurstančių asmenų pajamas, kurios yra žemesnės už nustatytas skurdo ribas. Siekiant nustatyti skurdo ribą yra 

analizuojami skirtingas pajamas gaunantys namų ūkiai. 
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Analizuojant socialinės rizikos  temą reikšminga aptarti ir šalies socialinės apsaugos vaidmenį, siekiant užtikrinti 

gerovę visuomenėje. Pasak Žylio (2015) „ <...> svarbi socialinės atskirties ir įtraukties klausimus lemianti veikėja 

modernioje visuomenėje išlieka valstybė, gerovės sistemos grandys ir jos vykdoma socialinė politika“. 

Socialinė apsauga yra labai svarbus aspektas, kalbant apie visuomenės gerovę, mažinamą skurdo bei socialinės 

atskirties lygį. Tam pritaria ir Lazutka  (2001), kuris teigia, jog socialinė apsauga yra politikos priemonė, kuri padeda 

apsaugoti visuomenės narius įvairiomis gyvenimo situacijomis, kuomet asmenims kyla pavojus, kuris yra susijęs su 

pragyvenimu. Anot Dromantienės (2004) socialinė apsauga yra vienas esminių elementų kuriant gerovės valstybę, nes 

gerovė šalyje priklauso nuo tinkamo socialinės apsaugos užtikrinimo.  Pasak Massimo ir Ugo (2002)  socialinės apsaugos  

tikslas yra saugoti gyventojus nuo su socialine rizika susijusių pasekmių. Kadangi vienas iš pagrindinių  pragyvenimo 

šaltinių visuomenei yra darbas ir iš jo gaunamos pajamos, nepaisant to visuomenėje yra asmenų, kurie ne visuomet gali 

dalyvauti darbo rinkoje dėl skirtingų priežasčių, tai dažniausiai būna socialinę riziką patiriantys asmenys, kurie dažnai 

patenka į socialinę atskirtį, marginalizaciją. Todėl kad būtų galima garantuoti šių visuomenės narių gerą gyvenimo lygį, 

šiais asmenimis rūpinasi valstybė. Dėl to yra kuriama visa socialinės apsaugos sistema, kurios tikslas yra perskirstyti 

pajamas tarp dirbančiųjų ir neirbančiųjų. Kaip teigia Guogis (20007) socialinė apsauga – valstybės nustatytos priemonės, 

kurios padeda suteikti pragyvenimui reikalingas lėšas bei įvairias paslaugas visuomenės nariams,  negalintiems dėl įvairių 

priežasčių apsirūpinti darbinėmis pajamomis.  

Apžvelgus pagrindines, socialinės rizikos formavimo priežastis, galima išskirti tris, esminius procesus, kurie 

formuoja socialinės rizikos grupių atsiradimą: socialinė nelygybė, skurdas ir socialinė apsauga. Socialinė nelygybė ir 

skurdas apima daug daugiau, nei blogas materialines sąlygas, tai yra asmens nesugebėjimas efektyviai ir tinkamai 

dalyvauti ekonominiame, politiniame ir socialiniame gyvenime, kas iššaukia socialinės rizikos grupių formavimąsi. 

Socialinė nelygybė, skurdas tarp skirtingų visuomenės grupių, paskatina neigiamą visuomenės narių požiūrį į socialinę 

riziką, todėl ši asmenų grupė dažnai yra atskiriama nuo visuomenės, jai nėra suteikiama vienodų galimybių integruotis į 

darbo rinką.  

Socialinės rizikos asmenų integracija į darbo rinką 

Nedarbas yra vienas iš socialinių reiškinų, kuomet dalis visuomenės narių nori bet gali dirbti, nes neranda ar neturi 

darbo (Bagdanavičius 1999). Šis reiškinys, socialinės rizikos grupėje esantiems ir už miesto ribų gyvenantiems asmenims, 

formuoja dar didesnę socialinę atskirtį bei galimybių integruotis į darbo rinką mažėjimą, ne tik dėl visuomeninių reiškinių 

ir kliūčių, tačiau ir dėl pačio asmens požiūrio į jo galimybes, socialinį gyvenimą, nes nedarbas mažina asmens socialinę 

raidą bei stabdo galimybes ir didina izoliaciją nuo visuomenės, kas tik didina atotrūkį sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

Sudėtinga integracija į darbo rinką skaudžiai paliečia socialinės rizikos asmenų pragyvenimo lygį. Pasak Tartilo (2005) 

nedarbas yra socialinė rizika, kuri suteikia galimybę gauti bedarbio pašalpą tada, kuomet darbo neatsiradimas/negavimas 

nėra priklausomas nuo individualių asmens pasirinkimų. Nepaisant to, socialinės rizikos grupėje esantiems žmonėms ši 

galimybė dažnai tampa priežastimi nutraukti darbo paieškas, nes socialinė parama tampa pagrindiniu, šios asmenų grupės, 

pragyvenimo šaltiniu. Šią įžvalgą iliustruoja Kiaušienės (2015) išsakytia mintis, kad, jei nedarbas ilgėja, prarandami ne 

tik įgūdžiai ir kvalifikacija, bet ir darbo paieškų atyvumas ir motyvacija. Pastebima, kad tuo atveju, kai nedarbo terminas 

užsitęsia,  šeimyninės aplinkybės tampa įtemptos, socialinė šeimų atskirtis tampa vis blogesnė ir neigiamai veikia 

santykius šeimoje, vaiko vystymąsi, poreikių tenkinimas tampa minimalus (Bukšnytė-Marmienė, Vaitkūnienė, 2012). 

Ilgalaikis nedarbas turi neigiamą poveikį žmonėms ir visuomenei, nes tai gali sukelti esmines gyvenimo pasikeitimo 

nuostatas.  

Tartilas (2005) išskiria tris nedarbo rūšis:  

- laikinas nedarbingumas, kuris gali atsirasti natūraliai, kai žmogus ieško darbo. Yra daug priežasčių, kodėl žmonės 

ieško naujo darbo (baigti mokslai, pasibaigusi darbo sutartis, pasikeitusi situacija šeimoje, karjera ir t.t.). Kadangi šis 

nedarbas atsiranda natūraliai darbo rinkos santykiuose, jis dar gali būti įvardijamas „apyvartiniu“. 

- Struktūrinis nedarbingumas - laikinąjį nedarbą atskirti nuo struktūrinio yra sudėtinga. Pagrindinis skirtumas tas, 

kad laikinąjam nedarbingumui priklauso žmonės, kurie jau yra su tam tikrais darbo įgūdžiais, kuriuos jau gali panaudoti 

darbinėjė veikloje. O „struktūriniai“ bedarbiai neturi reikiamų gebėjimų būsimam darbui, jiems gali prireikti keisti darbą, 

gyvenamąją vietą ir panašiai. Ši nedarbo rūšis gali užsitęsti ilgiau nei laikinasis nedarbas. 

- Ciklinis nedarbingumas – ši nedarbo rūšis yra tiesiogiai susijusi su ekonomikos ciklu, t.y. pakilimais ir 

nuosmūkiais. Tai jei ekonominė situacija šalyje yra gera, atitinkamai ciklinio nedarbo sumažėja. 

Darbo rinka ir nedarbas yra tiesiogiai siejamas su socialine atskirtimi bei socialine rizika. Pasak Dahrendorf (1996) 

nedarbas yra vienas iš esminių kintamųjų, kuris lemia bendrą asmens situaciją ir socialinę padėtį visuomenėje. Šis 

reiškinys įtakoja socialines problemas, tokias kaip apatiją, negebėjimą pasitikėti socialine aplinka bei pačiu savimi, 
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įvairias priklausomybes bei nusikalstamumo augimą. Nedarbas pažeidžia asmens savigarbą, trikdo nusistovėjusią 

gyvenimo rutiną bei priverčia juos tapti priklausomais nuo pašalpų. Tam pritaria ir Gruževskis (2002), kuris teigia, kad 

vienas iš pagrindinių veiksnių, kuris asmenims, kurie netenka darbo, sukelia stresą, yra nežinia bei neužtikrintumo 

jausmas dėl savo darbinės ir profesinės ateities bei baimė prarasti socialinius ryšius. Nedarbas asmenims gali sukelti savęs 

vertinimo bei pasitikėjimo savimi krizę. Įvairių tyrimų duomenys atskleidžia, kad dėl nedarbo kylančios psichologinės 

problemos yra didesnės tuomet, kada asmuo turi mažesnius socialinius išteklius, tokius kaip išsilavinimas, socialiniai 

ryšiai, santykiai su šeimos nariais bei socialine aplinka. Dar vienas nedarbo poveikis, kuris pasireiškia per asmens 

psichologiją, yra gėda dėl susiklosčiusios situacijos, nepasitikėjimas savimi, beprasmybės jausmas bei nuolatiniai 

priekaištai sau. Socialinės rizikos grupių bei nedarbo sąsaja yra ta, kad nedarbas yra socialinės atskirties atsiradimo 

priežastis. Asmuo, kuriam nepavyksta susirasti darbo tampa pažeidžiamesnis materialine bei dvasine prasme. Kuomet 

asmuo negali užtikrinti sau ir savo šeimai labiausiai reikalingų pragyvenimo sąlygų, pradeda keisis gyvenimo aplinkybės, 

asmuo dažnai atsiriboja nuo visuomeninio gyvenimo, jaučia psichologinę įtampą, kas dažnai paskatina alkoholizmą, ko 

pasekoje iškyla dar didesnės su socializacija susijusios problemos. Dėl visų šių priežasčių galime teigti, kad darbas yra 

neatsiejama asmens kaip visuomenės veikėjo, dalis, tai yra jo pagrindinis pajamų šaltinis, padedantis užtikrinti tam tikrą 

pragyvenimo lygį, kas padeda asmeniui jaustis finansiškai saugiam, taip pat darbas padeda asmeniui įprasminti savo 

gyvenimą bei savirealizuotis. Ne maža dalis autorių savo moksliniuose darbuose kalba apie  darbo svarbą asmens bei 

visos visuomenės gyvenime (Daugėla, 2004; Juodraitis, 2001; Mališauskaitė, Vrubliauskaitė, 2004; Sutton, 1999 ir kt.). 

 Išnagrinėjus pagrindinius darbo rinkos bei nedarbo apibrėžimus ir ieškant sąsajų tarp nedarbo ir socialinės 

rizikos, pastebime, kad šie du veiksniai tarpusavyje yra glaudžiai susiję ir tiesiogiai įtakoja vienas kitą, nes nedarbas 

trukdo žmogaus socialinei raidai, stabdo  galimybes ir aktyvumą, didina izoliaciją nuo visuomenės, kas dažnai veda į 

socialinę atskirtį. Nedirbantis žmogus dažnai praranda pasitikėjimą savimi, negali sau užtikrinti pagrindinių poreikių, 

patiria skurdą, susiduria su psichologinėmis problemomis.  Taigi galime daryti išvadą, kad darbo netekimas yra 

traktuojamas kaip vienas iš socialinės rizikos veiksnių. 

Išvados 

Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, galima daryti išvadą, kad socialinė rizika formuoja socialinę 

atskirtį, nelygybę tarp skirtingų visuomenės narių, mažina šioje grupėje esančių asmenų pasitikėjimą savimi, sėkmingą 

dalyvavimą socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime. Viso to pasekoje, socialinės rizikos asmenys negali 

inegruotis į darbo rinką. Pastebėta, kad nedarbas ir socialinė rizika yra du, vienas kitą įtakojantys veiksniai. Nedarbas yra 

vienas iš pirminių veiksnių, kuris įtakoja asmens patekimą į socialinės rizikos grupę, o socialinės rizikos grupėje 

esantiems asmenis yra daug sudėtingiau integruotis į darbo rinką dėl išorinių (visuomenės nuomonė) bei 

vidinių/asmeninių (motyvacijos stoka) veiksnių. Įvertinus socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką galimybes 

teoriniu aspektu, nustatyta, kad siekiant žmones integruoti į darbo rinką, būtinas jų įgalinimas per socialinės apsaugos 

politikos tobulinimą, koncentruojant pagalbą į žmogaus motyvacijos kėlimą, o ne į pašalpų sistemos kūrimą. 
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Santrauka 

OPPORTUNITIES OF SOCIAL RISK PERSONS FOR INTEGRATION INTO THE LABOS MARKET, 

THEORETICAL ASPECTS 

One of the problematic labor market groups is social risk. It is noticeable that it is more difficult to integrate into the labor 

market for people included in the social risk group, in particular because of their social situation, lack of motivation, attitude to work, 

poverty and social exclusion. Integration into the labor market of this group of people is a topical social problem influenced by factors 

such as: the state of the economy, supply-demand ratio between labor force, the attitude of employers and society towards people at a 

social risk group, motivation for work of the persons at the social risk group. Social risk persons are distinguished by the characteristics 

of this group of people, which hinder successful integration into society, also into the labor market. Therefore, in order to successfully 

integrate social risk people into the labor market, it is important to analyze the possibilities of integrating social risk into the labor 

market. The problem of the research: what opportunities of social risk persons to integrate into the labor market? The aim of the 

research: to analyze the opportunities of integrating social risk persons into the labor market in a theoretical aspects. Objectives of the 

research: to analyze the concept of social risk in the context of contemporary society; to discuss the reasons for the formation of social 

risk groups; to review the possibilities of integrating social risk persons into the labor market. Research methods: The analysis of 

scientific literature. Conclusions: Social risk forms social exclusion, inequalities between different members of society, reduces the 

self-confidence of people in this group and successful participation in social, political and cultural life. The main reasons for the 

formation of social risk are the place of residence, situation in the labor market, social security system, economic ups and downs. And 

also factors influenced by the individual: alcoholism, various addictions, low education, reluctance to work, poor social skills or 

inappropriate attitudes towards life. 
 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Irena Luobikienė, (Kauno Technologijos Universitetas) 
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ŠEIMOS PROFESINĖS ISTORIJOS ŽINOJIMO RYŠYS SU PROFESIJOS 

PASIRINKIMU 
Laura Česiūnienė 

Aleksandro Stulginskio Universitetas 

Įvadas 

Nemažai žmonių savo reikšmę bei padėtį visuomenėje nusako atsižvelgdami į savo profesiją. Nuo jos priklauso 

asmens savimonė, savivertė, savivoka ir savigarba. Profesinis apsisprendimas veikiamas daugelio kintamųjų tarpusavio 

sąveikos. Dalis jų apima asmens ypatybes, kiti – aplinkos veiksnius. Profesijos ir asmenybės suderinamumas lemia 

pasitenkinimą darbu ir profesinį pastovumą (Jovaiša, 1999). 

Profesijos pasirinkimo sampratą ir jo svarbą žmogaus gyvenime nagrinėjo daugelis mokslininkų (D. E. Super 

(1962), J. Holland (1973), J. Krumboltz (1990), L. Gottfredson, (1981), R. Dawis (1992), L. Jovaiša, 1999), K. Paltarokas 

(1928), A. Gučas (1937), J. Laužikas (1993), P. Maldeikis (1939), H. Galkytė (1977), S. Gudelis (1983), L. Jovaiša 

(1998), B. Jatautaitė (1993), R. Laužackas (1998), K. Pukelis (2004) bei kiti. Sėkmingas profesijos pasirinkimas lemia 

individo gyvenimo kokybę, jo psichinę ir net fizinę sveikatą, santykius su šeima ir aplinkiniais, padėtį visuomenėje ir dar 

daug kitų individualių veiksnių. 

Profesinis apsisprendimas ir profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių žingsnių gyvenime, kuris gali nulemti 

sėkmingą gyvenimo kokybę, vidinį pasitenkinimą. Asmuo, teisingai nusprendęs ir pasirinkęs profesinį kelią gali save 

realizuoti daug produktyviau, negu tas, kuris pasirinko ne pagal savo gebėjimus, norus, ar jeigu profesija jam buvo 

primesta. 

Tai, kad žmogui yra labai svarbu tinkamai pasirinkti profesiją, niekam nekeliantis abejonių teiginys. Tai yra vienas 

iš svarbiausių žingsnių suaugusio jauno žmogaus gyvenime. Nuo to priklauso ne tik žmogaus materialinė gerovė, bet ir 

jo psichinė būklė, jo motyvai dirbti. Tinkamas profesijos pasirinkimas lemia, ar žmogus kankinsis eidamas į darbą, ar net 

nesijaus dirbantis, nes teisingai pasirinkus savo profesinę veiklą, niekada nesijausi kaip darbe. Tai bus norima kasdienė 

veikla, gal net ir atostogų kryptis, kuri teiks pasitenkinimą visą likusį profesinio, ir ne tik, gyvenimo kelią.  

Šiuolaikinėje visuomenėje jaunimui ypač sunku įsitvirtinti suaugusiųjų profesiniame pasaulyje, todėl mokymasis, 

kompetencijų įgijimas, kvalifikacijos tobulinimas viena iš sąlygų norinčiam suplanuoti savo profesinį kelią (Gedvilienė, 

2010). Urbonavičiūtė (2009) teigia, jog baigus vidurinę mokyklą daugumos jaunuolių tikslas yra išsirinkti profesiją. 

Valeckienė (2005) akcentuoja, kad profesijos pasirinkimas yra svarbiausia paauglystės pabaigos ir jaunystės raidos 

užduotis, lemianti visą tolimesnį žmogaus gyvenimą. Nustatyta, kad profesijos pasirinkimas, jos įgijimas ir darbas lemia 

žmonių gyvenimą, nes žmogaus gyvenimo būdas yra tiesiogiai susijęs su pasirinkta profesija, o fizinė ir psichinė sveikata 

– nuo to, kaip žmogus jaučiasi darbe (Profesinės karjeros vadovas, 1998).  Su šiuo teiginiu sutinka daugelis mokslininkų, 

pvz., S Fukujama pažymi, jog „<...> individas negali visiškai realizuoti savo galimybių ir jaustis laimingas, jeigu jis 

dirbdamas nejaučia pasitenkinimo― (Fukujama, Petrauskaitė, 1996, p. 38) 

D. Augienės (2009) nuomone, profesijos pasirinkimą sąlygoja ne tik įvairūs vidiniai (amžius, intelektas, asmenybė, 

interesai, gebėjimai, potraukis ir t.t.), bet ir išoriniai veiksniai (šeima, draugai, žiniasklaida, švietimas ir t.t) . Kaip teigia 

daugelis mokslininkų - tai labai atsakingas sprendimas, kuris reikalauja asmenybės brandos, atsakingumo, aktyvaus 

domėjimosi. R. Adamonienė, S. Daukilas, B. Krikščiūnas ir kt. (2003). 

Profesijos pasirinkimas yra glaudžiai susijęs ir su karjeros galimybėmis. Dažniausiai terminas karjera siejamas su 

aukštesnėmis pareigomis, aukštesniu statusu, prestižu, įtakos didėjimu. Kartu šis terminas susijęs ir su padidėjusiu darbo 

užmokesčiu. Tai yra vertikalios karjeros pagrindas. Karjera neatsiejama nuo vadovavimo sąvokos tiek teigiama, tiek 

neigiama šio žodžio prasme (Stancikienė, 2009). Karjera tai ilgas procesas, kurį lemia daug išorinių ir vidinių veiksnių.  

Kaip teigia M. Fogarty, R. Rapoport ir R. N. Rapoport (1971), karjera yra apibūdinama kaip kokybės vystymosi 

procesas, net jei vyksta retrospektyviai. Darbo nuoseklumas karjeroje daro įtaką reikšmingos visumos susiformavimui, 

kas yra didelio susidomėjimo ir atsidavimo bei progreso siekti vertingų tikslų rezultatas“ 

Profesinis pašaukimas – tai labai svarbus veiksnys, kuris neretai lemia žmogaus apsisprendimą viena ar kita 

kryptimi rinktis profesinį kelią. Daugelis Lietuvos ir užsienio tyrėjų įvairiais aspektais analizavo vertybes (Vasiliauskas, 

2005, 2011; Maslow, 2006; Zuzevičiūtė, 2006; Jovaiša, 2009; Bulajeva ir kt., 2009; Kuzmickas, 2010; kt.) ir pašaukimą 

(Hansen, 2001; Dalton, 2001; Bullough ir kt., 2002; Jurevičiūtė, 2004; Kavaliauskienė, 2004; Pukelis, 2004, 2007; 

Saveljeva ir kt., 2007; Jovaiša, 2009; Sinclair, 2009; Braslauskienė ir kt., 2011; Danilevičius, 2013; kt.) profesiniame 

kontekste. Atliktais tyrimais (Tolutienė, 2012; ir kt.) nustatyta, jog profesinis pašaukimas – tai polinkis tam tikrai 

profesijai ar veiklai, atsiskleidžiantis per prigimtinius gabumus, kurie plėtojami išauga į gebėjimus, poreikius, interesus, 
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vertybes, pasireiškiantis teigiamomis asmenybės savybėmis, nusiteikimu, atsidavimu, iniciatyvumu, atsakingumu, 

pasitenkinimu. E. Danilevičius (2008) teigia, kad kiekvienas asmuo gali pasinaudoti teise laisvai pasirinkti profesiją, kuri 

jam suteiktų ne vien aukštą darbdavių ar visuomenės įvertinimą ir profesinį prestižą, bet ir teigiamą saviraiškos bei 

visokeriopą savo gebėjimų atskleidimą. Remiantis šiuo požiūriu, galima pastebėti profesinio pašaukimo požymius, 

glaudžiai siejamus su profesiniu apsisprendimu. 

Profesinio pašaukimo atskleidimas, duoda galimybes asmenybei atsiverti pačiu geriausiu būdu save įprasminant. 

Identifikavę savo profesinį pašaukimą, talentą galime patirti pilnavertiškesnę profesinę raišką, didinti kūrybinio 

potencialo panaudojimą. Tai tiesiog gali lemti sėkmingą profesinį savo vidinių siekių įgyvendinimą, gilų norą tobulinti 

savo žinias bei atsiskleisti ne tik profesinėje srityje, bet ir asmeninio gyvenimo kokybės gerinime, vertybių ugdyme, gauti 

kasdienį pasitenkinimą iš profesinės veiklos, nes nieko nėra geriau, nei turėti galimybę dirbti tai, ką jauti. G. Tolutienės 

(2014) atlikto tyrimo išvadose teigiama, kad vertybių ir pašaukimo sąvokų prasmės skiriasi, bet turi bendrumų. Viena 

vertus, jas abi sieja profesinė veikla, suvoktina kaip išorinis veiksnys, kita vertus, savirealizacija, saviraiška bei asmeninis 

ir profesinis tobulėjimas kaip vidiniai motyvai, susiejantys profesinį pašaukimą ir vertybes. 

Vienas iš svarbiausių ir įtakingiausių vaiko asmenybės ugdymo veiksnių – šeima. Šeimai J. Laužikas skyrė ypač 

daug dėmesio. Vaikas šeimoje patiria pirmuosius įspūdžius, įgyja pirmąsias žinias. Profesorius ypač vertino tėvų 

tarpusavio bei tėvų ir vaikų santykių šeimoje reikšmę. Šie santykiai turi būti draugiški, šilti, žadinantys tarpusavio 

pasitikėjimą ir tikėjimą savimi. J Laužikas nurodė, kad tėvų meilė, tarpusavio santykiai su vaikais turi būti protingi 

(Z.Bajoriūnas, 1997). 

Prof. L. Jovaišos (2009) atliktas tyrimas parodė, kad didžiausią poveikį mokiniams renkantis profesiją daro jų tėvai 

(tai nurodė 45,7 proc. jaunuolių), o tik 3,7 proc. nurodė, jog jiems svarbūs mokytojai. 

Pasitenkinimas darbu - sąvoka apibrėžianti pasitenkinimą ar nepasitenkinimą darbu (profesija), vis dar yra įdomi 

tyrėjams lygiai taip pat, kaip ir prieš 100 metų  (Günbayı and Toprak, 2010; Ertürk & Keçecioğlu, 2012). Newstrom 

(1986) pasitenkinimą profesija apibrėžia kaip žmogaus teigiamas ar neigiamas emocija, susijusias tiesiogiai su darbu. Šie 

požiūriai yra akivaizdūs vertinant darbo vietas ir matuojant užimtumą. Žmogui, kurį tenkina jo pasirinkta profesija, tačiau 

netenkina darbo sąlygos, aplinka, ar kiti veiksniai, labai svarbi yra motyvacija.  

F. Herzberg (Herzberg, 1968) dviejų veiksnių teorija, bene plačiausiai taikoma, teigia, kad veiksniai, darantys 

poveikį pasitenkinimui arba nepasitenkinimui darbu apima dvi grupes:  

• išorinius, arba higienos veiksnius, kurie yra susiję su darbo aplinka ir daro įtaką darbuotojų nepasitenkinimui 

darbu, t. y. organizacijos politika, vadovavimas, tarpusavio santykiai, darbo sąlygos, atlyginimas, statusas ir saugumas;  

• vidinius, arba motyvacinius veiksnius, kurie daro įtaką pasitenkinimui darbu (asmeniniai pasiekimai, 

pripažinimas, atsakomybės laipsnis, asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybės. 

Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog nemaža dalis vidurinį išsilavinimą įgijusių ir toliau nusprendę siekti aukštojo 

mokslo žmonių, dirbdami susiduria su dvejonėmis arba yra nusivylimais dėl savo profesijos pasirinkimo. 

Tyrimo objektas: profesijos pasirinkimas  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Ištirti veiksnius, lemiančius profesijos pasirinkimą; 

2. Ištirti profesinės linijos tęstinumo svarbą; 

3. Nustatyti ar šeimos profesinės istorijos žinojimas susijęs su sėkmingesniu profesijos pasirinkimu.  

Darbo metodika: Buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimui atlikti buvo pasirinkta anketinė apklausa, kuri buvo 

sukonstruota pagal Albino Pugevičiaus (2006) sudarytą anketą, bei adaptuota konkrečiam tyrimui pasitelkiant literatūros 

analizę. Tikslingai buvo apklausti architektai, pedagogai bei miškininkai, bandant nustatyti, ar jų profesinis pasirinkimas 

buvo nulemtas šeimos profesinės istorijos žinojimu. 

Tyrimo rezultatai 

Tyrimo rezultatų naujumas: Buvo atlikta daug tyrimų, bandant įvertinti šeimos poveikį profesiniam 

apsisprendimui ir profesijos pasirinkimui. Apie profesinės dinastijos tęstinumą duomenų mažai. 

Tyrimo organizavimas. 2018 metų kovo mėnesį, anketiniu būdu, anonimiškai buvo apklausti 154 respondentai. 

Iš jų 64 vyrai ir 90 moterų. Apklausoje dalyvavo 49 miškininkai vyrai ir 3 miškininkės moterys, 12 architektų vyrų ir 35 

moterys architektės bei 46 pedagogai, iš kurių 43 buvo moterys ir 3 vyrai. Respondentų amžius nuo 22 iki 57 metų. 78 

respondentai užaugo miesto ar rajono centre, kiti likusieji miesteliuose, kaimuose ar vienkiemiuose. 71,4 proc. (110 

respondentų) atsakė, kad jų mama yra (ar buvo) dirbanti, 66,9 proc. (103 respondentai) atsakė, kad jų tėtis yra (ar buvo) 

dirbantis. Dauguma respondentų tėvų (70 motinų ir 56 tėvai) turi aukštąjį išsilavinimą.  
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Į klausimo, kokiu būdu susipažino su savo būsima profesija, respondentų atsakymai pateikiami 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Atsakymai į klausimą „Kokiu būdu susipažinote su Jūsų pasirinkta veikla/specialybe?“ 

 

Iš atsakymų matome, kad asmenys, rinkdamiesi specialybę,  nepasikliovė vien tik „akla“ nuojauta. Nemažai 

atsakymų, rodančių, kad artima aplinka davė didelę įtaką renkantis specialybę. Nors gana nemažai (7,3proc.) nurodė 

atsakymą, kad specialybės pasirinkimą lėmė atsitiktinumas – tiesiog paskutinę minutę nunešė dokumentus į įgytos 

specialybės priėmimą. Tarp atsakymų, kuriuos buvo galima šiam klausimui įrašyti, buvo tokie kaip “Patiko gamta“, 

„Gamta buvo prie širdies“, „Prosenelis buvo miškininkas“, „Miškininkai paauglystėje tapo mano autoritetais, todėl 

siekiau įstoti į jų gretas“ (miškininkų); „Pasirinkau kryptingai. Nuo 9 klasės svarsčiau savo būsimas profesijas. Visos 

buvo susijusios su menais. Architektūra pasirodė įdomiausia iš visų ir jau 11-oje klasėje žinojau kuo būsiu.“, „Architektu 

dirbo mano giminaitis. Įsikvėpiau ir lygiavausi į jį.“, „Susidomėjau asmeniškai skaitydama knygas“ (architektų); „Tokią 

specialybę buvo įgijusi mano teta“, „Puikūs gyvenime turėti mokytojai lėmė, kad ši profesija visada buvo mano 

idealizuojama.“, (pedagogai). Analizuojant atsakymus į šitą klausimą, akivaizdu, kad labiausiai savo šeimos/giminės 

profesiją linkę pratęsti miškininkų specialybę įgiję asmenys.  

Į klausimą, „Ar Jūsų aplinkoje buvo žmonių, kurių specialybės Jums atrodė patrauklios ir su kuriais galėjote 

pasikonsultuoti dėl savo veiklos planų?“ 55,2 proc. (85) respondentai atsakė „Taip“, tačiau gana nemažai, net 41,6 proc. 

(64) atsakė, kad ne. Iš to galima spręsti, kad beveik puse respondentų apie savo veiklas sprendė kitais keliais, o ne 

dairydamiesi pavyzdžių artimoje aplinkoje.  

„Į kokius veiksnius atkreipėte dėmesį rinkdamasis profesiją?“ Respondentai daugiausiai atsakė (net 37,2 proc.), 

kad tai jiems atrodė perspektyvu. Taip pan nemaža dalis būti savo pasirinktos profesijos atstovu siekė nuo vaikystės. 

2 lentelė. Atsakymai į klausimą „Į kokius veiksnius atkreipėte dėmesį rinkdamasis profesiją?“ 

Atsakymų variantai Atsakiusiųjų kiekis 

To siekėte nuo vaikystės 41 (18,8 proc.) 

Jums tai buvo nauja, todėl norėjote išbandyti savo jėgas 26 (11,9 proc.) 

Jums tai atrodė perspektyvu 81 (37,2 proc.) 

Profesija garantuoja dideles pajamas 10 (4,6 proc.) 

Tokią profesiją yra įgiję Jūsų tėvai 13 (6 proc.) 

Jus nuolat ragino tėvai pasirinkti tokią profesiją 10 (4,6 proc.) 

Šiandien tai labai populiari profesija 4 (1,8 proc.) 

Kitas variantas 33(15,1 proc.) 
 

Apžvelgiant atsakymus, kuriuos nurodė respondentai, gana nedaug, vos 6 proc. atsakiusiųjų teigė, jog tokią 

profesiją yra įgiję jų tėvai, dėl to ir jie rinkosi tokį pat profesinį kelią. Daužniausias atsakymo variantas (net 37,2 proc.), 

kurį pasirinko respondentai buvo tai, jog jie rinkosi perspektyvią, jų manymu, specialybę. Taip pat, įvardinti buvo tokie 

atsalymai, kaip „Man patiko dirbti su vaikais“ (pedagogė), „Lėmė būdo savybės ir pomėgiai, o specialybė apjungė kelias 

mėgstamas sritis“ (architekė).  

Į klausimą, su kuo aptarinėdavo savo profesinius siekius, respondentai atsakė taip (žr. 1 pav.): 

Atsakymų variantai Atsakiusiųjų kiekis 

Teko atsitiktinai išgirsti žiniasklaidoje, pamatyti reklamoje 5 (2 proc.) 

Sistemingai rinkote informaciją apie šią profesiją 32 (12,9 proc.) 

Pasitarėte su neblogai pažįstančiais šį darbą, stebėjote, kaip dirba šios srities 

profesionalai 

23 (9,3 proc.) 

Patarė pažįstami, draugai, giminaičiai 32 (12,9 proc.) 

Apie šią specialybę palankiai atsiliepė tėvai 31 (12.5 proc.) 

Mokytojai, pastebėję, jog turiu tinkamus gebėjimus, patarė pasirinkti šią specialybę 23 (9.3 proc.) 

Lėmė atsitiktinumas. Paskutinę minutę nunešiau dokumentus į pasirinktą mokyklą 18 (7.3 proc.) 

Neįstojau į kitas pasirinktas specialybes/universitetus 11(4.4 proc.) 

Tokią pat specialybę yra įgiję mano tėvai/ seneliai. Jie pasakodavo apie savo profesinę 

veiklą 

33 (13.3 proc.) 

Kitas variantas 40 (16,1 proc.) 
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1 pav. Respondentų atsakymai su kuo jie aptarinėdavo savo profesinius siekius 

Su broliu ar seserimi savo profesinius siekius aptarinėjo 26 (10 proc.) respondentų. Su artimais giminaičiais 

respondentai nebuvo labai linkę diskutuoti apie savo ateities planus – viso labo 16 (6,2 proc.) respondentų. Nemažai 

respondentų savo profesinius siekius ir tikslus aptarinėjo su draugais – 46 (17,8 proc.). Su tėvais savo profesinius planus 

aptarinėjo daugiausiai respondentų – 86 (33,2 proc.), kas rodo, kad vis tik labai svarbi yra tėvų nuomonė ir palaikymas 

profesinių siekių prasme. Buvo atsakiusiųjų, kad profesinius siekius aptarinėjo su mokytojais 21 (8,1 proc.). Labai nemaža 

dalis tiriamųjų 50 (19,3 proc.) savo profesinius siekius svarstė ir sprendimus priėmė savarankiškai. Iš kitų variantų, 

kuriuos įrašė respondentai buvo, kad aptarė savo profesinius planus su sutuoktiniu, kolegomis.  

Ar yra patenkinti savo profesijos pasirinkimu, teigiamai atsakė 85 respondentai, kas sudaro 54,8 proc. Iš dalies 

patenkinti 48 (31 proc.). Neigiamai vertina savo profesijos pasirinkimą 14 (9 proc.) respondentų.  

Buvo ieškota ryšio tarp respondentų pasirinktos profesijos panašumo į tėvų profesiją ir respondentų nuomonės 

apie pasitenkinimą pasirinkta profesiją. Palyginus respondentų profesijos sąsajas su panašumu į mamos profesiją 

reikšmingai patikimo skirtumo negauta (2 = 3,813; df = 9; p = 0,923), tačiau nei vienas (0,0 proc.) respondentas, kurio 

pasirinkta profesija buvo susijusi su mamos profesija, nenurodė, kad yra nepatenkinas profesijos pasirinkimu (žr. 2 pav.).  

 

2 pav. Respondentų pasitenkinimo pasirinkta profesija ryšys su panašumu mamos profesiją 

Palyginus respondentų profesijos sąsajas su panašumu į tėčio profesiją reikšmingai patikimo skirtumo negauta (2 

= 6,395; df = 6; p = 0,380), tačiau net 11,6 proc. respondentų, kurių pasirinkta profesija buvo visiškai nesusijusi su tėčio 

profesija, nurodė, kad yra nepatenkinti profesijos pasirinkimu (žr. 3 pav.).  
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3 pav. Respondentų pasitenkinimo pasirinkta profesija ryšys su panašumu tėčio profesiją 

Išvados 

Literatūros analizė atskleidė, jog profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių sprendimų žmogaus gyvenime, 

kuriam daro poveikį daugybė vidinių ir išorinių veiksnių. Sėkmingas profesijos pasirinkimas lemia žmogaus gerovę, 

psichinę ir fizinę sveikatą, tarpusavio santykius ir kitus dalykus, kurie pasirinkus teisingą profesiją yra kaip bonusas – 

dirbti mėgiamą darbą, tolygu nedirbti visai, nes toks darbas nevargina nei psichologiškai, nei fiziškai. Profesinę karjerą 

daug lengviau konstruoti, kai darbas yra mėgiamas, ir kilimas karjeros laiptais yra daug spartesnis ir paprastesnis. Dirbti 

darbą, kuriam žmogus turi pašaukimą yra lyg laimėjimas loterijoe, todėl, kad toks darbas niekada nevargins, žmogus 

visada jaus pasitenkinimą darbu ir visada bus motyvuotas. 

Analizuojant empirinio tyrimo rezultatus galima įžvelgti tai, jog šeimos poveikis renkantis profesinį kelią yra gana 

stiprus. Vieni atsižvelgia į tai, ką dirba tėvai, kitus, pastebėję atitinkamus gabumus, tėvai skatino juos tobulinti ir taip 

pakreipė ta linkme, kurios dėka buvo sėkmingai pasirinktas profesinis kelias. Dauguma respondentų yra patenkinti savo 

profesiniu pasirinkimu ir jaučiasi vertinami savo darbo vietoje, jų profesiniai ir asmeniniai siekiai yra patenkint. Žmonės, 

nepasirinkę profesijos, kokią buvo įgiję jų tėvai, taip pat gali būti patenkinti savo profesiniu pasirinkimu. 
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Summary 

THE CONNECTION BETWEEN PROFESSIONAL CHOISE AND KNOWLEDGE OF 
PROFESSIONAL HISTORY OF THE FAMILY 

Choosing a profession is a very important step in every adult’s life. It makes very big influence for the personal well 

– being (Damkauskienė, 2006). Person, who works the kind of work which can bring out the best of his/her personality, can 

fully realize himself/herself and be productive. To make the right decision in professional choice, which meets person’s 

values, interests and need is a very important step. There are many factors that makes influence in person’s professional 

choice. These factors can be divided in two groups: objective (external) ones – the social surrounding, which effects ones 

choices and subjective (inner) ones - perception and development of people's personal identity, relationship of life and career 

goals, education, choice of profession (Kučinskienė, 2003). Due to Augienė (2009), if you want to overcome the problems 

that causes wrong professional choice, there is a need to open every positive and negative factors of every profession. What 

kind of influence for the choice of profession makes the professional history if the family?  

There is a big influence of family for every person in making the decision that will lead to the right professional 

choice. The right choice of profession can make a person feel that he/she is not working at all. And making a career is much 

easier when you are in the right way with your professional calling. Because of this reason person will be motivated and 

professionally satisfied. 

Keywords: professional determination, profession, professional calling, career.  
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SU TĖVAIS IR GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIŲ 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ 

ADAPTACIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE 

 
Sigita Davidonienė  
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Adaptacijos (lot. adaptatio – pritaikymas, priderinimas)  terminas plačiai vartotinas : pedagogikoje, socialogijoje,  

psichologijoje ir kituose moksluose. Adaptacijos sąvoką 1936 metais pirmasis paminėjo Kanados fiziologas H. Selje, 

kuris apibūdino ją, kaip organizmo sugebėjimą prisitaikyti prie aplinkos sąlygų.  Lietuvos terminų žodyne žodis adaptacija 

apibūdinamas, kaip organizmo ar individo prisitaikymas  prie aplinkos ar sąlygų, reikalavimų. Sėkminga asmens 

adaptacija jį supančioje aplinkoje nulemia pozityvų požiūrį į gyvenimą ir jo kokybę. Jei adaptacijos procesas 

nesėkmingas, žmogus pradeda nepasitikėti savo jėgomis, perdėtai bijoti nesėkmių, dažniau patiria nervingumą.  

Tokios neigiamos adaptacijos pasėkmės dažnai pasireiškia paauglystės laikotarpiu. Šis laikotarpis mokslinėje 

literatūroje pripažįstamas, kaip  pats sudėtingiausias žmogaus gyvenime, tad ir adaptacijos procesas sudetingesnis. 

E.Eriksono teorijoje teigiama, kad adaptacijos procesui paauglystėje tampa reikšmingas „Aš“ vaizdo sukūrimas, kuriame 

praeitis, dabartis ir ateitis yra tarpusavyje susiję. Kadangi paauglystės laikotarpis yra neatsiejamas nuo mokyklos, todėl 

labai svarbus adaptacijos procesas joje, o jai įtakos turi ankstesnė mokinio patirtis praeityje.  

P.N Lopes, J.M Mestre, R.Guil ir kitus autorius (2012) atsižvelgdami į Amerikoje atliktus tyrimus teigia, kad 

neprisitaikymas mokykloje neigiamai paveikia mokinių gebėjimus mokytis ir lavinti savo socializacijos gebėjimus. Tad, 

prisitaikymo mokykloje sunkumus reikėtų vertinti, kaip vieną platesnio reiškinio socialinės dezaptacijos – formą (Ž.M 

Glazmanas, 1999). 

Iš lietuvių mokslininkų adaptacijos veiksnius mokykloje plačiai yra nagrinėjęs L.Jovaiša (1993).  L. Jovaiša 

adaptaciją apibūdino, kaip procesą, kurio metu siekiama įveikti prieštaravimus tarp mokinio ir mokyklos aplinkos. 

Mokyklos aplinkoje išryškėja mokinių sugebėjimai bendrauti, pasitikėti savimi. Mokykla viena svarbiausių mokinio 

aplinkų,  tad sėkmingos adaptacijos procesas gali turėti įtakos žmogaus gebėjimams prisitaikyti visuomenėje ir ateityje. 

Tačiau, anot Drungilaitės ir Šiaučiulienės (2014) prisitaikymas gali turėti ne tik teigiamų, bet ir neigiamų veiksnių 

paaugliams adaptuojantis ugdymo institucijoje. 

Mokinio ugdymo procese socialinė adaptacija siejama su asmens prisitaikymu prie kintančių sąlygų, vaidmenų, 

normų, grupių. T. Patterson (2001) apie žmogaus gebėjimą prisitaikyti rašė, kad  nagrinėjant žmogaus socialinę 

adaptaciją, reikia atsižvelgti į pačių mokinių gebėjimus nepriklausomai ir savarankiškai veikti juos supančioje aplinkoje, 

todėl mokinių adaptacijai mokykloje labai svarbi jų ankstyvesnė patirtis. Ypač svarbu, kokias jie turėjo galimybes 

teisingai ugdytis šeimoje matant savo tėvų pavyzdį. Siekiant savo pavyzdžiu užtikrinti sėkmingą vaiko adaptaciją, tėvai 

turi  būti dėmesingi, visuomet pabrėžti vaiko talentus, niekada nestigti įdėjų ieškant tinkamo problemos sprendimo būdo 

ir sugebėti savo vaiką be streso lydėti į sėkmę ( M. Deney ,2012) . Visuomenėje diskutuojama apie tai, kokios šeimos 

formos yra efektyviausios vaiko emocinei darnai. Į šį klausimą sunku vienareikšmiškai atsakyti, tačiau dažniau aptinkama 

duomenų, kad geriausia terpė visapusiškai skleistis vaiko asmenybei yra santuoka ir kiek įmanoma stabilesni santykiai 

tarp tėvų, grįsti abipuse emocine gerove. B.Obelienienė (2011) pažymi, kad vaikams ypač skausmingos yra skyrybos 

susijusios su delinkventiniu elgesiu: „Lyginant vaikų, augančių su vienu iš tėvų po skyrybų, kohabituojančių tėvų 

sąjungoje ir susituokusių tėvų šeimoje sveikatos (tiek fizinės, tiek psichinės), rizikingos elgsenos (narkotikų, svaigalų, 

rūkalų vartojimas, ankstyvi lytiniai santykiai), nusikalstamos veiklos, akademinių pasiekimų, patiriamo smurto rodiklių 

aspektais, vaikų, augančių su abiem biologiniais susituokusiais tėvais, visi rodikliai žymiai geresni“ (Obelienienė, 2011). 

Tad, šeimos gyvenimo būdas, joje išgyventi įvykiai, netektis, atsiskyrimas nuo tėvų, sudėtingi išgyvenimai gali nulemti 

tolimesnį adaptacijos procesą. Galbūt dėl šios priežasties mokslinėje literatūroje galima rasti tyrimų skirtų nagrinėti 

socialinės rizikos vaikų adaptaciją mokykloje. Rizikos grupei priklausančių vaikų gebėjimus prisitaikyti aplinkoje 

tyrinėjo R.Bubnys ir R. Rudnickaitė (2010). Tyrimo metu buvo pastebėta, kad tarp darniuose šeimose ir rizikos šeimose 

augančių paauglių yra tam tikrų skirtumų.  

  Kartais  rizikos šeimose augantys vaikai dėl tam tikrų neigiamų priežasčių yra atskiriami nuo tėvų ir paimami 

globai. Kalbant apie globos namuose gyvenančių paauglių adaptacijos procesą, verta pabrėžti, kad viena iš pagrindinių 

problemų prisitaikyti mokykloje yra bendraamžių išankstinė nuomonė. Neigiamas požiūris į globos įstaigos vaikus labai 

apsunkina adaptacijos procesą bendrojo ugdymo mokykloje (Griciūtė, 2005). Skaudžią patirtį turintys paaugliai labiau 

reaguoja į užgauliojimus, yra uždaresni, sunkiau bendrauja ir valdo emocijas, nei jų bendraamžiai gyvenantys šeimose. 
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Buvusių vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės adaptacjos profesinėje mokykloje tyrimas (J. Kovalenkovienė, I. 

Leliūgienė,2005) patvirtino, kad jaunuolių socialinė adaptacija mokykloje yra komplikuota, todėl neretai įgiję pagrindinį 

išsilavinimą, mokymosi procesą tęsia profesinėje ar jaunimo mokykloje. Būtent ši priežastis paskatino išsamiau 

panagrinėti globos namuose gyvenančių paauglių adaptacijos sunkumus bendrojo ugdymo mokykloje.  

Mokslinėje literatūroje tvirtinama, kad  vaikas  nebetekęs šeimos patiria ir sudetingesnį adaptacijos procesą. Anot, 

R. Žukauskienės (2006), globos namuose gyvenančių vaikų elgesys plačiai nagrinėtas Anglijoje, Olandijoje, Graikijoje, 

Suomijoje. Atlikti tyrimai atskleidė, kad gyvenantiems globos įstaigose susidaro nemažai emocinių ir elgesio problemų. 

Tokie vaikai dažniau išgyvena depresiją, stresą, nerimą, galvoja apie savižudybę ar bando žudytis. Mokytojų apklausų 

rezultatai patvirtino, kad daugiausiai emocinių ir elgesio sutrikimų turi vaikai augantys atskirai nuo šeimos (Sumašonok, 

2006). Gyvenimas atskirai nuo tėvų yra glaudžiai susijęs su problemomis mokykloje. Tyrimais atskleista, kad vyresnieji 

globos namų vaikai turėjo gana didelių problemų mokykloje, tuo tarpu pilnose šeimose augantys vaikai mažiau 

problemiški. Pagal autores, dauguma be tėvų globos likusių vaikų mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, kuriuose yra 

teikiama pedagogų ir specialistų pagalba, tačiau pati visuomenė, kurios dalis yra ir mokiniai,  nelabai linkusi pripažinti ir 

pamilti tokius vaikus, o tai nulemia ir santykius su bendraamžiais. 

Santykiai su bendraamžiais ypač svarbus veiksnys adaptuojantis mokykloje, nes ieškodamas tapatumo aplinkoje 

paauglys į prisitaikymo procesą įtraukia ir kitus asmenis (Žukauskienė, 2007). Draugų šiltas bendravimas, priėmimas, 

dažnas pagyrimas, pasak V. Legkausko (2009), paauglystėje skatina tapatumo jausmą kuris reikšmingas prisitaikant 

bendraamžių grupėje. Nesusidarius teigiamiems socialiniams santykiams bendraamžių aplinkoje, paauglys gali vengti tos 

aplinkos, kur jis jaučiasi nesaugus ir nelaimingas. Mokyklos šiuo metu nesugeba mažinti socialinės atskirties ir išlyginti 

socialinių skirtumų, o tai sukelia neigiamų pasekmių sėkmingam adaptacijos procesui mokykloje, nes paaugliai praranda 

motyvaciją mokytis ir pažangiai lankyti pamokas. Blogas mokymasis ir pamokų nelankymas yra neretai susijęs su 

nesėkminga mokinių adaptacija mokykoje ir tai viena iš pagrindinių priežasčių paaugliui keisti mokyklą arba išeiti jos 

nebaigus (Rupšienė, 2000). 

 Nesugebėjimas prisitaikyti bendraamžių aplinkoje, paaugliui sukelia psichologines problemas, kurias 

lydi nerimo jausmas. Šiame amžiaus tarpsnyje sunkiai išgyvenamas konkurencingumas, nelygybės jausmas, socialinė 

atskirtis. D. Keating (2017) teigimu, nesugebėjimas prisitaikyti prie socialinės aplinkos išprovokuoja nerimą, kuris 

paaugliui sukelia pyktį ir neretai nevaldomas emocijas. Naujų mokslininių tyrimų rezultatai taip pat rodo, kad nesusiklostę 

santykiai tarp bendraklasių ir pasėtas nerimo jausmas mokykloje gali pasklisti, kaip virusas, kuris tyliai paveikia tiek 

klasės, tiek ir visos mokyklos gyvenimą (Palumbo, 2017). Tvyrant nerimastingumo jausmui sunku pedagogui sukurti 

teigiamą mokymosi aplinką. 

 Nepaisant to, kad mokslinėje literatūroje yra nagrinėta  globos namuose gyvenančių paauglių sudėtingos 

adaptacijos problematika, tačiau kol kas trūksta tyrimų, kurie nagrinėtų adaptacijos kintamųjų ryšį.  Remiantis teoriniais 

samprotavimais ir moksliniais tyrimais iškilo probleminiai klausimai: ar šeimose ir glogos namuose gyvenančių paauglių 

adaptacija mokykloje skiriasi ir, jei taip, kokiuose adaptacijos aspektuose tokie skirtumai yra reikšmingi? 

 Tikslas. Šio straipsnio tikslas yra palyginti su tėvais ir globos namuose gyvenančių  5-8 klasių mokinių adaptaciją 

bendrojo lavinimo mokykloje. Remiantis prieš tai pateiktais teoriniais samprotavimais ir tyrimų duomenis buvo 

suformuluotos šios  hipotezės: 
1. Globos namuose gyvenančių paauglių socialinė adaptacija bendrojo lavinimo mokykloje yra prastesnė, 

nei su tėvais gyvenančių paauglių. 

2. Globos namuose gyvenantys paaugliai bendrojo lavinimo mokykloje labiau būdingas probleminis 

elgesys, nei su tėvais gyvenantiems paaugliams. 

3. Globos namuose gyvenančių paauglių akademiniai pasiekimai bendrojo lavinimo mokykloje yra 

prastesni, nei su tėvais gyvenančių paauglių. 

4. Globos namuose gyvenantys paaugliai bendrojo lavinimo mokykloje patiria daugiau mokyklinio nerimo, 

nei su tėvais gyvenantys paaugliai. 
Tyrimo objektas – paauglių adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje. 

Tyrimo uždaviniai : 

1. Nustatyti  skirtumus, tarp su tėvais ir globos namuose gyvenančių paauglių, akademiniuose 

pasiekimuose. 

2. Nustatyti  skirtumus, tarp su tėvais ir globos namuose gyvenančių paauglių, bendraujant su pedagogais. 

3. Nustatyti  skirtumus, tarp su tėvais ir globos namuose gyvenančių paauglių, bendraujant su 

bendraamžiais. 
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4. Nustatyti  skirtumus, tarp su tėvais ir globos namuose gyvenančių paauglių, jaučiant nerimą mokykloje. 

Tiriamieji – Kauno Šančių mokyklos – daugiafunkcio centro 5-8 klasių mokiniai. Tyrime dalyvavo 171 mokinys. 

(99 mergaitės ir 72 berniukai). Iš jų pilnoje šeimoje gyvena 93 mokiniai, su vienu iš tėvų – 36, globos namuose – 42. 

Pilnoje šeimoje gyvena 58 mergaitės, su vienu iš tėvų – 17, globos namuose – 24. Pilnose šeimose gyvena 35 berniukai, 

su vienu iš tėvų – 19, globos namuose – 18. 

Tyrimo metodai: 5-8 klasių mokinių adaptacijai bendrojo ugdymo mokykloje įvertinimui naudojama mokinių 

adaptacija mokykloje skalė. Skalė sukurta šiam tyrimui, remiantis Š.Magelinskaitės- Legkauskienės (2016) Lietuvoje 

adaptuota H.J.Lyneham, A. K.Street, M.J Abbott ir R.M Rapee (2008) „ Mokyklinio nerimastingumo skalė“, 

V.Legkausko (2000) „ Subjektyvios socialinės adaptacijos skalė“, „ Elgesio problemų skalė“ skalėmis.  Ši skalė skirta 5-

8 klasių mokiniams. Klausimynas buvo  paduotas  klasių auklėtojoms ir paprašyta išdalinti auklėtiniams klasių valandėlių 

metu. Skalėje mokiniai turi įvertinti savo elgesį, santykius su mokytojais ir bendraklasiais, nerimo jausmą mokykloje.  

Pirmaisiais 14 teiginių siekiama įvertinti kiekvieno mokinio santykius su bendraklasiais, 15-28 teiginiu – psichologinę 

adaptaciją, 27-39 teiginiu – santykius su pedagogais, 40 – 42 teiginys skirtas išsiaiškinti akademinius pasiekimus 

mokykloje, gyvenamąją vietą, mokinio lytį.  

Santykiai su bendraklasiais. Šiam tyrimui buvo naudojama V. Legkausko (2000) „Subjektyvios socialinės 

adaptacijos skalė“, kurioje yra 14 teiginių. Mokiniai turi įvertinti savo santykius su bendraklasiais invervalinėje  skalėje 

nuo 1 „ Labai retai arba niekada“ iki 4 „ Labai dažnai“. Moksleiviams pateikiami tokio pobūdžio teiginiai, pvz.: 

„Mokykloje turiu pakankamai draugų“, „ Dauguma bendraklasių mane mėgsta“.  

Psichologinė adaptacija (nerimastingumas mokykloje). Nerimui mokykloje įvertinti remiamasi 

Š.Magelinskaitės - Legkauskienės (2016) Lietuvoje adaptuota H.J.Lyneham, A. K.Street, M.J Abbott ir R.M Rapee 

(2008) „ Mokyklinio nerimastingumo skalė“, kurią sudaro 12 teiginių. Jais mokiniai turi įvertinti patiriamą nerimą 

mokykloje invervalinėje  skalėje nuo 1 „ Labai retai arba niekada“ iki 4 „ Labai dažnai“. Moksleiviams pateikiami tokio 

pobūdžio teiginiai, pvz.: „Aš bijau padaryti klaidų“, „Bijau kalbėti prieš klasę“. 

Elgesio problemų skalė (santykiai su pedagogais).  Santykiams su mokytojais pasitelkta V.Legkausko (2000)  „ 

Elgesio problemų skalė“, kurią sudaro 13 teiginių. Mokiniai turi įvertinti savo santykius su mokytojais invervalinėje  

skalėje nuo 1 „ Labai retai arba niekada“ iki 4 „ Labai dažnai“. Moksleiviams pateikiami tokio pobūdžio teiginiai, pvz.: 

„Atsikalbinėju mokytojams“, „Vėluoju į pamokas“. 

Akademiniai pasiekimai.   Adaptacijai mokykloje vertinti prašoma moksleivių klausimyne pažymėti savo 

akademinius pasiekimus per pirmąjį mokslo metų semestrą. Pasiekimai turi būti žymimi - „ Neįskaityta  - 4 balai“, „5 - 8 

balai“, „9-10“. 

Su tėvais ir globos namuose gyvenančių 5-8 klasių mokinių adaptacijos  bendrojo ugdymo mokykloje sąsajų 

analizė bus atlikta taikant Stjudento t-kriterijų vidurkių palyginimui ir vieno faktoriaus dispersinę analizę (ANOVA) . 

Tyrimo rezultatai  

Siekiant nustatyti su tėvais ir globos namuose gyvenančių mokinių adaptacijos mokykloje rodiklius : santykius su 

bendraamžiais , mokyklinį nerimastingumą , elgesio problemas ir akademinius pasiekimus, buvo atlikti statistiniai 

skaičiavimai iš gautų tyrimo metu duomenų.  Taip pat lyginama su tėvais ir globos namuose gyvenančių  5-8 klasių 

mokinių adaptaciją bendrojo lavinimo mokykloje. 

Klausimyną sudaro 3 subskalės. Skalių vidinis suderinamumas buvo vertinamas apskaičiuojant Cronbach α 

skalėms. Santykių su bendraklasiais (socialinės adaptacijos) subskalės vidinis suderinamumas Cronbach α lygus 0,804, 

mokyklinio nerimastingumo (psichologinės adaptacijos) subskalės Cronbach α lygus 0,800,  santykių su pedagogais 

(elgesio problemų) subskalės Cronbach α lygus 0,833.  Subskalių vidiniai patikimumai pateikiami  1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Skalių vidinio patikimumo rodikliai. 

Skalė Teiginių skaičius Cronbach α 

Santykiai su bendraklasiais (socialinė 

adaptacija) 

14 0,804 

Mokyklinis nerimastingumas (psichologinė 

adaptacija) 

12 0,800 

Elgesio problemos 13 0,833 
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Kaip pastebime iš 1 lentelės,visų subskalių patikimumas viršija 0,5. Vadinai, subskalių vidinis patikimumas 

vertinamas teigiamai. 

Siekiant palyginti mokyklinės adaptacijos rodiklius skirtingos šeiminės padėties mokinių grupėse buvo taikyta 

vieno faktoriaus dispersinė analizė (AVOVA) ir apskaičiuotas vidurkių skirtumo statistinis reikšmingumas. Rezultatai 

pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė. Mokyklinės adaptacijos rodiklių palyginimas skirtingos šeimyninės padėties mokinių grupėse 

(ANOVA). 

Rodikliai 

Šeimyninė padėtis 

F p 

Su abiem tėvais Su vienu iš tėvų Globos 

namuose 

M ± SD 
M ± SD M ± SD 

Santykiai su bendraklasiais 

(socialinė adaptacija) 3,02 ± 0,503 3,04 ± 0,557 2,99 ± 0,460 0,090 0,914 

Mokyklinis nerimastingumas 

(psichologinė adaptacija) 
2,08 ± 0,585 2,16 ± 0,588 2,08 ± 0,468 0,327 0,721 

Elgesio problemos 
1,51 ± 0,514 1,69 ± 0,674 2,20 ± 0,648 19,186 

0,000*

** 

Akademiniai pasiekimai 2,20 ± 0,451 2,13 ± 0,414 1,93 ± 0,608 4,370 0,014* 

Reikšmingumo lygmuo, * kai p < 0,05, ** kai p < 0,01, *** kai p < 0,001 

 

2-oje lentelėje matome, kad statistiškai reikšmingų skirtumų rasta tik tarp elgesio problemų skirtingos šeimyninės 

padėties mokinių grupėse (F = 19,186, p < 0,001). Siekiant nustatyti konkrečiai tarp kurių mokinių grupių yra elgesio 

problemų skirtumų, atliekama post-hoc analizė. Nustatyta, kad mokiniai, gyvenantys globos namuose (M ± SD = 2,20 ± 

0,648), lyginant su mokiniais, gyvenančiais su abiem tėvais (M ± SD = 1,51 ± 0,514) bei mokiniais, gyvenančiais su 

vienu iš tėvų (M ± SD = 1,69 ± 0,674), turi daugiau elgesio problemų. Taip pat statistiškai reikšmingų skirtumų rasta tarp 

akademinių pasiekimų skirtingos šeimyninės padėties mokinių grupėse (F = 4,370, p < 0,05).  Gauti rezultatai rodo, kad 

mokiniai, gyvenantys globos namuose (M ± SD = 1,93 ± 0,608), lyginant su mokiniais, gyvenančiais su abiem tėvais (M 

± SD = 2,20 ± 0,451) bei mokiniais, gyvenančiais su vienu iš tėvų (M ± SD = 2,13 ± 0,414) pasižymi žemesniais 

akademiniais pasiekimais.  Santykiai su bendraklasiais ir mokyklinio nerimastingumo rodikliai skirtingos šeimyninės 

padėties mokinų grupėse statistiškai nesiskiria.  

Siekiant palyginti mokyklinės adaptacijos rodiklius berniukų ir mergaičių grupėse, taikomas t-Student kriterijus, 

skaičiuojamas vidurkių skirtumo statistinis reikšmingumas. Rezultatai pateikiami 4 lentelėje. 

3 lentelė. Mokyklinės adaptacijos rodiklių palyginimas berniukų ir mergaičių grupėse (t-Student kriterijus). 

Rodikliai 

Lytis 

t p Berniukai Mergaitės 

M ± SD M ± SD 

Santykiai su bendraklasiais (socialinė 

adaptacija) 
3,00 ± 0,517 3,03 ± 0,494 -0,442 0,674 

Mokyklinis nerimastingumas 

(psichologinė adaptacija) 
2,02 ± 0,608 2,16 ± 0,510 -1,608 0,110 

Elgesio problemos 1,86 ± 0,719 1,60 ± 0,564 2,599 0,010** 

Akademiniai pasiekimai 1,95 ± 0,517 2,25 ± 0,435 -4,163 0,000*** 

Reikšmingumo lygmuo, * kai p < 0,05, ** kai p < 0,01, *** kai p < 0,001 

3-oje lentelėje matome, kad statistiškai reikšmingų skirtumų rasta tarp elgesio problemų berniukų ir mergaičių 

grupėse (t = 2,599, p < 0,01). Gauti rezultatai rodo, kad berniukai (M ± SD = 1,86 ± 0,719), lyginant su mergaitėmis (M 
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± SD = 1,60 ± 0,564), turi daugiau elgesio problemų. Taip pat matome, kad kad statistiškai reikšmingų skirtumų rasta 

tarp akademinių pasiekimų berniukų ir mergaičių grupėse (F = 4,163, p < 0,001). Gauti rezultatai rodo, kad mergaičių 

(M ± SD = 2,25 ± 0,435), lyginant su berniukais (M ± SD = 1,95 ± 0,517), akademiniai pasiekimai yra aukštesni.  

Santykiai su bendraklasiais ir mokyklinio nerimastingumo rodikliai berniukų ir mergaičių grupėse statistiškai nesiskiria. 

Išvados  

Atlikus tyrimo „5-8 klasių mokinių adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje” rezultatų analizę, paaiškėjo kad: 

• Pirmoji hipotezė, kad globos namuose gyvenančių paauglių socialinė adaptacija bendrojo lavinimo mokykloje 

yra prastesnė, nei su tėvais gyvenančių paauglių nepasitvirtino. Tyrimo duomenimis pastebėta, kad globos 

namuose gyvenantys  ir su tėvais gyvenantys paaugliai yra vienodai patenkinti savo santykiais su bendraamžiais 

mokykloje. 

• Hipotezė,  kad globos namuose gyvenantys paaugliai bendrojo lavinimo mokykloje patiria daugiau mokyklinio 

nerimo, nei su tėvais gyvenantys paaugliai taip pat nepasitvirtino. Kadangi, šiame tyrime, reikšmingų statistinių 

skirtumų socialinėje adaptacijoe tarp tiriamųjų grupių nebuvo pastebta, tad ir tarp patiriamo nerimastingumo 

mokykloje skirtumų taip pat nėra. 

• Hipotezė, kad globos namuose gyvenantiems paaugliams bendrojo lavinimo mokykloje yra labiau būdingas 

probleminis elgesys, nei su tėvais gyvenantiems paaugliams pasitvirtino. Nustatyta, kad mokiniai, gyvenantys 

globos namuose, lyginant su mokiniais, gyvenančiais su abiem tėvais turėjo daugiau elgesio problemų 

mokykloje. Tyrimo rezultatai  patvirtina ir sutampa su praeityje atliktais moksliniais tyrimais, kad vaiko 

atskyrimas nuo šeimos ir apgyvendinimas globos įstaigoje, sukelia socialinio elgesio sutrikimų. 

• Hipotezė, kad globos namuose gyvenančių paauglių akademiniai pasiekimai bendrojo lavinimo mokykloje yra 

prastesni, nei su tėvais gyvenančių paauglių pasitvirtino. Gauti rezultatai rodo, kad mokiniai, gyvenantys globos 

namuose, lyginant su mokiniais, gyvenančiais su abiem tėvais, pasižymi žemesniais akademiniais pasiekimais. 

Tyrimo duomenys patvirtina, mokslinėje literatūroje aprašomą teoriją, kad globos namuose gyvenantiems 

mokiniams sunkiau sekasi pasiekti gerų mokymosi rezultatų. 

• Lyginant tyrimo duomenis pagal lyties skirtumus, pastebėta, kad santykiai su bendraklasiais ir mokyklinio 

nerimastingumo rodikliai, berniukų ir mergaičių grupėse statistiškai nesiskiria, tačiau probleminio elgesio ir 

akademinių pasiekimų rodikliai yra skirtingi. Gauti rezultatai rodo, kad berniukai , lyginant su mergaitėmis, turi 

daugiau elgesio problemų ir jų akademiniai pasiekimai prastesni bendrojo ugdymo mokykloje. 
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Summary 

5TH-8TH GRADE STUDENTS’ ADAPTATION AT A GENERAL SCHOOL 

The aim of this study is to identify indicators for the adaptation of students who live with parents and those in the child care 

home: relationships with peers and teachers, school anxiety, and academic achievements.  The results of adaptation of students who 

live in families are going to be compared with adaptation results of students who live in the child care homes.  

A successful adaptation of a person in the surrounding environment determines a positive attitude to life and its quality. If the 

process of adaptation is unsuccessful, a person begins to disbelieve, overestimate fears of failure, and often feels anxiety.  

The purpose of study is to compare two groups of 5th-8th graders’ adaptation to school: those who live with their parents to 

those who live in the care home. 

On the basis of theoretical analysis and data of the research the following hypotheses were formulated: 

1. Teenagers who live in the care home have a lower adaptation to school than those who live with thei parents.  

2. Teenagers who live in the care home ususally have behavioural problems than those who live with their parents.  

3. Academic achievements of teenagers who live in care homes are worse than those who live in families.  

4. Teenagers who live in the care home feel stronger anxiety than those who live with their parents.  

The subject of the reseach is adolescents‘ adaptation at a general school.  

The objectives of the study:  

1. To determine whether there are differencies in academic achievements of teenagers who live in foster home and 

those who live in families.  

2. To determine whether there are differencies in communication between teenagers and teachers. 

3. To determine whether there are differencies in communication between peers.  

4. To determine whether there are differencies in the feeling of anxiety.  

Subjects were students of 5th-8th grades of Kaunas Sanciai school – multifunctional center. There were 171 students involved 

in the research.   

Methods of the reseach: to assess students‘ adaptation we used the assessment scale. The scale was formed for this reseach 

on the basis of  Š.Magelinskaitė – Legkauskienė (2016) scale which was adapted in Lithuania from the H.J.Lyneham, A. K.Street, M.J 

Abbott ir R.M Rapee (2008) ,,The school anxiety scale“, V. Legkauskas (2000) ,,Subjective social adaptation scale“, ,,Scale of 

behavioural problems“.  

The scale is designed for 5th-8th graders. Students had to assess their own behaviour, relationships with classmates, and the 

feeling of anxiety at school. It consist of 42 questions. The first 14 questions assess relationships with classmates, 15-28th – 

psychological adaptation, 27th-39th – relationships with teachers, 40th-42nd – academic achievements, accommodation, and sex.  

Keywords: adaptation at school, social adaptation, relationships with teachers, relationships with classmates, school anxiety, 

behavioural problems of teenagers. 
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ŠEIMOS UGDOMOJI REIKŠMĖ VAIKINŲ POŽIŪRIUI Į TĖVYSTĘ 

Rasa Iljinskienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
Šeima, kaip vienu iš svarbiausių žmogaus vystymosi veiksnių, šiandien domimasi įvairaus pobūdžio moksliniuose 

ir praktiniuose tyrimuose, kurie šiais pokyčių laikais tampa ypač svarbūs ir aktualūs (Jonynienė, 2010). Pažymėtina, kad 

tėvų pareiga yra rūpintis, auklėti dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais savo vaikus (Meilius ir Jonaitis, 2008). Prieš 

keletą dešimtmečių tėvas buvo suvokiamas kaip maitintojas ir moralinių vertybių ugdymo perdavėjas. Vis dėlto, 

dabartiniu metu vykstantys socialiniai ir kultūriniai pokyčiai tėvo vaidmens reikšmę pakeitė iš esmės. Didėjanti moterų 

autonomija lėmė perėjimą nuo tradicinio tėvystės modelio į neaiškiai apibrėžtą tėvystės modelį. Taigi dabartiniai tėvai 

imasi ir tų vaidmenų, kurių ankstesnių kartų tėvai nesiėmė. Vyro požiūris į tėvystę, jo saugumo jausmas lemia jo 

dalyvavimą vaikų priežiūroje. Tai daro įtaką vėlesniam vaiko elgesiui.  

Lietuvos autorių moksliniuose tyrimuose yra gilinamasi į išsiskyrusių tėvų ir poskyrybinės tėvystės modelius 

(Maslauskaitė ir Kuconytė, 2016; Tereškinas ir Maslauskaitė, 2017), tiriamas tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus 

vaikus, pozityviosios tėvystės suvokimas (Burvytė, 2016), vertinamos vyrų prokreacinės preferencijos ir tėvystės vizijos 

(Tretjakova, Šumskaitė ir Šeporaitytė-Vismantė, 2014), išskiriami tėvystės įgūdžių lavinimo programų efektyvumo 

veiksniai (tokie kaip vyro ir jo šeimos charakteristikos) (Jonynienė, 2010), tiriamas jaunų žmonių pasirengimas tėvystei 

(Burvytė, 2015). Užsienio autorių darbuose yra atskleidžiamas vyrų požiūris į vaikus ir tėvystę (išskiriama, kad vyrų 

nuostatos apie vaikų turėjimą yra teigiamos, akcentuojama santuokos svarba) (Franklin, Makiwane ir Makusha, 2014), 

akcentuojama, kad jei motina teigiamai vertina tėvo dalyvavimą, tėvai bus labiau linkę įsitraukti į vaiko ugdymą (Sary ir 

Turnip, 2015), tiriamas požiūris į tėvystę provincijose (Lipasova, 2017) 

Taigi vienas iš esminių šios temos aktualumo aspektų yra besikeičiantis tėvystės modelis. Kitas temos aktualumo 

aspektas yra siejamas su tuo, kad nors temą ir buvo nemažai tyrinėjo Lietuvos ir užsienio mokslininkai, tačiau buvo 

nagrinėjami tik tam tikri aspektai, kuriuos nulėmė specifiniai tyrimo tikslai. Visa tai ir pagrindžia pasirinktos temos 

aktualumą.  

Tyrimo problema. Tėvų turimos žinios apie vaikų amžiaus tarpsnių raidos sritis ir gebėjimas atpažinti 

problemines situacijas bei tinkamai parinkti vaikų ugdymo metodus suteikia pasitikėjimo savimi ir leidžia jiems pasijusti 

gerais tėvais bei priimti tinkamus sprendimus probleminėse vaikų ugdymo situacijose (Burvytė, 2016). Moksliniai tyrimai 

Lietuvos mastu rodo, kad tėvystės vizijos formuotos tiek griežto, disciplinuojančio, šeimą aprūpinančio vyro idealo, tiek 

aktyviai dalyvaujančio vaikų priežiūroje tėvo pagrindu (Tretjakova, Šumskaitė ir Šeporaitytė-Vismantė, 2014). Tėvo 

įsitraukimas į vaiko auklėjimo procesą taip pat priklauso ir nuo to, kaip partneriai apibrėžia savo santykius lyties pagrindu 

(Lipasova, 2017). 

Pažymėtina, jog moksliniuose tyrimuose taip pat išskiriama ir kita problema, kad tėvo, kaip dvasinio vadovo, 

vaidmuo tirtiems vyrams yra nelabai suprantamas, tad galbūt nesuprantamas ir vaidmuo ugdant jaunesnio amžiaus vaikus 

(Navaitis, 2007). Kitas probleminis aspektas ugdyme yra skyrybos. Moksliniuose tyrimuose yra akcentuojama, požiūriui 

į tėvystę ypatingai svarbi santuoka (Franklin, Makiwane ir Makusha, 2014). Daugeliu atvejų išsiskyrusių tėčių 

įsitraukimas į vaikų priežiūrą priklauso ne tik nuo teisinių sprendimų, bet ir nuo plataus masto išsiskyrusių tėvų 

bendradarbiavimo (Tereškinas ir Maslauskaitė, 2017). Lietuvoje tėvų kontaktų su nepilnamečiais vaikais iš ankstesnių 

partnerysčių dažnumas yra žemesnis, nei kitų šalių (Švedijos, Vokietijos) Kontaktų dažnumas susijęs su reguliariu tėvo 

dalyvavimu išlaikant vaikus. Tyrimų metu nustatyta tėvo ir vaiko kontaktų dažnumo socialinė diferenciacija pagal šeimos, 

kurioje auga vaikas, materialinę gerovę (Maslauskaitė ir Kuconytė, 2016).  

Kaip dar vieną probleminį aspektą galima išskirti ir tai, kad dėl didėjančios migracijos vaikai dažnai yra paliekami 

artimų giminaičių priežiūrai, o dėl to neretai sutrinka vaiko bendravimo įgūdžiai, jis ima stokoti tėvo globos ir emocinės 

šilumos (Jonynienė, 2010). Taigi išlaikyti šeimos ir darbo pusiausvyrą dabartinėje visuomenėje darosi vis sudėtingiau, 

nes kinta darbo kultūra, darbas intensyvėja. Tai taip pat gali daryti įtaką tėvų įsitraukimui į vaikų ugdymą (Shah, 2014). 

Šeimos ir darbo konfliktas turi pasekmių santykių su sutuoktiniu ir vaikais kokybei (Wadsworth, Southwell, 2011). Visgi 

tam tikras nuostatas tėvystės klausimais galima pakeisti pozityviosios tėvystės kursais, nes tuomet kinta jaunų žmonių 

lūkesčiai dėl partnerio ir vaiko (Burvytė, 2015). Atsižvelgiant į šias prielaidas, tyrime yra keliamas toks probleminis 

klausimas: Kokia yra šeimos ugdomoji reikšmė vaikinų požiūriui į tėvystę? 

Tyrimo objektas – šeimos ugdomoji reikšmė tėvystei. 

Tyrimo tikslas – ištirti vaikinų požiūrį į šeimos ugdomąją reikšmę tėvystei. 
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Tyrimo uždaviniai:  

1. Atlikti šeimos sampratos ir atliekamų funkcijų teorinę analizę; 

2. Nustatyti teorinius tėvystės modelius; 

3. Nustatyti teorinius tėvystės įgūdžių lavinimo modelius 

4. Identifikuoti vaikinų nuostatas tėvystės klausimu. 

Tyrimo metodologija. Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausa.  

Tyrimų rezultatai 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, metaanalizė, apibendrinimas, aprašymas, interpretacija. Siekiant 

nustatyti ir atskleisti vaikinų nuostatas tėvystės klausimu, taikytas kiekybinis duomenų rinkimo ir apdorojimo metodas.  

Instrumentas: anketinė apklausa.  

Tyrimo apribojimai: tyrime surinkta informacija atspindi tik apklausos metu surinktą Aleksandro Stulginskio 

universiteto, Alytaus kolegijos ir Alytaus profesinio rengimo centro respondentų nuomonę. Keičiantis ekonominei, 

demografinei situacijai, veikiant kitiems išorės veiksniams, vaikinų nuomonė gali kisti. 

Nors tradicinė šeima yra sudaryta iš tėvo, motinos ir vaikų, tačiau dabartinėje visuomenėje, toks požiūris ne 

visuomet yra tikslus, nes dažnai vaikus augina ir vieniši tėvai ar seneliai. Nors idėja, kad tėvai ir vaikai sudaro šeimą, yra 

pagrindinė šeimos sąvokos apibrėžtis, tačiau siekiant tiksliai apibrėžti kitas šeimos struktūras, yra reikalingas platesnis 

šios sąvokos apibrėžimas (Liazos, 2016). Taigi siekiant atskleisti, kokia yra šeimos ugdomoji reikšmė vaikinų požiūriui 

į tėvystę, pirmiausiai, yra tikslinga pateikti jos sampratą (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Šeimos samprata 

Autoriai/Šaltiniai Samprata 

LR Konstitucija (1992 (Žin. 

Nr. 33-1014)) 

Tai visuomenės ir valstybės pagrindas. 

Valstybinės šeimos politikos 

koncepcija (2008, akt. red. 

2011 (Žin. Nr. 69-2624)) 

• Tai sutuoktiniai ir jų vaikai  (įvaikai); 

• Tai sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai), atliekantys būdingas šeimos funkcijas, 

kurios užtikrina visų jos narių fizinę, psichinę ir dvasinę gerovę; 

• Tai pirminis socialinis institutas, kuris kiekvienoje visuomenėje užtikrina socialų 

gyvenimo būdą grindžiančių vertybių, elgesio normų, formalių ir neformalių 

taisyklių visumą. 

L. Gvaldaitė (2009) Tai pirmasis solidarumo branduolys visuomenėje. 

S. M. Wadsworth, S. Blaisur 

ir K. Outhwell (2011) 

Tai du ar daugiau žmonių, kurie dalijasi savo tikslais ir vertybėmis, turi ilgalaikius 

įsipareigojimus.  

J. V. Uzdila (2012) Tai tėvai ir vaikai, vyro (tėvo) ir žmonos (motinos) meilės ir atsakomybės pagrindu 

susiklosčiusi tėvystė (darnios šeimos raidoje susiformuojanti vertybė). 

J. Shea ir C. Bernard (2013) Tai pagrindinė visuomenės grupė, sudaryta iš vieno ar daugiau tėvų ir vaikų 

D. Alifanovienė, O. 

Striškienė, A. Kepalaitė 

(2012) 

Tai didelė vertybė, pirminė visuomenės ląstelė, atliekanti visas fundamentalias 

žmonių giminės pratęsimo, jaunosios kartos ugdymo ir jos narių materialinės bei 

moralinės savitarpio pagalbos funkcijas. 

A. J. Franklin, M. Makiwane 

ir T. Makusha (2014) 

Tai socialinis vienetas, sudarytas iš dviejų ar daugiau asmenų, susijusių kraujo, 

santuokos ar įvaikinimo ryšiais, ir turintis bendrų įsipareigojimų dėl abipusių 

santykių.  

E. Jezierska-Wiejak (2014) Tai vaiko ugdymo aplinka. 

A. Liazos (2016) Tai žmonių grupė, susieta giminystės ryšiais (arba nuo gimimo, arba sudarius 

santuoką) arba bendro gyvenimo būdu. 

A. Lipasova (2017) Tai universalus ir pagrindinis socialinis institutas, kuris atlieka įvairias funkcijas 

visuomenėje. 

Šaltinis: sudaryta pagal lentelėje pateiktus autorius ir šaltinius 

Taigi galima teigti (žr. 1 lentelę), kad šeima bendriausia prasme yra suprantama kaip grupė individų, susietų ryšiais 

(Wadsworth,  Blaisur ir Outhwell, 2011; Shea ir Bernard, 2013; Franklin, Makiwane ir Makusha, 2014; Liazos, 2016) ir 

apimanti sutuoktinius bei vaikus (nors galimi ir išplėstinės šeimos variantai) (LR Konstitucija (1992 (Žin. Nr. 33-1014)), 

Valstybinės šeimos politikos koncepcija (2008, akt. red. 2011 (Žin. Nr. 69-2624)). Šeima yra visuomenės pagrindas 

(Gvaldaitė, 2009; Alifanovienė, Striškienė ir Kepalaitė, 2012; Lipasova, 2017). Nagrinėjant šeimos sampratą, taip pat yra 
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aktualizuojama jos ugdomoji (Alifanovienė, Striškienė ir Kepalaitė, 2012; Jezierska-Wiejak, 2014) ir socializacijos 

reikšmė (Lipasova, 2017). Taigi galima teigti, kad nagrinėjamos šeimos sampratos papildo viena kitą.  

Akcentuotina, jog šeima yra traktuojama kaip universalus socialinis institutas, susijęs su įvairiomis funkcijomis 

(Lipasova, 2017). Šeimos instituto funkcijos yra pateikiamos 1 paveiksle. 

 

 
1 pav. Šeimos funkcijos 

 

Šaltinis: sudaryta pagal J. Shea ir C. Bernard, 2013; V. Tretjakova, L. Šumskaitė ir D. Šėporaitytė-Vismantė, 2014; P. Vermeer, 

2014; Valstybės šeimos politikos koncepcija, 2008, akt. red. 2011 (Žin. Nr. 69-2624); J. W. K. Yeung ir Y. C. Chan, 2016; A. 

Lipasova, 2017. 

Taigi šeima atlieka daug funkcijų (žr. 1 pav.). Pagrindinės iš jų yra asmenų bendruomenės kūrimas, prokreacija, 

ugdymas ir socializacija, globa ir rekreacija, namų ūkio kūrimas.  

Išnagrinėjus mokslinę literatūrą (Franklin, Makiwane ir Makusha, 2014; Maslauskaitė ir Kuconytė, 2016; 

Lipasova, 2017; Tereškinas ir Maslauskaitė, 2017), 2 lentelėje susisteminti tėvystės modeliai.  

Taigi galima teigti (žr. 2 lentelę), kad tėvystės modeliai mokslinėje literatūroje yra skirstomi į tris pagrindines 

kategorija: nesančio tėvo modelį, situacinės (ekonominės) tėvystės modelį, dalyvaujančio tėvo modelį. Visgi šie modeliai 

nežymiai kinta, kai tėvai išsiskiria. Todėl kiekvienas iš šių modelių yra plačiau aptariamas. 
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2 lentelė. Tėvystės modeliai 

Modelis Apibūdinimas Pokyčiai po skyrybų 

Nesančio tėvo 

modelis 

Būdinga: neaiški motyvacija turėti vaikų, atsakomybės už 

vaikus neprisiėmimas. Tokio tėvo vaidmuo šeimoje yra 

pasyvus 

Kontakto su vaikais pabaiga. 

Situacinės 

(ekonominės) 

tėvystės modelis  

Būdinga: finansinis vaiko aprūpinimas, nepakankamas 

įsitraukimas į kasdieninę vaiko priežiūrą, pirmenybė 

teikiama laisvalaikiui ir draugams. 

Teisiškai vyrai nėra įpareigoti 

prižiūrėti vaikus ir dalyvauti jų 

ugdyme. 

Dalyvaujančio tėvo 

modelis 

Būdinga: tėvo teigiamas įsitraukimas į vaiko vystymosi 

skatinimo veiklą, fizinės vaikų priežiūros veikla, kontrolė 

(nuo stebėjimo ir ribų nustatymo iki vaiko poreikių 

numatymo). 

Po skyrybų vyrų dalyvavimas 

vaiko auklėjime yra laikomas 

antraeiliu, nors jie ir siekia 

dalyvauti vaikų ugdyme 

Šaltinis: sudaryta pagal A. J. Franklin, M. Makiwane ir T. Makusha, 2014; A. Maslauskaitė ir D. Kuconytė, 2016; A. 

Lipasova, 2017; A. Tereškinas ir A. Maslauskaitė, 2017. 

Mokslinėje literatūroje yra išskiriami įvairūs modeliai, pagal kuriuos yra lavinama tėvystė (žr. 3 lentelę). Taigi 

galima teigti, kad kiekvienas iš 4 lentelėje pateiktų modelių atstovauja skirtingus požiūrius, susijusius su tėvystės įgūdžių 

lavinimu. Elgesio keitimo modelis yra siejamas su tėvų elgesio keitimu juos pastiprinant. Kognityvinis elgesio keitimo 

modelis yra susijęs su pažintinio pobūdžio užduotimis. Humanistinis elgesio keitimo modelis yra nukreiptas į mokymus 

apie vaiko elgesio koregavimo būdus. Racionalusis emocijų korekcijos modelis yra siejamas su tėvystės streso mažinimu. 

Individualiosios psichologijos modelis yra nukreiptas į vaiko raidą, jo gimimo eiliškumą ir kitus jo statuso šeimoje 

psichologinius aspektus. Bendravimo įgūdžių modelis yra siejamas su tarpasmeninių santykių stiprinimu šeimoje.  

 

3 lentelė. Tėvystės įgūdžių lavinimo programų teoriniai modeliai 

Modeliai Apibūdinimas 

Elgesio keitimo modelis Modelio pagrindas: tėvams pasiekus pageidaujamai rezultato jie yra pastiprinami. 

Išmokstama apie vaiko elgesį ir šio elgesio aplinkybes 

Kognityvinis elgesio keitimo 

modelis 

Modelio pagrindas: tėvų elgesio korekcijos patarimai, skiriamos kognityvinio 

pobūdžio užduotys. Analizuojamu tėvų ir vaikų įsitikinimai ir mintys.  

Humanistinis elgesio keitimo 

modelis 

Modelio pagrindas: vaiko elgesio koregavimo būdų mokymas. Didesnis dėmesys 

skiriamas žmogaus prigimčiai ir unikalumui. 

Racionalusis emocijų 

korekcijos modelis 

Modelio pagrindas: tėvystės streso mažinimas. Stiprinami racionalūs ir logiški 

įsitikinimai. 

Individualiosios psichologijos 

modelis 

Modelio pagrindas: analizuojama vaiko raida, psichologiniai aspektai. Skatinama 

abipusė pagarba, mokoma vaiko padrąsinimo technikų.  

Bendravimo įgūdžių stiprinimo 

(daugialypis modelis) 

Modelio pagrindas: šeimos tarpasmeninių santykių stiprinimas. Mokoma įveikti 

nepalankias situacijas, stiprinami tėvų psichologiniai ištekliai.  

Šaltinis: sudaryta pagal J. Jonynienė, 2010. 

Empirinio tyrimo respondentų charakteristika:  tyrimas buvo atliktas su Aleksandro Stulginskio universiteto 

ir Alytaus kolegijos studentais bei Alytaus profesinio rengimo centro mokiniais vyrais. Tyrimo metu buvo užpildyta 

132 anketos. Didžioji dauguma (73,5 proc.) respondentų užaugo pilnoje šeimoje, 3,0 proc. neturėj o mamos, 22 

proc. neturėjo tėvo , o neturėjo abiejų tėvų tik 0,8 proc. apklaustų vaikinų.  Respondentų amžiaus vidurkis 20 

metų. Jauniausias respondentas buvo 17 metų, vyriausias – 24 metų.  

Du trečdaliai (68,2 proc.) apklaustų vaikinų paauglystėje atviriau galėjo pasikalbėti su mama ir 30,8 proc. 

– su tėvu. Respondentų buvo klausiama, ar jie galvoja panašiai elgtis su savo vaikais, kaip jų tėvas elgėsi su jais. Deja, 

tam pritartų tik 40,9 proc. tyrime dalyvavusių vaikinų (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Respondentų nuomonė, ar jie galvoja panašiai elgti su savo vaikais, kaip jų tėvas 

Apie netinkamą tėvystės modelį šeimoje, kurioje užaugo, byloja tai, kad kas trečias vaikinas (30,3 proc.) negalvoja 

panašiai elgtis su savo vaikais, kaip jų tėvas elgėsi su jais.  

Išvados 

Vyro įsitraukimą į vaiko ugdymą lemia jo patirtas tėvystės modelis. Jeigu vyras buvo auklėjamas pagal nesančio 

tėvo modelį, tai gali atspindėti jo nuomonė apie tėvo ir vaiko ryšio elementus ir turi reikšmingos įtakos vyro požiūriui į 

vaikų ugdymą.  

Asmenybės branda lemia vyro įsitraukimą į vaikų ugdymą. Būtent nuo jos priklauso, ar tėvas sugebės būti 

emociškai stabilus, ugdydamas vaiką. 

Tėvystės įgūdžių lavinimas yra būtina sąlyga siekiant koreguoti netinkamą tėvo elgesį, mažinti iššūkius, su kuriais 

susiduria šeima, ugdydama vaiką, tačiau mokslinių tyrinėjimų rezultatai rodo, kad tėvai nežino, kas yra pozityvioji tėvystė 

ir kaip ją taikyti ugdant vaikus. Todėl yra būtinos mokymo programos, kurios skatina įtraukti ne tik teorinius pozityviosios 

tėvystės aspektus, bet ir praktinius užsiėmimus. 
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Summary 

THE SIGNIFICANCE OR FAMILY TO THE ATTITUDE OF YOUNG MEN TOWARDS THE ROLE OF A 

MAN 

This article is aimed at the modern parenthood and how it effects mans view about the parenthood in the family. The aim of 

the study was to research the options of a man about the educational value for parenting.  

The research used questionnaire in order to find out about the man’s view to this particular subject. 

The respondents were the students of the university. The study has investigated mans view to the definition of parenting. This 

research has disclosed mans provisions about parenting and their preparation for it.  Also this research has found out that the previous 

experience of parenting plays a vital role when getting involved with the child education. If the man was parented according to non-

father model, it has significant effect on the man’s view to the development of the child. Additionally, mature personality of a man also 

has the effect to the development of child.  

These factors decides if a man can be mentally stable while developing a child. 

Key words: guys preparing for fatherhood, positive parenting. 

 

Mokslinio darbo vadovas: lektorius Albinas Pugevičius,  (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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DĖSTYTOJŲ PROFESINIO PERDEGIMO RYŠYS SU STUDIJŲ KOKYBĖS 

VEIKSNIAIS 

 
Greta Kmitienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Intensyvėjantis gyvenimo būdas, vis didėjanti globalizacija, būtinybė įsisavinti ir taikyti kasdieniame gyvenime 

technologinio progreso teikiamas naujoves žmogaus darbinėje ir kitose gyvenimo srityse, kintančios darbo rinkos sąlygos 

(kai darbuotojas nuolat turi įrodyti esąs vertas užimti savo darbo vietą ar eiti pareigas) reikalauja gausių emocinių asmens 

resursų, o ilgainiui gali išprovokuoti profesinio perdegimo rizikos atsiradimą ir dažnėjimą (Kliza, Šulnienė, 2012; Caglar, 

2011; Chang, 2009; Kokkinos, 2007). 1976 m. perdegimo reiškinį ėmė nagrinėti socialinės psichologijos specialistė Ch. 

Maslach. Anot autorės ir jos kolegų (1993), perdegimo sindromas – tai chroniško streso fone susiformavęs sindromas, 

ilgainiui išsekinantis darbuotojo emocinius (energetinius), asmenybinius išteklius. Perdegimo sindromas dažniau 

pašireiškia tų profesijų atstovams, kurių darbas – nuolatinis ir intensyvus bendravimas su įvairias socialines grupes 

atstovaujančiais žmonėmis (Abromaitienė, Stanišauskienė, 2014; Bubelienė, 2010), kitaip tariant, nuo šio sindromo 

kenčia vis didesnė dirbančiųjų dalis (socialiniai darbuotojai, medikai, slaugytojai, valstybės tarnautojai), kas leidžia 

kalbėti apie šį reiškinį kaip apie aktualią problemą šiandieninėje visuomenėje (Abromaitienė, Stanišauskienė, 2014; 

Toker, 2011, Jenaro ir kt., 2007).  

Pedagoginio darbo specifiškumas, profesinis perfekcionizmas, savita demografinė grupė kuri sparčiai sensta, 

intensyvios švietimo sistemos permainos, pedagoginio darbo biurokratizavimas, profesinio prestižo krizė, neadekvatus 

atlygis, menka motyvavimo sistema (Day, 2012; Ortner, 2012; Caglar, 2011; Chang, 2009; Stoeber, Rennert, 2008; 

Comerchero, 2008; Merkys, Balčiūnas, 2006; Merkys, Balčiūnas, 2004; Želvys, Žilinskaitė, 2004; Želvys, 2001; Travers, 

Cooper, 1996) – veiksniai, kurie sukelia ilgalaikį stresą dėstytojų darbe. Naujausi moksliniai tyrimai (Kliza, Šulnienė, 

2012; Brackett, 2010) patvirtina, jog švietimo įstaigų darbuotojų veikloje patiriamas neigiamo streso lygis yra vienas 

aukščiausių, todėl pedagogai priskiriami prie didesnės profesinio perdegimo rizikos profesijos atstovų (Antoniou, 

Ploumpi, Ntalla, 2013; Hanif, Tariq, Nadeem, 2011; Bubelienė, 2010; Schwarzer, Hallum, 2008). Profesinio perdegimo 

sindromo atsiradimas pasireiškia emociniu išsekimu, cinizmu ir asmeninių pasiekimų nuvertinimu (Skaalvik, Skaalvik, 

2010; Papovic, 2009; Maslach, 2003; Hastings, Bham, 2003; Vollmer, 1998; Friedman, 1995), o dėstytojų darbe, kaip 

rodo tyrimai (Pociūtė, Bulotaitė, Bliumas, 2012) vyrauja daug stresą keliančių veiksnių, todėl aktualu tyrinėti profesinį 

perdegimą dėstytojų darbe. 

Perdegimas sąlygoja mažesnį profesinės veiklos efektyvumą, didina darbuotojų kaitą, mažina lojalumą 

organizacijai, blogėja darbuotojo fizinė sveikata ir pan. (Liang, Hsieh, 2008). Taip pat pastebima, kad profesinio 

perdegimo simptomus patiriantys pedagogai, nepaisydami šių simptomų, ir toliau dirba, taip dar labiau kenkdami ne tik 

savo sveikatai, bet ir ugdytinių gerovei bei visam ugdymo procesui (Evers et al., 2004; Evers, Tomic, 2003). Aukštojo 

mokslo kokybė reikalauja užtikrinti naujausių mokslinių žinių srautą, didinti universitetų mokslinį įdirbį, todėl, siekiant 

įgyvendinti šį siekį, svarbus vaidmuo tenka dėstytojams, jų darbo kokybei bei efektyvumui (Nelson Laird, 2007; Kardia, 

Wright, 2004). Ankščiau studijų veikla buvo planuojama atsižvelgiant į mokytojo galimybes, šiuo metu dėmesys 

skiriamas mokymo metodams ir jų pateikimui (Ruževičius, 2011; Ruževičius, Serafinas, 2011). Taip pat, Europos Sąjunga 

reikalauja dėstytojų išmanyti ir taikyti bendrus europinius standartus ugdymo procese ir metodologijoje (Sūdžiuvienė, 

Jakubauskienė, 2012). Be to, svarbus dėstytojui keliamas uždavinys yra sukurti tokią mokymosi aplinką, kurioje studentai 

galėtu derinti įgytus naujus ir tobulinti individualius įgūdžius, taikant juos mokymosi procese ir skatinti juos tai daryti 

(Kardelis, Šukys, Ušečkienė, Ališauskienė, 2007). Vilniaus Universiteto kokybės vadybos centro 2009 – 2010 m. 

atliktame tyrime buvo apklausti dėstytojai, kurių buvo paprašyta nurodyti svarbiausius pedagoginio proceso veiksnius, 

lemiančius studijų kokybę ir kaip vieną iš svarbiausių veiksnių dėstytojai nurodė objektyvaus vertinimo kriterijų taikymą. 

Atlikta mokslinės literatūros ir tyrimų analizė leido išskirti studijų kokybės veiksnius, kurie labiausiai susiję su dėstytojų 

darbu, todėl galėtų daryti įtaką dėstytojų darbo efektyvumui. 

Kadangi dėstytojai yra vienas iš kokybės faktorių, dalyvaujančių mokymo procese, akivaizdu, kad jų profesinis 

perdegimas gali sąlygoti aukštojo mokslo kokybės prastėjimą, todėl svarbu laiku pastebėti prasidedantį profesinį 

perdegimą ir jį suvaldyti. (Wood, Teri-McCarthy, 2002). Taigi šio tyrimo tikslas – nustatyti profesinio perdegimo ir 

studijų kokybės veiksnių tarpusavio ryšį.  

Tyrimo objektas – profesinio perdegimo ryšys su studijų kokybės veiksniais. 
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Uždaviniai: 

1. Atlikti literatūtos analizę apie profesinio perdegimo pasireiškimą tarp akademikų. 

2. Įvertinti profesinio perdegimo komponentų ir studijų kokybės veiksnių ryšius su demografinėmis 

respondentų charakteristikomis. 

3. Nustatyti ryšius tarp profesinio perdegimo ir studijų kokybės veiksnių. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, anketinė universitetų dėstytojų apklausa, 

statistinė duomenų analizė. 

 

Dėstytojų darbe patiriamo profesinio perdegimo ryšio su studijų kokybe tyrimo rezultatai 

 

Metodika 
 

Tyrimo dalyviai 

Tyrime dalyvavo 274 Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, dirbantys šešiuose skirtinguose universitetuose , iš jų 

102 vyrai (37,2 %) ir 172 moterys (62,8 %), amžiaus vidurkis – 45,07 (SN 10,25) metai (nuo 27 iki 71 metų). Apklausti 

dėstytojai buvo įvairių kvalifikacinių kategorijų (docentai 41.2 %, lektoriai 39,8 %, profesoriai 19 %). Daugelis tyrimo 

dalyvių nurodė dirbantys pagrindinėje darbovietėje visu etatu 133 (51,8 %), daugiau nei vienu etatu dirba 73 (28,4 %), o 

mažiau nei vienu etatu 48 (18,7 %) dėstytojų. Darbo kitose (nepagrindinėje) darbovietėje pobūdis pasiskirstė šitaip: 

nedirba 45,5 %, 0,5 etato – 17,1 %, 0,25 etato 16 %, pilnu etatu 9,3 %, kitomis sąlygomis dirbantys (pvz., autorinės, 

valandinės sutartys, individualios veiklos arba > nei 0,25, < nei 1etatas) sudarė 8,9 % ir mažiausiai dėstytojų papildomai 

dirba 0,75 etatu, vos 3,1 %. Apklaustųjų bendras darbo stažo vidurkis 22,09 (SN 10,53) metai (nuo 2 iki 52 metų). 4 (1,5 

%) dėstytojai turi dėstymo stažą mažesnį nei 1-eri metai, 41 (15 %) 1 – 5 metus, 56 (20,4 %) 6 – 10 metų, 63 (23 %) 11 

– 15 metų, 42 (15,3 %) nuo 16 iki 20 metų ir 68 (24,8 %) turintys didesnį nei 20 metų dėstymo stažą. 

Tyrimo instrumentai 

Profesinis perdegimas buvo įvertintas naudojant Maslach Profesinio perdegimo klausimyno pedagogų skalės 

(angl. MBI–ES; Jackson et al., 1996) lietuviškąją versiją. Šią skalę sudaro 22 teiginiai, kuriais matuojami trys profesinio 

perdegimo komponentai: emocinis išsekimas (Cronbacho alfa = 0,916), įvertinamas 9 teiginiais (pvz., Mano darbas mane 

emociškai sekina), nuasmeninimas (Cronbacho alfa = 0,732), įvertinamas 5 teiginiais (pvz., Jaučiu, kad su kai kuriais 

studentais elgiuosi lyg su bejausmiais), ir darbo efektyvumas (Cronbacho alfa = 0,767), įvertinamas 8 teiginiais (pvz., 

Man nesunku suprasti, kaip jaučiasi mano studentai). Galimi atsakymai yra vertinami Likerto skale nuo 0 (niekada) iki 

6 (kasdien). Didesnis poskalių įvertis reiškia atitinkamai didesnį emocinį išsekimą, nuasmeninimą ir didesnį dėstytojų 

darbo efektyvumą. Klausimynas išverstas į lietuvių kalbą taikant dvigubo vertimo metodą ir naudotas įsigijus licenciją. 

Studijų kokybės veiksniams matuoti buvo naudotas darbo autorės ir darbo vadovės doc. dr. G. Genevičiūtės-

Janonės sudaryta skalė remiantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize (EUA atlikto projekto “Aukštojo mokslo 

institucijų kokybės kultūros tyrimas” anketa, tyrimo rezultatais, ESG nuostatais ir išdėstyta teorine medžiaga). Skalę 

sudaro 12 teiginių, vertinamų Likerto skale nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku), kuriais matuojami trys 

išskirti studijų kokybės veiksniai: profesinių gebėjimų ir įgūdžių ugdymas (Cronbacho alfa = 0,811), įvertinamas 5 

teiginiais (pvz., Skatinu studentus naudoti turimus įgūdžius ir gebėjimus atliekant su studijomis susijusius darbus), 

objektyvaus vertinimo kriterijų taikymas (Cronbacho alfa = 0,593), įvertinamas 3 teiginiais (pvz., Vertindamas (-a) 

remiuosi nešališkumo principu) ir šiuolaikinių mokymo metodų taikymas (Cronbacho alfa = 0,702), įvertinamas 4 

teiginiais (pvz., Domiuosi naujais mokymo metodais ir jų taikymu). Bendras skalės patikimumas yra pakankamas naudoti 

skalę (Cronbacho alfa = 0,824).  

Tyrimo duomenų apdorojimas 

Tyrimo duomenų statistinė analizė buvo atlikta naudojant duomenų kaupimo ir statistinės analizės SPSS 22.0 

versijos programinį paketą. Tyrimo duomenims aprašyti naudota aprašomoji statistika, nepriklausomų imčių T-kriterijus 

vidurkiams palyginti, dispersinė analizė ANOVA vidurkių skirtumams tarp grupių nustatyti, Pearson korealiacijos 

koeficientas tiesiniam ryšiui tarp kintamųjų nustatyti ir regresinės analizės metodai. Klausimyno skalės vidiniam 

suderinamumui įvertinti pasirinktas dažniausiai naudojamas Cronbacho α (alfa) koeficientas. Tikrinat statistines 

hipotezes, reikšmingumo lygmuo pasirinktas 0,05. 
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Tyrimo rezultatai 
 

 Visų pirma, tyrime siekta įvertinti, ar skiriasi dėstytojų vyrų ir dėstytojų moterų profesinio perdegimo komponentai 

ir studijų kokybės veiksnių, bei bendrai studijų kokybės išreikštumas (žr. 1-ą lentelę). Atlikus vidurkių palyginimą 

Stjudent T-kriterijumi paaiškėjo, kad vyrai (p<0,05) statistiškai reikšmingai dažniau elgiasi ciniškai palyginti su 

moterimis, tačiau skirtumų tarp emocinio išsekimo ir darbo efektyvumo nebuvo nustatyta, vyrų ir moterų imtyse. Taip 

pat rezultatai atkleidė, kad dėstytojos moterys statistiškai reikšmingai mažiau domisi ir naudoja naujus mokymo metodus 

(p<0,05). Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp įgūdžių ugdymo (p>0,05), objektyvaus vertinimo kriterijų (p>0,05) ar 

bendrai studijų kokybės kriterijų  (p>0,05) analizuotose imtyse nenustatyta. 

1 lentelė. Profesinio perdegimo ir studijų kokybės veiksnių vidurkių palyginimas vyrų ir moterų imtyse 

 

Profesinis perdegimas 

Vyrai (N=102) Moterys (N=172) T kriterijus 

M SD M SD T reikšmė (l.l.) p 

Emocinis išsekimas 2,30 1,29 2,44 1,36 -0,85 (272) 0,398 

Cinizmas 1,64 1,17 1,21 0,96 3,11(181,42) 0,002 

Asmeninis efektyvumas 3,97 1,04 4,15 0,98 -1,43 (272) 0,153 

Studijų kokybės veiksniai  

Įgūdžių ugdymas 3,92 0,73 3,95 0,67 -0,43 (272) 0,669 

Vertinimas  4,67 0,45 4,72 0,41 -0,79 (272) 0,432 

Mokymo metodai 3,75 0,79 4,08 0,58 -3,62 (165,73) 0,000 

Studijų kokybė 4,12 0,51 4,23 0,44 -2,32 (272) 0,021 
 

Koreliacinė analizė, naudojant Pearsono koreliacijos koeficientą, atlikta siekiant įvertinti tiesinius ryšius tarp 

profesinio perdegimo sudedamųjų dalių, studijų kokybės veiksnių, studijų kokybės bendrai ir amžiaus bei dėstymo stažo 

(žr. 2-ą lentelę). Rezultatų analizė atskleidė, kad, kuo dėstytojai yra vyresni (p<0,01), tuo emocinis išsekimas mažėja ir 

didėjant dėstymo stažui (p<0,05) – emocinis išsekimas mažėja. Taip pat nustatyta, kad kuo vyresni dėstytojai (p<0,05), 

tuo objektyvaus vertinimo kriterijų taikymas mažėja. 
 

2 lentelė. Dėstytojų amžiaus ir dėstymo stažo tiesinio ryšio su profesinio perdegimo ir studijų kokybės veiksniais 

rezultatai 

 

Profesinis perdegimas 

Amžius Dėstymo stažas 

r p r p 

Emocinis išsekimas -0,236** 0,001 -0,140* 0,020 

Cinizmas -0,102 0,094 -0,083 0,171 

Asmeninis efektyvumas 0,076 0,210 0,082 0,177 

Studijų kokybės veiksniai  

Įgūdžių ugdymas 0,022 0,722 0,032 0,600 

Vertinimas  -0,120* 0,048 0,022 0.713 

Mokymo metodai 0,007 0,903 0,047 0,438 

Studijų kokybė -0,022 0,716 0,045 0,454 

Pastaba: **p<0,01; *p<0,05 
 

Siekiant palyginti profesinio perdegimo pasireiškimą, studijų kokybės veiksnius bei studijų kokybę bendrai tarp 

skirtingų dėstytojų kvalifikacinių kategorijų atlikta dispersinė analizė ANOVA (žr. 3-ą lentelę). Tyrimo rezultatai neparodė 

statistiškai reikšmingų skirtumų tarp lektorių, docentų ir profesorių profesinio perdegimo išreikštumo (p>0,05) bei studijų 

kokybės veiksnių  (p>0,05). 
 

3 lentelė. Profesinio perdegimo ir studijų kokybės veiksnių vidurkių skirtumų palyginimo rezultatai 
 

 Lektoriai 

(N=109) 

Docentai 

(N=113) 

Profesoriai 

(N=52) 

 

Profesinis perdegimas M SD M SD M SD F statistikos reikšmė (l.l.) p 

Emocinis išsekimas 2,59 1,34 2,31 1,35 2,10 1,21 2,773 (271) 0,064 

Cinizmas 1,35 1,07 1,37 1,04 1,36 1,04 0,009 (271) 0,991 

Asmeninis efektyvumas 4,09 0,99 4,10 0,94 4,0 1,13 0,201 (271) 0,818 

Studijų kokybės veiksniai  

Įgūdžių ugdymas 3,97 0,67 3,92 0,70 3,93 0,72 0,092 (271) 0,825 
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Vertinimas  4,71 0,39 4,70 0,46 4,69 0,42 0,059 (271) 0,942 

Mokymo metodai 4,01 0,62 3,97 0,68 3,83 0,80 1,234 (271) 0,293 

Studijų kokybė 4,23 0,43 4,19 0,47 4,15 0,54 0,571 (271) 0,565 
 

Siekiant įvertinti tiesinius ryšius tarp profesinio perdegimo sudedamųjų dalių ir studijų kokybės veiksnių, atlikta 

koreliacinė analizė, naudojant Pearsono koreliacijos koeficientą, (žr. 4-ą lentelę). Rezultatų analizė atskleidė, kad, 

mažėjant emociniam išsekimui ir cinizmui, daugiau šiuolaikinių ugdymo metodų yra naudojama. Taip pat nustatyta, kad 

mažėjant cinizmui, daugiau dėmesio skiriama įgūdžių ugdymui ir objektyviam vertinimui, o didėjant asmeniniam 

efektyvumui didėja visų studijų kokybės veiksnių įverčiai. 

4 lentelė. Studijų kokybės veiksnių ir profesinio perdegimo komponentų tiesinio ryšio rezultatai. 
 

 

 

Profesinis perdegimas 

Studijų kokybės veiksniai 

Mokymo metodai Įgūdžių ugdymas Vertinimas 

r r r 

Emocinis išsekimas -0,239* -0,077 0,038 

Cinizmas -0,383** -0,440** -0,225* 

Asmeninis efektyvumas 0,367** 0,394** 0,293** 

Pastaba: *p<0,05; **p<0,01 
 

Siekiant nustatyti, kokią prognostinę reikšmę profesinio perdegimo komponentai turi studijų kokybei bendrai, buvo 

naudota tiesinė regresinė analizė (žr. 5-ą lentelę). Rezultatų analizė atskleidė, kad emocinis išsekimas (p>0,05) nėra 

susijęs su bendra studijų kokybe, tačiau didėjant profesiniam efektyvumui (p<0,05) ir mažėjant cinizmui (p<0,05), studijų 

kokybė didėja. 
 

5 lentelė. Profesinio perdegimo ir studijų kokybės regresijos statistiniai duomenys. 
 

Profesinis perdegimas Stand. β t p R2 F p 

Emocinis išsekimas 0,103 1,603 0,110 

0,228 26,583 0,000 Cinizmas -0,297 -4,390 0,000 

Asmeninis efektyvumas 0,316 5,257 0,000 
 

Rezultatų aptarimas 
 

Šiuo tyrimu buvo siekta nustatyti ryšį tarp dėstytojų profesinio perdegimo ir su dėstytojų darbu tiesiogiai susijusių 

studijų kokybės veiksnių. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad dėstytojai vyrai yra linkę labiau elgtis ciniškai, o 

dėstytojos moterys mažiau domėtis ir naudoti šiuolaikinius mokymo metodus ugdymo procese. Šie rezultatai patvirtina 

užsienyje atliktų tyrimų rezultatus, kad profesinio perdegimo atsiradimas gali sąlygoti mažesnį profesinės veiklos 

efektyvumą, mažinti lojalumą organizacijai (Liang, Hsieh, 2008). Tai gali lemti nepasiteisinę profesiniai lūkesčiai ar 

prisiimti per dideli įsipareigojimai, susiję su profesine karjera, siekiu įgyvendinti kokias nors idėjas ar pan. (Maslach, 

Leiter, 2008; Leiter, 1991; Siefert, Jayaratne, Chess, Wayne, 1991). 

Rezultatų analizė parodė, kad mažėjant emociniam išsekimui ir cinizmui, didėja šiuolaikinių mokymo metodų 

taikymas ugdymo procese. Taip pat nustatyta, kad mažėjant cinizmo pasireiškimui, dėstytojai yra labiau linkę puoselėti 

studentų profesinių įgūdžių ugdymą ir remtis objektyviais vertinimo kriterijai. Asmeninis darbo efektyvumas turi 

reikšmingai teigiamą ryšį su visais studijų kokybės veiksniais. Tai patvirtina ir užsienio mokslininkai, kurie teigia, jog 

kai darbuotojui iškelti tikslai yra pasiekiami ir įgyvendinami, darbuotojo patiriamas sėkmės ir pasitenkinimo jausmas 

mažina profesinio perdegimo pasireiškimo riziką (Liang, Hsieh, 2008). 

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog emocinis išsekimas nėra susijęs su išskirtais studijų kokybės veiksniais, kurie 

labiausiai susiję su dėstytojų darbu, tačiau koreliacinė analizė atskleidė, kad priklausomai nuo dėstytojų amžiaus (t.y. kuo 

vyresnis) ir turimo dėstymo stažo (t.y. kuo ilgesnis) emocinis išsekimas statistiškai reikšmingai mažėja, tai būtų galima 

paaiškinti dėstytojų patirtimi ir savo darbo atsakomybės suvokimu (Otero-Lopez, 2009). Tačiau, buvo nustatyta, kad 

dėstytojų amžius yra neigiamai susijęs su objektyvaus vertinimo kriterijų taikymu, t.y. kuo vyresnis dėstytojas, tuo 

vertinimo objektyvumas mažėja. Šiuos tyrimo rezultatus būtu galima paaiškinti permanentine švietimo sistemos reforma, 

kuomet savita demografinė grupė, kuri sparčiai sensta, nespėja prisitaikyti prie intensyvių permainų etapų (Merkys, 

Balčiūnas, 2004). 

 Teigiama, kad profesinis perdegimas, kaip reiškinys, dažnas tarp specifinės darbo srities atstovų (Kristensen ir 

kt., 2005), tačiau šio tyrimo rezultatai atskleidė, jog tarp profesinio perdegimo komponentų, studijų kokybės veiksnių ir 
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dėstytojų kvalifikacinių kategorijų statistiškai reikšmingų ryšių nerasta. Šį rezultatų prieštaringumą galima būtų paaiškinti 

pedagogų darbinei veiklai būdingu perfekcionizmu (Otero-Lopez, 2009), siekiu savo ugdytiniams perduoti visa gerąją 

patirtį ir parengti juos ateities iššūkiams. 

  

Išvados 
 

Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad aukštųjų mokyklų pedagogai patenka į profesinio perdegimo rizikos 

grupę, pagal savo darbo specifiškumą ir nuolatinę sąveiką tarp įvairaus kontingento žmonių. Taip pat buvo išsiaiškinta, 

kad patiriamas profesinis perdegimas (kai darbuotojas jaučiasi emociškai išsekęs, elgiasi ciniškai ir sumažėja jo asmeninis 

darbo efektyvumas) daro įtaką asmens darbo kokybei, kuri šio tyrimo atveju yra tiesiogiai su dėstytoju darbu susiję studijų 

kokybės veiksniai (šiuolaikinių mokymo metodų naudojimas, profesinių įgūdžių ugdymas ir objektyvaus vertinimo 

kriterijų taikymas). Tyrimas ir rezultatų analizė leido įvertinti ryšius tarp dėstytojų patiriamo profesinio perdegimo ir 

studijų kokybės veiksnių. Tyrimo rezultatai patvirtino, jog mažėjant emociniam išsekimui, ir cinizmui, studijų kokybė 

gerėja, kaip ir aukštesnis profesinis efektyvumas yra teigiamai susijęs su studijų kokybės veiksniams. Rezultatai atskleidė, 

jog priklausomai nuo dėstytojų amžiaus ir turimo dėstymo stažo emocinis išsekimas statistiškai reikšmingai mažėja, 

tačiau dėstytojų amžius yra neigiamai susijęs su objektyvaus vertinimo kriterijų taikymu, kuo vyresnis dėstytojas, tuo 

vertinimo kriterijų objektyvumas mažesnis. Taip pat rasti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingų lyčių, dėstytojai 

vyrai yra labiau linkę į ciniškumą, o dėstytojos moterys statistiškai reikšmingai mažiau domisi ir naudoja naujus mokymo 

metodus. Tačiau, reikšmingų sąsajų tarp dėstytojų kvalifikacinių kategorijų (lektorių, docentų ir profesorių) ir profesinio 

perdegimo nenustatyta.  
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Summary 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL BURNOUT ANT THE 

QUALITY OF THE STUDIES 

Professional burnout syndrome is widespread and, as recent studies show, often occur between educational institutions 

employees - academics. It has been determined what kind of personal (physical, mental or social) problems occur during the operation 

of the syndrome, but the importance of professional burnout for the quality of higher education has received little attention from the 

researchers. Therefore, the aim of the study is to determine the relationship between the factors of the professional burnout and quality 

of the studies. 274 lecturers from 6 Lithuanian higher education institutions filled out a questionnaire composed of the Lithuanian 

version of the Maslach professional burnout questionnaire (MBI-ES, Maslach, Jackson, Schwab, 1996) and article author and work 

supervisor dr G. Genevičiūtė-Janonė questionnaire for study quality criteria. Results of the study confirmed that the decline in emotional 

exhaustion and cynicism, improves education quality, as well as higher professional efficiency has a positive impact on education 

quality factors. The results revealed that, depending on the age of teachers and teaching experience, the emotional exhaustion is 

statistically significantly decreasing, but the teacher's age is negatively related to objective evaluation criteria, the older teacher is, the 

evaluation criteria objectivity is lower. Statistically significant differences between different sexes have been found, male teachers are 

more likely to be cynical while female teachers are less interested in using new teaching methods. However, no significant correlation 

between teachers' qualification categories and professional burnout was observed. 

Mokslinio darbo vadovas doc. dr. G. Genevičiūtė-Janonė, (Aleksandro Stulginskio universitetas).  
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ŽEMĖS ŪKIO DARBUOTOJŲ MOKYMĄSI DARBO VIETOJE 

SKATINANTYS VEIKSNIAI 

 
Monika Pačengienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
Žemės ūkio sektorių galima analizuoti įvairiuose aspektuose. Vienas jų - nuolatinė kaita. Vidickienė (2016) teigia, 

kad kaimas, kaime gyvenančios bendruomenės ir visas žemės ūkio sektorius kinta, nulemtas poindustrinės evoliucijos, 

socialinių ir ekonominių pokyčių kaitos (Vidickienė ir kt. 2016). Kaimiškų regionų gyvybingumas Europos sąjungoje 

apibrėžiamas viešąja preke (European Network for Rural Development, 2011), todėl įvairių tyrimų, atliktų žemės ūkio 

sektoriuje, yra ne vienas, tačiau visų jų tikslas dažniausiai veda į šio sektoriaus tobulinimą.  

Žemės ūkio sektoriaus nuolatinį augimą, taikydami elektrometrinį modelį, kuris naudojamas vertinti svarbiausių 

žemės ūkio ir maisto produktų balansą, prognozuoja  Kriščiukaitienė ir kt. (2010). Autorė atkreipia dėmesį į žemės ūkio 

sektoriaus santykius su globaliais procesais. Anot Krikščiukaitienės (2011), būtina kreipti dėmesį į ekonomines krizes, 

nulemtas spartėjančių globalizacijos procesų ir lemiančias ekonominius nuosmukius, neaplenkiančius nei vieno 

sektoriaus veiklos (Krikščiukaitienė, 2011).  
Labai svarbus žemės ūkio sektoriaus vertinimo aspektas yra jo reikšmė. Šį tyrimo lauką plėtoja Stanytė, 

Makutėnienė (2012), atkreipdamos dėmesį į žemės ūkio daugiafunkciškumą, besireiškiantį žemės ūkio produktų ir žaliavų 

gamyba bet ir prisidedantį prie maisto kokybės, aplinkosaugos, socialinio kaimo vietovių gyvybingumo palaikymo. Taip 

ekologinio ūkininkavimo plėtra, maisto saugumo užtikrinimas, agrarinės kultūros tradicijų puoselėjimas, ekosistemos 

užterštumo mažinimas lemia žemės ūkio sektoriaus pridėtinę vertę.  
Galiausiai, svarbiausiais žemės ūkio sektoriaus kaitos proceso vykdytojais tampa žemės ūkio sektoriaus 

darbuotojai, priversti į pokyčius reaguoti „čia ir dabar“, nuolat mokydamiesi ir tapdami universalesniais, bendruosius ir 

specialiuosius gebėjimus plėtojančiais individais. Taip žemės ūkio sektoriaus darbuotojas tampa ne tik žemės ūkio 

politikos vykdytoju ir savo verslo kūrėju, bet ir nuolatos besimokančiuoju savo veikloje bei išlikdamas aktyvus kaimo 

socialiniame gyvenime. Tokiam nuolatinės kaitos nulemtam vaidmeniui atlikti nepakanta tik sistemingo reikiamų procesų 

vystymo užtikrinimo. Tam būtina įvaldyti naujas kompetencijas ir plėsti savo mokymosi  galimybių ratą, kas ir sudaro 

šio darbo mokslinę problemą (klausimą)  – kokie veiksniai skatina žemės ūkio darbuotojus mokytis darbo vietose. 
Darbo tikslas – identifikuoti žemės ūkio darbuotojų mokymąsi darbo vietoje skatinančius veiksnius. 
Uždaviniai: 
1. Apibūdinti žemės ūkio vystymo strategiją mokymo/si kontekste.  
2. Kokybiniu tyrimu pagrįsti mokymosi darbo vietoje fizines-socialines aplinkas, kurios užtikrina kokybišką 

pažinimo procesą. 
Tyrimo objektas - žemės ūkio sektoriaus darbuotojų mokymasis darbo vietoje. 
Tyrimo metodika 

Pasirinta kokybinio tyrimo strategija - dalyvaujanti fotografija. Tyrimo metodas - fotografijos interviu 

(participatory Photo interwiew). Tai toks metodas, kai tyrimo dalyviai į tyrėjo klausimus, kurie susiję su tyrimo objektu, 

atsako fotografuodami aplinką, apie kurią vyksta pokalbis su tyrėju. Vėliau fotografijos yra apibūdinamos, aiškinamos ir 

analizuojamos, dalinamasi savo įžvalgomis su tyrėju (Wuggenig 1990, p. 112). Kolb (2008, p. 25) atkreipia dėmesį į 

tyrimo dalyvio dalyvavimo svarbą fotografijos interviu procese. Respondento aktyvus dalyvavimas tyrimo procese yra 

tai, kas dalyvaujančios fotografijos metodą skiria nuo profesionalių fotografijų naudojimo moksliniuose tyrimuose. 

Fotografijos interviu tyrimo dalyvaujant (participatory research) metodo nuo kitų skiriasi tuo, kad tyrėjai nėra įsipareigoję 

pateikti pasiūlymus tobulinti tiriamą sritį, kaip tai numatyta pastarojo tyrimo metodologijoje (Poviliūnas, 2003). 
Tyrimo metu žemės ūkio darbuotojai buvo skatinami atsakinėti į tokius klausimus: Papasakokite, kodėl būtent tai 

nufotografavote? Papasakokite, kodėl būtent tai Jus skatina mokytis darbo vietoje? Kaip Jūs mokotės darbo vietoje? Tokiu 

būdu buvo siekiama nustatyti tuos žemės ūkio darbuotojų mokymo turinio elementus, kuriuos mokytis yra prasminga 

šioje veiklos srityje dirbantiems asmenims ir kurios užtikrina kokybišką pažinimo procesą. Esant poreikiui buvo užduoti 

papildomi klausimai, natūraliai kylantys interviu metu.  

Analizei buvo naudotos fotografijos ir juos lydintys pasakojimai (Kolb, 2008), atkreipiamas dėmesys į tai, kodėl 

jis nufotografavo vienokį ar kitokį turinio elementą bei atpažino fotografavimo ir pasakojimo metu (Banks, 2001). Atskirų 

tyrimo dalyvių nuotraukos tarpusavyje nelygintos, nesiekta ieškoti jų panašumų ar skirtumų. Kiekvienas tyrimo dalyvis 
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asmeniškai buvo supažindinamas su tyrimo tikslu. Respondentai tyrime dalyvavo laisvanoriškai, buvo užtikrintas tyrimo 

dalyvių konfidencialumas.   

Rezultatai ir jų aptarimas 

Analizuodami žemės ūkio sektoriaus darbuotojų mokymosi darbo vietoje veiksnius pirmiausiai išskyrėme tris 

esmines kategorijas, kurios yra susijusios su žemdirbių vykdomų darbų struktūra ir jų pažinimu. Tai: 

1. Darbo objektai (vieta, įrankiai, medžiagos, auginami žemės ūkio produktai). 

2. Darbo fizinė ir socialinė erdvė (darbo vietos, kuriose yra sumontuotos įvairios priemonės ir išmanieji prietaisai, 

laukai, fermos, garažai, proceso dalyvių tarpusavio santykiai). 

3.  Procesai, kurie būtini gaminant žemės ūkio produyktus (technologijos, technologiniai režimai, 

gamtinių sąlygių parametrai, technologiniai statiniai ir dinaminiai procesai).  

Toliau apibūdinsime aukščiau išvardintas ir tyrinėtas kategorijas ir jas papildančias subkategorijas. 

 

1 kategorija. Darbo objektai 

Subkategorija. Žemės ūkio technika. Sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, žemės ūkis nelieka nuošalyje. 

Naujų technologijų diegimą skatina ir ES paramos gavimo galimybės, todėl beveik visi tyrimo dalyviai fotografavo žemės 

ūkio techniką (žr. 1 pav.). Tai ir natūralu, nes turbūt nėra net ir smulkiausio ūkio, kuriame vienas ar kitas žemės ūkio 

agregatas nebūtų įsigytas ir naudojamas. 

Visi tyrimo dalyviai savo žemės ūkiuose naudoja įsigytą, ne nuomojamą techniką. Tai tikriausiai lemia lietuviškas 

mentalitetas, kuomet asmeninė nuosavybė yra vertinama labiau. Visi tyrimo dalyviai nurodė, kad pirmiausiai teko patiems 

ilgai vargti, kol pavyko išmokti naudotis nauja technika (Įsigijus naują javų kombainą teko mokytis ja naudotis, pačią 

naudojimo pradžią aiškino pardavimo – konsultantai, tačiau net išanalizavus naudojimosi instrukciją teko nemažą laiko 

dalį praleisti kuliamosios viduje ir praktiškai viską išmokti. Įdiegtos naujos technologijos, kurios gerina derliaus nuėmimo 

rezultatą (kompiuteris esantis kombaino viduje, automatizuoti pagalbiniai įrankiai ), viskas buvo nauja – viskuo reikėjo 

išmokti naudotis. Įsigijus naujus ūkio mechanizmus privalome išmanyti ir jų „vidų“, nes kažkam sugedus nedelsiant 

privalome pašalinti gedimus, tam, kad kuo mažiau prarastume darbui tinkamo laiko (T1). Svarbu, kad tai kas įsigyta, 

neštų efektyvius rezultatus, todėl natūralu, jog tyrime dalyvavusieji ūkininkai siekia jos maksimalaus panaudojimo.  

1 pav. Žemės ūkio technika 

Įdomus dar vieno dalyvio pasakojimas apie tai, kaip jam pavyko įvaldyti naują techniką (Javų kombainas man 

buvo didžiulis išbandymas, nes kai atsisėdau pirmą kartą už jo vairo (prieš tai dirbau su labai senu javų kombainu) tai 

skirtumas buvo milžiniškas. Jaučiausi tikrai nieko nežinantis, kad išmokčiau jį valdyti, prireikė daug kantrybės ir laiko. 

Visus pagrindus išmokė – firmos iš kurios pirkau konsultantas, o vėliau mokymasis vyko savaime iš patirties (T4). Kaip 

matosi iš pasakojimo, šiam tyrime dalyvavusiam, kaip ir kitiems, reikiamus naujos technikos įvaldymo įgūdžius teko 

tobulinti pačiam. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad naują techniką ūkininkai apibūdina nuolatiniu mokymosi objektu (Naujai įsigyta 

technika – tai nuolatinis mokymosi objektas. Reikia išmokti gerai valdyti, tinkamai prižiūrėti ir naudoti žemės ūkio 

techniką, kad galėtum maksimaliai išnaudoti jų teikiamą naudą (T5). 



 403  

  

  

Subkateogrija. Auginami žemės ūkio produktai. Tyrimo dalyviai neabejoja, kad vienas iš mokymosi darbo 

vietoje objektų yra tai, ką jie augina, kuo gyvena kiekvieną dieną, dėl ko stengiasi ir mato prasmę (žr 2 pav.) (Karvės – 

mano darbo ir mokymosi pagrindinis objektas, kad tinkamai atlikčiau savo darbą ir galėčiau vadovauti kitiems fermos 

darbuotojams privalau nuolat jas tikrinti, stebėti ir ieškoti nutikusių problemų, ligų ir t.t sprendimo būdus. Mano darbą 

šiuo klausimu, palengvina į karves integruoti davikliai, kurie man leidžia pamatyti kompiuterio programoje visą karvės 

veiklą – kiek ji davė pieno ir kiek suėdė, kada laikas veršiuotis (T5). 

2 pav. Karvės fermoje 

Įdomu tai, kad visi tyrime dalyvavusieji fotografavo tai, ką augina (žr. 3 pav. ), net neabejodami, kad tai negalėtų 

būti jų mokymosi vieta (Dirbami laukai, tai ne tik vieta, kuri reikalauja jau turimų žinių ir mokėjimo, tačiau ir ta vieta 

kurioje pamatome padarytas klaidas. Tuomet būtina išsiaiškint jų priežastis, analizuoti galimus variantus ir siekti daugiau 

jų nekartoti. Maža klaida gali atnešti didelius nuostolius, todėl būtinas nuolatinis mokymasis šiame procese (T2). 

3. pav. Javų laukai 

 

Subkategorija. Palaikančios priemonės. Palaikančiomis priemonėmis analizuojant tyrimo rezultatus vadinu tai, 

kas padeda siekti geresnio rezultato. Viena tyrimo dalyvis nufotografavo trąšas (žr. 4 pav.), nurodydamas neišvengiamą 

būtinybę būti su jomis susipažinus (Šiais laikais yra siūlomas didžiulis pasirinkimas įvairiausios chemijos – trąšų. 

Ūkininkai turi puikiai išmanyti jų sudėtį ir tinkamumą kiekvienai kultūrai, atsirinkti tinkamiausią ir geriausią variantą. 

Taip pat reikia jas išmokti paruošti, todėl būtina nuolat sekti šios srities naujoves (T2.) 

4. pav. Trąšų ir chemikalų laikymas 

Prie palaikančių priemonių, norisi priskirti ir tyrimus, kuriuos būtina atlikti. (žr. 5 pav.) tyrimo atlikimas yra ne tik 

mokėjimas teisingai sujungti aparatus, bet ir gebėjimas tinkamai perskaityti gautus rezultatus (Su pieno laikymo ir tyrimo 

aparatais buvo reikalų, nes reikėjo išmokti dirbti, susipažinti su instrukciją taip pat būtina žinoti, ką daryti įvykus 

nenumatytiems atvejams, sugedus ar panašiai (T5). Kuomet įvairūs mechanizmai yra naudojami kasdien, ūkininkas tampa 

jų priežiūros instruktorius (Turiu stebėti ar viskas veikia sklandžiai, ar gerai kontaktuoja karvėse įmontuoti davikliai su 

kompiuteriu, jeigu ne ieškau problemos ir jos sprendimo būdų (T5). 
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5. pav. Pieno laikymo ir tyrimo aparatai 

2 kategorija. Darbo fizinė ir socialinė erdvė 

Subkategorija. Išmanieji prietaisai. Be išmaniųjų prietaisų, žemės ūkio darbuotojas šiandien nėra 

įsivaizduojamas (žr. 6 pav.). Tyrimo dalyviai nurodė, kad dažniausiai jie yra naudojami: 

6 pav. Išmanieji prietaisai 

- Bendravimui su kolegomis (Išmanusis telefonas – tai šiuo metu ūkyje labai reikalingas daiktas. Su jo 

pagalba ne tik paprasta bendrauti su toliau esančiais kolegomis ar kitais žmonėmis (T2). 

- Naujausios informacijos gavimui (... naudotis pasaulinio lygio programomis, tokiomis kaip „Agrobirža“ 

ir kitos. Išmokau naudotis visomis šiomis programėlėmis ir labai džiaugiuosi tuo – galiu stebėti grūdų kainas visame 

pasaulyje (T2) Kompiuteris – tai daiktas, kuris suteikia labai daug žinių ir galimybių. Kompiuterio dėka galime sekti 

žemės ūkio naujienas, pildyti ir siųsti dokumentus (T1). 

- Produkcijos kokybės kontrolei ir sekimui (Išmanieji telefonai jau taip pat reikalingi ūkyje. Reikia išmokti 

jais naudotis, nes įmonės kurioms parduodame javus siunčia tyrimų rezultatus į tam tikras programėles telefonuose. Tai 

suteikia galimybę, nesvarbu kur bebūtum, sužinoti pristatytų javų kokybę (T3). 
Subkategorija. Pastovi erdvė. Nors didžioji dalis tyrime dalyvavusių konkrečios darbo vietos neišskyrė buvo 

tokių, kurie nurodė, kad jiems svarbu turėti erdvę, kurioje gali skirti visą laiką tik darbui. (žr. 7 pav.). Vienas tyrimo 

dalyvis išskyrė darbo vietą, kaip erdvę, kurioje jis nusiramina, nuo dienos rūpesčių (Darbo kambarys, kuriame skaitau 

instrukcijas, aprašus, pasiūlymus, gautus laiškus, planuoju darbus, mąstau man yra ypatinga vieta. Dirbant tokį darbą, 

kaip mano, aš turiu kelias tokias erdves, vieną jų įsirengiau namuose, kitą turiu nuomojamose patalpose šalia sandėlio. 

Tai vieta, kuri man simbolizuoja darbo prasmę (T1).  

7 pav. Kabinetas 

Subkategorija. Specializuotos programos. Be specialių programų šių dienų ūkininkas nėra įsivaizduojamas. 

Kadangi jų įvaldymas yra nuolatinis mokymasis, jas tikslinga išskirti atskira subkategorija (žr. 8 pav.) kaip nurodė tyrimo 

dalyvis, bet šių programų veiksmingas ir efektyvus ūkininkavimas nėra įmanomas (Aš naudoju programą „GEA“  (aišku 
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ir visas kitas), bet šita yra labai reikalingos mano darbe, ją naudoju kiekvieną dieną. Pavyzdžiui į šią programą kasdien 

ateina visa informaciją iš karvėse integruotų daviklių (T5) 

8 pav. GEA programos fragmentas 

3 kategorija. Procesai, kurie būtini gaminant žemės ūkio produktus 

Subkategorija. Rutina. Žemės ūkio sektorius gali  būti apibūdinamas rutininiu, kadangi kintant metų laikams, 

visada kartojami tie patys procesai. Viena jų- nuolatinis atsinaujinimas (žr.  9 pav.). Tyrimo  dalyvis nurodė, kad jis nuolat 

atnaujina savo ūkį (Kadangi aš ūkininkas taupus, stengiuosi daug darbų daryti pats, o ne samdyti firmas, kurioms sumoki 

pinigus ir jos viską padaro ko reikia. Ūkinių pastatų statyba – tai  sritis, kuri priverčia domėtis ir pasimokyti statybų 

amato. Statant pastatus – reikia išmanyti ne tik kaip juos pastatyti, bet privalome paruošti reikiamus dokumentus, gauti 

statybų leidimus (T3). 

9 pav. Ūkinio pastato statyba 

Žemės ūkio sektoriaus veiklos yra ciklinės, ciklai sąlygoti arba gamtos sąlygų arba auginamos produkcijos. Todėl 

prie rutininės veiklos priskiriu ir darbą su užauginta produkcija (žr.  10 pav.). Šiame etape, kuomet skaičiuojamas galutinis 

pelnas, svarbu tinkamai laikyti tai, kas buvo užauginta (Derliaus sandėliavimas reikalauja stebėjimo ir žinių pritaikymo, 

kad išlaikyčiau derlių tinkamą pardavimui turiu nuolat stebėti jo būklę, pastebėti ligas ar kenkėjus, ieškoti informacijos 

ir ją pritaikyti laikymo sąlygų koregavimui (T2). 

10 pav. Produkcijos sandėliavimas 

Kitas tyrimo dalyvis, kaip galutinį mokymosi rezultatą` įvardino produkciją (žr. 11. Pav.) (Produkcija yra mano 

mokymosi galutinis rezultatas. Visas mano ūkis – tai kelias iki šio aliejaus. Tam, kad išgaučiau jį kokybišką turėjau labai 

daug ką išmokti ir toliau mokytis. Prieš pradedant spausti aliejų lankiau privačias pamokas pas biologus, chemikus, 
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maisto pramonės technologus – privalėjau išmokti visą aliejaus sudėtį, naudingas medžiagas ir t.t. Išsiaiškinti laikymo 

sąlygas ir dar daug kitų dalykų, kurie yra būtini norint gaminti kokybišką ir naudingą sveikatai aliejų (T4). 

11 pav. Produkcijos pavyzdžiai 

Subkategorija. Faktai. Nei vienas ūkis neprasilenkia su įvairia dokumentacija (žr. 12 pav.), kuris buvo minima 

ne vieno tyrime dalyvavusioje, dokumentų tvarkymas tampa kasdiene veikla. (Nuolat privalome domėtis, rinkti 

informaciją apie partnerius, įmones ar firmas, su kuriomis sudarinėjame supirkimo ar pirkimo sutartis, kad pasirinktume 

geriausios kainos ir kokybės santykį siūlančius variantus, todėl mano kabinetas yra pilnas sutarčių (T1).  

12 pav. Sutartys ir dokumentai 

Vienas tyrimo dalyvis nufotografavo paprastą kalendorių (žr. 13 pav.), viena vertus tai atrodo nieko bendro neturi 

su mokymusi darbo vietoje, kita vertus, tai priemonė nepamiršti tai, ką būtina padaryti nedelsiant (Nufotografavau 

kalendorių, nes manau, kad jis man labai svarbus. Metų laikai ir gamtos sąlygos daro didžiulę įtaką derliui. Visuomet 

reikia domėtis, koks laikas tinkamiausias pasėti, tręšti ir kitus darbus atlikti laiku. Svarbu žinoti terminus, net 

neįsivaizduoju savo kabineto be kalendoriaus. Šita gautas dovanų. Šiame kalendoriuje susižymiu ir kitas svarbias, 

tiesiogiai su ūkininkavimu nesusijusias datas  (T2). 

 

13 pav. Veiklų kalendorius 

Subkategorija. Kvalifikacijos kėlimas. Be darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nėra įsivaizduojama nei viena sritis, 

ne išimtis ir žemės ūkio sektorius. Ūkininkai juose dalyvauja nuolat (žr. 14 pav.), siekdami atnaujinti savo turimas žinias 

(Seminaruose sužinau visas naujoves apie techniką, sėklas, trąšas ir kitus aktualius dalykus (T3). Kita priežastis, verčianti 

ūkininkus dalyvauti įvairiuose mokymuose - reikiamų pažymėjimų, leidžiančių vykdyti konkrečią veiklą, būtinumas 

(...naujų žinių pasisemti vykstame ir į seminarus ar mokymus, kad gautumėm reikiamus pažymėjimus, kokiai nors veiklai 

vykdyti) (T1). 
 

14 pav. Lauko dienos 

Savęs tobulinimu, analizuojant šio turimo rezultatus, norisi vadinti ir tai, ką ūkininkas susikuria pats. Vienas tyrimo 

dalyvis pasakojo apie kūrybišką sprendimą siekiant savo svajonės, kuomet įrangą teko pasigaminti pačiam (žr. 15 pav.), 
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(Džiovinimo ir kitą įrangą padariau savo rankomis, nes turėjau labai ribotą biudžetą, todėl teko labai taupyti, o svajonę 

įgyvendinti norėjosi. Visos įrangos pastatymas pareikalavo daug žinių, konsultacijų ir draugų pagalbos. Draugų rate 

turiu žmonių, kurie išmano statybą ir įrangos konstravimą, jų patirtis ir žinios buvo   labai naudingos man. Žinoma, daug 

naudingos informacijos radau internete (T5). 

15 pav. Džiovinino įranga, aliejaus spaudimo ir valymo mechanizmai 

Išvados 

Žemės ūkio darbuotojų nuolatinis mokymasis darbo vietoje yra atpažįstamas ir priimtinas procesas, nulemtas 

daugelio veiksnių: taupymo motyvų; būtinumo greitai įsisavinti reikiamas inovatoriškas žinias vykdomoje veikloje; 

mokymo pagalbos nebuvimo (įsigijus naują techniką, ja naudotis apmokoma tik pradžioje). Tyrimas rodo, kad žemės 

ūkio darbuotojai mokymosi darbo vietoje prasmingumą įvardina visuose jų veiklos ar auginamos produkcijos gamybos 

etapuose. Tyrime dalyvavusieji respondentai motyvuotai mokosi įvaldyti naujausias išmanias technologijas, naudojamas 

medžiagas bei darbo įrankius. 

Tyrime dalyvę respondentai nurodė tas mokymosi darbo vietose aplinkybes, kurios susijusios su žemės ūkio 

darbuotojų specialiosiomis kompetencijomis. Kitos kompetencijos bei bendrieji gebėjimai respondentų nebuvo minimi 

(hobiai, socialinis gyvenimas mokymosi metu, psichologinės būsenos ir pan.). Taip pat tyrimo metu nebuvo išskirta nei 

viena pažinimo veikla, su kuria susidūrus būtų sutrikdomas ūkininkų pasitikėjimo savo galimybėmis jausmas. Mokymosi 

darbo vietose identifikuoti iššūkiai besimokančiųjų yra priimami kaip verslo ar veiklos dalis. Tai parodo ūkininkų norą 

nuolat mokytis jiems priimtiniausiais būdais. 
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Summary 

FACTORS FOR THE TRAINING OF AGRICULTURAL WORKERS  IN THE  WORKPLACE 

The article describes the incentive factors for the training of agricultural workers in the workplace. During a qualitative study 

participating photographs interview was carried out. It was identified that learning spaces are influenced by the need of problem solving, 

the application of new technologies in the agricultural sector, and the desire to develop, expand and modernize their economy. 

Agricultural workers understand learning at the workplace as an everyday work and a cost-effective farm process. 
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SOCIALINIO PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS RYŠYS SU PROFESINIO 

PERDEGIMO SINDROMU 

 
Renata Lamsargienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
Mūsų skubančio, intensyvaus gyvenimo būdo visuomenėje įtampa ir stresas nėra retas reiškinys, nes nuolat 

besikeičiančiame, modernėjančiame pasaulyje yra didžiulė konkurencija. Dirbantieji jaučia grėsmę netekti darbo, todėl 

dirba daugiau ir ilgiau, kad įrodytų esantys verti savo darbo vietos taip kasdien atlikdami daugybę darbų. Neišimtis ir 

socialiniai pedagogai, kurie nuolat turi spręsti problemas susijusias su mokinio pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo 

ir socialinės adaptacijos užtikrinimu, taip pat  vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, 

lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas. 

L.Majauskienė (2008), remdamasi atliktu tyrimu, teigia, kad mokyklos socialinio pedagogo veikla tiesiog nukreipta vaikų, 

jaunimo, moksleivių padėčiai gerinti. Toks platus pareigų spektras, norint būti puikiu specialistu, skatina plėsti 

kompetencijas ir kelti kvalifikaciją. 

Kiekvienam žmogui gali pasitaikyti dienų, kai atsibosta dirbti, atrodo, kad užgriuvo visi darbai vienu metu ar kad 

niekas neįvertina, nesiseka. Tačiau jeigu žmogus taip jaučiasi ilgą laiką, gali būti, kad tai yra perdegimas. 

Analizuojant profesinį perdegimą, pirmiausia reikia aptarti šią sąvoką šiek tiek plačiau.  Nors mokslinėje 

literatūroje nėra vieno apibrėžimo, kuris apibrėžtų trumpai ir aiškiai kas yra perdegimas, J.Pacevičius (2006) atrinko 

terminus, kuriais apibūdinamas profesinis perdegimo sindromas: psichinis išsekimas, emocinis perdegimas, emocinis 

išsekimas, psichinis perdegimas, profesinis nuovargis. Pasak autoriaus, iš esmės visi šie terminai  reiškia tą patį. 

Perdegimas yra siejamas su ilgalaikiu stresu (distresu), kuris tęsiasi nuolatos. Anot Gerasimčik-Pulko V.  (2011), ilgai 

trunkanti įtampos ir nepasitenkinimo būsena, patiriama darbe, yra vadinama darbiniu stresu, kurio kraštutinė išraiška – 

profesinis perdegimas. 

 Mūsų tyrime naudojome Kristensen, Borritz, Villadsen (2005) sukurtą klausimyną, todėl naudojame ir jų 

siūlomą apibrėžimą. Profesinis perdegimas (angl. burnout) – tai užsitęsusio fizinio, emocinio ir psichologinio 

išsekimo būsena, kuri atsiranda iš pernelyg didelio įsitraukimo į darbą, kuris reikalauja daug emocinių pastangų. 

Pasak šių autorių profesinis perdegimas susideda iš trijų dalių: asmens profesinio pervargimo, su darbu susijusio 

profesinio pervargimo ir su klientais susijusio (klientais gali būti laikomi: pacientai, studentai, vaikai, kaliniai, 

ligoniai) profesinio pervargimo. 

•Asmens profesinis perdegimas – tai užsitęsusio fizinio ir psichologinio išsekimo būsena, susijusi su pačiu 

asmeniu ir jo savybėmis. 

•Su darbu susijęs profesinis perdegimas – tai užsitęsusio fizinio ir psichologinio išsekimo, kuris susijęs su 

asmens darbu, būsena. Šiame apibrėžime autoriai išskiria pačio asmens suvokimą apie perdegimo simptomus, 

kurie yra susiję su jų darbu.  

•Su klientais susijęs profesinis perdegimas – tai užsitęsusio fizinio ir psichologinio išsekimo, kuris 

patiriamas asmeniui dirbant su klientais, mūsų tyrimo atveju, mokiniais, būsena (Kristensen, Borritz, Villadsen, 

2005).  

V.Kavaliauskienė ir R.Balčiūnaitė (2014) teigia, kad daugybė profesinio perdegimo sindromo tyrimų atskleidžia, 

kokiomis darbo ir aplinkos sąlygomis jis pasireiškia, tačiau neparodo, kodėl identiškose situacijose vieni žmonės linkę 

labiau perdegti nei kiti. Mūsų atliktas tyrimas parodys ar socialinio pedagogo kvalifikacija turės raiškos sąsajų su 

profesiniu perdegimu. 

Perdegimas gali kelti grėsmę darbui, santykiams su aplinkiniais ir sveikatai. Želgienė (2015) savo tyrime teigia, 

kad net ketvirtadalis mokytojų savo darbe išgyvena perdegimą. Socialinių pedagogų perdegimo sindromas yra rimta 

problema, nes perdegęs šis specialistas negalės padėti mokiniams, mokytojams, o tai yra jo kasdienis darbas. Tad šio 

tyrimo probleminiai klausimai: Ar socialinių pedagogų kvalifikacija turi ryšių su profesiniu perdegimu? Ar ji gali lemti 

profesinio perdegimo sindromo atsiradimą ar intensyvumą? 

Tyrimo objektas: Socialinio pedagogo profesinio perdegimo sindromo ryšys su kvalifikacija.  

Tyrimo tikslas: Nustatyti socialinių pedagogų profesinio perdegimo sindromo ryšį su kvalifikacija. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Ištirti socialinių pedagogų kvalifikacijas. 
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2. Atskleisti socialinių pedagogų profesinio perdegimo sindromo apraiškas. 

3. Nustatyti socialinių pedagogų profesinio perdegimo sindromo ryšį su kvalifikacija. 

Tyrimų rezultatai 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, metaanalizė, apibendrinimas, aprašymas, interpretacija. Siekiant 

nustatyti ir atskleisti priežastis, kurios lemia profesinio perdegimo sindromo  atsiradimą, išryškinti jo raiškos ypatumus 

socialinio pedagogo darbo veikloje, taikytas kiekybinis duomenų rinkimo ir apdorojimo metodas.  

Instrumentas: Socialinių pedagogų perdegimo sindromo paplitimas buvo vertinamas Kopenhagos Profesinio 

perdegimo skale (angl. Copenhagen Burnout Inventory – CBI). Skalė sudaryta iš 19 klausimų, matuojanti fizinio ir 

psichologinio perdegimo laipsnį, susidedantį iš trijų perdegimo subskalių: asmens profesinis perdegimas (angl. 

personalburnout); su darbu susijęs profesinis perdegimas (angl. work-relatedburnout); su mokiniais susijęs profesinis 

perdegimas (angl. client-relatedburnout). Taip pat bendras pervargimas susumavus 3 minėtų subskalių rezultatus. 

Klausimai buvo uždaro tipo, naudojama Likerto skalė. Anketos pabaigoje buvo užduodami klausimai norint išsiaiškinti 

respondento socialinius ir profesinius duomenis. 

Tyrimo apribojimai: tyrime surinkta informacija atspindi tik apklausos metu pateiktą Kauno ir Kauno apskrities 

respondentų nuomonę. Keičiantis ekonominei, demografinei situacijai, veikiant kitiems išorės veiksniams, soc. pedagogų 

vertinimai gali kisti. 

Respondentų charakteristika: tyrimas buvo atliktas su Kauno miesto ir Kauno apskrities socialiniais 

pedagogais. Didžioji dauguma (60,3 proc.) apklaustų socialinių pedagogų dirba Kauno apskrityje (Raseiniuose, 

Kėdainiuose, Jonavoje, Kaišiadoryse, Prienuose, Birštone) , o Kauno miesto socialiniai pedagogai sudaro 39,7 

proc. visos apklausos dalyvių.  

Tyrimo metu buvo užpildyta 131 anketa, iš kurių 2 užpildė vyrai (1,5 proc.), likusias anketas užpildė 

moterys. Svarbu pabrėžti, kad Kaune ir Kauno apskrityje dirba vos 5 soc ialiniai pedagogai vyrai. Esminio skirtumo 

tarp lyties ir profesinio perdegimo sindromo išraiškos nepastebėta. Nemažai autorių tam pritartų, tarp jų Sh.Aziz ir 

J.Cunningham (2008), kurie atlikę tyrimus, nustatė, kad darbuotojų lytis neturi įtakos ryšiams tarp streso darbe bei darbo 

ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. 

Didžioji dauguma (60,3 proc.) respondentų susituokę, 9,9 proc. turi širdies draugę, o šiuo metu vieniši yra 

29,8 proc. (tarp jų išsiskyrę ir našliai).  

Respondentų amžiaus vidurkis 39 metai. Jauniausia respondė 23 metų, vyriausia 62 metų.  

Šiek tiek daugiau nei pusė (51,9 proc.) apklaustų socialinių pedagogų turi bakalauro laipsnį ir 40,5 proc. 

– magistro laipsnį, nedidelė dalis koleginį (6,1 proc.) ir mažiausiai (1,5 proc.) profesinį išsilavinim ą.  

Apklausti respondentai turi daug patirties dirbant šį darbą. Didžioji dauguma (48,9 proc.) turi 11 ir daugiau 

metų socialinio pedagogo darbo stažą. Tai rodo, kad socialiniai pedagogai yra pakankamai lojalūs darbuotojai. 

Mažiausią patirtį – iki vienerių metų turi 7,6 proc. apklaustųjų.  

Dar vienas aktualus klausimas - darbo krūvis. McFadden P., Mallet J., Leiter M. (2017)  atlikę tyrimus nustatė, 

kad darbo krūvis turi tiesioginį ryšį su profesiniu perdegimu ir jo intensyvumu. Nuo 2018 metų sausio 1 d. pagal 

Lietuvos švietimo įstatymą, vienas socialinis pedagogas gali dirbti su ne daugiau kaip 400 mokinių. Mūsų 

apklausti respondetai rodo realią situaciją Kaune ir Kauno apskrityje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Socialinių pedagogų darbo krūvis 
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Net 42 procentai socialinių pedagogų turi per didelį darbo krūvį (susumavus iki 500 mokinių ir daugiau 

nei 500 mokinių darbo krūvį turinčius respondentus). Analizuojant D. Alifanovienės, A. Vaitkevičienės (2007) 

tyrimus ir išvadas galima matyti, kad tiesioginis bendravimas su klientais, konfliktinės situacijos taip pat lemia darbuotojo 

perdegimo sindromo atsiradimą. Kuo daugiau priskirta socialiniui pedagogui mokinių, tuo tiesioginis bendravmas yra 

dažnesnis, bei konfliktinių situacijų pasitaiko daugiau.  

Daugiausiai apklaustų respondentų dirba vidurinėje (34,4 proc.) ir pagrindinėje (28,2 proc.) mokykloje, 

gimnazijoje (9,9 proc.). Likusios darbovietės užima mažą likusią procentinę dalį (žiūrėti 2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Socialinių pedagogų darbovietė 
 

Kaip teigia Kalvaitis (2016) kiekvienam mokytojui svarbu gerai pažinti savo asmenybę, žinoti savo galias 

ir sunkumus, įsisąmoninti savo profesinius tikslus ir uždavinius, profesinės veiklos vietą gyvenime. Kvalifikacija 

įgyjama įgimtų gabumų ir ugdomų bei lavinamų bendrųjų gebėjimų pagrindu.  Terminas naudojamas siekiant pabrėžti 

veiklos arba asmens profesinių gebėjimų tam tikroje srityje lygmenį. Juo apibrėžiami situaciniai tam tikros veiklos 

reikalavimai ir asmeninės savybės. Socialinis pedagogas vienu metu turi būti: teisininku, psichologu, konsultantu, 

patarėju, globėju, gynėju, vertintoju ir vadybininku. Norėdami būti geresniu specialistu, socialiniai pedagogai kelia 

kvalifikaciją. Tirtų socialinių pedagogų kvalifikacijas, išsiaiškintas tyrime, pateikiame paveikslėlyje . 

 

 
 

3 pav. Socialinių pedagogų kvalifikacija  
 

Didžioji dauguma apklaustų socialinių pedagogų (44,3 proc.) turi žemiausią kvalifikaciją – mokytojo. Tai 

nustebino, nes anksčiau aptarėme, kad net 40,5 proc. respondentų turi magistro išsilavinimą. Tai rodo, kad 

socialiniai pedagogai noriai mokosi universitetuose, bet vangiai kelia kvalifikaciją. Daugiau nei trečdalis (35,1 

proc.) yra apsigynę vyresniojo mokytojo kvalifikaciją. Mažiausiai (1,5 proc.), turi aukščiausią – mokytojo 

eksperto kvalifikaciją. Šią kvalifikaciją apsiginti yra sunkiausia, nes mokytojo eksperto  kvalifikacinė kategorija gali 

būti suteikiama tik tam socialiniam pedagogui, kuris turi ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų socialinio pedagogo 

pareigybės darbo stažą, geba profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiria 
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pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, bei jas taiko, taip pat kuria savo veiksmingas mokymosi strategijas, 

rengia ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžia gerąją pedagoginio darbo patirtį 

institucijoje, regione ir šalyje. Kaip tai susiję su perdegimų subskalėmis aptarsime žemiau.  

Profesinis perdegimas tapo mokslinių tyrimų objektu, reiškinys analizuojamas įvairiuose kontekstuose, 

kaip labai reikšmingas psichologinis konstruktas. Be to, siekiama ne tik praktiškai nagrinėti šį reiškinį, tačiau ir 

kuriamos teorijos, kurios siekia paaiškinti, kaip dažnai pagalbą kitiems teikiančias profesijas pasirinkę žmonės 

kenčia profesinį perdegimą, koks jo intensyvumas bei raiška. (Kavaliauskienė, Balčiūnaitė, 2014). Tirtų 

socialinių pedagogų perdegimą suskirstėme į 3 kategorijas: žemas, vidutinis, aukštas. Bendras socialinių 

pedagogų perdegimas pateikiamas 1 lentelėje.  

 

1 lentelė. Socialinių pedagogų bendro perdegimo  lygiai. 

Bendras socialinių pedagogų perdegimas  Skaičius, 

procentais 

Aukštas perdegimo lygis 12,2 

Vidutinis perdegimo lygis 58,0 

Žemas perdegimo lygis 29,8 

 

Analizuojant perdegimo lygių lentelę matome, kad daugiausiai respondentų yra vidutinio perdegimo lygyje, aukštu 

perdegimu pasižymi 12,2 proc. respondentų. Susumavus aukšto ir vidutinio profesinio perdegimo procentus, gauname 

70,2 proc.  Matome, kad socialinius pedagogus tikrai kamuoja profesinis perdegimas ir kad ši tema yra aktuali.  Šie 

rezultatai buvo gauti matuojant bendro perdegimo duomenis. 

Analizuojant asmens profesinį perdegimą, kuris nurodo asmens užsitęsusio fizinio ir psichologinio išsekimo 

būseną, kuri susijusi su pačiu asmeniu ir jo savybėmis (2 lentelė),  situacija šiek tiek pasikeičia, nes aukšto perdegimo 

lygio procentinis skaičius pamažėja iki 10,7 proc. Vidutinio ir aukšto profesinio perdegimo procentas pamažėja iki 64,9 

proc. Skaičius išlieka pakankamai aukštas ir tai rodo asmeninių savybių svarbą profesiniam perdegimui. 

 

2 lentelė. Su asmeniu susijęs socialinių pedagogų perdegimas 

Socialinių pedagogų perdegimas (su asmeniu susijęs)  Skaičius, 

procentais 

Aukštas perdegimo lygis 10,7 

Vidutinis perdegimo lygis 54,2 

Žemas perdegimo lygis 35,1 

 

Su darbu susijęs profesinis perdegimas parodo dar didesnius  pokyčius procentiniame skaičiuje lyginant su bendro 

perdegimo rezultatais (3 lentelė). Čia aukšto lygio perdegimas nukrinta iki 7,6 proc. Padidėja žemo perdegimo lygio 

procentinė išraiška iki 35,9 proc. Mūsų naudojame klausimyme (CBI) visoms subskalėms yra skirta po šešis klausimus, 

tačiau būtent šiai, susijusiai su darbu, yra skirti septyni klausimai. Taip pat ši subskalė vienintelė turi apverstą klausimą, 

kurį skaičiuojant rezultatus, reikia skaičiuoti atvirkščiai. Tai rodo klausimyno kūrėjų padidintą dėmesį ir norą tiksliau 

sužinoti būtent šios visiems aktualios subskalės rezultatus.  

 

3 lentelė. Su darbu susijęs socialinių pedagogų perdegimas 

Socialinių pedagogų perdegimas (su darbu susijęs)  Skaičius, 

procentais 

Aukštas perdegimo lygis 7,6  

Vidutinis perdegimo lygis 56,5 

Žemas perdegimo lygis 35,9 

 

Taip pat aukštus profesinio perdegimo susumuotus aukšto ir vidutinio perdegimo lygio procentus turi 

perdegimas, kuris susijęs su mokiniais (61,13 proc.) (4 lentelė). Tai reiškia, kad labai didelė dalis socialinių pedagogų 

patiria aukštą perdegimo lygį dirbdami su savo pagrindiniais „klientais“. Prisiminkime įstatymą, kuris teigia, kad 

socialinis pedagogas gali dirbti su ne didesniu kaip 400 mokinių vienam socialiniam pedagogui tenkančiu mokinių kiekiu 
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ir mūsų prieš tai aptartą paveikslėlį, kuriame net 42 proc. respondentų jų turi daugiau nei leistina. Galime daryti išvadą, 

kad per didelis mokinių skaičius turi įtakos aukšto perdegimo lygio, susijusio su mokiniais, atsiradimui. 

 

4 lentelė. Su mokiniais susijęs socialinių pedagogų perdegimas 

Socialinių pedagogų perdegimas (su mokiniais 

susijęs) 

Skaičius, 

procentais 

Aukštas perdegimo lygis 8,43 

Vidutinis perdegimo lygis 52,7 

Žemas perdegimo lygis 38,9 

 

Priartėjome prie svarbiausios lentelės, kuri rodo ryšius tarp socialinių pedagogų kvalifikacijos ir profesinio 

perdegimo. Dėl labai neproporcingo kvalifikacijų pasiskirstymo, buvo nuspręsta socialinius pedagogus padalinti į dvi 

grupes: pirmoje su socialinio pedagogo ir vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacija esantys asmenys, o antroje su 

socialinio pedagogo metodininko ir socialinio pedagogo eksperto kvalifikacija esantys specialistai.  

Statistinė analizė buvo atliekama naudojant Chi kvadratu kriterijų, analizuojant visas tris profesinio perdegimo 

subskales. Tik profesinio perdegimo, susijusio su mokiniais, Chi kvadratu kriterijus parodė, kad skirtumai tarp grupių yra 

statistiškai reikšmingi (2  = 9,479; d = 2; p = 0,009). 

 

5 lentelė. Kvalifikacijos ir profesinio perdegimo, susijusio su mokiniais, ryšys ( 2 = 9,479; p = 0,009) 

Kvalifikacijos grupė Žemas Vidutinis Aukštas 

Žemesnės kvalifikacijos 

socialiniai pedagogai 

32,7 % 56,7% 10,6% 

Aukštesnės kvalifikacijos 

socialiniai pedagogai 

63% 37% 0% 

 

Pagal 5 lentelėje pateiktos socialinių pedagogų kvalifikacijos grupių ir profesinio perdegimo, susijusio su 

mokiniais, perdegimo lygiai, kur raiška pateikta procentais. Šioje subskalėje aukšto profesinio perdegimo nepatiria nei 

vienas aukštesnės kvalifikacijos socialinis pedagogas. Sumuojant aukštą ir vidutinį, šios subskalės rezultatą, taip pat 

matomas akivaizdus skirtumas tarp žemesnės (67,3 proc.) ir aukštesnės kvalifikacijos (37 proc.) socialinių pedagogų. 

Išvada, kad profesinis perdegimas, susijęs su mokiniais, labiau kamuoja žemesnės kvalifikacijos socialinius pedagogus. 

Hipotezė, kad žemesnės kvalifikacinės kategorijos socialiniai pedagogai perdega labiau,  pasitvirtino.  

Galime daryti išvadą, kad keliant kvalifikaciją, kurios metu mokantis ir tobulėjant, sužinomos įvairios metodikos 

ir patirtys, kurios leidžia profesionaliau ir efektyviau spresti problemas, žmogus išmoksta labiau pažinti save ir greičiau 

atpažįsta procesus, kurie vyksta esant profesiniam perdegimui, ko pasekoje yra lengviau jo išvengti. 

Svarbu pabrėžti, kad visų socialinių pedagogų, neatsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją, profesinis perdegimas 

yra labai aukštas ir būtina imtis ne tik prevencinių priemonių profesinio perdegimo atsiradimui, bet ir šalinti veiksnius, 

galinčius iššaukti profesinį perdegimą. Stočkus (2014)  teigia, kad labai svarbu yra pačiam mokytojui pripažinti, kad jis 

kenčia nuo perdegimo darbe. Tik tokiu atveju, jei mokytojas pripažįsta įmanomas ankstyvas įsikišimas ir efektyvios 

profesinio perdegimo prevencijos. 

Išvados 

Socialiniai pedagogai tenkinasi žemiausia ir antro lygio kvalifikacine kategorija (atitinkamai mokytojo ir 

vyresniojo mokytojo). Vos 1,5 proc. tirtų socialinių pedagogų turi aukščiausią – mokytojo eksperto kvalifi-kacinę 

kategoriją.  

70,2 proc. socialinių pedagogų patiria vidutinį ir aukštą profesinio perdegimo sindromą. Labiausiai 

perdegę socialiniai pedagogai yra su asmeniu susijusioje subskalėje.  

Žemesnės kvafikacinės kategorijos socialiniai pedagogai perdega dažniau, nei aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją turintys šios srities specialistai. 
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Summary 

THE ROLE OF QUALIFICATION IN BURNOUT AMONG SOCIAL WORKER AT SCHOOL 

Professional burnout is associated with long-term stress (distrusus), which persists continuously. This long-lasting state of 

tension and dissatisfaction at work is called work stress, which has the ultimate expression – the professional burnout. Burning can be 

a threat to the work, relationships with others and, of course, health. The burnout syndrome of social workers at shool is a very serious 

problem, because the burned out specialists of this profession will not be able to help students or teachers, which is their day-to-day 

work. The aim of the article is: determination of the relation between the social worker's at school burnout syndrome and his 

qualification. Copenhagen Burnout Inventory - CBI was used to determine the burnout. The most pronounced burnout relates to the 

burnout caused by customers (students). The social worker at school of the high and the highest qualifications categories are the ones 

which burn out the most. 

 

Mokslinio darbo vadovas: lektorius Albinas Pugevičius, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO(SI) POREIKIS IR JŲ TENKINIMAS 

Simona Šinskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Šiandieninėje modernėjančioje  visuomenėje dažnai kalbama apie tėvystę. Tėvystė yra ypatingos veiklos procesas, 

vykstantis apibrėžtame socialiniame kontekste, kurio pagrindinis tikslas – laiduoti vaiko gerovę. (Vyšniauskytė–

Rimkienė, Liobikienė, 2010). Tėvystė gali asocijuotis su auklėjimo metodu parinkimu vaikui ir taikomu šeimoje. Tėvai 

susiduria  su vaikų auklėjimo problemomis. Problemas padeda išspręsti  įgytos žinios apie vaikų amžiaus tarpsnius, 

poreikių patenkinimą, kokybišką dėmesį vaikui, ribų ir taisyklių nustatymą, netinkamo elgesio pasekmes – prasmingas 

nuobaudas. Bet ne visi tėvai turi pakankamai žinių apie vaikų auklėjimą. Tėvai tobulinti savo tėvystės įgūdžius gali 

konsultuodamiesi su mokyklos pagalbos vaikui specialistais, klasės vadovu, lankydami paskaitas; tėvystės įgūdžių 

programas. Tėvystės ugdymas kaip tėvystės įgūdžių stiprinimas yra nauja sritis Lietuvoje. Taigi kyla probleminiai 

klausimai: Koks tėvų poreikis įgyti žinių apie vaikų auklėjimą? Kokios yra galimybės įgyti tėvystės įgūdžių?  

R. Jurkuvienė (2008). N. T. Liobikienė (2009, 2010), E. Karmaza (2009),  J. Jonynienė (2010), J. Vyšniauskytė-

Rimkienė, D. Matulevičiūtė (2016) apibrėžė tėvystės sąvoką, apibūdino tėvystę šiuolaikiniame kontekste, išskyrė tėvystės 

veiklos modelius bei  tėvystės reiškimosi ypatybes, vaikų auklėjimo principus bei nagrinėjo efektyvią tėvystę. Pozityvios 

tėvystės programų reikšmingumą ir poveikį tyrinėjo mokslininkai I. Graaf, P. Speetjens, F. Smit, M. Wolff (2008), Ch. 

Nowak, N. Heinrichs (2008),  J. W. Kaminski ir kt. (2008). Tačiau tėvystės įgūdžių ugdymo poreikis ir jo tenkinimas 

mažai analizuotas mokslinėje literatūroje. Be A. Kazlauskaitės (2011) magistro  baigiamojo darbas „Tėvystės įgūdžių 

mokymo poreikis tėvams auginantiems jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus” nepavyko rasti analogiškų tyrimų mūsų 

šalies mokslo šaltiniuose. 

Tyrimo objektas:  tėvystės įgūdžių poreikiai ir jų tenkinimas 

Tikslas:  įvertinti tėvų tėvystės įgūdžių ugdymosi poreikius ir jų tenkinimo galimybes. 

Uždaviniai: 

1.  Atskleisti tėvų poreikį įgyti žinių ir gebėjimų apie vaikų auklėjimą. 

2.  Nustatyti dažniausiai ir rečiausiai naudojamus metodus ugdant tėvystės įgūdžius. 

Tyrimo metodai – teorinė literatūros analizė, kiekybinis tyrimas (apklausa). Tyrimo duomenų analizei naudotas 

statistinių programų paketas SPSS 17.0. Naudota aprašomoji statistika (atsakymų procentai, vidurkiai, standartinis 

nuokrypis); skirtumai tarp tėvų grupių (pagal išsilavinimą, amžių, lytį, gyvenamąją vietą) tikrinti Mann-Witney U, 

Kruskal-Wallis testais (pasirinktas reikšmingumo lygmuo kai p = 0,05) . 

Instrumentas: anketa sudaryta iš 19 uždaro tipo klausimų, naudojama Likerto skalė. Klausimynas suskirstytas į 7 

blokus: demografiniai klausimai; bendras tėvystės įgūdžių poreikis; tėvystės įgūdžių poreikis - dėmesio vaikui sritis; 

tėvystės įgūdžių poreikis - vaiko stebėsena ir poreikių tenkinimas; tėvystės įgūdžių poreikis - vaiko elgesio teigiamas 

įvertinimas; tėvystės įgūdžių poreikis - ribų, taisyklių nustatymas, prasmingos nuobaudos; tėvystės įgūdžių tenkinimo 

galimybės. 

Rezultatai 

Mokslinėje literatūroje analizuojant tėvystę sutinkamos sąvokos „gebėjimas“,  „įgūdžiai“. Pagal K.Pukelį (2009) 

gebėjimas  –  mokymo/si  (lavinimo  ir  auklėjimo) būdu  išplėtotas asmens gabumas pritaikyti žinias teoriniams arba 

praktiniams tikslams pasiekti. Įgūdis – labai gerai išmoktas veiksmas, kurio elementų nebereikia sąmoningai reguliuoti ir 

kontroliuoti (Augis ir kt., 1993). Kadangi analizuojant literatūrą aptinkama ir tėvystės įgūdžiai, ir tėvystės gebėjimai, tai  

sąvokos „gebėjimas“ ir „įgūdis“ straipsnyje bus vartojamos kaip sinonimai. 

Tėvystės įgūdžiai yra lavinami. Ugdant kiekvieną naują gebėjimą neužtenka vien tik turėti daug žinių, labai svarbu 

ir sistemingai taikyti jas praktikoje (Breidokienė, Ignatovičienė, 2010). 

Tėvystės gebėjimimus apima šios sritys: 

1. Vaiko stebėsena ir poreikių patenkinimas. 

2. Dėmesys vaikui. 

3. Vaiko elgesio teigiamas įvertinimas. 

4. Ribų ir taisyklių nustatymas.  

5. Prasmingos nuobaudos (Vyšniauskytė-Rimkienė, Liobikienė,2012) 
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Vaiko stebėsena ir poreikių patenkinimas 

Tėvai turėtų pastebėti, kaip vaikas bendrauja su aplinkiniais, draugais, pažįstamais, kaip laikosi taisyklių ir 

susitarimų, ar laiku grįžta, kokia nuotaika pastebima sugrįžus iš draugų, po veiklos (Vyšniauskytė-Rimkienė, Liobikienė, 

2012). Vaiko asmeninių poreikių patenkinimo užtikrinimas, yra tiesiogiai susijęs su vaiko galimybėmis atlikti savo 

amžiaus tarpsniui būdingas raidos užduotis (Giedraitytė ir kt., 2010). Tai tėvų pastebėjimas vaiko poreikių ir sugebėjimas 

tinkamai į juos reaguoti. Tinkama tėvų reakcija yra greita, adekvati, nuosekli ir sisteminga. Kai tėvai greitai reaguoja į 

vaiko poreikius ir juos patenkina, vaikas jaučiasi saugus, mylimas ir reikšmingas. Formuojasi teigiamas vaiko požiūris į 

save ir savigarba (Vyšniauskytė-Rimkienė, Liobikienė, 2012). A. Maslow (2011), išskiria  tokius poreikius:- saviraiškos 

(savęs aktualizavimo), noras būti gerbiamam ir pripažintam , socialinius,  saugumo ir , fiziologinius  poreikius.  

Dėmesys vaikui ir vaiko elgesio teigiamas įvertinimas 

Nuolatinis ir tinkamas tėvų dėmesys didina vaiko saugumo ir pasitikėjimo jausmą. Bendraudami su vaiku tėvai 

turi išmokti nesiblaškyti, koncentruoti visą savo dėmesį į tai, ką sako vaikas (Breidokienė, Ignotavičienė, 2015).  

Teigiamas vaiko elgesio įvertinimas – tai teigiamo elgesio stiprinimas. Tai yra atkreipimas dėmesio į tai, ką vaikas padarė 

gerai, objektyvus  įvertinimas vaiko pastangoms, paskatinimas  jį stengtis padaryti darbą geriau, bet tik po to, kai jo 

pastangos įvertinamos  teigiamai (Vyšniauskytė-Rimkienė, Liobikienė, 2012). 

Ribų ir taisyklių nustatymas 

Vaikams yra reikalingos elgesio ribos. Jos parodo vaikui leistiną elgesį ir apsaugo jį nuo pavojų. Ribos dar gali 

būti vadinamos gairėmis, padedančiomis vaikui susiorientuoti šiame dideliame ir visiškai svetimame pasaulyje 

(Breidokienė, Ignotavičienė, 2015). Norint nustatyti ribas reikia,  kad būtų akcentuojamas tinkamas  elgesys. Kiekviena 

šeima turi teisę vaikams nustatyti savas taisykles.Taisyklės turi būti nuoseklios, paaiškintos, aiškios, atitikti vaiko amžių. 

Pasak J. Vyšniauskytės-Rimkienės, N. Liobikienės (2012), vaikai jaučiasi nesaugūs, jei tėvai jiems nenustato taisyklių, 

per griežtos taisyklės slopina vaiko vystymąsi, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, o paauglystės metais verčia priešintis ir 

protestuoti. 

Prasmingos nuobaudos 

Prasmingos nuobaudos tai yra netinkamo elgesio pasekmės. Gali būti natūralios pasekmės, kai vaikas mato 

natūralias savo veiksmų pasekmes, jis suvokia tiesioginius savo pasirinkimų rezultatus. Geriausiai išmokstama tai ką  

vaikas  pats patiria. Logiškos pasekmės - tai aiškiai žinomos pasėkmės, tėvai turi  pasakyti vaikui, kokios jo sulauks 

pasekmės vienoje ar kitoje situacijoje. Prasmingose nuobaudose nėra fizinių bausmių.  Fizinių bausmių taikymas nėra 

tinkama vaiko auklėjimo priemonė. Todėl, tėvai turėtų pirmiausia išmokti valdyti save, prieš auklėdami vaikus, o tik 

vėliau nuoseklumu ir išradingumu auklėti savo vaikus (Karmaza, 2009). 

Kiekviena sritis yra svarbi norit pasiekti gerų rezultatų vaikų auklėjime. Svarbu ne tik įgyti žinių, bet ir jas gebėti 

pritaikyti praktikoje. Tėvai gali įgyti žinių skaitydami literatūrą, lankydami paskaitas, seminarus, konsultuodamiesi su 

pagalbos mokiniui specialistu, klasės vadovu bei lankydami tėvystės įgūdžių mokymus (programas). 

Lietuvoje viena iš labiausiai paplitusių tėvystės įgūdžių programų – Dr. Thomas Gordon Pozityvios Tėvystės 

įgūdžių lavinimo programa. Ši programa yra unikali tuo, kad tinka skirtingus poreikius turintiems tėvams: tiek 

auginantiems jaunesniojo amžiaus vaikus, tiek paauglius. Ši programa padeda tėvams mokytis pažinti ir suprasti vaikų 

bei savo jausmus, ugdyti vaikų atsakomybę, konstruktyviai spręsti šeimoje iškylančius konfliktus, kalbėtis su vaikais taip, 

kad jie klausytų (Burvytė, 2016). STEP tėvų mokymo programa – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, 

kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. Šios programos teorinis pagrindas yra pagrįstas 

individualiomis psichologinėmis idėjomis – iš esmės remiamasi R. Dreikusro ir V. Soltz (2012) knyga „Laimingi vaikai: 

iššūkis tėvams“, kurioje pristatomi svarbiausi pozityviosios tėvystės ir sėkmingo vaikų auklėjimo principai. Programa 

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“ –  tai programa, kurioje mokoma, kaip užmegzti glaudesnius ir  šiltesnius santykius su 

vaikais ar auklėtiniais; geresnių bendravimo įgūdžių mokymasis, efektyvesnių auklėjimo būdų ieškojimas; artėjimas link 

tokių santykių, kurie sukuria pasitenkinimo, tarpusavio artumo jausmą; dialogo su vaiku užmezgimas ir ryšių, grindžiamų 

tarpusavio pagarba, palaikymas. 

Respondentų charakteristika 

Apklausoje dalyvavo 137 tėvai, iš jų – 81,4 proc. moterų, 19,6 proc. vyrų. Tyrimo dalyvių amžius įvairus: 7,5 

proc. respondentų 25–30 m. amžiaus, 78,5 proc. – 31–45m., 12,1 proc. – 46–50m. 1,9 proc. –  daugiau nei 51 m.  Dauguma 

respondentų (80,4 proc.) gyvena mieste, kita dalis (19,6 proc.) – rajone. 19,6 proc. apklaustųjų augina 1 vaiką, 59,8 proc. 

– 2 vaikus, 16,8 proc. – 3 vaikus, 3,7 proc.  – 4 ar daugiau. Vidurinį išsilavinimą turi 17,8 proc. respondentų, 27,1 proc. 

turi profesinį išsilavinimą, 21,5 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 33,6 proc. – aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 
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Didžioji dalis respondentų (beveik 74 proc.) nurodė, kad kartais kyla problemų auklėjant vaikus (1 pav.). Auklėjant 

vaikus, problemų kyla visiems tėvams, nepriklausomai nuo lyties (tikrinta Mann-Witney U testu;  p = 0,517); šeimoje 

augančių vaikų skaičiaus (χ2 = 2,988, df = 3, p = 0,393), tėvų išsilavinimo (χ2 = 4,235, df = 3, p = 0,237) ar amžiaus ( χ2 

= 1,708, df = 3, p = 0,635). 

.  

1 pav. Sunkumų, auklėjant vaikus, pasitaikymo dažnumas (n 137) 

Viena iš priežasčių kodėl gali kilti sunkumų auklėjant vaikus tai tėvystės įgūdžių stoka. Neturėjimas žinių apie 

tam tikras tėvystės įgūdžių sritis, gali sukelti sunkumų auklėjant vaikus. 

Respondentai savo žinias pagal 6 tėvystės įgūdžių sritis įvertino Likerto skalėje, kai 1 reiškia „labai trūksta žinių“, 

5 – „visai netrūksta žinių“ (1 lentelė). Bendrai paėmus, tyrimo dalyviai savo žinias apie tėvystės įgūdžių sritis vertina 

vidutiniškai (M nuo 3,5 iki 3,9). Analizuojant gautus atsakymus, paaiškėjo, kad respondentams pakanka žinių apie dėmesį 

vaikui, tačiau jų trūksta apie prasmingas nuobaudas. Statistiškai reikšmingi skirtumai yra tarp dėmesio vaikui srities ir 

lyties (Mann-Witney U testas, p = 0,000): moterys (mean rank = 76,10) statistiškai reikšmingai geriau vertina savo žinias 

apie dėmesį vaikui nei vyrai (mean rank = 45,70). Visos kitos tyrimo dalyvių sociodemografinės charakteristikos – tėvų 

amžius (χ2 = 0,567, df = 3, p = 0,904), tėvų išsilavinimas (χ2 = 0,762, df = 3, p = 0,859), vaikų skaičius šeimoje (χ2 = 

3,892, df = 3, p = 0,273) – nėra statistiškai reikšmingos, vertinant žinias apie dėmesį vaikui.  Vertinant žinias apie 

prasmingas nuobaudas, taip pat nerasta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp respondentų grupių (lyties aspektu (Mann- 

Witney U testas; p = 0,95); vaikų skaičiaus šeimoje, ( χ2 = 2,838, df = 3, p = 0,417), tėvų amžiaus ( χ2 = 0,538, df = 3, p 

= 0,910), tėvų išsilavinimo ( χ2 = 0,762, df = 3, p = 0,859). 

1 lentelė. Žinių apie tėvystės įgūdžių sritis įsivertinimas (n 137) 

Tėvystės įgūdžių sritis M SD 

Dėmesys vaikui 3,99 0,885 

Vaiko elgesio  tinkamas įvertinimas 3,95 0,873 

Vaiko stebėsena ir poreikių tenkinimas 3,74 1,076 

Vaiko amžiaus tarpsniai 3,64 1,039 

Ribų ir taisyklių nustatymas 3,62 1,034 

Prasmingos nuobaudos 3,57 1,117 
 

Taigi, respondentų atsakymai rodo, kad tėvams kyla sunkumų auklėjant vaikus. Tačiau visi tyrimo dalyviai, 

nepaisant jų amžiaus, išsilavinimo, šeimos dydžio, lyties, turi panašias žinias apie tėvystės įgūdžių sritis. Šias žinias 

galima įvertinti kaip vidutiniškas. 

Mokykla yra ta įstaiga, kurioje vaikas praleidžia didelę dalį dienos, dėl to mokyklos bendruomenė gali prisidėti ir 

prisideda prie vaikų auklėjimo. Respondentai Likerto skalėje turėjo įvertinti metodus, kurie taikomi mokykloje spręsti 

problemas, susijusias su auklėjimu (tėvystės įgūdžių ugdymu) (1– labai retai naudojamas metodas, 5 – labai dažnai 

naudojamas metodas). Apklaustieji įvardino, kad dažniausiai mokykloje vyksta individualūs pokalbiai su klasės auklėtoja, 

rečiausiai – grupinė terapija ir pokalbiai (2 lentelė). Nerasta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp apklaustųjų grupių 

amžiaus (χ2 = 1,251 df = 3, p = 0,741), tėvų išsilavinimo (χ2 = 6,532 df  = 3, p = 0,88), vaikų skaičiaus šeimoje (χ2=  4,187 

df =  3, p = 0,242), lyties aspektu (Mann- Witney U testas;  p = 0,260). Klasės auklėtojas yra tas žmogus, kuris puikiai 

pažįsta mokinius ir turi teorinių žinių apie tėvystės įgūdžius.  
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2 lentelė. Tėvystės įgūdžių ugdymo metodų įvertinimas (n 137) 

 Metodai taikomi mokykloje ugdant tėvystės įgūdžius M SD 

Grupinė terapija, pokalbiai 1,68 1,006 

Tėvystės įgūdžių mokymai 1,87 1,117 

Paskaitos tėvams 2,07 1,130 

Individualūs pokalbiai su socialiniu pedagogu 2,08 1.237 

Individualūs pokalbiai su klasės auklėtoju 3,36 1,290 

 

Kaip mažiausiai naudojami metodai įvardinti tėvystės įgūdžių mokymai bei grupinė terapija/pokalbiai. Vertinant 

naudojamo metodo tėvystės įgūdžių mokymo/ programų dažnumą, rasti statiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų 

amžiaus (χ 2 = 10,493, df = 3, p =  0,015): tiems, kam daugiau nei 51 m., dažniau naudojasi tėvystės įgūdžių mokymo / 

programų metodu nei kiti apklaustieji. Dažniausiai tėvystės įgūdžių programas vykdo kitos viešosios įstaigos, o mokykla 

atlieka tik nukreipiančiosios vaidmenį, kai yra siūloma pagalba už mokyklos ribų. Grupinė terapija mokykloje teikiama 

mažai tikslinei grupei, kuri turi tokias pačias ar panašias problemas. 

Daugumai apklaustų tėvų (83,18 proc.) neteko dalyvauti tėvystės įgūdžių programose (2 pav.). Tėvų dalyvavimui 

/ nedalyvavimui programose statiškai reikšmingo poveikio nedaro nei respondentų išsilavinimas (χ2 = 1,624, df =  3, p =  

0,654), nei lytis (Mann-Witney U testas;  p =  0,545), nei  respondentų amžius (χ2 = 2,952, df =3, p =  0,399) ar vaikų 

skaičius šeimoje (χ2 = 1,150, df =3, p =  0,765). 
 

2 pav. Tėvų dalyvavimas tėvystės įgūdžių programose (n 137) 

Teorijoje ir praktikoje tėvų mokymo(si) sistemų yra įvairių, tačiau tėvystės įgūdžių lavinimo programa vadinamos 

tik struktūruotos  priemonės, kurios dažniausiai įgyvendinamos grupinių susitikimų su dalyviais metu ir jomis  siekiama 

sustiprinti  tėvystės įgūdžius bei pagerinti šeimos funkcionavimą (Kane ir kt., 2007). Tėvystės įgūdžių lavinimo 

programos, padedančios pagerinti turimus ir įgyti naujų elgesio, bendravimo su vaiku modelių, yra vienas iš galimų  

pagalbos šeimai būdų (Jonynienė, 2010). Šis tyrimas atskleidė, kad tėvų dalyvavimas tėvystės įgūdžių programose yra 

pasyvus, nepaisant to, kad jiems kyla sunkumų auklėjant vaikus. Kadangi tai Lietuvoje dar nauja sritis, galima teigti, kad 

ji yra dar tik populiarėjanti. 

Išvados 

Didelė dalis tėvų susiduria su sunkumais, auklėjant vaikus. Tėvų poreikiai įgyti žinių ir gebėjimų apie vaikų 

auklėjimą vertintini kaip vidutiniški. Labiausiai jiems trūksta žinių ir gebėjimų apie prasmingas nuobaudas. Tėvystės 

įgūdžių įgijimo poreikiai, o ypač – apie prasmingas nuobaudas,  vienodai aktualūs visiems tėvams, nepriklausomai nuo 

jų amžiaus, išsilavinimo, lyties, vaikų skaičiaus šeimoje.  

Dažniausiai naudojamas metodas ugdant tėvystės įgūdžius – individualūs tėvų  pokalbiai su klasės auklėtoja, 

rečiausiai – grupinė terapija ir pokalbiai. Tėvai pasyviai dalyvauja tėvystės įgūdžių programose. Tiek naudojami 

tėvystės įgūdžių ugdymo metodai, tiek dalyvavimas tėvystės įgūdžių programose nepriklauso nuo tėvų išsilavinimo, 

amžiaus, lyties, vaikų skaičiaus šeimoje.  
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Summary 

 PARENTING SKILLS EDUCATION AND MEETING IT’S NEED 

Paranthood skills include knowledge abuot features of child‘s developing, catering needs of a child, quality time spending with 

achild, methods of breeding, such as fixings sensible discipline and limits of behave. 

The aim of the article is to estimate the necessity of training skills of paranthood and possibilities to meet it‘s needs. This research 

revealed lack of knowledge about sensible discipline mostly. Alot of parents  meet with difficulties in nurture of children. The biggest 

part of the questionnared never took part in special parenthood programmes. The most popular methot developing skills of parenthood 

at school is individual talk with a class teacher. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Rita Mičiulienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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DARBUOTOJŲ MOKYMO/SI ORGANIZAVIMAS SKIRTINGO TIPO 

ORGANIZACIJOSE 

Lijana Straukienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 
Šiuolaikiniame pasaulyje greitai keičiantis technologijoms kiekviena organizacija, norėdama išlikti rinkoje, turi 

rūpintis savo augimu ir savo viduje inicijuoti bei priimti pokyčius. Informacijos ir žinių pasaulis remiasi besimokančia 

organizacija, kurioje darbuotojų mokymas/is tampa strateginės reikšmės procesu. 

Darbuotojų mokymas/is organizacijose daugelyje mokslinių tyrimų siejamas su darbo kokybės ir efektyvumo 

didinimu, motyvacijos sistemos gerinimu bei didesniu konkurencingumu rinkoje, taip pat augančiu pelnu bei pačios 

įmonės augimu (Elnaga&Imran, 2013; Sung & Choi, 2014).  Taigi, organizuodamos mokymus darbuotojams, įmonės 

tikisi, jog po mokymų pagerės darbo atlikimas ir tai ilgainiui pagerins įmonės našumą ir pelningumą. Sistemingai mokant 

ir ugdant darbuotojus didėja jų įsipareigojimas organizacijai, mažėja ketinimai keisti darbą, o dalijantis informacija gerėja 

darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimas (Jahanzeb, Rasheed & Rasheed, 2013). 

Valstybinių ir privačių įmonių interesai bei padėtis rinkoje yra skirtingi. Tačiau žmogiškųjų išteklių, darbuotojų 

mokymo/si ir ugdymo svarba keičiantis technologijoms, ekonomikai bei socialinei ir kultūrinei aplinkai išlieka 

prioritetine skirtingo tipo organizacijose. Įvairūs moksliniai darbai nagrinėja skirtingų mokymo metodų bei formalaus ir 

neformalaus mokymo įtaką organizacijų veiklai (Manuti ir kt., 2015), besimokančios organizacijos esmę ir naudą 

(Melnikova ir Trakšelys, 2016), taip pat darbuotojų mokymų įtaką organizacijos konkurencingumui (Laurinėnienė, 2010).  

Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai analizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo (Lebrikaitė, 2007), personalo 

mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo bei motyvacijos ir motyvavimo veiksnių įvertinimo (Tammi, 2006) aspektais. 

Tačiau trūksta darbų, analizuojančių, kaip vyksta darbuotojų mokymo/si organizavimas skirtingo tipo organizacijose bei 

kokie mokymo/si metodai, kokios motyvavimo priemonės yra taikomos tam tikro tipo organizacijoje. Šiame straipsnyje 

lyginamas darbuotojų mokymo/si organizavimas privataus kapitalo ir valstybinėse (biudžetinėse) organizacijose. 

Tyrimo objektas: Darbuotojų mokymo/si organizavimas. 

Tyrimo tikslas – palyginti darbuotojų mokymo/si organizavimą skirtingo tipo organizacijose. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išnagrinėti mokymo/si organizavimo teorinius aspektus. 

2. Nustatyti darbuotojų mokymo/si organizavimo skirtumus privačiose ir valstybinėse (biudžetinėse) 

organizacijose. 

Tyrimo metodika: Mokslinės literatūros analizė, kokybinio tyrimo (interviu) latentinė kokybinio turinio analizė.  

Tyrimo rezultatai 

Darbuotojų mokymo/si organizavimas yra vienas iš įmonės mokymo/si strategijos etapų, apimantis darbuotojų 

informavimą apie vykdomas mokymo/si programas, darbuotojų atranką mokymui/si, mokymo/si metodų taikymą 

mokymo/si procese bei darbuotojų motyvavimą viso mokymo/si organizavimo metu. 

Tinkama ir savalaikė darbuotojų mokymo/si motyvacija vaidina svarbų vaidmenį organizuojamo mokymo sėkmei. 

K. Sankey ir A. Machin (2014) teigimu, darbuotojų motyvacija viso mokymo/si proceso organizavimo metu lemia gautų 

žinių ir įgūdžių perkėlimo į darbo vietą sėkmę ir kokybę. Personalo motyvacija prieš mokymus įtakoja jų pasirinkimą 

siekti augimo galimybių, motyvacijos stiprinimas mokymo metu formuoja darbuotojų pastangas mokytis ir aktyviai 

dalyvauti, o motyvacija bei palaikymas po mokymo įgalina sėkmingai pritaikyti gautas žinias ir įgūdžius darbo vietoje 

(Beier & Kanfer, 2010). Moksliniai tyrimai pabrėžia įvairiapusės mokymo/si motyvacijos svarbą kiekviename mokymo/si 

proceso organizavimo etape (Grossman & Salas, 2011).  A. Tabassi ir kt. (2013)  teigia, jog savanoriško dalyvavimo 

mokymo/si programos yra pervertinamos, o darbuotojai, kuriems dalyvavimas mokymuose yra privalomas arba nurodytas 

vadovybės, yra labiau motyvuoti. Mokslininkai tvirtina, jog vadovų nurodymas dalyvauti mokymo programoje parodo 

jos svarbą, todėl darbuotojų motyvacija yra didesnė.  

Karjeros motyvacija yra vienas pagrindinių darbuotojus mokytis skatinančių veiksnių. Karjera nusakoma kaip visą 

gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Karjera 

dažniausiai nėra spontaniškas reiškinys, o tikslingas planavimo ir projektavimo procesas. Karjeros komponetės nurodo 

išorinę (didelis atlyginimas, kvalifikacija) bei vidinę (pasitenkinimas, savirealizacija) naudą (Ustinavičiūtė ir kt. , 2011). 
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M. van Rijn ir kt. (2013) tyrimo rezultatai patvirtina, jog karjeros motyvacija didina darbuotojų įsitraukimą į mokymo/si 

procesą. Kiti mokslinių tyrimų duomenys rodo, jog galimybė gauti didesnį darbo užmokestį, pripažinimas ne tik kaip 

asmens, bet ir kaip komandos, bei priklausymas komandai yra svarbūs darbuotojus mokytis motyvuojantys veiksniai 

(Tabassi ir kt. 2013). Jei didindamas savo profesinę kompetenciją darbuotojas mato perspektyvą daugiau uždirbti, gauti 

pripažinimą ar pakilti karjeros laiptais, tai jis skirs savo asmeninius išteklius ir laiką mokymuisi bei bus linkęs pasinaudoti 

atsirandančiomis galimybėmis. 

Kita nurodoma darbuotojų motyvavimo mokytis forma yra finansinė parama mokymui/si ir profesiniam tobulėjimui. 

Skirtingai nuo įmonių organizuojamo mokymo/si, skirto tiesiogiai pagerinti darbui reikalingus įgūdžius ir kompetencijas, 

ši motyvacijos forma yra nukreipta į darbuotojų savęs tobulinimą, siekiant patenkinti jų poreikius, savisaugos tikslus, taip 

pat bendras su darbu susijusias kompetencijas (Sung & Choi, 2014). Remdamos darbuotojus, studijuojančius išorines 

mokymo/si programas, įmonės gali paįvairinti intelektinį turtą, skatinantį kūrybiškumą ir naujoves įmonėje bei didinti 

darbuotojų motyvaciją imtis iniciatyvos prisidėti prie organizacijos tikslų įgyvendinimo (Sung & Choi, 2014). 

R. Adamonienės ir L. Ruibytės (2010) teigimu, darbuotojų mokymo sistemos neorientavimas į ateities perspektyvas 

bei vyraujančios tradicinės neefektyvios kvalifikacijos kėlimo sistemos yra dažna organizacijų problema. Įmonių 

vadovams organizuojant mokymą darbuotojams dažnai tenka susidurti su jų pasyvumu ar nenoru dalyvauti mokymo 

programose. Dažniausios darbuotojų nenoro mokytis priežastys yra darbuotojų mokymo/si poreikio neatitikimas su 

mokymo tikslais; netinkamai atlikta arba neatlikta tinkamų mokymams darbuotojų atranka; ateities vizijos nebuvimas, 

kokios įtakos pokyčiams turės mokymas/is; nesupratimas, kodėl reikia kažką keisti; per didelė neatliktų darbų apkrova 

po mokymo/si programos; palaikymo, erdvės ir laiko realizuoti įgytoms žinioms ir įgūdžiams nebuvimas. 

Pasak H. Luong (2015), tinkamų mokymo/si formų ir metodų parinkimas lemia mokymo/si proceso sėkmę. 

Mokymo/si formas galima skirstyti į mokymą/si darbo vietoje (vidiniai mokymai) ir mokymą/si ne darbo vietoje (išoriniai 

mokymai).  

Mokymas/is darbo vietoje naudingas organizacijai ekonomiškai, nes naudojami vidiniai ištekliai ir nereikalaujama 

sudėtingo mokymo/si kurso. Tačiau šios mokymo/si formos trūkumas yra tas, jog rezultatai dažnai gali priklausyti nuo 

mokytojo ir jo sugebėjimo tinkamai ir aiškiai perteikti žinias (Luong, 2015). Mokymas/is darbo vietoje nėra dažnai 

taikomas dar ir dėl tos priežasties, jog eikvojamas darbo laikas ir trukdoma darbui. Vidiniai mokymai dažniausiai 

atliekami tuomet, kai reikia iš karto įgyti įgūdžių ir pagerinti veiklos rezultatus (Sung & Choi, 2014).  

Įvairios darbuotojų stažuotės, konferencijos, seminarai, kursai, paskaitos – tai mokymo/si ne darbo vietoje metodai.  

A. Sakalas (2003) (cit. Tammi, 2006) mokymo metodus suskirsto į tokias grupes: 

- Tradiciniai mokymo/si metodai (paskaita, diskusija, probleminė paskaita, paskaita naudojant audiovizualines 

priemones);  

- Valdymo praktikos studijavimo, pasidalijimo žiniomis ir patirtimi aktyvūs metodai (konferencijos, stažuotės 

užsienyje, išvažiuojamieji užsiėmimai, konkrečių projektų sprendimai);  

- Sprendimų priėmimo, įgūdžių ugdymo aktyvūs metodai (situacijų nagrinėjimas, vaidmenų žaidimai, imitavimo 

pratybos); 

- Įsitikinimų ir pažiūrų formavimo psichologiniai-emociniai metodai (viešas pasisakymas, psichodiagnostikos 

metodai, grupės elgsenos imitavimo pratimai, nagrinėjantys problemas psichologiniu aspektu) (Tammi, 2006).  

Darbuotojų mokymas/sis organizacijoje , neatsiejamas nuo technologijų, kurios vis tobulėja ir plinta. 

Technologijomis grindžiamą mokymą/si organizacijoje nagrinėja Teresevičienė ir kt.(2015) 

Siekiant palyginti darbuotojų mokymo/si organizavimą skirtingo tipo organizacijose 2018 m.  vasario mėnesį buvo 

atliktas pusiau struktūrizuotas interviu skirtingo tipo organizacijose: trijose privataus kapitalo įmonėse ir trijose 

valstybinėse (biudžetinėse) organizacijose. Buvo apklausti įmonių vadovai (1), personalo specialistai (3) bei skyrių 

vadovai (3). Atliekant latentinę kokybinio turinio analizę, darbuotojų mokymo/si organizavimo temoje nustatytos 4 

kategorijos ir 13 subkategorijų. 

Pirmojoje kategorijoje analizuojami darbuotojų mokymo/si proceso organizaciniai principai (1 lentelė). Tyrimo 

rezultatai rodo, jog privataus kapitalo įmonėse akcentuojama darbuotojų mokymo/si reikšmė ir būtinybė, o darbuotojų 

mokymas/is organizuojamas visose organizacijos grandyse pabrėžiant komandinį mokymą/si. Valstybinėse 

organizacijose profesinis tobulėjimas ir mokymasis yra darbuotojo individualus reikalas. Darbuotojui suteikiama 

atsakomybė pačiam rūpintis savo  tobulinimusi ir kvalifikacinių reikalavimų vykdymu pagal einamas pareigas.  

Privačiose įmonėse dažniau nei valstybinėse informavimas apie naujus mokymus vyksta organizacijos viduje, 

asmeniškai bendraujant su darbuotoju, siekiant labiau jį pažinti ir parinkti tinkamą mokymo/si būdą ar metodą. Tiek 

valstybinėse, tiek privataus kapitalo įmonėse darbuotojai į mokymus atrenkami svarstant kiekvieno darbuotojo norą, 

galimybes bei turimas žinias. 
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1 lentelė: Darbuotojų mokymo proceso organizaciniai principai 

Subkategorija 
Patvirtinantys pavyzdžiai 

privataus kapitalo organizacijos (R1-R3) valstybinės organizacijos (R4-R6) 

 

Atžvalga į 

darbuotojų 

kategorijas 

R1:...jeigu kuri nors iš grandžių nesimoko ar yra 

silpna, tai tokia ir visa organizacija. Todėl tikrai 

labai svarbu tą mokymąsi vykdyti per visas 

grandis. 

R2: Važiuoja visa komanda, kuriai reikia 

apsimokinti. 

R3: ...mokymai organizacijoje,  apima visus 

darbuotojus,….., kiekvienam specialistui pagal jo 

specialybę, pagal jo poreikius. 

R3: ...tas žinias kurias perima administracija, tas 

turi perduoti gamybos darbuotojams  

R5: ...patys atsirenka ir teikia 

pageidavimus savo tiesioginiam vadovui. 

R5: ...yra nustatomi darbuotojų 

kvalifikaciniai reikalavimai kiekvienai 

pareigybei, 

R6: ...mokymai yra privalomi dėl darbo 

saugos, pinigų plovimo kontrolės, 

užtikrinimo. Nuolat vykdomi mokymai 

naujiems darbuotojams, supažindiname su 

įmone, jos teikiamomis paslaugomis.  

skaidrumo   

R6: ...dalyvauja visi galintys ir norintys 

Darbuotojų 

informavimas 

apie 

organizuojamus 

mokymus 

R1: Tai darome per visuotinius susirinkimus, kas 

mėnesį, kurie yra rengiami. Jeigu tai konkretesnė 

informacija su datom, tada skelbimų lentose 

iškabiname. 

R2: Tai vyksta padalinio viduje, mes mokymai 

būna atrinkti kiekvienam padaliniui, tas vyksta 

vidinėje komunikacijoje. 

R3: nurodomos naujienlaiškiuose arba 

asmeniškai susisiekia personalo vadybininkė 

R5: ...vidiniame tinkle, kuriame talpiname 

visa naujausią informaciją.  

R6:...datos skelbiamos intranete.....jeigu 

organizuojami mokymai vadovams, jie visi 

informuojami asmeniškai el.paštu.  

 

 

Darbuotojų 

atrinkimas į 

mokymus 

R1: pagal tai kokie yra darbo rezultatai, pagal 

užimamas pareigas, pagal darbuotojo norą 

mokintis.  

R2: individualios situacijos, kiek ir kam 

kompensuos, bet tokios galimybės yra. 

R3: pat yra anketos po buvusių mokymų 

pildomos,..., kam dar būtų naudingi panašios 

krypties mokymai 

R4: Jeigu jau mokytojas susirado sau 

tikslingus mokymus, tai dažniausia jis yra 

išleidžiamas 

R5: Patys atsirenka ir teikia pageidavimus 

savo tiesioginiam vadovui. 

R6: ...į mokymus siunčiami pagal padalinių 

vadovų rekomendacijas, kam kokių žinių 

trūksta, ar kas gali. 

Darbuotojų mokymo/si motyvacijos subkategorijos pateiktos 2 lentelėje. Tyrimo rezultatai rodo, jog privačiose 

įmonėse darbuotojo skatinimo mokytis būdai konkretesni, darbuotojai skatinami tobulėti įmonės viduje, o bet kokia 

iniciatyva, rodanti darbuotojo norą tobulėti yra vertinama. Valstybinėse įstaigose skatinimas mokytis suprantamas kaip  

galimybė studijas derinti su darbu. Tiek valstybinės, tiek privačios įmonės suteikia savo darbuotojams galimybę kilti 

karjeros laiptais, tačiau valstybinėse organizacijose darbuotojams neužtenka turėti reikiamas kompetencijas bei 

potencialą, o būtinas konkretus išsilavinimas ir kvalifikacija norint gauti aukštesnes pareigas. Privataus kapitalo įmonėse, 

priešingai nei valstybinėse, nereikalaujama oficialaus mokslo baigimo pažymėjimo, o darbuotojo tobulinimasis bei 

kvalifikacijos kėlimas organizacijos viduje sąlygoja didesnį atlyginimą. Tiek valstybinėse, tiek privataus kapitalo įmonėse 

darbuotojai gali tikėtis mažesnės ar didesnės finansinės pagalbos ir darbdavio paramos.  

Tyrimo rezultatai rodo, jog darbdaviai susiduria su darbuotojų nenoru mokytis. Ši problema tiek privačiose, tiek 

valstybinėse organizacijose yra silpnoji mokymo/si organizavimo dalis. Darbuotojų pasyvumas mokslams ir naujovėms 

įmonėms yra suvokiama, bet sunkiai sprendžiama sritis. 
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2 lentelė: Mokymosi motyvacija 

Subkategorija 
Patvirtinantys pavyzdžiai 

privataus kapitalo organizacijos (R1-R3) valstybinės organizacijos (R4-R6) 

Darbuotojų 

skatinimas 

mokytis 

 

R2: Savarankiškam mokymosi skatinimui yra 

naudojamos kaip tokios iniciatyvos.....jam 

suteikiama galimybė nueiti pasižiūrėti kas 

vyksta tame departamente, pasikalbėti su 

vadovais ir darbuotojais, pasižiūrėti kokių 

jam trūksta žinių ir ką laisvu laiku galėtų 

tobulinti, kad pereitų į tą departamentą. 

R4: ...kurie yra ir studentai, t. y. 

besimokantys, tai sudaroma tokia galimybė 

R4: ...kiekvienas mokytojas yra skatinamas 

ieškotis mokymų pats, asmeniškai, 

individualia 

R5: ...palaikome darbuotojus siekiančius 

aukštojo mokslo, sudarome visas sąlygas 

derinti darbą su mokslais.  

Karjeros 

galimybės 

R1: ...judėjimas įmonės viduje tikrai vyksta, ir 

žmonėms tokia galimybė yra suteikiama 

R2: ...pirmiausia prioritetas teikiamas 

vidiniams.....Ieškome išorinių tik tokiu atveju, 

jei nerandame atitinkamos kompetencijos 

arba žmogaus su potencialu iš vidaus. 

R3: ...priimtas žmogus be patirties, 

besimokantis bei turėdamas mokymus pačioje  

įmonėje, gali vėliau eiti kvalifikuotas pareigas 

R5: Reikalavimai naujoms pareigoms yra 

visiems vienodi 

R5: Kiekvienas mūsų darbuotojas kaip 

valstybės tarnautojas turi teisę į karjerą, tiek 

vertikalią tiek horizontalią. 

R6: . Mes vertiname jų patirtį, jų lojalumą 

įmonei, bei visokeriopai skatiname jų 

karjeros galimybes. 

 

Didesnio 

atlyginimo 

galimybė 

R1: ...turim vidinę kvalifikacinę sistemą, tai 

yra kuo aukštesnė yra apginama kvalifikacija, 

tuo didesnis darbo užmokestis. Taip žmonės 

yra daugiau suinteresuoti daugiau uždirbti 

nori mokintis, tobulėti ir tą daro 

R5: Skatiname mokymąsi per atlyginimų 

indeksavimą 

Finansinis 

besimokančiųjų 

rėmimas 

R1: Jeigu tas, kuris pats tobulėja, pats 

mokosi, tam stengiamės suteikti ir mes 

galimybę daugiau pasimokinti ir įmonės 

lėšomis gauti tam tikrų žinių. 

R2: Jeigu žmogus pagrindžia ir nori 

studijuoti...., tai darbdavys (jeigu tai yra 

pagrindimas ir nauda verslui) -  dalį 

universiteto studijų kompensuoja. 

R4: Jeigu jau mokytojas susirado sau 

tikslingus mokymus, tai dažniausia jis yra 

išleidžiamas, yra apmokami tie mokymai. 

Jeigu labai brangūs, tai atsižvelgiant į 

biudžetą, lėšų likutį bent jau pusę kainos 

tikrai apmokama, kartais ir visi mokymai 

apmokami 

 

Darbuotojų 

nenoras mokytis 

R1: ...pastebiu, kad reikia žmones raginti, 

skatinti, užvesti ant kelio ir galima sakyti, 

spausti reikalauti, kad jie patys ugdytųsi,, 

R1: ...tikrai ne visi darbuotojai tai supranta, 

sakyčiau ne maža dalis tikisi, kad mokymasis 

ir tobulėjimas darbinėje arba profesinėje 

srityje, labiau turi būti paremtas įmonės 

organizuojamais mokymais 

R3: Galbūt skatinti, prašyti mokytis 

darbuotojų reikia daugiau ir net aktyviau. 

Reikėtų tam dėmesio skirti daugiau ir 

sudėlioti tam tikrą programą, ją padaryti 

visiems prieinamą ir matomą, kad matytų 

kokie jie organizuojami, gal tada atsirastų 

daugiau suinteresuotų mokytis darbuotojų. 

R4: ...dažnas atsakymas būna, man jau nieko 

nebereikia, aš jau viską žinau ir į jokius 

mokymus aš neisiu. 

R4: ...jų tikslas yra arba išdirbti iki pensijos 

arba dirbti minimaliu krūviu, nes jau jam 

užtenka, jis yra pavargęs ar kas kita. Tikrai, 

tokių problemų turim. 

 

Tyrimas rodo, jog įmonės informaciją apie organizuojamus darbuotojų mokymo/si kursus, seminarus, parodas ar 

kitas naujoves gauna iš tokias paslaugas teikiančių įmonių ir jų atstovų. Valstybinėse organizacijose savo mokymu turi 

būti suinteresuotas pats darbuotojas, tad visą informaciją dėl mokymų turi susirasti pats bei nuspręsti, kokius mokymus 
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rinktis. Priešingai valstybinėms, privačiose organizacijose sprendimus dėl darbuotojų mokymo/si priima vadovai. Nerasta 

skirtumų tarp valstybinių ir privačių organizacijų pasirenkant mokymų mentorius.  Dažniausiai tai būna tam tikrų 

mokymo skyrių, grupių nariai, tiesioginiai vadovai ar bendradarbiai (3 lentelė). 

 

3 lentelė: Mokymų pasirinkimas 

Subkategorija 
Patvirtinantys pavyzdžiai 

privataus kapitalo organizacijos (R1-R3) valstybinės organizacijos (R4-R6) 

Informacijos 

apie mokymus 

rinkimas 

 

R1: ...įmonės atsiunčia mums bukletus, 

informaciją 

R3:...daugiausiai nurodomos 

naujienlaiškiuose arba asmeniškai susisiekia 

personalo vadybininkė  

R3: ...kartais tai pasiūlo įrangos atstovai į 

organizuojamą parodą 

R5: Savo kvalifikacija, jos tobulinimusi bei 

kėlimu rūpinasi patys darbuotojai. 

R5: ...domisi ir ieškosi patys 

R4: ...dažnai tokie pasiūlymai gaunami pas 

mus, tai pirmiausia eina nuo manęs, paskui į 

skyrių vedėjus, skyrių vedėjai paplatina 

informaciją mokytojams ir tada renkame 

pageidaujančius 

Mokymų 

mentoriai 

 

R1: ...atėjęs naujas darbuotojas, gauna jam 

priskirtą mokytoją, 

R1 Operacions Exelens,, kuri važiuoja po 

skirtingus fabrikus grupės, rengia įvairius 

mokymus. Įmonės viduje patys rengiame LYYN 

mokymus ir vadovavimo mokymus ir 

įvairiausias kitokias veiklas. 

R2: ...kiekvienas departamentas turi atskirus 

mokymo specialistus 

R2: ...jiems paskiriamas mentorius. Tai 

dažniausiai iš jų komandos žmogus, kuris 

panašioje srityje dirba ir tada augina tą 

žmogų, suteikdamas visus mokymus. 

R3: ...mokymams vedant vidurinės grandies 

vadovams. 

R5: Paskiriamas mentorius, dažniausiai 

analogiškas pareigas einantis darbuotojas 

arba tiesioginis vadovas.  

R6: Mokymai vyksta mokymo centruose mažose 

grupėse. Paskaitas veda mokymo centro 

paskirti mokytojai.   

Analizuojant mokymo/si būdus, nustatyta, jog privataus kapitalo įmonių vidiniai mokymai yra įvairesni, 

kuriamos vidinės mokymų grupės, padaliniai. Valstybinėse įstaigose mokymai vykdomi paprasčiau. Dėl patogumo 

darbuotojams mokymas/sis abiejų tipo organizacijose dažnai vyksta įmonės teritorijoje, darbuotojams artimoje aplinkoje, 

o darbuotojų vidiniai mokymai būna organizuojami po išorinių mokymų vadovams, kurie savo naujas žinias perduoda 

darbuotojams. Dažniausias vidinių mokymų būdas yra dalijimasis patirtimi. Tai mokymo/si būdas, reikalaujantis 

mažiausių išteklių. Privataus kapitalo įmonės organizuoja įvairesnius išorinius mokymus. Galima daryti prielaidą, jog 

tam turi įtakos mokymų kaina. Valstybinėse organizacijose mokymai perkami per viešuosius pirkimus, kas reiškia 

mažesnį mokymų pasirinkimą dėl didelės jų kainos. Abiejų tipų organizacijose naudojami tokie mokymo/si metodai kaip 

paskaitos, seminarai, dalijimasis patirtimi bei stebėjimas. Taip pat pastebimas  mokymas/is pasitelkiant technologijas, e-

mokymus. 
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4 lentelė: Mokymo/si organizacijose būdai 

Subkategorija 
Patvirtinantys pavyzdžiai 

privataus kapitalo organizacijos (R1-R3) valstybinės organizacijos (R4-R6) 

Vidiniai 

mokymai 

R2: ...grįžtamojo ryšio teikimas, lyderių 

tobulinimo, tai tokie mokymai yra jau 

etatiškai, tik šiek tiek tobulinami įtraukiant tiek 

išorinius mokytojus, tiek vidinius 

R2: Turime 7 kompetencijų centrus. Tai atskiri 

padaliniai susikūrę savo kompetencijų centrus.  

R2: Taip pat yra skirtingi tam tikrų sričių 

universitetai, akademijos, kai žmogus pradėjęs 

be patirties dirbdamas savo srityje,  gali 

mokintis ir augti toje akademijoje, stiprinti 

savo žinias ir augti 

 R3: Vidiniai mokymai daugiau organizuojami 

po išorinių, arba kai jų reikia dėl tam tikrų 

priežasčių,  

R1: Organizuojam ir vidinius mokymus, 

dalyvaujam ir įvairiuosiuose klubuose. turime 

grupės vidinę mokymo organizaciją,, 

R6:...komanda kuri dalinasi patirtimi ir savo 

žiniomis. 

R4: ...atvyksta lektoriai pas mus ir mokome 

pačioje organizacijoje. Darbuotojui niekur 

nereikia vykti, viskas vyksta čia. 

R6: ...įmonėje nuolat vyksta darbuotojų 

mokymas 

R4: Vidinių mokymų vykdymas ir užtikrinimas 

yra mūsų silpnoji vieta. 

R6: Mokymai vyksta mokymo centruose 

mažose grupėse. Paskaitas veda mokymo 

centro paskirti mokytojai.  Taip pat padalinių 

ar skyrių vadovu pageidavimu vyksta mokymai 

susirinkimų metu, kai dalijamasi savo patirtimi 

R4:...gerosios patirties sklaida. 

R6: Kiekvienas regionas turi savo mokymų 

grupes. 

Išoriniai 

mokymai 

R1: Man tenka dalyvauti gamybos vadovų 

klube. Žinoma, direktorius, įmonės direktorius 

dalyvauja įmonių vadovų klube, 

R3:...išvažiuoja į pasaulines parodas į 

Vokietiją, Anugą, kitais metais į Paryžių į 

Sealą. Kitų kvalifikacijų darbuotojai taip pat 

išvažiuoja, kas susiję su technika,  

R3: kursai, parodos 

R4: ...stažuotės 

R4: ...yra projektai, tarptautiniai projektai, 

profesijos mokytojų mokymai 

 

Mokymo/si 

metodai ir 

formos 

R3:...bendrai organizuojamais kursais... 

...daugiausiai kursai, parodos......seminarai... 

R1: vidiniai mokymai, išoriniai mokymai, 

konferencijos, įvairūs klubai, saviugda ir 

dalijimasis patirtimi įmonės viduje.  

R3:patirtis gali būti įgyjama vidinių mokymų 

metu, 

R1: taip pat gauna informaciją tiek 

elektroninėje laikmenoje USB rakte, tiek gali 

gauti atspausdintą informaciją su kuria 

susipažįsta ar darbe ar laisvu nuo darbo metu, 

gali skaityti, kad ir namo parsinešęs...... Mes 

labai propaguojam perdavimą informacijos ir 

mokymą iš žmogaus žmogui, vidaus mokymus 

ir kaip ir mentorių kad kiekvienas gautų., kuris 

jam padėtų įsilieti įį įmonės veiklą sėkmingai. 

R2: suteikiama galimybė nueiti pasižiūrėti kas 

vyksta tame departamente 

 

R5: Seminarai, paskaitos, situacijų analizė, 

kursai, diskusijos. 

R6: vyksta mokymai susirinkimų metu, kai 

dalijamasi savo patirtimi, kaip pasiekti 

užsibrėžtų tikslų 

R6: Naujokams pirmiausiai suteikiame 

galimybę savaitę tiesiog stebėti kitų darbą,. 

R4:  kartą metuose darome respublikinę 

mokslinę konferenciją, kurioje mūsų 

darbuotojai skaito pranešimus ...... vyksta tas 

dalijimasis gerąja patirtimi 

R4:yra projektai, tarptautiniai projektai, 

profesijos mokytojų mokymai 

R6: Mokymai tampa vis mobilesni. 

Darbuotojus konsultuojame ne vien čia, 

mokymo centre, bet ir telefonu, el. paštu  net 

kartais ir vykstame į vietą. 

R6: nauja medžiaga, kuri jam užkraunama per 

jo darbo vietos kompiuterį 

R4: mokytojas savarankiškai ar savišvietos 

būdu tobulinasi tarkim, užsienio kalbą,   
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Išvados 

Išnagrinėjus mokymo/si organizavimo teoriją, daroma išvada, kad darbuotojų mokymo/si sėkmę lemia 

mokymo/si metodų atitikimas darbuotojo poreikius bei gebėjimus. Darbdavys nuolat turi rūpintis ne tik darbuotojų 

mokymo/si organizavimu, bet ir darbuotojų motyvavimu, o darbuotojų mokymą/si užtikrinti visose organizacijos 

grandyse.  

Lyginant privataus kapitalo ir valstybines (biudžetines) organizacijas paaiškėjo šie skirtumai:. 

• Privačios įmonės savo darbuotojų mokymui/si skiria daugiau dėmesio, mokymai yra įvairesni ir labiau 

orientuoti į naudą įmonei.  

• Privačiose įmonėse mokymai organizacijos viduje, padeda darbuotojui ne tik tobulėti, bet suteikia karjeros 

bei didesnio darbo užmokesčio galimybes. 

• Privačiose įmonėse darbuotojų mokymu/si rūpinasi darbdavys, o valstybinėse  už tai atsakingas pats 

darbuotojas. 
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Summary 

ORGANIZING OF EMPLOYEE TRAINING IN DIFFERENT TYPES OF ORGANIZATIONS  

Public and private companies have different interests and market situations. However, the importance of human resources, 

personnel training and education in the changes of the economy and the social and cultural environment remains a priority in different 

types of organizations. The aim of this study was to compare organizing of employee training in private and public organizations. 

Analysis of scientific literature, latent qualitative content analysis of qualitative research (interview) was performed.  

Scientific literature showed that the success of employee training is determined by the matching of training methods with the 

employee’s needs and abilities. The employer must constantly take care not to organize the training of staff, but also to motivate stall 

and to provide personnel training at all levels of organization. It was identified such differences of organizing of staff training in private 

and public companies: private companies pay more attention to the training of their staff; the training is more diverse and oriented 

towards the company/s benefits than in public company. In public company employee is responsible of his training himself. Training 

in private company provides opportunities of career and bigger wage.    

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Rita Mičiulienė, (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ELEKTRONINIO DIENYNO EDUKACINIŲ FUNKCIJŲ VERTINIMAS 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS LYGMENIU 

 

Rita Varnienė  
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Įvairios informacinės technologijos tampa neatskiriama kasdienės, darbo veiklos dalimi. Ugdymas mokyklose taip 

pat modernėja atsižvelgiant į informacinių technologijų naudojimą. Mokslinėje literatūroje randamas terminas 

technologijomis grįstas ugdymas. ,,Enciklopediniame kompiuterijos žodyne elektroninis mokymasis, ugdymas 

apibrėžiamas kaip mokymasis, kai jo efektyvumui didinti naudojamos informacinės ir komunikacinės technologijos 

(toliau IKT), t. y. informacinės technologijos, papildytos ryšio priemonėmis. Gali būti įvairių modelių: nuo tradicinio 

mokymosi, papildyto IKT, iki visiškai IKT pagrįsto ir vykstančio virtualiai sukurtoje aplinkoje” (Ignatova, Kurilovas, 

2012, 21). Ugdymo aplinka kinta priklausomai nuo technologijų raidos, todėl šiais laikais mokymuisi informacinės 

technologijos yra naudingos siekiant paversti mokymąsi inovatyviu (Targamadzė, 2015). Lietuvos mokyklose ugdymas 

vyksa pasitelkiant informacines technologijas šalia tradicinio ugdymo. IKT padeda bendrauti ugdytojui, ugdytiniams ir 

jų tėvams. Ugdytojas IKT pagalba stebi kiekvieno mokinio asmeninius sugebėjimus, pažangą, rengia užduotis, kurias 

reikia atlikti IKT pagalba. Mokiniams IKT grįstas mokymasis tampa įdomesniu, todėl paskatina jų motyvaciją mokytis. 

Technologijomis grįsto ugdymo turinys yra siejamas su ugdymo individualizavimu, įasmeninimu (Daukilas, 

Kasperiūnienė, 2014). Informacinės ir komunikacinės technologijos padeda kurta palankesnę ugdymo aplinką, kurioje 

įvertinama ir atsižvelgiama į kiekvieno mokinio poreikius, sugebėjimus. Elektroninis dienynas atsirado kaip nauja 

technologija, skirta IKT grįstam ugdymui. Elektroninis dienynas buvo sukurtas 2002 metais ir pirmą kartą įdiegtas 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Jis atsirado kaip kompiuterinis įrankis profiliuotų klasių moksleivių mokymosi ir 

lankomumo apskaitos problemoms spręsti.   

Tyrimo aktualumas ir darbo problema. Elektroniu dienynu Lietuvoje naudojasi dauguma mokytojų, mokinių 

ir tėvų todėl visų jų nuomonės yra labai svarbios vertinant elektroninio dienyno edukacines funkcijas, nes kiekviena pusė 

atskleidžia jai būdingus, aktualius aspektus. Darbo prolema įvardinama klausimu: kokios yra elektroninio dienyno 

edukacinės funkcijos ir jų problemos žvelgiant mokinių, mokytojų ir tėvų akimis? 

Tyrimo objektas – elektroninio dienyno edukacinės funkcijos. 

Tikslas – išanalizuoti elektroninio dienyno edukacines funkcijas ir jų problemas remiantis mokinių, mokytojų ir 

tėvų požiūriais. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti elektroninio dienyno įdiegimo priežastis. 

2. Atskleisti elektroninio dienyno svarbą, funkcijas, privalumus ir trūkumus. 

3. Įvertinti elektroninio dienyno edukacines funkcijas, jų problemas remiantis mokinių, mokytojų ir tėvų 

požiūriais. 

Tyrimo metodologija 

Tyrimas grindžiamas: 

1. Konstruktyvistine mokymo teorija, postuluojančia savarankišką žinių kūrimą, remiantis turima patirtimi; 

2. Humanistine pedagogika, leidžiančia suvokti savo problemas, prisiimti atsakomybę už veiklą; 

3. Holistine teorija, atskleidžiančia dalies ir visumos santykį, kuris konkrečiose situcijose leidžia pamatyti visumos 

pulsavimą. 

4. Idealistiniu požiūriu į IKT grįstą ugdymą. IKT grįsto ugdymo esmė – padėti ugdytiniui atverti duris į šį pasaulį, 

paversti universaliąsias idėjas savo sielos pasauliu, pačiam siekti mokymosi aukštumų pasinaudojant IKT. 

Tyrimo metodai: 

Teoriniai: mokslinės literatūros analizė, padėjusi išanalizuoti el. dienyno, kaip IKT grįsto ugdymo, priemonės 

reikšmę; modeliavimas, kurio rezultate sukurtas elektroninio dienyno edukacinių funkcijų modelis. 
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Elektroninio dienyno kaip edukacinės sistemos elemento samprata 

Elektroninio dienyno charakteristika 

Ugdymo samprata yra labai plati, nes apima ne tik tam tikro dalyko žinių mokiniui perdavimą, bet ir emocijų, 

bendravimo, vertybių ugdymą. Mokytojai formuoja mokinių pasaulėžiūrą, tam tikras būdo savybes. Šiuolaikinė 

ugdymo samprata apima visa tai, kas turi įtakos vaiko asmenybės formavimuisi: pradedant emocijomis, bendravimu, 

vertybėmis, ir baigiant mokslo dalykų gebėjimais (Motiejūnienė, Žadeikaitė, 2009). Mokytojas yra suinteresuotas ne tik 

žiniomis, o ir tuo, kaip mokinys, veikiamas žinių, tampa žmogumi. Žinios nutiesia tiltą į daugelį dvasinių vertybių - 

teisingumą, sąžiningumą, gerumą (Kuzminskis, 2013). Atsižvelgiant į tai, mokinys mokykloje turi būti vertinamas ne 

tik pagal mokslo dalykų žinių įsisavinimą, bet ir jo elgesį. IKT priemonės padeda vertinti mokinio rezultatus ir elgesį. 

Šiuolaikinis ugdymas yra grindžiamas IKT priemonėmis, kurios prisideda prie edukacinių funkcijų įgyvendinimo. 

Edukacinės sitemos elementus galima matyti 1 paveiksle. 

1 pav. Edukacinė sistema 

Atsižvelgiant į IKT panaudojimą, A. Targamadzė ir R. Petrauksienė (2010) siūlo pripažinti, kad tradicinis 

mokymasis tampa elektroniniu, kai mokymosi procese: naudojamos e. skaidrės, e. medžiaga ir internetiniai šaltiniai; 

kompiuteris naudojamas kaip mokymosi priemonė informacijos paieškai ir apdorojimui; dalis mokymosi ir vertinimo 

vyksta virtualioje erdvėje. Viena iš tokių priemonių yra elektroninis dienynas. 

 

2 pav. Elektroninio dienyno charakteristika 

Elektroninis dienynas Lietuvoje pakeitė spausdintas pažymių knygeles, spausdintus mokytojų dienynus. 

Elektroniniai dienynai buvo pradėti diegti Lietuvoje nuo 2002 metų. Labai svarbu pažvelgti į elektroninį dienyną kaip į 

edukacinių funkcijų tobulinimo priemonę. Elektroninio dienyno tema domėjosi daugelis Lietuvos ir užsienio šalių autorių, 

iš kurių galima paminėti: P. Pečiuliauskienė, V. Pipirienė (2008); V. Chreptavičienė (2010); P. Sychitkokhong (2010); 

M. Warren, S. Hong ir kt. (2010); G. Česonytė (2012); S. Kuzminskis (2013); L. Žadeikaitė, R. Gulbinas (2014); S. 

Maleronkaitė (2016); G. De Vita, P. Case (2016).  

Elektroninis dienynas yra kaip mokyklos bendradarbiavimo, informacijos perdavimo priemonė, nes jame 

pateikiami visi duomenys apie mokinio ugdymą. Elektroninio dienyno charakteristiką galima matyti 2 paveiksle. 

Ugdytojas

Ugdytinis

Ugdymo turinys, tikslai, uždaviniai, priemonės
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Ugdymo procese vyksta technologinių priemonių efektyvumo paieška, kurios metu atrandamas el. Dienynas.  

Elektroninis dienynas mokymosi procesus paverčia rezultatyvesniais. Talpinant informaciją į elektroninį dienyną, 

padaroma mažiau klaidų, tėvai gauna tikslesnę informaciją (Kuzminskis, 2013). 

Elektroninio dienyno diegimo mokyklose priežastys 

Elektroninio dienyno diegimo prielaidos yra praktinės: operatyviai gaunamos informacijos apie mokinių pažangą 

ir pasiekimus poreikis, geros technologinės prielaidos naudoti informacines ir komunikacines priemones bei 

technologijas, vis didėjantis mokinių tėvų (globėjų) išvykimas dirbti į užsienį, vis didėjantis žmonių skaičius, kurie 

naudojasi internetu, bei kitų šalių patirtis. Pavyzdžiui, JAV turi gerai išvystytą elektroninio vertinimo sistemą. Vienas 

populiariausių nemokamų elektroninių dienynų yra JAV sukurtas „engrade“, kuris vienija 3 milijonų vartotojų 

bendruomenę. Elektroninis dienynas yra tarsi bendradarbiavimo ir mokyklos bendruomenės švietimo priemonės 

(Rinevienė, 2012).  

Elektroninis dienynas atlieka tėvų švietimo funkcijas. Pedagoginis tėvų švietimas - aktyvi kryptinga edukacinė 

veikla, siejama su sąmonėjimu, tinkamu savo, kaip ugdytojo, vaidmens suvokimu, gebėjimu konstruktyviai mąstyti, 

elgtis, konkrečių kompetencijų įgijimu. Šio švietimo tikslas yra sėkminga vaiko socializacija, pasiekiama gerinant tėvų 

švietimo kokybę bei partnerystę su jais. Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas lemia vaiko pasiekimus, rezultatus. 

Mokytojai  gali  gauti  naudingos  informacijos  iš  tėvų  tirdami  vaiko  nesėkmių  priežastis,  ieškodami  veiksmingesnių  

poveikio  metodų,  kreiptis  į  tėvus  pagalbos  įgyvendinant  savo  mokomuosius  ir  auklėjamuosius  tikslus. Elektroninis 

dienynas yra naudingas visai mokyklos bendruomenei: tėvams dėl informacijos, švietimo apie ugdytojų pareigas, 

bendradarbiavimo su mokytojais; pedagogams – dėl informacijos apie mokinį rinkimo, lengvesnės analizės apie mokinio 

gabumus ir pan.; mokiniams el. dienynas skatina motyvaciją mokytis. Šiuolaikinio ugdymo tikslas - ne vien suteikti 

dalyko žinių ir išugdyti gebėjimus, bet visų pirma - motyvuoti mokinį sąmoningai mokytis visą gyvenimą ir ugdyti savimi 

pasitikintį, atsakingą, kompetentingą asmenį (Targamadzė, 2010). Teigiamą mokinių požiūrį į mokymąsi lemia mokslo 

žinių, bendražmogiškųjų vertybių, praktinių ir teorinių mokėjimų bei įgūdžių reikšmingumo supratimas ir noras juos įgyti 

(Birgelytė, 2012). Todėl, būtini geri ugdytinių ir ugdytojo santykiai grindžiami tarpusavio supratimu ir pasitikėjimu, 

tinkamu visų ugdymo dalyvių elgesiu. Elektroninis dienynas skatina mokinių motyvaciją mokytis, nes jo dėka vis 

mokyklos bendruomenė dalyvauja ugdymo procese, ir mokiniui išsivysto bendruomeniškumo jausmas, atsakomybė prieš 

kitus mokyklos bendruomenės narius, pareiga siekti kuo geresnių mokymosi rezultatų. 

Elektroninio dienyno mokyklose priežasčių yra daug: informacijos operatyvaus perdavimo poreikis, teisingos 

informacijos pateikimas, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo siekis, informacijos apie vaiko vertinimą prieinamumo 

didinimas, ypač šiais laikais, kai daugelis tėvų yra išvykę į užsienį, ekonomiškumas, kuomet sutaupoma popieriaus, darbo 

laiko, geroji kitų šalių patirtis bei bendra ES švietimo politika, kurioje elektroninis dienynas laikomas pažangiu vertinimo 

sistemos rodikliu. Didžioji dalis visuomenės turi internetą netgi savo telefonuose, tad elektroninio dienyno pagalba 

informacija pasiekiama tėvams esant bet kurioje vietoje. Tinkamas mokyklų aprūpinimas informacinėmis 

technologijomis taip pat yra viena iš elektroninio dienyno diegimo priežasčių, nes stengiamasi išnaudoti technologijų 

teikiamą naudą. 
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Elektroninio dienyno edukacinės funkcijos 

Žodis edukacija Lietuvių kalbos žodyne apibrėžiamas kaip vertinys iš lotynų kalbos, reiškiantis auklėjimą, 

lavinimą, švietimą. Edukacines funkcijas galima apibrėžti kaip priemonių, skatinančių mokinių auklėjimą, lavinimą ir 

švietimą, visumą.  

 

3 pav. Edukacinės veiklos funkcijos 

Edukacinė aplinka - tai dinamiška mokymo ir mokymosi erdvė, sukurta ir veikiama edukatoriaus bei sąlygota 

edukacinio tikslo, jį atitinkančio turinio bei jo įsisavinimą paremiančių metodų (Maleronkaitė, 2016). Edukacinė aplinka 

yra visos sąlygos (didaktinės, psichologinės, kompetencinės, materialiosios, organizacinės, sociokultūrinės), kurios 

kiekvienam mokiniui suteikia mokymosi galios ir turi įtakos jo pasiekimams. (Žadeikaitė; Gulbinas, 2014). Edukacija 

suprantama, kaip ugdymas, o ugdymo funkcijas galima matyti 3 paveiksle. 
Auklėjimo funkcija – tai mandagaus elgesio, etikos taisyklių diegimas. Ugdymas, visų pirma, atlieka auklėjimo 

funkciją. Pedagogai turi jaunus žmones išauklėti, t.y. suformuoti jų mandagų elgesį (Gedminienė, Gumuliauskienė, 2015). 

Lavinimo funkcija yra mokinio papildomų gabumų tobulinimas. Mokinio lavinimas – tai ugdymo dalis, mokinio 

papildomų gabumų, talentų ir įgūdžių formavimas, tobulinimas (Žygaitienė, Zokienė, 2010). Tinkamo socialinio elgesio, 

vertybių formavimas – tai mokyklos taisyklių laikymasis, lankomumas, pareigingumas. Mokinio ugdymas – tai žmogaus 

vertybių formavimas siekiant išmokyti žmogų elgtis pagal priimtas visuomenės normas (Žadeikaitė, Gulbinas, 2014). 

Informavimo funkcija pasireiškia informacijos teikimu mokyklos bendruomenei. Bendradarbiavimas yra informacijos 

apie mokinį, jo pasiekimus keitimasis, veiksmų nuoseklumas ir bendrumas. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas 

padeda sukurti tinkamą visapusišką ugdymo aplinką (Leliūgienė, Simanavičiūtė, 2010).  Tai galima pavadinti šeimos 

įtraukimo į ugdymą funkcija (Trakšelys, 2010). Šeimos technologinio ugdymo funkcija pasireiškia tuo, kad el. 

dienynas skatina tėvus naudotis internetu, prisijungti prie sistemos, ja naudotis. Duomenų apie ugdymą vadybos 

funkcija apima duomenų suvedimą, susisteminimą el. dienyne. Vertinimo  funkcija- tai informacijos apie mokinio 

pažangą ir jo pasiekimus, apibendrinimo procesas. 

Elektroninio dienyno funkcijas galima matyti schemoje, pateiktoje 4 paveiksle. 
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4pav. El. dienyno edukacinės funkcijos ir jas pagrindžiantys klausimai 

Elektroninis dienynas turi įtakos mokinių lankomumui ir jų mokymosi rezultatams, nes jis skatina tėvų, kaip ugdytojų, 

įsitraukimą į mokyklos gyvenimą (Česonytė, 2012) 

Šeimos įtraukimas į vaiko ugdymo procesą yra būtinas, nes tai suteikia geresnes galimybes tenkinti vaiko 

poreikius, tobulinti ugdymo(si) procesą. Gyvenime vis dažniaus atsiranda situacijų, kurias daug lengviau spręsti 

konsultuojantis ir bendradarbiaujant. Elektroninio dienyno pagalba tėvams yra teikiama visa informacija apie jų vaiko 

mokymąsi, elgesį mokykloje, jie informuojami apie planuojamus renginius, susirinkimus, gaunamos žinutės. Tai galima 

apibrėžti kaip tėvų švietimą apie tai, kad jie turi įsitraukti į vaiko ugdymą mokykloje, kad nuo jų priklauso vaiko 

mokymosi ir lavinimosi sėkmė. Pedagoginis tėvų švietimas - aktyvi kryptinga edukacinė veikla, siejama su sąmonėjimu, 

tinkamu savo, kaip ugdytojo, vaidmens suvokimu, gebėjimu konstruktyviai mąstyti, elgtis, konkrečių kompetencijų 

įgijimu. Šio švietimo tikslas yra sėkminga vaiko socializacija, pasiekiama gerinant tėvų švietimo kokybę bei partnerystę 

su jais. Ugdymo kokybę galima pasiekti nuolat puoselėjant tėvų pedagoginės kultūros lygį, kintant tėvų požiūriui, teikiant 

jiems žinių, konsultacijų, įtraukiant juos į konstruktyvią veiklą. (Leliūgienė, Simanavičiūtė, 2010). 
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Elektroninis dienynas kuria tinkamą edukacinę aplinką, jame pateikiama informacja apie mokinį tėvams, kurie 

gali skatinti vaiką siekti geresnių rezultatų, tinkamesnio elgesio. Pačius mokinius elektroniniame dienyne talpinama 

informacija ir jos prieinamumas tėvams taip pat skatina siekti geresnių ugdymo rezultatų. Elektroninis dienynas atlieka 

edukacines funkcijas, nes šviečia tėvus bei mokinius apie jų vaikų mokymąsi ir mokyklos veiklą. Elektroninis dienynas 

turi daug pranašumų prieš popierines pažymių knygeles. Elektroninis dienynas pasižymi galimybe tėvams visada pasiekti 

informaciją, kelio informacijos klastojimui užkirtimu, galimybe tėvams žinoti mokinio namų darbus, pateikiama 

nformacija apie atostogų grafikus, greitai gaunamais pranešimais nuo mokytojos, galimybe stebėti tėvų susipažinimo su 

informacija dažnumą, informacijos ilgaamžiškumu. Elektroninis dienynas savo informacijos turiniu skatina mokinius 

prisiimti atsakomybę už savo elgesį, mokymąsį, neišvengti tėvų reakcijos apie jų mokymąsi, todėl tai lemia geresnį 

lankomumą, geresnius mokymosi ir elgesio rezultatus. 

Išvados 

Elektroninio dienyno mokyklose priežasčių yra daug: informacijos operatyvaus perdavimo poreikis, teisingos 

informacijos pateikimas, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo siekis, informacijos apie vaiko vertinimą prieinamumo 

didinimas, ypač šiais laikais, kai daugelis tėvų yra išvykę į užsienį, ekonomiškumas, kuomet sutaupoma popieriaus, 

darbo laiko, geroji kitų šalių patirtis bei bendra ES švietimo politika, kurioje elektroninis dienynas laikomas pažangiu 

vertinimo sistemos rodikliu. Didžioji dalis visuomenės turi internetą netgi savo telefonuose, tad elektroninio dienyno 

pagalba informacija pasiekiama tėvams esant bet kurioje vietoje. Tinkamas mokyklų aprūpinimas informacinėmis 

technologijomis taip pat yra viena iš elektroninio dienyno diegimo priežasčių, nes stengiamasi išnaudoti technologijų 

teikiamą naudą. 

Elektroninis dienynas atlieka bendradarbiavimo tarp mokyklos bendruomenės narių gerinimo, skatinimo 

funkcijas, informacijos prieinamumo didinimo funkciją, lankomumo ir geresnių mokymosi rezultatų siekimo skatinimo 

funkciją, darbo našumo gerinimo funkciją. Elektroninis dienynas yra svarbi tėvų švietimo priemonė, kuri jiems diegia 

ugdytojų pareigas ir jų svarbą. Tyrimais įrodyta, kad elektroninis dienynas teigiamai veikia mokinių motyvaciją 

mokytis.  

Elektroninio dienyno pagalba yra mažinamas biurokratizmas, sutaupoma mokyklos sąnaudų. Pagrindinė išvada 

yra ta, kad elektroninis dienynas atlieka edukacines funkcijas visų mokyklos bendruomenės narių atžvilgiu. Elektroninis 

dienynas atlieka edukacines funkcijas, nes šviečia tėvus bei mokinius apie mokymąsi ir mokyklos veiklą.  

Pagrindinės edukacinės funkcijos, kurias atlieka el. dienynas, yra tėvų švietimas, mokinių švietimas, motyvacijos 

mokytis skatinimas, mokinių lavinimas, auklėjimas, tinkamo elgesio formavimas. Elektroninis dienynas turi daug 

pranašumų prieš popierines pažymių knygeles. Elektroninis dienynas pasižymi galimybe tėvams visada pasiekti 

informaciją, kelio informacijos klastojimui užkirtimu, galimybe tėvams žinoti mokinio namų darbus, pateikiama 

informacija apie atostogų grafikus, greitai gaunamais pranešimais nuo mokytojos, galimybe stebėti tėvų susipažinimo 

su informacija dažnumą, informacijos ilgaamžiškumu.  
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Summary 

EVALUATION OF THE ELECTRONIC DAY ENCODING FUNCTIONS AT THE SCHOOL UNIVERSITY 

LEVEL 

The content of technology-based education is associated with the individualization of education, personalization (Daukilas, 

Kasperiūnienė, 2014). Information and communication technologies help to create a more favorable educational environment that 

assesses and takes into account the needs and abilities of each student. An electronic blog has emerged as a new technology for ICT-

based education. The electronic diary was created in 2002 and first introduced in Kuršėnai Laurynas Ivinskis Gymnasium. It emerged 

as a computer tool for problem-solving learning and attendance for students in profiled classes. 

The relevance of the research and the problem. Since the electronic blog is a new area for student assessment, it is very 

important to evaluate its benefits and significance in comparison with grade books. Electronic blogging is used by all teachers, pupils 

and parents in Lithuania, therefore all their opinions are very important in assessing the educational functions of the electronic blog, 

since each side reveals its specific and relevant aspects. The problem of work can be defined by the question: what are the educational 

features and problems of the online Blogger in the eyes of pupils, teachers and parents? 

The object of the research is the educational functions of electronic blogger. 

The purpose is to analyze the educational functions and problems of the electronic blogger on the basis of pupils', teachers' 

and parents' attitudes. 

Research methods: 

Theoretical: analysis of scientific literature, which helped to analyze e-mail. The role of Blogger as an ICT-based education 

tool. 

Empirical: a questionnaire survey of the school community for the opinion of the respondents about the e-mail. Doing a 

Donnel's Educational Functions. 

The research sample and the research base.. The study took place in Kaunas city schools. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr .N. Čiučiulkienė (Aleksandro Stulginskio universitetas). 
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SURDOPEDAGOGO PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA 

PROBLEMINIO MOKYMOSI PROCESE 

 
Virginija Voznikienė 

Aleksandro Stulginskio Universitetas 

Įvadas  

Šiandien vyrauja labai tradicinė surdopedagogo samprata, jo kompetencijos išmanymas. Surdopedagogas 

susiduria su eile problemų. Svarbiausios iš jų komunikacinės: nesunorminta gestų kalba ir nepakankamas jos mokėjimas, 

nepakankamas dėmesys skiriamas plėtoti bilingvinį metodą; taip pat išryškėja nepakankamai pritaikytų mokymo 

priemonių kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, bei mokinių motyvacijos problemos. Surdopedagogui keliama gana 

svarbi, neretai sunkiai įgyvendinama užduotis: išmokyti mokinį sieti mokslą ir gyvenimiškas situacijas, žinojimą – su 

kryptingu veikimu. Kitais žodžiais tariant, jis turi ne atsieti veiklą mokykloje nuo veiklos už jos sienų, bet priešingai, 

mokymąsi organizuoti atliepiant realias gyvenimo situacijas (Brėdikytė, M., Petruskevičiūtė, A., 2015) 

Viena iš daugelio susidomėjimo PM priežasčių yra nusivylimas tradiciniais metodais, į paskaitą orientuotu, 

apibrėžtą žinių turinį perteikiančiu ugdymu.  Tačiau tam  mokytojas, surdopedagogas  privalo  tobulinti savo 

kompetencijas. Turimų nebeužtenka. Probleminis mokymasis yra edukacinė inovacija, pastaruoju metu sulaukianti 

nemažo aukštojo mokslo teoretikų ir praktikų dėmesio įvairiose šalyse. (Lenkauskaitė J., 2014).  

Šiuo metu daug diskutuojama apie probleminį mokymąsi. Literatūroje apibrėžiama probleminio mokymosi 

sąvoka, tačiau, pasak Savin-Baden (2014) mažai gilinamasi į iššūkius, kylančius, taikant šį mokymosi metodą. PM yra 

būdas valdyti didėjantį žinių, gaunamų mokykloje, turinį. PM leidžia ugdytis gebėjimus, kurie bus pritaikyti ne vienam, 

o keliems mokomiesiems dalykams. Žinių yra tiek daug, kad neįmanoma jų įsisavinti kaip iš anksto duoto turinio, taigi  

PM puikus būdas mokymosi procese – ne suteikti  turinį, o užtikrinti tinkamas sąlygas, kad mokiniai išmoktų valdyti savo 

žinojimą. Viena svarbiausių probleminio mokymosi ypatybių ta, kad besimokantysis pradeda spręsti problemą, 

neturėdamas iš anksto žinių, reikalingų jos sprendimui. Problemai išspręsti reikalingos žinios įgyjamos probleminio 

mokymosi proceso metu (Savin-Baden et al., 2004). PM yra charakterizuojamas kaip įgalinantis, įtraukiantis, 

komunikaciją ir socializaciją skatinantis procesas. Tai atspindi atliktas pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas ( 

angl.Action research), leidžiantį įtraukti besimokančius į aktyvų problemų sprendimą mokantis (Cohen, M., Morrison, 

K., 2007). Todėl ir keliamas klausimas: „Ar PM procese surdopedagogas gali tobulinti savo kompetencijas?“.Esant 

tokiai situacijai svarbu apžvelgti kokių reikiamų kompetencijų probleminio mokymosi diegimui surdopedagogas jau turi, 

o kokių trūksta, arba jos gana menkos dirbant su sutrikusios klausos mokiniais. Ši apžvalga gali išryškinti kai kurias 

metodines įžvalgas, kaip turėtų būti plėtojamos šios kompetencijos. 

Tyrimo objektas – surdopedagogo profesinių kompetencijų tobulinimas. 

Tyrimo problema  –   surdopedagogo kompetencijų plėtra PM procese. 

Tyrimo tikslas  –   išanalizuoti  surdopedagogo  profesinės  kompetencijos  plėtrą  probleminio mokymosi procese.  

Ypatingą dėmesį skiriant į surdopedagogo  komunikacinę ir didaktinę kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Identifikuoti probleminio mokymosi elementus bei požiūrį  į  mokymąsį.  

2. Išnagrinėti surdopedagogo ir ugdytinio komunikacijos problemą.  

3. Atlikti pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimą (action research).  

Tyrimo strategija: 

Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas. 

Tyrimo duomenų rinkimo metodai:  

1. Stebėjimas. 

2. Pusiau atviro tipo klausimynai. 

3. Dienoraščio analizė. 

4. Video medžiagos analizė. 

Tyrimo duomenų analizės metodai: 

1. Mokslinės literatūros analizė. 

2. Kiekybinė kokybinių duomenų turinio analizė. 

Sutrikusios klausos vaikų mokymo problematikos klausimai yra aktualūs visiems dirbantiems su šiais mokiniais. 

Pedagogai susiduria su sunkumais, šių vaikų mokyme. Kaip matoma, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymas Lietuvoje dar 



 435  

  

  

nėra plačiai nagrinėtas, analizuotas, tad šio tyrimo rezultatai galėtų papildyti negausias žinias apie kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų mokymą, bei galėtų iškelti naujus probleminius klausimus tolimesniems tyrimams kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų mokymo tema. Šiandien vyrauja labai tradicinė surdopedagogo samprata, jo kompetencijos išmanymas. 

Surdopedagogų darbo specifiką tyrinėję mokslininkai (Jakubsonė, 2009) teigia kad mokymo proceso metu 

surdopedagogas susiduria su eile problemų. Svarbiausios iš jų komunikacinės: nesunorminta gestų kalba ir nepakankamas 

jos mokėjimas, taip pat išryškėja nepakankamai pritaikytų mokymosi priemonių ir mokinių motyvacijos problemos. 

Norint spręsti šias problemas, reikėtų ieškoti naujų metodų ir technologinių priemonių, kurios padėtų plėtoti 

surdopedagogų kompetencijas.  

Spartėjant technologijų ir mokslo plėtrai, informacijos gausai, žinių reliatyvumui, globalizacijos procesų 

vystymuisi, kinta pasaulis. Pasauliui keičiantis, vis labiau aiškėja, kad šiame pokyčių sūkuryje neišvengiama ugdymo 

paradigmos kaita. Nors gyvenimo kokybė gerėja, tačiau mokyklose nemažėja mokinių, turinčių įvairių niaurologinių ar 

psichologinių problemų, turinčių vienokią ar kitokią negalią. Ugdydami tokius vaikus turime atsižvelgti jų individualius 

poreikius, galimybes. Kurtieji ir neprigirdintys vaikai taip pat yra priskiriami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

grupei. 

Šiame straipsnyje aptariamas vienas iš naujausių aktyvių mokymosi metodų, kuris dar sunkiai taikomas Lietuvos 

ugdymo institucijose, juolab su specialiųjų poreikių mokiniais (šiuo atveju kurčiais ir neprigirdinčiais). Tai probleminis 

mokymasis. Kaip pastebi Žibėnienė, G., Barkauskaitė, M. (2014) mes siekiame spręsti mokinių pasyvumo, nepakankamo 

susidomėjimo, mokymosi problemas. Todėl šiandien nepakanka vien tradicinio mokymosi, nes pamoka turi būti įdomi, 

sudominanti, suintriguojanti mokinį. Mokymasis turi būti skatinantis pažinti, atpažinti ir spręsti problemas. Todėl aktualu 

šiandien ne vien kalbėti apie probleminį mokymąsį, tačiau aktualu išsitirti kiek mes, pedagogai, esame kompetentingi 

diegti šį mokymosi modulį, kokias kompetencijas dar privalome tobulinti šio proceso kelyje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Problemų sprendimu grįsto mokymosi samprata (1) 

Dar viena populiari koncepcija, kuri grįsta konstruktyvizmo principais ( mokinys proceso metu konstruoja žinias 

ir sprendžia problemas. Ši samprata, tai tokia mokymosi strategija, kai mokinys konfrontuoja su problemomis. Jos 

įtraukia, nes yra gyvenimiškos, jam aktualios. 

Probleminis mokymasis gali būti taikomas labai įvairiai ir kūrybiškai, taikomos net kelios strategijos. Integruojami 

įvairūs mokymo ir mokymosi metodai. Mokytojas gali pasirinkti kada ir kokį modelį taikyti. Mokiniai gali patys kelti 

probleminius klausimus ir atpažinti problemą, arba mokytojas gali įvardinti problemą ir paskatinti mokinius ją išspręsti. 

Mokytojas turi aiškiai numatyti savo veiklos tyrimo schemą. Tyrime svarbūs visi dalyviai, kaip pastebi N.Bankauskienė 

et.al (2006, p.68) „visada figūruoja du subjektai: pedagogas tyrėjas, kuris ir tiria ir pats tobulina, ir pats mokosi iš savo  

veiklos, taip pat ir ugdytinis, kuris mokosi, gauna pagalbą ir, žengdamas tobulėjimo keliu, moko savo tyrėją pedagogą 

bei padeda jam susivokti tobulėjimo procese“ (2006). Anot N.Bankauskienės (2010) veiklos tobulinimo tyrimas bus 

sėkmingas jei: 1) tai komandinis darbas, 2) tai savimonės kėlimas, 3) tai pokyčių planavimas ir 4) tai problemų 

sprendimas.  

 

 

 

Problema

Rezultatas  

Supratimas
Išsprendimas 



 436  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Veiklos tyrimo proceso schema 

Vienas svarbiausių pedagoginės veiklos tyrimo bruožų, tai jo cikliškumas. Šį etapą L.Cohenas et al (2007) 

laiko itin svarbiu, nes jame iškelti tikslai, uždaviniai, probleminio klausimo formulavimas gali nulemti vykdomo tyrimo 

sėkmę ar nesėkmę. Anot N.Bankauskienės (2006) patarti gerai ištirti veiklos tyrimo aplinką, įvertinti tyrimo realizavimo 

trukmę, numatyti tyrimo imtį, išspręsti etikos klausimus, atlikti mokslinės literatūros analizę, numatyti būsimų metodų 

repertuarą. Tuomet pereinama prie tyrimo atlikimo.  

 

Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas 

1 lentelė. Pedagoginės veiklos tyrimo etapai KKNUC  

Eil. 

Nr. 

Tyrimo etapai Veikla 

1.  Mokslinės literatūros analizė. Mokslinės literatūros šaltinių paieška ir jų sisteminimas. 

Literatūros šaltinių turinio analizė. Mokslinė literatūra nagrinėta 

trijose srityse: 1. Probleminio mokymo(si) samprata; 2. Pedagogo 

kompetencijų analizė; 3.Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

ypatumai. 

2.  Atrinkti stebėjimui mokiniai. Dalyvauja 6 trečios klasės  x mokyklos mokiniai 

3.  Gauti vadovybės ir mokinių tėvų 

sutikimai. 

Raštiški sutikimai, kuriuose nurodyta kokiame tyrime dalyvaus 

mokiniai, kokie tyrimo tikslai, kur bus panaudoti duomenys. 

4.  Parengti PM modeliu grįsti pamokų 

planai. 

2017-12 / 2018 - 03 

5.  Pamokų rezultatų analizė, dienoraščio 

analizė. 

2017-12 / 2018 - 03 

6.  PM modelio plėtra ugdymo centre.  Į PVT (pedagoginės veiklos tyrimą) įsijungė 10 centro kolegių. 

7.  Kolegių pamokų refleksija (1). Koliagialus grįžtamasis ryšys 

8.  PM savo grupėje, stebint atrinktus 

mokinius. 

2017-12 / 2018 - 03 

9.  Dienoraščio analizė. 2017-12 / 2018 - 03 

10.  Kolegių pamokų refleksija (2).  Koliagialus grįžtamasis ryšys 

11.  Surdopedagogų kompetencijų plėtros 

situacija. 

KTA (analizuojama iš parengto ir atlikto pusiau atviro klausimyno) 

12.  Mokinių pažangos situacija. Stebėjimas, pokalbiai su šiuos mokinius ugdančiais pedagogais, 

anketinė apklausa tėvams. 
 

Klausimyno struktūra. Pagal Savin-Baden (2014), atsižvelgiant į probleminio mokymosi (PM) fenomeno sudėtingumą, 

pateikiamos trys pagrindinės PM charakteristikos: 
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• Turinio (curriculum) charakteristika, atskleidžiama klausimyno 6-7 pozicijose. (apibrėžia mokymosi turinio 

organizavimą probleminių sitacijų kontekste) 

• Veiklos charakteristika – 8-9 pozicijose. (apibrėžia edukacinės, mokymąsį įgalinančios, aplinkos kūrimą). 

• Rezultatų charakteristika – 10-11 klausimyno pozicijos. (akcentuoja PM kontekste įgytų kompetencijų kokybę, 

mokymosi inspiruotą asmenybės tobulinimo motyvaciją). 

Todėl klausimyno struktūra komponuiojama sekančiai: 

Klausimynas sudarytas  iš 11 pozicijų (pusiau atvirų klausimų):  

1-5             (bendrieji: amžius, stažas, kvalifikacinė kategorija...)  

6-9             (TM ir PM  aspektai) 

10-11         (TM ir PM  paradigmų raiška)  

Tyrimo imtis 

• Tyrimas atliekamas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. 

• Tyrime dalyvauja 6 trečios klasės mokiniai (visi mokiniai yra su specialiaisiais ugdymosi poreikiais). 

• Anketinėje apklausoje dalyvauja 16 respondentų (6 mokinių tėvai ir 10 pedagogų). 

Tyrimo imtis – patogioji, tyrimas atliktas x centre, tyrime dalyvauja  6  x klases mokiniai ir 10 x pedagogų. Klausimyne 

pateikti atsakymai analizupojami kiekybinio turinio analizes principu. Surdopedagogų atsakymai anlaizuojami kiekybinės 

turinio analizes principu. Tyrimo metu respondentams (visi surdopedagogai) buvo išdalinti pusiau atviro tipo 

klausimynai, kuriuos pildydami privalėjo reflektuoti savo veiklą, išsakyti asmeninį požiūrį apie tradicinio ir probleminio 

mokymosi skirtumus, įvertinti kokių profesinių kompetencijų reikia suropedagogui, kad sėkmingai galėtų taikyti 

probleminio mokymosi modelį savo darbe. 

Kiekybinė turinio analizė (KTA) 

Taikant KTA galima vadovautis indukciniu (lot. inductio – paskatinimas, įvedimas) arba dedukciniu (lot. deductio 

– išvedimas) požiūriu, tai lemia atliekamo tyrimo tikslas. Kadangi pasitinktas mažai nagrinėtas reiškinys, kaip 

surdopedagogo kompetencijų plėtra diegiant PM, dar nepakanka turimų žinių, arba jos pernelyg fragmentiškos, tai 

taikomas indukcinis KTA metodas (Lauri ir Kyngas, 2005). Anot S.Sabaliausko (2017) atliekant indukcinę KTA, nuo 

atskirų, pavienių atvejų, einama link apibendrinimo – bendrų žinių ir išvadų (Chinn ir Kramer, 1999).  

Tyrimo situacijos aprašymas. Rengiantis šiam tyrimui buvo numatyta išsiaiškinti ką pedagogai žino apie tradicinio 

mokymosi ir probleminio mokymosi skirtumus. Pateikiant pirmąjį klausimyną (pilotinė apklausa) buvo prašoma atsakyti 

remiantis turimomis žiniomis, neanalizuojant pedagoginės literatūros, galvojant apie asmeninę patirtį ir metodus, kuriuos 

surdopedagogai taiko kasdieniame darbe. Respondentai atsakė, tačiau buvo suintriguoti, nes dažnas negalėjo aiškiai 

išskirti šių dviejų mokymo paradigmų skirtumų. Sekantis, pusiau atviras klausimynas buvo pateiktas po mėnesio ir 

pedagogams buvo leista daugiau dėmesio skirti apmąstymams, refleksijai, buvo duota daugiau laiko duomenims pateikti.  

Atlikus respondentų atsakymų analizę buvo išskirtos dvi mokymo paradigmų raiškos: tradicinio mokymo 

paradigma ir probleminio mokymo paradigma. 

Respondentų atsakymai suskirstyti į reikšminius vienetus, nes grupuojami tiriamųjų komentarai išplėtojo atskiras 

kategorijas. Toliau kiekvienos kategorijos citatos sugrupuotos pagal subkategorijas. 
 

Tradicinio mokymo paradigmos raiška 

Išskirtos 3 kategorijos: 1) mokymas nukreiptas į teorinių žinių formavimą (149 citatos); 2) mokytojo veiklos 

(150 citatų)  ir 3) mokymasis mokytis (50 citatų). Surdopedagogų atsakymai sugrupuoti kokybines temines kategorijas, 

kategorijos koduojamos ir pateikiama jų statistinė raiška. Iš viso užfiksuota 350 citatų. 

Pirmojoje kategorijoje išskiriamos 8 subkategorijos ( 1.1. Mokytojas dėsto; 1.2.Mokinys pasyvus; 

1.3.Žinių įsiminimas; 1.4.Pasyvus turinys; 1.5.Mokytojas aktyvus; 1.6.Susisteminta mokomoji medžiaga; 1.7. 

Kūrybiškumo stoka; 1.8.Silpna tarpdalykinė integracija.) 

Antrojoje kategorijoje išskiriamos 9 subkategorijos (2.1.Žinių įtvirtinimas; 2.2.Individualus darbas; 2.3.Mokytojo 

užduotys; 2.4.Žinių vertinimas; 2.5.Mokiniai nori geresnio įvertinimo; 2.6.Silpna motyvacija; 2.7.Atsakomybė 

mokytojui; 2.8.Komunikacijos problemos; 2.9.Specialių poreikių tenkinimas.) 

Trečiojoje kategorijoje išskiriamos 3 subkategorijos (3.1.Aktyvių mokymo(si) metodų stoka; 3.2.Darbas po vieną; 

ir 3.3.Edukacinė aplinka ir ugdymosi priemonės).  
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2 lentelė. Kokybinės kategorijos „Mokymas nukreiptas į teorinių žinių formavimą“subkategorijų raiška 

 Kategorija  Subkategorija Teiginys(citatos) Citatų 

skaičius 

1 Mokymas 

nukreiptas į 

teorinių žinių 

formavimą 

1.1. Mokytojas dėsto „...mažas mokinių aktyvumas, ryškus 

mokytojo vaidmuo“ „...auditorinės pamokos“, 

„...mokytojas tik aiškina naują pamoką“,  

19 

1.2. Mokinys pasyvus „mokytojas kalba, mokiniai pasyviai klauso“, 

„...pasyvus klausymas“, „...tarpusavyje 

nesitaria...“, „...kiek supranta, tiek pakanka“,  

12 

1.3. Žinių  įsiminimas  „mokosi tik kas užduota, buvo pamokoje...“, 

„...sukauptos žinios retai pritaikomos“,  

25 

1.4. Pasyvus turinys „... mokymosi aspektai mažai susiję su realiu 

gyvenimu“, „pagrindinis mokymosi šaltinis – 

vadovėlis“,  

31 

1.5. Mokytojas aktyvus „aktyvus tik mokytojas“, „...mokiniui 

pasakoma ką jis turi išmokti...“, „... pasakoma 

kas bus klausiama“, „...  

16 

1.6. Susisteminta 

mokomoji 

medžiaga 

„....pateikia mokomąją medžiągą iš anksto 

susistemintą...“ „...mokytojas duoda visą 

informaciją“, „mokytoja pasako kur yra 

informacija“, „...pasako iš kur išmokti“ 

17 

1.7. Kūrybiškumo stoka „...nėra kūrybiškumo“, „...pamokos be 

modernių mokymo priemonių“, „...numatomi 

konkretūs veiksmai norimiems rezultatams 

pasiekti“, „įprasti tradiciniai metodai“,  

17 

1.8. Silpna tarpdalykinė 

integracija 

„pamokos tarpusavyje neturi ryšio“, „...silpna 

...integracija“, „nėra integracijos“, 

„...tarpusavyje nesusiję...“ 

12 

Kategorijoje „Mokymas nukreiptas į teorinių žinių formavimą“ vyrauja pasyvus turinys ir žinių įsiminimas. Silpniausiai 

išreikšta tarpadalykinė integracija. 

3 lentelė. Kokybinės kategorijos „Mokytojo veiklos“ subkategorijų raiška 

2 Mokytojo 

veiklos 

2.1. Žinių  įtvirtinimas „išmoko kas buvo užduota“, „ nemoka 

pritaikyti turimų žinių“, „...pateikia užduotis 

naujos medžiagos įtvirtinimui“, „...svarbiausia, 

kad išmoktų pateiktą medžiagą“, „...mokosi 

kas užduota“ 

13 

2.2. Individulus darbas „mokiniai individualiai atlieka užduotis“, 

„...dirba individualiai...“, „...individualus 

darbas...“ 

9 

2.3. Mokytojo užduotys „...mokytojas pateikia užduotis...“, 

„...suplanuoja užduotis ir veiklas“, „...užduotys 

nemotyvuojančios“, „...klausinėja to ką 

išdėstė...“, „ 

12 

2.4. Žinių vertinimas „...pagal vertinimo kriterijus: svarbiausia, kad 

išmoktų pateiktą medžiagą, duotą pamokoje“, 

„mokinys tik žino gerai ar blogai išmoko“, 

„...vertina ne objektyviai...“, „...pasigendama 

įvairesnių vertinimo būdų 

26 
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2.5. Mokiniai nori 

geresnio įvertinimo 

„...vaikai rungtyniauja pas ką geresni 

pažymys“, „...konkuruoja tarpusavyje“, 

„...ryški tarpusavio konkurencija“,  

14 

2.6. Silpna motyvacija  „mokymosi motyvacijos mažėjimas, arba jos 

stoka, nebuvimas“, „...motyvacijos 

mažėjimas“, „ 

14 

2.7. Atsakomybė 

mokytojui 

„...atsako tik mokytojas“, „...mokytojas žino 

kiek pagal ugdymo programas jie turi, gali 

išmokti“, „nesiekia atsižvelgti į mokinio 

poreikius“, ...moko visus vienodai“, 

„...mokytojas netobulėja“ 

10 

2.8. Komunikacijos 

problemos 

„...kalkinė gestų kalba...“, „...gestai nėra 

tikslūs...“, „totalioji komunikacija“, 

„...mokytojas negali būti tikras, kad mokiniai jį 

suprato“, „...paviršutinis supratimas...“, 

„...stokojama dialogo“, „...informacija 

pateikiama žodine kalba“, „...informacija... 

kalkine kalba 

33 

2.9. Specialių poreikių 

tenkinimas 

„mokytojas nesiekia geriau pažinti kiekvieno 

mokinio“, „...nesigilina į mokinio 

išskirtinumą...“, „...nesiekia jo pažinti“, 

„...orientuojasi į vaiko negalią...“ 

„...orentuojasi į ....klausos sutrikimą...“,  

19 

 

Kategorijoje „Mokytojo veiklos“  vyrauja komunikacijos problemos (pedagogai nemoka lietuvių gestų kalbos, naudoja 

kalkinę, žodinį  ar totaliosiois komunikacijos metodą ir žinių įsiminimas. Silpniausiai išreikšta individualus darbas (tai 

reiškia, kad mokiniui leidžiama būti savarankišku, jam skiriamos individualios užduotys, bet tai rodo, kad mokinys neturi 

bendradarbaivimo įgūdžių, gebėjimo dirbti grupėje, komandoje). 

 

4 lentelė. Kokybinės kategorijos „Mokymasis mokytis“ subkategorijų raiška 

3 Mokymasis 

mokytis 

3.1. Aktyvių mokymosi 

metodų stoka 

„...mokiniai neskatinami bendradarbiauti“, 

„...aktyvių mokymosi metodų  stoka“, 

„...mokoma senais metodais...“, „...tradiciniai 

metodai...“, „...mokytojas prie lentos...“,  

24 

3.2. Darbas po vieną „...neskatinami  dirbti porose, grupėje“ 5 

  3.3. Edukacinė aplinka 

ir ugdymo 

priemonės 

„...įprastinė...“, „...ko reikia: 

stendai....vadovėliai...“, „ priemonė – 

vadovėliai“, „ šaltiniai tik vadovėliai“, 

„stokojama... tinkamų priemonių“, „...iš vieno 

vadovėlio“,  

22 

 

Kategorijoje „Mokymasis mokytis“ vyrauja aktyvių mokymosi metodų stoka (surpedagogai netaiko arba retai taiko 

naujas, įdomias pamokos veiklos formas, apsiriboja tradiciniais metodais: aiškinimu, žinių kontrole...). Silpniausiai 

išreikšta darbas po vieną  (tai reiškia, kad kaip ir prieš tai buvusioje kategorijije  apie mokytojo veiklas, mokiniui 

skiriamas didelis dėmesys, tačiau tik jo individualiam darbui, mokinys neskatinamas mokytis bendradarbiauti). 
 

Probleminio mokymo paradigmos raiška 

Išskirtos 3 kategorijos: 1) Mokymas nukreiptas į mokymąsį (203 citatos); 2) Gebėjimų atskleidimas ir jų 

patvirtinimas (184 citatos)  ir 3) mokymasis mokytis (133 citatos). Surdopedagogų atsakymai sugrupuoti kokybines 

temines kategorijas, kategorijos koduojamos ir pateikiama jų statistinė raiška. Iš viso užfiksuota 520 citatų. 

Pirmojoje kategorijoje išskiriamos 7 subkategorijos ( 1.1. Realios sitacijos; 1.2.Probleminiai klausimai; 

1.3.Interakcija; 1.4.Savarankiškas mokymasis; 1.5.Kritinis mąstymas; 1.6.Integralusis ugdymas; 1.7. Mokymosi 

procesas. 
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Antrojoje kategorijoje išskiriamos 6 subkategorijos (2.1.Komunikacija; 2.2.Mokinių refleksija; 2.3.Mokytojo 

refleksija; 2.4.Atsakomybė; 2.5.Gebėjimų nustatymas; 2.6.Vertinimas ir įsivertinimas. 

Trečiojoje kategorijoje išskiriamos 3 subkategorijos (3.1.Aktyvūs mokymo(si) metodai; 3.2.Bendradarbiavimas; 

ir 3.3.Edukacinės aplinkos.  

5 lentelė. Kokybinės kategorijos „Mokymas nukreiptas į mokymąsį“ subkategorijų raiška 

 Kategorija  Subkategorija Teiginys(citatos) Citatų 
skaičius 

1 Mokymas 
nukreiptas į 
mokymąsį 

1.1. Realios situacijos „mokomasi iš realaus gyvenimo situacijų“, 
„situacijos iš gyvenimo“, „...ugymo procesą 
galima suderinti su gyvenimiškom 
situacijom“,  

49 

1.2. Probleminiai 
klausimai 

„mokytojas pateikia probleminį 
klausimą...situaciją..“, „...mokytojas sukuria 
probleminę situaciją“, „...žadina smalsumą“, 
„.reikalauja mokinio iniaciatyvos ir aktyvaus 
dalyvavimo“. 

31 

1.3. Interakcija  „mokiniai patys aiškinasi ką jau žino...kaip 
spręs problemą“, „...žino kaip panaudos 
turimas žinias“, „... taiko turimas žinias“, 
„...mokiniai patys ieško sprendimų“, ,  

25 

1.4. Savarankiškas 
mokymasis 

„savarankiškai ieško informacijos“, „patys 
ieško iškeltai problemai atsakymo“,  

28 

1.5. Kritinis mąstymas „...gebėjimas spręsti iškeltą problemą ir daryti 
išvadas“, „kai atranda patys, geriau įsimena“, 
„ 

15 

1.6. Integralusis 
ugdymas(is) 

„Žinios pritaikomos iš daugelio mokomųjų 
dalykų, turimų gebėjimų“, „...iškeltos 
problemos geriausio sprendimo ieškojimas 
integruoja daugelį dalykų...gebėjimų“, 
„...suvokia mokomųjų dalykų esmę ir 
tarpusavio ryšį“, „suvokia pasaulį kaip 
vientisą sistemą“. 

25 

1.7. Mokymosi procesas „svarbus ne tiek rezultatas, kiek įdomus 
mokymosi procesas“ „...mokinys pats rodo 
iniaciatyvą...“ „...mokosi, nes įdomu...“, 
„procesas svarbesnis nei planas“, jos gali būti 
keičiamos, pritaikytos kūrybiškai“. 

30 

 

Kategorijoje „Mokymas nukreiptas į mokymąsį“ vyrauja realios sitacijos  (surpedagogai pakankamai dažnai ugdymo 

turinį sieja su gyvenimiškom sitacijom, problemas kelia remiantis mokinių turima patirtimi ir žiniomis). Silpniausiai 

išreikšta kritinio mąstymo subkategorija  (tai reiškia, kad pedagogai dar nepakankamai turi kompetencijų ugdyti mokinių 

kritinį mąstymą ). 
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6 lentelė. Kokybinės kategorijos „Gebėjimų atskleidimas ir jų patvirtinimas“ 

2 Gebėjimų 

atskleidimas ir 

jų patvirtinimas 

2.1. Komunikacija  „komunikuoja lietuvių gestų kalba“, 

„...mokytojas turi nepriekaištingai mokėti“, 

„kviečiamas gestų kalbos vertėjas“,  

22 

2.2. Mokinių refleksija  „...patys apibendrina pamoką“, „žinios 

pritaikomos ir reflektuojamos“, „...patys 

pristato, apibendrina pamoką“,  

29 

2.3. Mokytojo refleksija „...iškyla poreikis gilinti turimas 

kompetencijas“, „...įgyti naujas 

kompetencijas“, „...išplėstą, atnaujintą turinį 

perteikti aktyviais metodais“,  

30 

2.4. Atsakomybė  „...atsako už save ir už komandą, kurioje 

dirba“, „geba surastą informaciją pateikti“, 

„siekia kad mokiniai patys ieškotų...“, „didėja 

mokinių savarankiškumas, mažėja mokytojo 

funkcijos“,  

18 

2.5. Gebėjimų 

nustatymas  

„gabesnių mokinių išsiaiškinimas“, 

„mokymosi stilių analizė“, „užduočių pagal 

gebėjimus individualizavimas“, 

„...diferencijavimas“, „remiantis moksleivių 

poreikiais ir interesais“ 

59 

2.6. Vertinimas ir 

įsivertinimas 

„...gali ir pats įsivertinti, gali diskutuoti su 

mokyoja apie savo pasiekimus“, „kiekvieno 

individuali pažanga“, „...sėkmės patyrimas“, 

„vertinimo būdai aptariami su mokiniais“, 

„...taikomi pamokos pradžioje numatyti 

vertinimo kriterijai“ 

26 

 

Kategorijoje „Gebėjimų atskleidimas ir jų patvirtinimas“ vyrauja mokinių gebėjimų nustatymas  (surpedagogai 

pakankamai gerai geba pažinti savo mokinius, išmano specialiųjų poreikių tenkinimo metodus). Silpniausiai išreikšta 

atsakomkybės subkategorija  (tai mokinio atsakomybės skatinimas už savo žinias, atsakomybės prisiėmimas ne tik už save, 

bet ir už komandą. Kadangi surdopedagogai nepakankamai išnaudoja aktyviuosius mokymosi metodus, tai akivaizdžiai 

moniniai nėra išsiugdę tokių įgūdžių kaip atsakomybė ). 

7 lentelė. Kokybinės kategorijos „Mokymasis mokytis“ subkategorijų raiška 

3 Mokymasis 

mokytis 

3.1. Aktyvūs mokymo(si) 

metodai 

„...darbas grupėse, porose“ „...diskusijos ir 

atsakymo radimas“, „mokosi dirbdami 

grupėse“, „...stengiuosi sukurti tinkamą 

bendradarbiavimui aplinką“, „  

43 

3.2. Bendradarbiavimas  „mokosi bendradarbiaudami,... vieni iš kitų“, 

... komandinis darbas“, „savarakiškumas ir 

bendradarbiavimas“,  

41 

3.3. Edukacinės aplinkos  „...tinkamai išnaudoja edukacines aplinkas, 

erdves“, „...naudoja modernias mokymosi 

priemones“, „...interaktyvios lentos“,  

49 

 

Kategorijoje „Mokymasis mokytis“  vyrauja eduakcinių aplinkų subkategorija  (pedagogai, dirbantys su specialiųjų 

poreikių vaikais gerai išmano edukacinių aplinkų sukūrimo svarbą, todėl nenuostabu, kad tai vyraujanti subkategorija, 

ji aktyviausiai išreikšta). Silpniau išreikštas bendradarbiavimas. 
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Išvados 

Surdopedagogas, realizuodamas PM skatina ugdytinius dirbti grupėse, bendradarbiauti, ugdo gebėjimus analizuoti 

savo žinias. Pedagogas, savo pamokose naudojantis PM įgalina vaikus  spręsti probleminius klausimus, o pastarieji 

mokosi savarankiškai ieškoti reikiamos informacijos, galinčios nuvesti iki problemos sprendimo. PM praktinėje veikloje 

lavina sutrikusios klausos mokinių gebėjimus, sieja vieno dalyko turinį su kito (integralusis ugdymas).  

Tam, kad surdopedagogas taikytų PM modelį, skatintų savo mokinius keisti požiūrį į mokymąsį, reikia gilinti savo 

profesines kompetencijas, domėtis aktyviais ugdymosi metodais, mokytis turinį sieti su gyvenimiškom situacijom, mokyti 

kritiškai mąstyti, mokyti kurti, tirti, spręsti iškilusias problemas. 

Atliktas pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas  (action research) parodė, kad surdopedagogai turi dar 

nepakankamai profesinių kompetencijų gebėjimų ir jas ne tik galima, bet privaloma tobulinti. Probleminio mokymosi 

modelis suteikia galimybę siekti, kad mokymasis kurtiems ir neprigirdintiems vaikams taptų įdomus, netradicinis, 

mažintų arba visai panaikintų jų socialinę atskirtį. Pedagogas, dirbantis su neįgaliais vaikais , kurio profesinės 

kompetencijos leidžia laisvai diegti šį modelį yra tarsi vedlys, pagalbininkas, padeda mokiniams susivokti ir gebėti spręsti 

iškeltas problemas, dalyvauti diskusijose, pilnai socializuotis visuomenėje , skatina tiek mokinį, tiek ugdytoją siekti 

geresnių rezultatų.  
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Summary 

THE DEVELOPMENT OF SURDOPEDAGOGUE COMPETENCES IN PROBLEMS BASED LEARNING 

(PBL) PROCESS 

The ever-changing pedagogical life of the twenty-first century, is inextricably linked to the ability to intelligently and flexibly 

convey the knowledge, skills and experience to the younger generation. This encourages educators to seek for continuous improvement 

of teaching methods in prevailing teaching environments. One of such highlighted issues is problem based learning (further PBL).The 

range of research topics related to PBL is quite extensive, but it does not currently touch upon the specification of working with deaf 

and hearing difficulties having children.This research paper deals with the development of professional competencies of the 

surdopedagogue in the process of PBL as the training of deaf and hearing problems having people in Lithuania has not yet been widely 

analyzed. The research strategy is action research during which the received data have been analysed while using quantitative content 

analysis. The findings prove that PBL might be an effective method in while developing professional competencies of 

surdopedagogues. 

Key words: surdo pedagogy, students with hearing impairment, problem based learning, action research. 
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