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PRODUKTO RIZIKA: TEORINIS POŽIŪRIS 

 
Valda Dodienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Žemės ūkio rizikos veiksnių identifikavimui skiriama vis daugiau dėmesio. Ūkininkai žemės ūkio riziką 

sieja su priklausomybe nuo klimatinių sąlygų, biologinio turto. Vykstantys klimato pokyčiai (globalinis 

atšilimas) iššaukia vis sunkiau nuspėjamus metinius orų pasikeitimus, dėl kurių prognozuoti būsimą derlių 

ypatingai sunku. Produkto rizikos veiksniai yra skirstomi įvairiais būdais. Vieni autoriai ūkį lemiančius 

veiksnius grupuoja pagal susidarymo šaltinį. Kiti pagal lygmenį, kuriame galima nulemti rizikos sukeltus 

padarinius. Kintantis išgaunamas produkcijos kiekis lemia nepastovias gaunamas pajamas. Literatūroje plačiai 

nagrinėjama derlingumo ir kainų kitimo įtaka pajamų kaitai. Pajamų nepastovumas ir jį įtakojantys veiksniai 

skatina pažinti lemiančius veiksnius. Pajamų kaitą lemia ilgas gamybos ciklas, darbų sezoniškumas, produkto 

išeiga, kokybė, kainų svyravimai.  

Tyrimo tikslas – atlikti literatūros apžvalgą susijusią su patiriama produkto rizika žemės ūkio sektoriuje. 

Tyrimo objektas – Lietuvos ir užsienio tyrėjų straipsniai analizuojantys produkto riziką. 

Tyrimui atlikti naudojami sisteminė ir lyginamoji analizė. 

 

Rezultatai 

 

Schaflnit-Chaiterjee (2010) riziką apibūdina kaip tikėtinų pajamų nukrypimą nuo realiai gautų pajamų. 

Europos komisija (2001) riziką identifikuoja kaip pajamų nepastovumą, kurį lemia praradimai, ar neigiami 

veiksniai, lemiantys ūkio vieneto gerovę. Oksfordo žodyno duomenimis žodis rizika pradėtas naudoti 

septynioliktojo amžiaus viduryje, Prancūzijoje naudota sąvoka risquer, Italijoje risco. Terminai buvo naudojami 

nusakyti neigiamo įvykio gresiančiai tikimybei. Žodis rizika nusakomas kaip tikimybė tam tikrai žalai atsirasti. 

Straipsnyje rizika suprantama, kaip pajamų nepastovus ir kintamumas, dėl patiriamos produkto/gamybos rizikos. 

Rizikos veiksnius sąlygojančius ūkio veiklą autoriai skirsto nevienodai. Vieni autoriai yra linkę rizikos 

veiksnius grupuoti pagal susidarymo šaltinį ar lygį kuriame riziką galima įtakoti. Daugelis autorių žemės ūkį 

veikiančią riziką skirsto į penkias rūšis: produkto/gamybos, rinkos, institucinė, socialinė, finansinė. Dalį 

produkto riziką lemiančių veiksnių ūkininkai gali koreguoti ūkio vidinėje aplinkoje. Rinkos, institucinės, 

socialinės ir finansinės rizikų veiksniai priklauso nuo išorinės aplinkos poveikio.  

Europos komisijos diskusijoje (2011) ir Tangermann (2011) išskiria pagrindines rizikos veiksnių grupes, 

permainingo klimato, biologinio turto, rinkos svyravimų, socialiniai aspektai, politiniai pasikeitimai. 

Tangermann (2011) teigia, kad žemės ūkio veiklą lemia klimatinės sąlygos, jų kitimas. Ūkiuose gaminamos 

produkcijos išeigą, kokybę, derlingumą gali paveikti gamtinių sąlygų pasikeitimai: sausra, potvyniai, liūtys, 

kruša, taip pat ligos, kenkėjai. Ūkio gaunamas pajamas lemia ne tik derlingumo nepastovus kintamumas, bet ir 

rinkos nepastovumas. Kainų kintamumą aštrina ekstremalūs gamtos pokyčiai.  

Europos komisija (2011) Klimato pokyčiai sukelia įvairialypius procesus, kurie lemia žemės ūkio sistemų 

kitimus. Didėjanti CO2 koncentracija atmosferoje, didėjančios metinės temperatūros, besikeičiantys metiniai ir 

sezoniniai kritulių kiekiai, lemia maisto produkcijos kiekį, kokybę, stabilumą, naturalią aplinką. Taip pat klimato 

pokyčiai įtakos turi vandens ištekliui, dirvožemio kokybei, kenkėjų ir ligų plitimui. Žemės ūkio ekosistemos 

degradacija gali sukelti dykumėjimo padarinius. Pasekmės lemia produkcijos mažėjimą, augalų ir gyvūnų 

nykimą. Klimato pokyčiai yra globali problema, kurios vienas žemės ūkio vienetas neišspręs. ES tiriama 

ekstremalių sąlygų daroma įtaka derlingumo kitimui. 2003 metų vasaros karščiai ir 2007 pavasario sausros, lėmė 

javų derlingumo kitimą, analizuojamu laikotarpiu. 

Lagerkvist(2005) tyrime riziką susijusia su žemės ūkiu skirsto į tris rūšis pagal jos susidarymo vietą: 

ekonominė, socialinė ir asmeninė, aplinkos. Ekonominė rizika pasireiškia per veiksnius: kintančios pajamos, 

rinkos, kainų kintamumas, išgaunamo produkcijos kiekio nepastovumas, sandorių kintamumas.  
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Schaflnit-Chaiterjee (2010) rizikos rūšis išskiria pagal jų veiksnių susidarymo šaltinį. Produkto riziką 

lemia kaip ir daugelį kitų autorių nurodyti orų pasikeitimas, kenkėjai, ligos. Rizika siejama su produkcijos 

netekimu, derlingumo mažėjimu. Papildomai vertina technologijų pokyčius, gamtinių išteklių panaudojimo 

galimybių sukeliamus sunkumus. Taip pat autorius tyrime riziką klasifikuoja pagal neigiamo įvykio 

pasikartojimo dažnumą, kuriuo nustatė, kad biologinio turto praradimai yra retesni nei augalininkystės 

sektoriuje. 

OECD (2011) žemės ūkio riziką skirsto pagal rizikos įveikimo galimybes. Normalų rizikos lygmenį 

įtakoja derlingumo, kainų , orų nepastovumas, neužtikrintumas. Šiuos veiksnius ūkiai turi galimybę nulemti ūkio 

viduje. Paklausos lygmenyje įtakoja kainų nepastovumas, kurį galima nulemti tik pasitelkus rinkos instrumentus, 

ar kooperacijos būdu. Katastrofų lygmuo, kuris apima daugelį ūkininkų, sausra, potvyniai, masiškai plintančios 

ligos. Šio lygmens pasikeitimus ir padarinių mažinimui įtakos turi valstybinės institucijos. 

Cervantes-Godoy, Kimura, Anton (2013) produkto riziką padalina į tris lygmenis, pagal rizikos, kaip 

problemos sprendimų susidarymo vietas: ūkininko ūkis (mikro), kaimo, bendruomenės (mezo), regionų, 

valstybės (makro). Mikro lygmenyje išskiriami veiksniai: neužkrečiamos ligos, biologinio turto ir pasėlių 

netekimai, dėl netinkamos ūkininkavimo strategijos, derlingumo kintamumas, ūkininko ar artimųjų mirtis. Mezo 

lygmeniui būdingi rizikos veiksniai: permainingi orų pasikeitimai (liūtys, nuošliaužos, tarša). Makro – 

visuotiniai orų pasikeitimai (potvyniai, sausros, kruša, šalnos, maisto trūkumas, kenkėjai, užkrečiamos ligos). 

Apibendrinant autorių rizikos veiksnių klasifikaciją ir produkto/ gamybos rizikos įtakojančius veiksnius 

sudaroma schema. (1 pav.) 

 

1 pav. Produkto/ gamybos riziką lemiantys veiksniai 

 

Pateiktame 1 paveiksle aiškiai matomi produkto/ gamybos riziką lemiantys veiksniai. Pagrindinis 

veiksnys kuris lemia riziką yra orų nenuspėjamumas, didėjančios platų mastą apimančios permainos (sausros, 

vėjai). Klimatinių sąlygų įtakotas ligų ir kenkėjų paplitimas, netinkamai pasirinkta ūkininkavimo sistema , 

technologijos ir technikos neatnaujinimas, nesugebėjimas tinkamai išnaudoti turimus gamtinius išteklius. 

Produkto rizika siejama su gamybos procese kylančiomis kliūtimis, kurios gali paskatinti blogesnius, nei 

prognozuota rezultatus. 

Didžioji dalis atliktų mokslininkų tyrimų rezultatai atskleidė, vienas iš pajamų kintamumą lemiančių 

veiksnių yra derlingumo nepastovumas.  

Cervantes-Godoy, Kimura, Anton (2013)  Tyrime analizuoja produkto rizikos įtaką pajamoms. Tyrimas 

atskleidė, kad didžiausia pajamų priklausomybę lemia išgaunamos produkcijos kintamumas, kainų 

nepastovumas. Schaflnit-Chaiterjee (2010) atliktoje apklausoje nustatoma, kad derlingumo ir kainų kintamumas 

yra svarbiausi veiksniai lemiantys ūkininkų pajamas. Tas pačias išvadas teigia OECD (2011) daugeliui ūkininkų 

pagrindiniai rizikos veiksniai yra derlingumo ir kainų kintamumas. Derlingumo ir kainų nepastovumas lemia 

kintančias ūkininkų pajamas. Pasak Laanemets ir kt. (2011) derlingumo kintamumas priklauso nuo dirvožemio 

tipo, drėkinimo sistemų, klimato pasikeitimo sąlygų. Tuo tarpu kainos kintamumas priklauso nuo tarptautinėje 

rinkoje vyraujančio atsargų lygio, paklausos ir pasiūlos kitimų. Kozlovskaja (2013) atliktame Lietuvos žemės 

ūkio produktų gamintojų nuomonės tyrime dėl jų patiriamos rizikos, rezultatai atskleidė, kad ūkininkai 

DERLINGUMO 
NEPASTOVUMAS, 

KINTAMUMAS

PERMAININGOS 
KLIMATINĖS 

SĄLYGOS

NEPILNAVERTIS 
GAMTINIŲ 
IŠTEKLIŲ 

PANAUDOJIMAS

NETINKAMA 
ŪKININKAVIMO 

STRATEGIJA

LIGOS, KENKĖJAI

TECHNOLOGINIAI 
POKYČIAI
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nerimauja dėl kintančių ir nenuspėjamų gamtos reiškinių, gamtinių išteklių tinkamo išnaudojimo. Šveicarijos 

tyrėjai analizuoja pajamų kitimą įtakojančius veiksnius: kainas, derlingumą, išlaidos. Tyrimas atskleidė, kad 

išlaidos skirtos trąšoms, pesticidams, sėklai yra pastovios analizuojamu laikotarpiu ir reikšmingos įtakos pajamų 

kitimui neturi. Kainų ir derlingumo kitimas Šveicarijoje dominuoja javus auginančiuose ūkiuose. Tyrimas 

atskleidė, kad pajamų kintamumas gautas iš cukrinių runkelių ir kviečių lemia kainų kintamumas, o kukurūzų ir 

miežių priklauso nuo derlingumo kitimo. (El Benni, Finger, 2012) 

Apibendrinant autorių tyrimus kas lemia pajamų kitimą galima suprasti, kad produkto rizika yra aktuali ir 

svarbi ne tik produkcijos kokybės, išgaunamo kiekio dydžiui, bet ir pajamų kitimui. 

 

Išvados 

 

Tyrėjai vieną iš pagrindinių produkto riziką lemiančių veiksnių įvardija klimato sąlygų 

neprognozuojamus pokyčius, jų sukeliamus gamtos katastrofinius įvykius. Klimato pokyčiai sukelia ligų ir 

kenkėjų padidėjusias invazijas, kurie yra viena iš priežasčių produkto rizikos stiprėjimui. Ūkininkavimo 

strategijos netinkamas pasirinkimas, taip pat lemia produkto rizikos išaugimą. Produkto rizikos yra susijusi su 

pajamų kintamumu, šios rizikos veiksniai lemia pajamų kintamumą. Esant nepastovioms pajamoms kyla rizika 

ūkio veiklą vykdyti neefektyviai. 

 

Literatūros sąrašas 

 

1. CERVANTES-GODOY, D., KIMURA, S., ANTON, J. 2013. Smallholder risk management in developing countries. 

OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, no. 61. 

2. EL BENNI, N., FINGER, R. 2012. Where is the risk? Price,yield and cost risk in Swiss crop production. International 

Association of Agricultural Economists (IAAE)triennial conference. 

3. EUROPOS KOMISIJA. 2001. Risk management tools for EU agriculture with a special focus on insurance. Working document. 

[interaktyvus]. [žiūrėta 2016 m. vasario 19 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/agriculture/publi/insurance/text_en.pdf> 

4. EUROPOS KOMISIJA. 2011. Agricultural risk and risk management: Discussion paper [interaktyvus].          [žiūrėta 2015 m. 

birželio 2 d.]. Prieiga per internetą: 

<https://www.agriskmanagementforum.org/sites/agriskmanagementforum.org/files/Chapter_1_WII_Paper_Nov_2011.pdf>. 

5. KOZLOVSKAJA, A. 2013. Rizikos veiksnių aktualumas Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojams. Regional formation and 

development studies, no 1(11), p. 157-170. 

6. LAANEMENTS, O., VIIRA, A.-H., NURMET, M. 2011. Price, yield, and revenue risk in wheat production in Estonia. 

Agronomy research, vol 9, p.421-426. 

7. LAGERKVVIST, C. J. 2005. Assessing farmers‘ risk attitudes based on economic, social, personal, and environmental 

sources of risk: evidence from Sweden. interaktyvus]. [žiūrėta 2016 m. kovo 05 d.]. Prieiga per internetą: < 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/19361/1/sp05la01.pdf> 

8. OECD. 2011 Risk managemant in agricultur:what role for governments? 50 th organisation for economic co-operation 

and development. Discuss paper. 

9. OECD. 2011. Managing risk in agriculture: policy assessment and design. OECD publikacija. 

10. SCHAFLNIT-CHAITERJEE, C. 2010. Risk management in agriculture. Deutsche Bank research. 

11. TANGERMANN, S. 2011. Risk management in agricultur and the future of the EU‘s Common Agricultural Policy. 

International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), no 34, p. 1-50. 

 

Summary 

 

Agricultural factor of risk identification is one of the most relevant topic now a days. Most of researchers 

distinguishes five types of product risk: climate changes, pests and diseases, strategy of farming, changes of technology, 

variability yield. In this paper it is published theoretical research how Lithuanian and foreign researchers analyze product risk 

in agriculture. What risk of product have influence to agriculture revenue. Risk of product is important not just for yield 

volatility but also to revenue. 
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TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ VEIKSNIAI IR REIKŠMĖ 

ŽEMĖS ŪKIO VYSTYMESI 
 

Pijus Imbrasas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Mažos ūkininkų pajamos, senkantys gamtos ištekliai, didelis nedarbas, klimato kaita ir brangstanti 

žemės kaina – tai tik maža dalis problemų su kuriomis susiduria šiuolaikinis žemės ūkis. Jungtinių Tautų 

organizacijos duomenimis, 2050 metais Žemėje gyvens 9 milijardai arba 30 proc. daugiau žmonių nei dabar. Šio 

reiškinio pasekmės pradedamos jausti jau dabar, nes pradeda trūkti maisto ir energetinių išteklių. Didėjančiam 

gyventojų skaičiui reikia vis daugiau maisto ir vandens. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) 

paskaičiavo, kad išmaitinti 9 mlrd. gyventojų reikės užauginti ir pagaminti 60% daugiau maisto nei dabar. 

Skaičiuojama, kad javų išaugimas nuo dabar esančio 2,1 milijardo tonų per metus turi išaugti iki 3 milijardų 

tonų, užauginamos mėsos kiekis turės išaugti 200 milijonų tonų per metus ir pasiekti 470 milijonų tonų per 

metus. Atsižvelgiant į šias prognozes pagrindinis Europos Sąjungos tūkstantmečio tikslas yra sumažinti 

badaujančių ir skurstančių žmonių skaičių. Daugiausiai skurstančių ir maisto trūkumą jaučiančių žmonių gyvena 

besivystančių šalių kaimo vietovėse. Žemės ūkio vystymasis yra veiksnys mažinantis alkį ir traukiantis žmones 

iš skurdo, tačiau vystymasis be investicijų yra neįmanomas.  

Investicijos į žemės ūkį yra svarbios ne tik besivystančioms, bet ir aukštesnį išsivystymo lygį 

pasiekusioms bei išsivysčiusioms šalims. Pavyzdžiui, norint pasiekti, viena vertus,  tokius ES bendrosios žemės 

ūkio politikos (BŽŪP) tikslus, kaip žemės, miškų ūkio ir maisto konkurencingumo didinimas, galimybių 

ekonominei veiklai įvairinti sukūrimas, gyvenimo kokybės kaime gerinimas, kartu puoselėjant esamas gamtines, 

žmogiškąsias ir kitas vertybes, mažinant skirtumus tarp miesto ir kaimo bei kitų regionų, o kita vertus, turint 

omenyje, kad tokių tikslų pasiekimui reikalingi didžiuliai ne tik materialiniai, intelektiniai, bet ir finansiniai 

ištekliai, ypač išauga investicijų, tame tarpe ir tiesioginių užsienio investicijų (TUI) svarba. Jungtinių Tautų 

maisto ir žemės ūkio organizacijos  duomenimis norint patenkinti didėjančią pasaulio populiacijos paklausą 

maistui, žemės ūkio investicijos pasaulyje turi padidėti 50 procentų (FAO, 2009). 

Natūralu, kad investicijos yra reikšmingos žemės ūkiui ir jų pritraukimas yra įvardijamas kaip vienas 

svarbiausių žemės ūkio politikos uždavinių. Tiesioginių užsienio investicijų srautų pritraukimą lemia daug 

veiksnių, nes investuotojai, skverbdamiesi į užsienio šalių rinkas turi daugybę motyvų bei tikslų. Pastebėtina, 

kad mokslininkai nevienodai aiškina atskirų veiksnių svarbą. Tai pagrindžia TUI veiksnių analizės aktualumą. 

Tyrimo objektas – tiesioginės užsienio investicijos žemės ūkyje. 

Tyrimo tikslas – išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų veiksnius ir reikšmę žemės ūkio vystymesi. 

Tyrimo uždaviniai:  

 Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų žemės ūkyje priežastis ir veiksnius; 

 Išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų žemės ūkyje reikšmę; 

Tyrimo metodai  –   mokslinės literatūros analizės ir sintezės, abstrakcijos. 

 

Rezultatai 

 

Tiesioginės užsienio investicijos yra labai reikalingos žemės ūkio vystymuisi, nes jos skatina gamybos 

augimą, eksporto apimčių didėjimą, prekių ir paslaugų kokybę, naujų darbo vietų kūrimą, technologijų paplitimą 

ir panaudojimą. Ūkiai šiais laikais tampa vis labiau specializuoti, nes tai jiems padeda didinti produktyvumą ir 

pasiekti maksimalią naudą. Spartus naujų technologijų taikymas žemės ūkyje, stiprus ryšys su mokslu ir pajamos 

iš užsienio yra vienas iš šiuolaikinių žemės ūkio bruožų. Auškalnytė, Venckutė (2011) teigia, kad užsienio 

investicijos suteikia ūkininkams galimybę konkuruoti laisvojoje rinkoje 

Loungani ir Razin (2001) teigia, kad tiesioginės užsienio investicijos žemės ūkyje skatina valstybes 

stengtis išlaikyti stabilesnę politiką, didina šalies saugumą. Investuotojai atneša ne tik kapitalą, bet ir ryšius, 
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kontaktus ir informaciją, kas leidžia priimančiai šaliai gerinti savo pozicijas tarptautinėse rinkose (Samuolis, 

2002). 

Elibarik (2007) teigia, kad TUI žemės ūkiui yra svarbios ir reikalingos dėl šių trijų, galima sakyti, 

klasikinių priežasčių: 

1. Žemės ūkis vaidina svarbų vaidmenį ekonomikoje ir nemažai daliai šalių tai yra vienas iš 

svarbiausių gyventojų pajamų šaltinių. 

2. Pasaulyje apie 50 procentų žmonių dirba žemės ūkyje. Kaimo vietovėse žmonių dirbančių žemės 

ūkyje yra dar daugiau. Žemės ūkis padeda mažinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo, nes kaimo žmonėms 

suteikiamas darbas, ir reikalingos žinios norint dirbti, todėl mažėja socialiniai ir ekonominiai skirtumai. Žemės 

ūkis svarbus norint sumažinti regioninius skirtumus. 

3. Žemės ūkis padeda išvengti dviejų didžiausių pasaulio problemų: bado ir skurdo. Taip pat TUI 

žemės ūkiui atneša inovacijas ir technologijas, kurios kelia šalies ekonominį ir technologinį lygį. 

Kiti mokslininkai, sutelkdami dėmesį į dabartinio laikotarpio aktualijas žemės ūkio ir maisto gamyboje 

nurodo daugiau priežasčių, kodėl TUI yra reikalingos žemės ūkiui. Pavyzdžiui,  McLornan (2012) išskyrė 

penkias priežastis kodėl verta investuoti į žemės ūkį: 

 Grūdų atsargų sumažėjimas iki žemiausio lygio per pastaruosius 40 metų; 

 Grūdų sunaudojimo augimas; 

 Biodegalų suvartojimo ir paklausos augimas; 

 Ariamos žemės kiekio tenkančio vienam gyventojui mažėjimas;  

 Vandens tiekimo sumažėjimas sumažino ir ūkių produktyvumą; 

Mayer (2015) teigia, kad investicijos į  žemės ūkį yra pats geriausias ir saugiausias investavimo būdas. 

Šį teiginį autorius argumentuoja tuo, kad pasaulyje sparčiai didėja gyventojų skaičius, jam išmaitinti reikia 

gaminti vis daugiau žemės ūkio produkcijos, ją tinkamai perdirbti ir saugoti.  

Siekiant visapusiško subalansuoto ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio žemės ūkio vystymosi ir 

norint pritraukti  kuo daugiau lėšų iš užsienio labai svarbu yra stebėti ir analizuoti investicijas žemės ūkyje 

lemiančius veiksnius, nes investicijas priimanti šalis ir investitoriai turi daugybę skirtingų motyvų ir tikslų. 

Pagrindiniai tikslai kurių siekiama investuojant į kitos šalies žemės ūkį yra šie: 

 uždirbti didesnį pelną; 

 įvesti savo produkciją į vietinę rinką; 

 pasinaudoti kitos šalies turimais ištekliais; 

 sumažinti gamybos kaštus – parduoti ten kur brangiau, o gaminti ten kur pigiau. 

Investuojant sukuriama nauda, kuria gali pasinaudoti abi pusės, investuotojas ir investicijas priimantis. 

Dažniausiai investitorius siekia uždirbti didesni pelną, užimti rinkos dalį, pasinaudoti pigesniais gamybos 

kaštais. Investicijas priimanti šalis siekia užmegzti ilgalaikius santykius su investitoriumi, sumažinti nedarbą, 

surinkti daugiau mokesčių ir pritraukti kapitalo. 

Adams (2009) išskiria tokius pagrindinius tiesioginių užsienio investicijų veiksnius: 

1) ekonominius; 

2) politinius - teisinius; 

3) geografinius; 

4) socialinius – kultūrinius. 

 Atlikta analizė leidžia konstatuoti, kad pagrindiniai ekonominiai veiksniai, lemiantys TUI pokyčius yra 

šie: mokestinė aplinka, ekonomikos atvirumas, vidaus rinka, minimalaus darbo užmokesčio dydis. Išvardintų 

veiksnių didėjimo arba mažėjimo tendencija nulemia TUI pritraukimą. Kitų veiksnių grupių (politinių – teisinių, 

geografinių, kultūrinių) įtaka TUI priklauso nuo to, į kokią žemės ūkio šaką investuojama. Dauguma mokslinių 

pabrėžia, kad tyrinėjant TUI, būtina suprasti kokią reikšmę jos gali daryti šalies žemės ūkiui. Investuotojo ir 

investicijas gaunančio objekto santykiai gali būti labai nevienodi, dauguma užsienio šalių stengiasi pritraukti 

investicijas, bet tuo pačiu ir bijo, kad nebūtų iškraipyta vietinė rinka ir netektų patirti daugiau problemų nei 

naudos (FAO, 2013). TUI privalumai priimančios šalies žemės ūkiui pateikti 1 lentelėje. 
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1 lentelė 

TUI privalumai priimančios šalies žemės ūkiui 

Autorius, metai TUI privalumai priimančios šalies žemės ūkiui 

A. Iddrisu, M. 

Immurana, B. O. 

Halidu (2015)  

 Didėja kapitalas;  

 Diegiamos naujos technologijos; 

 Žinių perdavimas ir mokymosi galimybės; 

 Infrastruktūros plėtra. 

M. Sczinkota (2015)  Didėja kapitalas;  

 Diegiamos naujos technologijos; 

 Skatinama konkurencija; 

 Padidėja įsidarbinimo galimybės. 

J.Kozenkow (2014) 

 

 Diegiamos naujos technologijos; 

 Didėja kapitalas; 

 Perduodamos naujos vadybos ir valdymo žinios; 

 Perkamos paslaugos iš kitų sektorių; 

 Naujos galimybės vietiniams ūkininkams. 

Jovović, Jovanović ir  

Dašić  (2014) 

 Kapitalo įplaukos į žemės ūkio sektorių; 

 Finansavimas atskiriems, vietiniams ūkininkams; 

 Investavimas į infrastruktūrą; 

 Technologijų  plėtra, inovacijų sklaida; 

 Nauji vadybos modeliai ir nauji moksliniai tyrimai; 

 Skatinamas viso žemės ūkio sektoriaus modernizavimas ir komercializavimas; 

 Tarptautinių standartų įvedimas; 

 Naujų rinkų galimybės, eksporto skatinimas; 

 Kontaktų skleidimas tarp pirkėjų, pardavėjų ir gamintojų; 

 Tobulėjimo ir įdarbinimo galimybės darbuotojams. 

Siddharth Mishra 

(2013) 

 Padidėjusi maisto gamyba; 

 Daugiau surenkama mokesčių; 

 Technologinių ir vadybinių žinių perdavimas; 

 Infrastruktūros plėtra; 

Vaida Kvainauskaitė 

(2003) 

 Technologijos ir vadybinių žinių transformavimas;  

 Kapitalo formavimas;  

 Regiono ar sektoriaus vystymas; 

 Tarptautinė konkurencija;  

 Naujų darbo vietų kūrimas;  

 Infrastruktūros išplėtimas  

 Eksporto didėjimas; 

 Konkurencijos skatinimas. 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 

 

Iš 1-je lentelėje pateiktos informacijos matome, kad TUI padeda žemės ūkiui sukurti naujas darbo 

vietas, tuo pačiu sumažinant nedarbą žemės ūkyje, taip pat yra keliama darbuotojų kvalifikacija, didinamas 

vietinių ūkių konkurencingumas, gerinama paslaugų ar produktų kokybė, nes TUI atneša naujų idėjų ir modernių 

technologijų. Užsienio investicijos formuoja naują arba plečia jau turimą kapitalą nes investuotojai vykdo ir 

realizuoja tokius projektus, kurių vietinis šalies kapitalas negalėtų padaryti dėl lėšų trūkumo. Kitas svarbus 

aspektas yra infrastruktūros plėtra, nes plečiasi susisiekimo tinklai, vyksta komunikacijų sklaida. TUI  leidžia 

plėsti ryšius su tarptautinėmis kompanijomis, bankais bei mokslo institucijomis. Gautos investicijos padeda 

valstybei surinkti didesnes mokesčių įplaukas, kurios palengvina situaciją vietos įmonėms ir gyventojams, nes 

tada daugiau pinigų valstybė gali skirti jų poreikiams. Taip pat, TUI padidina galimybę skolintis pinigų iš 

užsienio mažesnėmis palūkanomis, tokiu būdu valstybė gali sukaupti daugiau santaupų.  
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Tiesioginės užsienio investicijos taip pat gali daryti ir neigiamą poveikį šalies žemės ūkiui ir jo 

rodikliams. Neigiamas TUI poveikis priimančiai šaliai žemės ūkio sektoriuje yra pateiktas 2 lentelėje.  

 

2 lentelė 

TUI neigiamas poveikis priimančios šalies žemės ūkiui 

Autorius, metai TUI neigiamas poveikis priimančios šalies žemės ūkiui 

M. Sczinkota (2015)  Gamtinių išteklių išnaudojimas; 

 Darbuotojų išnaudojimas; 

 Vietinių papročių, taisyklių pakeitimas 

J.Kozenkow (2014)  Nukonkuruojamos vietinės įmonės; 

 Perviliojami darbuotojai ir klientai. 

Banerji, Wacker 

(2013) 

 Išstumiami vietiniai rinkos dalyviai; 

 Darbuotojų išnaudojimas; 

 Mokesčių lengvatos suteikia tarptautinėms įmonėms pranašumą prieš vietinius 

žemės ūkio rinkos dalyvius; 

 Tikimybė, kad rinka gali būti užpildyta pigia darbo jėga iš kitų šalių; 

 Miškų kirtimas dėl siekio padidinti dirbamos žemės kiekius. 

Kirtan Pandya (2012)  Nukonkuruojami vietiniai smulkūs ūkininkai; 

 Didėja nedarbas (dėl didelio tarptautinio įmonių našumo ir technologinės 

pažangos jos gamina didelį kiekį produkcijos su mažesniu darbuotojų skaičiumi 

nei vietiniai ūkininkai, arba atvežama pigesnė darbo jėga); 

 Iškraipoma rinkos kaina; 

 Neatsižvelgiama į priimančių šalių išteklių išnaudojimą, žemės nualinimą. 

Vaida Kvainauskaitė 

(2003) 

 Technologinė priklausomybė;  

 Industrinis dominavimas;  

 Ekonominių planų drumstimas;  

 Kultūros pokyčiai; 

 Galimas tarptautinių įmonių kišimasis į teisinę aplinką 

Šaltinis: sudaryta autoriaus. 

 

Dauguma autorių prie neigiamo TUI poveikio žemės ūkio sektoriui išskiria darbuotojų išnaudojimą, 

vietinių ūkių nukonkuravimą, gamtinių išteklių išnaudojimą ir žemės nualinimą.  

Apibendrinant TUI reikšmę žemės ūkiui, galima teigti, kad TUI yra labai reikšmingos vystant žemės 

ūkį, keldamos naujus reikalavimus darbo jėgai, verslui ir socialinei infrastruktūrai. Vietiniai ūkininkai turi 

konkuruoti su naujais rinkos žaidėjais, kurie turi stiprią patirtį, todėl skatinamas technologijų diegimas, strategijų 

keitimas, našumo didinimas, ugdomas konkurencinis pajėgumas. Tačiau gali pasireikšti ir neigiamas TUI 

poveikis, nes atsiranda technologinė priklausomybė, aštrėja konkurencija, sunkiau rasti tinkamų darbuotojų, 

vyksta protų nutekėjimas. 

Jungtinių Tautų konferencijoje prekybos ir vystymo klausimais Jungtinių Tautų maisto produktų ir 

žemės ūkio organizacija norėdama išvengti neigiamų TUI sukeliamų reiškinių 2010 m. sudarė 7 principus 

atsakingam investavimui į žemės ūkį:  

1. Esantys sektoriaus įstatymai ir taisyklės yra atpažįstami ir jų yra laikomasi. 

2. Investicijos stiprina maisto saugumą. 

3. Procesai, susiję su investicijomis į žemės ūkį yra skaidrūs  ir reguliuojami per tinkamą verslo ir 

teisės aplinką. Visos suinteresuotos šalys atsako už savo veiksmus. 

4. Visi esminiai pokyčiai ir norimi pakeitimai yra registruojami, taip pat vyksta konsultacijos ir 

diskusijos, kurios leidžia pasiekti optimaliausią sprendimą.  

5. Investuotojai užtikrina, kad projektai nenusižengia įstatymas ir strateginiams plėtros tikslams. 

6. Investicijos prisideda prie socialinės ir ekonominės plėtros. Užtikrinama, kad nenukentės nei viena 

socialinė grupė ir investicijos nesukurs jokių problemų. 
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7. Projektai prisideda prie darnaus vystymosi tikslų. Ištekliai yra naudojami efektyviai ir siekiama 

tausoti aplinką. 

Šie septyni principai apima visų rūšių investicijas į žemės ūkį ir yra aktualūs tiek ūkininkams, tiek 

investuotojams, tiek šalims priimančioms investicijas. Tikimasi, kad jie sukurs rėmus tinkamam investavimui 

žemės ūkyje ir leis visoms pusėms patirti maksimalią naudą. 

 

Išvados 

1. Aprūpinimo maistu ir skurdo mažinimo problemų sprendimas bei su tuo susijęs žemės ūkio gamybos 

didinimas, tausojant išteklius sąlygoja TUI būtinumą žemės ūkyje. Taip pat šį būtinumą sustiprina  

grūdų atsargų sumažėjimas iki žemiausio lygio per pastaruosius 40 metų; grūdų sunaudojimo augimas; 

biodegalų suvartojimo ir paklausos augimas; ariamos žemės kiekio tenkančio vienam gyventojui 

mažėjimas; vandens tiekimo sumažėjimas. 

2. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą žemės ūkyje lemia įvairūs veiksniai, kurie yra skirstomi į 

ekonominius, politinius – teisinius, geografinius ir socialinius – kultūrinius. Didžiausią dėmesį 

investuotojas skiria ekonominiams veiksniams. Pagrindiniai TUI investuotojo tikslai yra uždirbti 

didesnį pelną, sumokėti mažiau mokesčių, pasinaudoti pigesniais gamtiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, 

užimti didesnę rinkos dalį. Investicijas priimanti šalis siekia pritraukti daugiau užsienio kapitalo, 

įsisavinti inovacijas, praplėsti infrastruktūrą, surinkti daugiau mokesčių ir sukurti naujas darbo vietas. 

3. Išskiriamos teigiamos ir neigiamos TUI į žemės ūkį pasekmės. Prie teigiamų pasekmių priskiriamos: 

kapitalo didėjimas, technologijų įsisavinimas, žinių suteikimas, kontaktų dalijimasis, infrastruktūros 

plėtra, darbo vietų kūrimas. Prie neigiamų TUI į žemės ūkį pasekmių priskiriama: netausojant 

naudojami gamtiniai ištekliai, dirbamos žemės erozija, vietinių ūkininkų nukonkuravimas, darbuotojų 

išnaudojimas ir techninė priklausomybė.  
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Summary  

 

Foreign direct investment factors and importance to agricultural development 

 

Scientists are discussing the need of foreign direct investment (FDI) in agriculture, FDI benefits and impact for 

agriculture sector, most of them agree that FDI is important factor influencing changes in agriculture. The article is based on 

the scientific literature about FDI in agriculture analysis.  Foreign direct investment – is a foreign capital, placed in other 

country. One of the top priorities to attract more FDI for countries agriculture is to present themselves as an attractive country 

for investment. Efforts are being made that the country would seem a suitable place for investment, offering many discounts 

and benefits to investors. Foreign investment is beneficial to all countries agriculture that want to grow, develop and 

strengthen its economy. The main purpose of this work is to analyze the impact of FDI on agriculture. This study reveals FDI 

reasons, objectives and their factors. 
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APLINKOSAUGINIŲ IŠLAIDŲ  EFEKTYVUMO VERTINIMAS: 

METODINIS ASPEKTAS  
  

Gintarė Klimienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Spartėjant ekonominiam ir technologiniam pasaulio vystymuisi, kartu sparčiai didėja ir  aplinkos taršos 

problemos. Aplinkosauga – tai viena iš aktualiausių ir svarbiausių XXI amžiaus temų. Norint pristabdyti 

aplinkos žalos problemos spartų plitimą, užkirsti kelią aplinkos taršos progresavimui, žmonija sau iškėlė 

aplinkosauginius uždavinius ir reikalavimus. Kiekvienas žmogus ar organizacija mažiau ar daugiau prisideda 

prie aplinkos taršos, todėl privalo atsakyti ir kompensuoti padarytus nuostolius gamtai. Fiziniai asmenys ar 

įmonės privalo sujungti jėgas aplinkos apsaugos problemoms spręsti, vykdyti įsipareigojimus aplinkos apsaugai, 

mokėti mokesčius,  kurių dydžiai ir mokėjimo periodiškumas yra nustatyti pagal taršos ir žalos aplinkai lygį. 

Labiausiai prie gamtos užteršimo prisideda įvairios trąšų, naftos, metalo perdirbimo, statybinių medžiagų verslo 

įmonės. Ne išimtis ir degalinės. Jos taip pat priskiriamos prie aplinkos teršėjų ir privalo  nešti socialinę 

atsakomybę vartotojų ir visuomenės atžvilgiu. 

Mokslinėje ir publicistinėje literatūroje analizuojamos aplinkosaugos problemos, nagrinėjama, kokius 

mokesčius ir kokį jų dydį privalo mokėti aplinkos teršėjai, tačiau mažai dėmesio skiriama kitiems aplinkosaugos 

įsipareigojimams, kuriuos įmonės privalo vykdyti ar vykdo savanoriškai. Kiekviena įmonė norėdama įvertinti 

savo finansinę naštą, kurią patiria vykdant aplinkosauginius įsipareigojimus ir įvertinti, ar patiriamos 

aplinkosauginės išlaidos ateityje duoda socialinę ir finansinę naudą, turėtų nusistatyti, kokius veiksmus ji atlieka 

aplinkosauginiais tikslais, kokius veiksmus atlikti yra privaloma, kokie veiksmai atliekami savanoriškai ir 

įsivertinti kokį išlaidų dydį sudaro aplinkosauginių veiksmų įgyvendinimas.   

Tyrimo objektas – degalinės aplinkosauginės išlaidos. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus mokslinę literatūrą aplinkosauginių išlaidų analizės, efektyvumo 

vertinimo kausimais, atlikus degalinėse patiriamų išlaidų analizę, parengti degalinės aplinkosauginių išlaidų 

efektyvumo vertinimo modelį.  

Tyrimo uždaviniai -  

1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą aplinkosauginių išlaidų analizės, efektyvumo vertinimo kausimais. 

2. Atlikti degalinėse patiriamų išlaidų analizę. 

3.  Parengti degalinės aplinkosauginių išlaidų efektyvumo vertinimo modelį.  

Tyrimo metodai:  mokslinės literatūros ir įmonės duomenų analizė, sisteminimas, palyginimas, 

apibendrinimas, grafinis vaizdavimas bei modeliavimas. 

 

Rezultatai 

Pasak C. Jasch (2003), M. Chavan, (2005),  D.D. Medeiros, S.P. Bezerra, R.E.Jose (2011), 

Aplinkosaugos valdymo sistema (AVS) – tai aplinkos valdymo sistema. AVS tikslas yra identifikuoti teršėjų 

poveikį aplinkai, sumažinti jų daromą žalingą poveikį ir įvairių grėsmių riziką gamtai ir visuomenei, taip pat 

sumažinti išlaidas, susijusias su atsakomybe už aplinkosaugą. AVS pagrindinį dėmesį skiria teršėjų aplinkos 

apsaugos priežiūros ir bendrų metinių į aplinką išmetamų teršalų vertinimui, taip pat aplinkosaugai skirtų išlaidų 

reguliavimui. Kaip teigia C.Jasch, D.Ayres, L. Bernaudat (2010), svarbiausias AVS uždavinys yra suklasifikuoti 

įmonių patiriamas aplinkosaugines išlaidas, įvertinti jų dydį ir užtikrinti, kad įmonės priverstinai ir savanoriškai 

patiriamos aplinkosauginės išlaidos yra svarbus ir reikšmingas sprendimas vykdant verslą.  

M. Chavan (2005) AVS apibūdina kaip būtiną organizacijos veiklos priemonę, kuri identifikuoja ir 

valdo neigiamą organizacijų poveikį aplinkai. Daugeliu atvejų AVS įdiegimas gali padėti sumažinti su 

aplinkosaugos atsakomybe susijusias išlaidas ir taip padidinti organizacijos pelną. AVS pateikia struktūrizuotą 

požiūrį į aplinkos apsaugos priemonių planavimą ir įgyvendinimą. Norint organizacijai įsivertinti aplinkosaugos 

atsakomybės įgyvendinimo finansinę naštą yra būtina apskaičiuoti savo patiriamų aplinkosauginių išlaidų dydį, 

todėl AVS veikimo principai yra tokie: reikia stebėti įmonės išlaidas ir pajamas, reguliariai tikrinti įmonės 
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finansinius bei veiklos rezultatus. Šie AVS valdymo principai yra panašūs į finansų valdymo, ilgalaikio 

planavimo ir kokybės vadybos sistemos principus. 

AVS gali būti galingas įrankis organizacijoms gerinant - patiriamų aplinkosaugos išlaidų efektyvumą ir 

didinant jų verslo našumą. AVS reikalauja įmonių aktyviai dalyvauti nagrinėjant savo veiklą ir tada nustatyti, 

kaip turėtų būti valdomas jų veiklos poveikis aplinkai. Taip pat, AVS pagalba  įmonės gali kontroliuoti savo 

veiklos, gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų poveikį gamtinei aplinkai  (M. Chavan, 2005).  

Tinkamai įmonėje pritaikoma AVS gali teikti tokią naudą - įvertinti efektyvų išteklių naudojimą; 

sumažinti atsakomybę už aplinkos apsaugą; suformuoti geresnį supratimą apie veiklos poveikį aplinkai; įdiegti 

tarp darbuotojų supratimą susirūpinti aplinkos apsauga;  pagerinti aplinkosauginį veiksmingumą per efektyvias 

operacijas; pagerinti įmonės socialinį įvaizdį; padidinti įmonės pelną (M. Chavan, 2005). Išanalizavus mokslinę 

literatūrą, daroma prielaida, kad aplinkosauginių išlaidų valdymas naudingas norint pagerinti kasdieninį 

socialinių ir ekonominių sprendimų  priėmimą. 

Kiekviena organizacija vykdydama veiklą tikisi pelno ir dirba su tikslu uždirbti. Norint gauti pajamas, 

reikia patirti išlaidas. Norint įvertinti kokio dydžio yra įmonės išlaidos, reikia identifikuoti savo veikloje 

patiriamas išlaidas,  nustatyti, kokiais tikslais jos yra patiriamos ir kokia suma, kokiems tikslams yra išleidžiama.  

E. Bracci, L. Maran (2013) organizacijų aplinkosaugines išlaidas įvardina kaip apsaugos išlaidas, t. y. nuo ko 

saugome aplinką, ir klasifikuoja jas į 5 pogrupius:  

 Išlaidos skirtos prevencijos veiklai, integruotai į produktyvius ilgalaikius  projektus; 

 Išlaidos skirtos prevencijos veiklai vienkartiniams projektams; 

 Išlaidos skirtos atkurti aplinkos funkcijas; 

 Kompensacinės išlaidos (aplinkos apsaugos atžvilgiu, užbėgant būsimai aplinkos žalai už akių); 

 Kompensacinės  išlaidos, skirtos atstatyti  jau esamus neigiamus žalos aplinkai padarinius. 

C. Jasch (2003); C.Jasch, D.Ayres, L. Bernaudat (2010); D.D. Medeiros, S.P. Bezerra, R.E.Jose (2011); 

A. D. Plessis, M. Oberholzer (2014) tyrė aplinkosaugai skirtas organizacijų išlaidas, identifikavo, kokios būtent 

išlaidos įmonėse yra priskiriamos aplinkos apsaugos išlaidoms. Mokslininkai pateikia dažniausias ir pagrindines 

įmonių išlaidas, patiriamas aplinkosaugos tikslams, t.y.: išlaidos aplinkosaugos atsakomybės skatinimo 

prevencijai, atliekų šalinimo, aplinkosaugos kontrolei skiriamos išlaidos, aplinkosaugos įrenginių techninio 

aptarnavimo ir patikrų, priemonių įsigijimo ir remonto išlaidos, baudos, kurias tenka sumokėti neįvykdžius visų 

aplinkosauginių reikalavimų. 

Mokslininkai  K.M. Eisenhardt, (1989); D.K. Myers (2015); D.D. Medeiros, S.P. Bezerra, R.E.Jose 

(2011); E.Bracci, L.Maran (2013) išvardina pagrindines degalinių veiklos rūšis: mažmeninė ir didmeninė 

prekyba naftos produktais, suskystintomis automobilinėmis dujomis, tepalais, automobilių priežiūros prekėmis, 

automobilių plovimas. Visos šios ir kitos papildomos degalinių veiklos daro stiprų poveikį aplinkos teršimui. Tai 

pasireiškia per žmogaus sveikatos sužalojimą, dirvožemio užterštumą, gaisrų paliktus padarinius, kietųjų atliekų 

kaupimą. 

Dirvožemio užterštumas ir požeminių vandenų užterštumas yra vienas iš pagrindinių ir  sunkiausių 

poveikių aplinkai, kurį sukelia degalinių veiklos. Vienas iš  pavojingiausių teršalų - požeminių rezervuarų, 

degalinės įrangos ir kitų požeminių įrenginių sistemų kuro nutekėjimas, jo judėjimas dirvožemio link. Tačiau 

blogiausia yra tai, kad nuotėkį ne visada galima nustatyti iš karto. Dažnai iš pirmo žvilgsnio užterštumas yra 

nepastebimas ir susikaupia per ilgą laiką, taip į dirvą išsilieja daug litrų kuro, kuris ilgam palieka sunkiai 

pataisomą ekonominę ir fizinę žalą gamtai ir degalinei.  

Garuojantis kuras ypač kenkia degalinės darbuotojams ir degalinės kaimynams. Smarkus kuro 

garavimas pasireiškia akių dirginimu, odos, kvėpavimo takų problemomis, dermatitu, leukemija. Visa žala 

susikaupia per kvėpavimo sistemą, per įkvepiamus kuro ir dujų garus iš išmetamų transporto priemonių ar 

garuojančių talpyklų. Taip pat, žala smarkiai pasireiškia per virškinimo sistemą arba per odą dėl iš gręžinių 

gaunamo užteršto vandens vartojimo. Geriamas vanduo dažnai būna užterštas kuro, tepalų, aliejų, įvairių 

ploviklių dalelėmis ir pan. 

Degalinėse kilę gaisrai taip pat palieka sunkiai atstatomą žalingą poveikį aplinkai, pakenkdami 

darbuotojų, klientų sveikatai. Gaisrai gali sukelti net ir mirčių. Po gaisrų paliekama sužalota ar net išnaikinta 

augmenija ir gyvūnija.  

Organizacijos, norėdamos efektyviai susimažinti savo patiriamas aplinkosaugines išlaidas ir nustatyti, ar 

jų patiriamos aplinkosauginės išlaidos efektyvios ir ekonomiškai pagrįstos, turėtų vadovautis aplinkosauginių 
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išlaidų vertinimo modeliu. Jis padeda  apskaičiuoti aplinkosauginių išlaidų naštą ir įvertinti aplinkosauginių 

išlaidų efektyvumą. 

 Remiantis mokslininkų K.M. Eisenhardt, (1989); D.K. Myers (2015); D.D. Medeiros, S.P. Bezerra, 

R.E.Jose (2011); E.Bracci, L.Maran (2013) pateiktomis išvadomis apie degalinių veiklas, teršalus, žalingą 

poveikį ir grėsmes aplinkai, sudarytas aplinkosauginių išlaidų degalinėje įvertinimo modelis (1 pav.). Modelį 

sudaro 5 žingsniai, kuriais turėtų vadovautis kiekviena degalinė, norinti įvertinti savo veiklos aplinkai poveikį ir 

aplinkosauginių šlaidų efektyvumą.  

Dyzelinis kuras ir benzinas yra pagrindiniai pavojingos grėsmės sukėlėjai ir teršėjai, sukeliantys žalingą 

poveikį aplinkai. Apibendrinant mokslininkų K.M. Eisenhardt, (1989); D.K. Myers (2015); D.D. Medeiros, S.P. 

Bezerra, R.E.Jose (2011); E.Bracci, L.Maran (2013) išvadas sudaromi 1-asis ir 2-asis aplinkosauginių išlaidų 

degalinėje įvertinimo modelio žingsniai, t.y. degalinei reikia nustatyti savo veiklos rūšis, taršos ir pavojų 

grėsmes. 

Remiantis mokslininkų C. Jasch (2003); C.Jasch, D.Ayres, L. Bernaudat (2010); D.D. Medeiros, S.P. 

Bezerra, R.E. Jose (2011); A. D. Plessis, M. Oberholzer (2014) identifikuotomis įmonių aplinkosauginių išlaidų 

rūšimis, sudaromas 3-asis degalinių patiriamų aplinkosauginių išlaidų vertinimo modelio žingsnis - 

aplinkosauginių išlaidų degalinėje identifikavimas. 

Identifikavus degalinėje patiriamas aplinkosaugines išlaidas, reikia atlikti 4-tąjį degalinių patiriamų 

aplinkosauginių išlaidų vertinimo žingsnį – susumuojant visas aplinkosauginiais tikslais patirtas metines išlaidas 

įsivertinti per metus patiriamų aplinkosauginių išlaidų sumą, kitaip tariant, nustatyti  aplinkosauginių išlaidų 

finansinę  išraišką.  

Turint visus duomenis apie aplinkosaugines išlaidas ir jų dydį, reikia atlikti 5-ąjį žingsnį - nustatyti 

aplinkosauginių išlaidų efektyvumą arba, kitaip tariant, įvertinti išlaidų naudą.    

 

1 pav. Degalinių patiriamų aplinkosauginių išlaidų vertinimo modelis  

(sudaryta autorės pagal K.M. Eisenhardt, (1989); D.K. Myers (2015); D.D. Medeiros, S.P. Bezerra, R.E.Jose 

(2011); E.Bracci, L.Maran (2013); C. Jasch (2003); C.Jasch, D.Ayres, L. Bernaudat (2010); A. D. Plessis, M. 

Oberholzer (2014); M. Chavan, (2005)  

Aplinkosaugines išlaidas galima prilyginti investicijai - į geresnį įmonės įvaizdį, viešąją naudą, 

darbuotojų sveikatą, įrenginių tausojimą ir pan.  Savo patiriamų aplinkosauginių išlaidų naudą ir efektyvumą 

kiekviena organizacija gali įsivertinti atlikusi jau minėtus aplinkosauginių išlaidų vertinimo modelio žingsnius, t. 

y., 1) veiklos vertinimas; 2) taršos ir pavojų grėsmių vertinimas; 3) aplinkosauginių išlaidų degalinėje 

identifikavimas; 4) aplinkosauginių išlaidų finansinės išraiškos nustatymas. Siekiant įvertinti, ar ilgalaikei 

investicijai patirtos išlaidos atsiperka, ir nustatyti, po kurio laikotarpio ta investicija atsipirko, organizacija, 

identifikavusi ir išsianalizavusi reikiamą savo veiklos informaciją, turi apskaičiuoti aplinkosauginių išlaidų 

efektyvumą, t. y. apskaičiuoti per kiek laiko atsipirks savanoriškai patirtos išlaidos. Šį skaičiavimą 

pailiustruosime pavyzdžiais. 

1 pavyzdys. Degalinė patiria savanoriškas išlaidas investuodama į aplinkos švarinimą - nupirkdama tam 

tikrus aplinkos švarinimo įrenginius (konteinerius). Šiuos įrenginius eksploatuojant mokami mažesni metiniai 

Degalinių patiriamų 
aplinkosauginių 

išlaidų vertinimas

2 žingsnis. Taršos ir 
pavojų grėsmių 

vertinimas

3 žingsnis. 
Aplinkosauginių 

išlaidų degalinėje 
identifikavimas

4 žingsnis. 
Aplinkosauginių 
išlaidų finansinės 

išraiškos 
nustatymas

5 žingsnis. 
Aplinkosauginių 

išlaidų efektyvumo 
vertinimas

1žingsnis. Veiklos 
vertinimas
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aplinkosauginiai mokesčiai, taip per metus sutaupyta mokesčių suma atitinkamai padengia dalį įrenginio kainos. 

Jei įmonė nori nustatyti kelių metų bėgyje mažesnių metinių mokesčių dėka įrenginys atsiperka, reikia pasitelkti 

praktinius skaičiavimus. 

1 lentelė. Aplinkos švarinimo išlaidų efektyvumo skaičiavimas 

Išlaidų (ilgalaikės 

investicijos) 

pavadinimas 

(1) 

Investicijai patirtų 

išlaidų suma Eur 

(2) 

Numatomos 

perspektyvos (3) 

Efektyvumo 

skaičiavimas 

(4) 

Šiukšlių rūšiavimo 

konteineris 

2000 Metinis mokestis už 

šiukšlių išvežimą 

sumažėja 200 Eur 

Investicijų suma (2) / perspektyva 

(4) = (n) laikotarpis per kurį 

atsiperka investicija 

( 2000/200 = 10 metų ) 

 

Atlikus skaičiavimus  matyti, kad degalinės investuota suma į konteinerius turėtų atsipirkti po 10 metų 

konteinerių eksploatavimo, taip pat galima daryti prielaidą, kad nesikeičiant metiniam šiukšlių išvežimo 

mokesčiui ir toliau eksploatuojant konteinerius nuo vienuoliktųjų eksploatavimo metų degalinė turėtų gauti 200 

Eur metinę naudą, kadangi konteinerių dėka šia suma sumažėja degalinės mokami mokesčiai. 

2 pavyzdys. Degalinės investuoja į trumpalaikes aplinkosaugines išlaidas, kurios atsiperkamumo tam 

tikro laikotarpio pabaigoje neturi, tačiau turi kitą finansinę ar socialinę naudą. Degalinė patiria tam tikras metines 

aplinkosauginės išlaidas, kurios yra būtinos toliau vykdyti veiklą, bet tų išlaidų dėka sumažėja kitos 

aplinkosauginės išlaidos. Tokiu atveju, degalinė analizės ir skaičiavimų būdu gali įsivertinti būtinųjų 

aplinkosauginių išlaidų naudą kitų būtinų aplinkosauginių išlaidų atžvilgiu. Tarkime, degalinėse kuras laikomas 

rezervuaruose, laikui bėgant nuo kuro likučių apsinešusios rezervuaro sienelės teršia kurą, o iš pistoletų išsiliejęs 

kuras su lietaus vandeniu patenka į nuotekų ir naftos likučių surinkėją - naftos gaudyklę. Naftos gaudyklei būtina 

atlikti kasmetinį valymą. Mokesčio dydis už naftos gaudyklės išvalymą priklauso nuo  nuotekų užterštumo lygio. 

Kuro rezervuarų valymas yra būtinas kas kelerius metus. Kai degalinė atlieka rezervuarų išvalymą, iš išvalyto 

rezervuaro į aplinką patekusio kuro likučiai yra mažiau užteršti, lietaus vanduo nuplovęs likučius į nuotekų 

surinkėją – naftos gaudyklę, yra švaresnis. Taip švaresnių nuotekų ir naftos sienelių dėka sumažėja privalomasis 

mokestis už naftos gaudyklės išvalymą. Šiuo atveju degalinės mokestis už naftos gaudyklės išvalymą sumažėja 

100 Eur. 

2 lentelė. Kuro rezervuaro valymo išlaidų efektyvumo skaičiavimas 

Išlaidų 

(trumpalaikės 

investicijos) 

pavadinimas 

(1) 

Investicijai 

patirtų išlaidų 

suma Eur 

(2) 

Numatomos perspektyvos (3) Efektyvumo 

skaičiavimas 

(4) 

Kuro rezervuaro 

išvalymas 

500 Kuras švaresnis, tad ir nuotekos švaresnės, todėl 

metinis mokestis už naftos gaudyklės  išvalymą 

sumažėja 20%. Standartinis metinis naftos 

gaudyklės išvalymo mokestis 1000 Eur 

. 

500*20 % = 

100 Eur 

 

Žinoma, prieš metinį naftos gaudyklės valymą kuro rezervuarų valymo galima ir neatlikti, kadangi kaip 

jau minėta kuro rezervuarų valymą privaloma atlikti tik kas kelerius metus, o patirtos kuro rezervuaro išvalymo 

išlaidos nepasidengia apskaičiuotu efektyvumu, bet šiuo atveju yra įvertinamas ne tik mažesnis naftos gaudyklės 

metinis mokestis, bet ir socialinė nauda, t .y. į orą garuojantis kuras yra mažiau kenksmingesnis ir draugiškesnis 

aplinkai.  

Taigi, vertinat degalinių ar kitų organizacijų aplinkosauginių išlaidų efektyvumą, reikia vadovautis 

visais degalinių patiriamų aplinkosauginių išlaidų vertinimo modelio žingsniais, ir pagal išlaidų rūšį – 

savanoriškos aplinkosauginės išlaidos ar būtinosios – atlikti išlaidų vertinimą, apskaičiuojant aplinkosauginių 

išlaidų atsipirkimo laiką metais arba būtinų patirti  išlaidų naudą kitų aplinkosauginių išlaidų atžvilgiu. Taip pat, 

vertinat degalinių ar kitų organizacijų aplinkosauginių išlaidų efektyvumą visais atvejais reikia įvertinti ir tai, 
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kad kiekviena investicija į aplinkosaugą turi ne tik finansinę, bet ir socialinę naudą: tausojamas dirvožemis, 

vanduo,  augmenija ir gyvūnija, oras, gerinama žmonių gyvenimo kokybė, sveikata. 

 

IŠVADOS 

 

1. Aplinkosaugos valdymo sistema pagrindinį dėmesį skiria bendrų metinių į aplinką išmetamųjų teršalų 

valymo, šalinimo, aplinkos apsaugos priežiūros ir tvarkymo išlaidų vertinimui. AVS įmonėms suteikia 

struktūrizuotą požiūrį į aplinkos apsaugos priemonių planavimą ir įgyvendinimą. AVS principai - 

stebėti įmonės išlaidas ir pajamas, reguliariai tikrinti įmonės finansinius rezultatus, kontroliuoti 

organizacijų daromą žalą gamtai ir žmogui, saugoti aplinką. 

2. Aplinkosauginės išlaidos skiriasi savo paskirtimi, todėl jos yra klasifikuojamos į tokias grupes: išlaidos 

skirtos prevencijos veiklai, integruotai į produktyvius ilgalaikius  projektus; išlaidos skirtos prevencijos 

veiklai vienkartiniams projektams; išlaidos skirtos atkurti aplinkos funkcijas; kompensacinės išlaidos 

(aplinkos apsaugos atžvilgiu, užbėgant būsimai aplinkos žalai už akių); kompensacinės  išlaidos, skirtos 

atstatyti  jau esamus neigiamus žalos aplinkai padarinius. 

3. Pagrindinės degalinių išlaidos patiriamos aplinkosaugos tikslams yra išlaidos aplinkosaugos 

atsakomybės skatinimo prevencijai, atliekų šalinimo, aplinkosaugos kontrolei skiriamos išlaidos, 

aplinkosaugos įrenginių techninio aptarnavimo ir patikrų, priemonių įsigijimo ir remonto išlaidos, 

baudos, kurias tenka sumokėti neįvykdžius visų aplinkosauginių reikalavimų. 

4. Norint įvertinti degalinės aplinkosauginių išlaidų efektyvumą siūloma vadovautis 5 degalinių patiriamų 

aplinkosauginių išlaidų vertinimo modelio žingsniais: 1) veiklos vertinimas; 2) taršos ir pavojų grėsmių 

vertinimas; 3) aplinkosauginių išlaidų degalinėje identifikavimas; 4) aplinkosauginių išlaidų finansinės 

išraiškos nustatymas; 5) aplinkosauginių išlaidų efektyvumo vertinimas. Nustačius degalinės patiriamų 

išlaidų rūšį - savanoriškos aplinkosauginės išlaidos ar būtinosios, pasirinkti pageidaujamą šių išlaidų 

efektyvumo matą: aplinkosauginių išlaidų atsipirkimo laiką metais, ar būtinų patirti  išlaidų nauda kitų 

aplinkosauginių išlaidų atžvilgiu, ir atlikti nurodytus skaičiavimus. Visais  atvejais vertinat degalinių 

aplinkosauginių išlaidų efektyvumą yra įvertinama ir tai, kad kiekviena investicija į aplinkosaugą turi 

ne tik finansinę (sumažėja aplinkosauginiai mokesčiai, padidėja pelnas), bet ir socialinę naudą: 

tausojamas dirvožemis, vanduo,  augmenija ir  gyvūnija, oras, gerinama žmonių gyvenimo kokybė, 

sveikata. 
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TIESIOGINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI EFEKT Ų KIEKYBINIS 

VERTINIMAS 
 

Akvilė Kuvikaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Ilgalaikio darnaus vystymosi kontekste ypač svarbus vaidmuo tenka žemės ūkiui, jo atliekamoms 

ekonominei, socialinei ir aplinkosauginei funkcijoms. Šių funkcijų įgyvendinimo procese, svarbus vaidmuo 

tenka Bendrajai žemės ūkio politikai. Nuo 2007 metų parama žemės ūkiui skiriama pagal I ir II Bendrosios 

žemės ūkio politikos ramsčius. I ramsčio vienas iš pagrindinių tikslų – ūkių pajamų palaikymas, II ramsčio 

(kaimo plėtros politika) – žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo stiprinimas, aplinkos ir kraštovaizdžio 

tvarkymas, smulkaus verslo skatinimas ir užimtumo kaime didinimas. 94 proc. pirmojo ramsčio išlaidų sudaro 

išlaidos tiesioginei paramai, o 2007 – 2013 m. kaimo plėtros politikos septynerių metų programai buvo skirta 

2,286 mlrd. eurų paramos lėšų, iš jų apie 40 procentų – kompensacinei paramai. Todėl, natūralu, kad 

mokslininkai ir politikai daug dėmesio skiria šių didžiulių finansinių išteklių panaudojimo padariniams nagrinėti. 

Tiesioginės paramos žemės ūkiui efektų problematiką nagrinėjo daugelis mokslininkų. Vitunskienė, 

Baltušienė, Novikova (2012) vertino paramos poveikį pajamų ir turtinei nelygybei, Simanavičienė, Jasinskas 

(2008) tyrė paramos įtaką ūkininkų ūkių konkurencingumui, Skulskis, Stankaitytė, Daunytė (2011) atskeidė 

paramos reikšmę ekologinio ūkininkavimo rezultatams. Tai rodo, kad mokslinės žinios apie tiesioginės paramos 

žemės ūkiui efektus yra daugiausia tirtos atskirai per ekonominių, socialinių ar aplinkosauginių efektų prizmę. 

Tad nagrinėjimas vienu metu tiesioginės paramos žemės ūkiui ekonominių, aplinkos ir socialinių efektų įgauna 

ypatingą aktualumą, turint omenyje dar ir tai, kad darnaus žemės ūkio vystymosi strategija reikalauja integruotai 

spręsti ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos klausimus. 

Tyrimo tikslas – atskleisti tiesioginės paramos žemės ūkiui efektus bei galimus jų vertinimo rodiklius. 

Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai:  

 išnagrinėti tiesioginės paramos žemės ūkiui efektų tyrimų rezultatus; 

 identifikuoti ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių efektų vertinimo rodiklius. 

Tyrimo objektas – tiesioginės paramos žemės ūkiui efektai. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės ir sintezės, abstrakcijos. 

 

Rezultatai 

 

Žemės ūkis yra svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosaugos požiūriu. Ši ūkio šaka 

remia ir palaiko kaimo bendruomenes ir miestus, saugo aplinką, patenkina būtiniausią žmonijos poreikį, t.y. 

poreikį maistui. 

Dėl paramos žemės ūkiui būtinumo, bendros mokslininkų nuomonės nėra. Vieni teigia, kad žemės ūkio 

produktų gamintojo sąlygos rinkoje, lyginant su kitomis ūkio šakomis, yra nepalankios dėl verslo šakos 

specifinių savybių ir valdžios intervencija bei reguliavimas žemės ūkiui yra būtinas. Anot Hennessy (1998) 

ūkininkų pajamų palaikymas yra svarbus žemės ūkio subjektų piniginių pajamų šaltinis, nes žemės ūkio veikla 

neužtikrina pakankamų pajamų ūkinei veiklai ir intervencijoms. Siekiant palaikyti žemės ūkio veikla 

užsiimančių subjektų pajamas, taikomos tiesioginės ir kompensacinės išmokos. Kiti mokslininkai nurodo, kad 

paramos skyrimas žemės ūkiui nėra tikslingas. Jurkėnaitės (2011) nuomone, tvirtinimas, kad reikia skirti paramą 

tik todėl, kad jie yra ūkininkai yra ekonomiškai nepagrįstas, o subsidijų mokėjimas, nesusietas su visuomenei 

teikiama nauda, neturi būti toleruojamas. Nors formaliai tiesioginės išmokos sukuria ūkininkams konkurencinį 

pranašumą, tačiau, toks „dirbtinis“ pranašumas išsaugo priklausomybę nuo išmokų ir ateityje gali padaryti ES 

žemės ūkį nekonkurencingu. 

Lietuvai, įstojus į Europos Sąjungą, buvo pradėtos mokėti tiesioginės ir kompensacinės išmokos ne tik 

iš Lietuvos, bet ir iš Europos Sąjungos biudžeto – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo. Šis yra 

padalytas į du atskirus fondus – Europos žemės ūkio garantijų fondą  ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai. 

Iš Europos žemės ūkio garantijų fondo yra mokamos tiesioginės išmokos ūkininkams, kurių tikslas – ūkininkų 
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pajamų palaikymas. Iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai yra mokamos tiesioginės kompensacinės 

išmokos. Šių tikslas yra užtikrinti ekonomikos augimą didinant žemės, miškų ūkio ir maisto konkurencingumą, 

sukuriant galimybes ekonominei veiklai įvairinti ir gyvenimo kokybei kaime gerinti, kartu puoselėjant esamas 

gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes. Tokiu būdu galima teigti, kad viena vertus, Europos Sąjungos Bendroji 

žemės ūkio politika yra nukreipta į ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos problemų sprendimą žemės ūkyje ir 

kaimo vietovėse, o, kita vertus, mokslininkai ir politikai daug dėmesio skiria šių politikos priemonių, tame tarpe 

ir tiesioginės paramos, įgyvendinimo rezultatams arba efektams nagrinėti. 

Siekiant šiame straipsnyje iškelto tikslo, t.y. atskeisti tiesioginės paramos žemės ūkiui efektus, toliau bus 

nagrinėjami moksliniai tyrimai, skirti tiesioginės paramos žemės ūkiui efektų interpretacijoms. Literatūros 

analizė rodo, kad bene didžiausias dėmesys yra skiriamas ekonominių efektų nagrinėjimui. Vitunskienė, 

Baltušienė, Rekašius (2013) nagrinėjo tiesioginių išmokų reformos galimą poveikį žemdirbių namų ūkių 

pajamoms. Šiuo empyriniu tyrimu mokslininkai nustatė, kad panaikinus tiesiogines išmokas ir kitas einamąsias 

subsidijas žemės ūkiui, žemdirbių namų ūkių pajamos sumažėtų, išskyrus namų ūkius, kurių dirbamos žemės 

plotas yra mažesnis už vieną hektarą ir kurių pajamos iš savarankiškos žemės ūkio veiklos yra tik papildomas 

pragyvenimo šaltinis. Tuo tarpu padvigubėjusios tiesioginės išmokos labiausiai padidintų didesnį žemės ūkio 

plotą naudojančių žemdirbių namų ūkių pajamas. Kazakevičius (2011), analizuodamas ūkininkų ūkių pajamų 

dydžiuis nustatė, kad didžiąją bendrojo pelno dalį sudaro būtent valstybės parama ir pabrėžė, jog parama turi 

teigiamą efektą ūkininkų pajamų lygiui.  

Simanavičienė, Jasinskas (2008) tirdami valstybės gamybos subsidijų ir investicinės paramos įtaką 

ūkininkų ūkių konkurencingumui nustatė, kad valstybei nutraukus teikti tiesioginę paramą ūkininkų ūkiams, šie 

taptų nuostolingi. Taigi galima teigti, kad gamybos subsidijų ir investicinės paramos panaikinimas turėtų 

neigiamą poveikį ūkių konkurencingumui. Kriščiukaitienė (2008) nagrinėdama paramos įtaką Lietuvos ūkių 

konkurencingumui priėjo išvados, jog ūkininkai įsisavindami paramą, didino kapitalą įsigydami naują žemės 

ūkio techniką, įdiegdami naujas technologijas bei įrenginius, taip pat padidino darbo našumą. Autorė pažymėjo, 

jog teikiamos subsidijos gamybai turi teigiamą efektą rapsų ir javų ūkiuose, nes didėja pelningumas. 

Apibendrinant tiesioginės paramos žemės ūkiui ekonominių efektų tyrimus, galima teigti, kad šie efektai 

pasireiškia ne tik per ūkio pajamų, kapitalo, darbo našumo, pelningumo bei produktyvumo pokyčius, bet turi 

įtakos kaimo ir visos šalies ekonomikai.  

Prieš pradedant nagrinėti tiesioginės paramos žemės ūkiui socialinių efektų tyrimus, reikia pažymėti, kad 

pastarųjų efektų teorinių traktuočių ribos yra labai plačios. Mokslinėje literatūroje pateikiamas platus spektras 

socialinių efektų interpretacijų – pradedant nuo teisingo pajamų paskirstymo tarp ūkininkaujančios 

bendruomenės, susirūpinimo apie skurdą ir baigiant platesniais svarstymais apie kaimo gyventojų gyvenimo lygį 

ir kokybę, kaimo bendruomenių gyvybingumą bei socialinius santykius.  

Kalbant konkrečiai apie tiesioginės paramos  žemės ūkiui socialinių efektų mokslinius tyrimus pastebėta, 

kad dažniausiai šie atlikti vertinant pajamų pasiskirstymą tarp ūkininkaujančios bendruomenės. Vitunskienė, 

Baltušienė (2011) nagrinėdamos paramos įtaką ūkininkų pajamų nelygybei ir atlikusios tyrimą remiantis 

užsienio autorių darbais apie pajamų nelygybę, priėjo išvados, jog tiesioginės išmokos mažuose ūkiuose atlieka 

socialinės pagalbos funkciją, aiškindamos tuo, kad visų pirma mažuose ūkiuose žemės ūkio veikla yra labiau 

socialinės nei ekonominės paskirties, t.y. skirta šeimos pragyvenimui, kitas aspektas yra tas, jog menkos 

tiesioginių išmokų sumos, skiriamos mažiems ūkiams, nėra reikšmingos verslo plėtrai. Šiam tyrimui antrino ir 

Vitunskienė, Vinciūnienė (2015). Autorės tirdamos ūkininkavimo pajamas vidinio socialinio darnumo požiūriu, 

priėjo išvados, kad subsidijos žemės ūkiui didina pajamų nelygybę tarp žemdirbių bendruomenės, tačiau ją 

mažina tarp ūkių, ūkininkaujančių tam palankiomis ir nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis. (Vitunskienė, 

Vinciūnienė, 2015)  

Išryškėjus aplinkosaugos problemoms (vandens ir oro užterštumas, klimato kaita, biologinės įvairovės 

nykimas, gėlo vandens išteklių ribotumas ir kt.), mokslininkai ypač daug dėmesio skiria aplinkosaugos 

problemų, tame tarpe ir aplinkosaugos politikos priemonių įgyvendinimo efektams nagrinėti. Gana plačiai 

aplinkosauginiai efektai yra nagrinėjami tiek lietuvių autorių (Vitunskienė, Vinciūnienė, 2014; Mierauskas, 

2012), tiek ir užsienio autorių (Offermann, Nieberg, Zander, 2007; Toogod Gilbert, Rientjes, 2004) darbuose. 

 Mierauskas pagrindinį dėmėsį skyrė gamtosaugos programų, skirtų biologinės įvairovės išsaugojimui, 

nagrinėjimui ir išskyrė keturis teigiamus efektus: 



23 

 

 agrarinės aplinkosaugos priemonės siekia subalansuotai vykdyti ūkininkavimą – aplinkosaugos 

reikalavimai susieti su socialiniais ir ekonominiais poreikiais;  

 kompensacinės išmokos skatina žemės ūkio subjektus gana masiškai dalyvauti priemonėse, todėl 25 

proc. nuo visos žemės ūkiui naudojamo žemės ploto priemonės yra taikomos; 

 agrarinės aplinkosaugos priemonės prisidėda prie skurdo ir nedarbo mažinimo ūkininkavimui 

nepalankiuose regionuose;  

 vykdomos priemonės saugomose teritorijose prisidėda prie jų steigimo tikslų įgyvendinimo.  

Autorius pateikė išvadą, jog agrarinėmis aplinkosaugos programos priemonėmis siekiama darnaus 

ūkininkavimo, prioritetą teikiant aplinkos, taip pat ir bioįvairovės, apsaugai.  

Vitunskienė, Vinciūnienė (2014) nagrinėdamos tiesioginės paramos žemės ūkiui aplinkosauginius efektus 

savivaldybių lygmeniu nustatė, kad kaimo plėtros programos priemonės (agrarinės aplinkosaugos išmokos ir 

ekologinis ūkininkavimas) mažiausiai populiarios tose savivaldybėse, kur plėtojamas intensyvus ūkininkavimas. 

Atskirai pažymėtina, kad siekiant didesnio agrarinės aplinkos darnumo nuo 1980 metų pabaigos aplinkos 

apsaugos klausimai yra nuosekliai integruojami į Europos Sąjungos Bendrąją žemės ūkio politiką. Tai daroma 

trejopai, t. y. aplinkos veiksnius įtraukiant į rinkos ir pajamų politikos sritį (I ramstis), naudojant agrarinės 

aplinkosaugos priemones (II ramstis) ir užtikrinant jų atitikimą bendrajai aplinkos politikai. 

Apibendrinant galima teigti, kad tiesioginės paramos žemės ūkiui efektai daugiausia nagrinėjami atskirai 

per ekonomines, socialines ir aplinkosaugines efektų dimensijas. Iš analizuots mokslinės literatūros galima 

pastebėti, kad tiesioginės paramos žemės ūkiui ekonominiai efektai tirti per ūkio pajamų, konkurencingumo 

prizmę, socialiniai – per pajamų pasiskirstymą tarp ūkininkaujančios bendruomenės, aplinkosauginiai – 

biologinę įvairovę ūkyje, aplinką tausojantį ūkininkavimą. 

Nagrinėjant empirinius tiesioginės paramos žemės ūkiui efektų tyrimus pastebėtina, kad vis dažniau 

pereinama nuo kokybinio prie kiekybinio nagrinėjamų efektų vertinimo. Ekonominių, socialinių bei 

aplinkosauginių efektų kiekybiniam vertinimui gali būti naudojami įvairūs rodikliai. (žr. 1 lentelė) 

 

1 lentelė. Tiesioginės paramos žemės ūkiui efektų vertinimo rodikliai (sudaryta autorės pagal 

Vitunskienė, Dabkienė, 2014; Čaplikas; ESTEP 2008; ESTEP 2010) 

 

Tiesiogės paramos efektų vertinimo rodikliai 

Ekonominiai Socialiniai Aplinkosauginiai 

Šeimos ūkio pajamos: šeimos ūkio 

pajamos, tenkančios šeimos 

metiniam darbo vienetui (Eur/ 

šeimos MDV) 

Šeimos darbas: ūkininko (-ės), 

sutuoktinio (-ės) ir kitų šeimos 

narių dirbtos valandos, palyginti su 

visomis ūkyje dirbtomis 

valandomis (proc) 

Cheminių trąšų naudojimas: trąšų 

kiekis, tenkantis naudojamam 

žemės ūkio naudmenų plotui 

(kg/ha) 

Paramos dydis, išreikštas 

perkamosios galios standartais 

(PGS/ha) 

Darbo vietos ūkyje: ūkyje dirbtos 

valandos, perskaičiuotos į metinius 

darbo vienetus (MDV) 

Pesticidų naudojimas: išlaidos 

pesticidams, tenkančios 

naudojamam žemės ūkio naudmenų 

plotui (Eur/ha) 

Paramos dalis bendroje žemės ūkio 

pridėtinėje vertėje (proc) 

Samdomų darbuotojų darbo 

užmokestis: samdomo darbuotojo 

vidutinis metinis darbo užmokestis, 

palyginti su vidutiniu darbo 

užmokesčiu šalyje (proc) 

Biologinės įvairovė ūkyje: 

Simpsono biologinės įvairovės 

specializacijos koeficientas 

Darbo našumas: ūkio pridėtinė 

vertė, tenkanti metiniam darbo 

vienetui (Eur/MDV) 

Demografinė situacija: gyventojų 

skaičius kaime, palyginti su visų 

gyventojų skaičiumi šalyje 

Pievų ir ganyklų plotas: pievų ir 

ganyklų dalis ūkio naudojamose 

žemės ūkio naudmenose (proc.) 

 Ūkininko amžius: ≤ 35 m. – 1 

balas; ≥ 65 m. – 0 balų; > 35 - < 65 

m. 0,5 balo 

Gyvulių tankumas: sąlyginių 

gyvulių skaičius, tenkantis 

naudojamam žemės ūkio naudmenų 

plotui (SG/ha) 
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  Aplinką tausojantis ūkininkavimas: 

ūkio dalyvavimas ekologiniame 

tinkle „Natura 2000“, ekologinis 

ūkininkavimas, dalyvavimas maisto 

kokybės programose 

 

Apibendrinant galima teigti, kad gilesnis tiesioginės paramos žemės ūkiui efektų suvokimas bei 

kiekybinės išraiškos svarbumas reikalauja identifikuoti galimus nagrinėjamos paramos ekonominius, aplinkos ir 

socialinius efektus. Tačiau kaip vertinti efektus bendros mokslininkų nuomonės nėra. Atlikti tyrimai rodo, kad 

identifikuotų tiesioginės paramos žemės ūkiui efektų ir jų rodiklių  skaičius nėra išbaigtas ir galutinis. Jis 

priklauso nuo tyrimo lygmens bei paskirties,  naudotų tyrimo metodų, galimybių išmatuoti pasirinktus efektus ir 

kt. 

  
Išvados 

 

1. Mokslinės literatūros analizė rodo, kad plačiausiai yra nagrinėjami tiesioginės paramos žemės ūkiui 

ekonominiai efektai, tačiau darnaus vystymosi kontekste ypač svarbu nagrinėti ne tik ekonominius, 

bet ir socialinius bei aplinkosauginius efektus. Tiesioginės paramos žemės ūkiui ekonominiai efektai 

pasireiškia per ūkininkų ūkių pajamas, darbo našumą, pelningumą, produktyvumą, ūkio 

konkurencingumą; tiesioginės paramos žemės ūkiui socialiniai efektai pasireiškia per teisingą pajamų 

paskirstyą tarp ūkininkaujančios bendruomenės, kaimo gyventojų gyvenimo lygį ir kokybę, kaimo 

bendruomenių gyvybingumą bei užimtumą; tiesioginės paramos žemės ūkiui aplinkosauginiai efektai 

pasireiškia per biologinę įvairovę ūkyje, aplinkos ir kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinio 

ūkininkavimo skatinimą. 

2. Tiesioginės paramos žemės ūkiui efektams nagrinėti gali būti naudojami šie pagrindiniai ekonominiai 

(šeimos ūkio pajamos, tenkančios šeimos metiniam darbo vienetui, paramos dydis, išreikštas 

perkamosios galios standartais, paramos dalis bendroje žemės ūkio pridėtinėje vertėje, darbo 

našumas ), socialiniai (šeimos darbas, darbo vietos ūkyje, ūkininko amžius, demografinė situacija, 

lyginant kaimo ir šalies gyventojų skaičių ) ir aplinkosauginiai (cheminių trąšų ir pesticidų 

naudojimas, biologinė įvairovė ūkyje, pievų ir ganyklų plotas, gyvulių tankumas, aplinką tausojantis 

ūkininkavimas ) vertinimo rodikliai.  
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Summary 

 

Quantitative assessment of Direct support for agriculture Effects 

 

  When Lithuania joined European Union, direct payments were started to pay to Lithuania not 

only from Lithuania`s budget but also from EU`s budget. The biggest part of European Union Agricultural Fund 

for Rural Development are granted for direct and compensatory payments.  So it is natural that the scientists 

particularly focus on consequences of these enormous financial recourses. 

  The article reveals economic (farmers’ incomes, productivity, profitability, competitiveness), 

social (the fair distribution of income among the rural population of the community, quality of life, employment) 

and environmental (biodiversity on the farm, environmentally-friendly farming, the formation of ecological 

farms) effects of direct funding to agriculture. It was found that these specific economic, social and 

environmental indicators are used to identify quantitative assessment of the effects.   

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Valerija Vinciūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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VALSTYBĖS SKOLOS VALDYMO MODELIAVIMAS 
 

Ieva Mickūnienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Valstybėje esant ribotiems finansiniams ištekliams, valstybės būtinoms išlaidoms viršijant pajamas, 

susidaro skirtumas, kuris turi būti dengiamas skolintomis lėšomis. Valstybei skolinantis, visi susikaupę 

finansiniai įsipareigojimai formuoja valstybės skolą. Valstybės skolinimasis daugelyje šalių yra neišvengiamas ir 

suprantamas dalykas, tinkamu metu pasiskolintos lėšos, investuojamos į svarbiausias valstybės sritis, leidžia 

valstybėms stabilizuoti ekonominę padėtį, tačiau skolinimasis ir susikaupusi skola bei palūkanos už ją gali tapti 

didele našta valstybės biudžetui bei apsunkinti ekonomikos plėtrą. 

Planuodama savo pajamas ir išlaidas, vyriausybė turi tinkamai apsvarstyti savo pajėgumą skolintis ir 

vykdyti finansinius įsipareigojimus ateityje. Siekiant sužinoti finansines galimybes, turi būti analizuojamas 

valstybės mokumas, įvertinama skolos našta. Todėl labai svarbu nustatyti skolos vertinimo kriterijus, sudaryti 

vertinimo modelius ir jais vadovautis. Nustatytas valstybės gebėjimas vykdyti finansinius įsipareigojimus ir 

tinkamai sudarytas skolos valdymo modelis padėtų įvertinti skolos naštą valstybei, skolos rizikingumą.  

Valstybės skolos vertinimo ir valdymo klausimus savo moksliniuose darbuose aptaria, bei įvairius su 

jais susijusius aspektus nagrinėja K. Matuzevičiūtė, K. Montvilaitė ir D. Ruplienė (2015), C. Gomes, M. Carlos 

ir F. Henrique (2014), C. R. Corina (2013), C. Dritsaki (2013), V. Liesionis ir M. Račkauskas (2012), C. M. 

Reinhart, C. R, Reinhart ir K. S. Rogoff (2012), F. M. Martin (2009), J. Čiburienė, M. Povilaitis (2005), Ž. 

Karazijienė, A. Sabonienė (2009) ir kiti autoriai. Nors valstybės skolos valdymo klausimus nagrinėja daug 

mokslininkų, tačiau pasigendama inovatyvių valstybės skolos valdymo sprendimų ir jų modeliavimo.  

Tyrimo tikslas – sudaryti valstybės skolos valdymo modelį. 

Tyrimo uždaviniai:   

 išanalizuoti valstybės skolos ir valstybės skolos valdymo teorines sampratas; 

 nustatyti, pagal kokius svarbiausius kriterijus gali būti vertinama valstybės skola; 

 remiantis atrinktais skolos vertinimo kriterijais suformuoti valstybės skolos valdymo modelį. 

Tyrimo objektas – valstybės skolos valdymas. 

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

sisteminė ir lyginamos analizė, modeliavimas bei grafinis modeliavimas. 

 

Rezultatai 

Valstybės funkcijoms vykdyti būtina turėti atitinkamų finansinių išteklių, kurių svarbiausias šaltinis yra 

valstybės pajamos, surenkamos į biudžetą iš įvairių mokesčių. Jeigu valstybės išlaidoms padengti nepakanka 

biudžeto pajamų, tai valstybė priversta skolintis vidaus ir užsienio finansų rinkose. Toks išlaidų finansavimo 

būdas susijęs su papildomomis skolinimosi išlaidomis ir didina valstybės vidaus ir užsienio skolą (Čiburienė, 

Povilaitis, 2005). K. Matuzevičiūtė, K. Montvilaitė ir D. Ruplienė (2015) pažymi, kad 2007 m. prasidėjus 

ekonomikos nuosmukiui dauguma ES šalių susidūrė su augančios valstybės skolos reiškiniu. Valstybės skolos 

klausimas yra vienas aktualiausių šiandienos klausimų, keliančių politikų ir ekonomistų diskusijas. 

Kaip teigia Ž. Karazijienė ir A. Sabonienė (2009), valstybės skola – tai valdžios sektoriui priskirtų 

subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas, 

pasiskolintas išplatinus Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės 

nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, konsoliduota suma. Kadangi valstybės skolos 

sąvoka yra plati, dauguma analizuotų mokslinių šaltinių autorių ją apibrėžia skirtingai.  Pasak T. Vaicekauską ir 

E. Račicką (2013), apibendrintai valstybės skola galėtų būti apibūdinta kaip praeities išlaidų perviršio suma, 

padengta dar neapmokėtomis skolos finansinėmis priemonėmis ir daranti įtaką vartojimui ateityje.  

Šiuo metu finansų rinkos atidžiai seka valstybės biudžeto deficito dydį, nes jis parodo, kiek vyriausybei 

atitinkamu metu reikia finansavimo ir kokiu mastu didėja valstybės skola. Biudžeto deficito analizės duomenys 

teikia informacijos apie vidaus išteklių poreikį ir jų mobilizavimo efektyvumą ir valstybės išlaidų valdymą bei 

pažymi, kad pagrindinės biudžeto deficito priežastys gali būti pajamų surinkimo problemos, pernelyg didelės 

išlaidos ar netinkama kontrolė (Karazijienė, Sabonienė, 2009). J. Čiburienės ir M. Povilaičio  (2005) teigimu, 
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paprastai valstybės išlaidos investuojamos į žmogaus ir fizinį kapitalą (švietimą, sveikatos apsaugą, 

komunikacijas, transportą). Efektyviai investuojant skolintas lėšas ir valstybės skolos lygiui nekeliant grėsmės 

ekonominiam stabilumui bei šalyje vykdant optimistinius lūkesčius palaikančią politiką ir išvengiant išorės šoko, 

ekonomika turėtų plėtotis ir garantuoti skolos grąžinimą laiku. Kita vertus, nuolat augant fiskaliniam deficitui 

gali būti pasiekta kritinė valstybės skolos riba. Ją peržengus pradeda didėti palūkanų normos, susiduriama su 

privataus sektoriaus investicijų išstūmimo problema, o tikroji ekonomikos plėtra skiriasi nuo galimos. 

Valstybės skolinimosi poreikį lemia daugelis veiksnių, skolintų lėšų poreikis kiekvienais metais kinta, 

todėl svarbu planuoti skolinamas lėšas bei numatyti ateinančių laikotarpių išlaidas grąžinant skolas, atsižvelgiant 

ir į skolos aptarnavimo išlaidas. Dėl šių priežasčių labai svarbu valdyti valstybės skolą, bei tinkamai parinkti 

valstybės skolos valdymo tikslus. Valstybės skolos valdymo sampratos pateikiamos 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Valstybės skolos valdymo sampratos (sudaryta autorės) 

Autorius, data Siūlomas apibrėžimas 

G. Wheeler, 2004 Tai procesas, kurio metu nustatomos ir įgyvendinamos valstybės skolos strategijos, kurios patenkintų 

valstybės finansavimo poreikius, jos išlaidų ir rizikos tikslus, bei kitus valstybės skolos valdymo 

tikslus, kuriuos vyriausybė gali numatyti (tokius kaip augimas, efektyvios vyriausybės vertybinių 

popierių rinkos palaikymas).  

Z. R. Golomejic, 

2007 

Tai procedūrų  rinkinys, siekiant gauti finansinių išteklių, būtinų valstybei. Vieni iš svarbiausių 

priimamų sprendimų yra susiję su skolos dydžiu, skolos aptarnavimo laikotarpiu, valiuta ir pan. 

I. Jomaa, 2007  Tai procesas, kurio tikslas yra teikti vyriausybei, kuri turi finansinių poreikių, galimybę įvykdyti savo 

įsipareigojimus mažiausiomis sąnaudomis, atsižvelgiant į tam tikrą rizikos lygį.  

C. Gomes, M. 

Carlos ir F. 

Henrique, 2014  

Tai ekonominės politikos priemonė, kuria siekiama skirtingų tikslų, kaip pavyzdžiui, pinigų politikos 

vykdymas, viešojo deficito finansavimas, ar net apsaugos teikimas tiems, kurie skolinasi užsienio 

valiuta.  

M. Pascal, 2011  Tai procesas, kurio pagrindinis tikslas turėtų būti toks: užtikrinti, kad viešojo sektoriaus finansiniai 

poreikiai būtų tenkinami už mažiausią įmanomą kainą, išlaikant priimtiną rizikos lygį tiek vidutinės 

trukmės tie ilguoju laikotarpiu. 

S. Gaber, I. 

Gzuevski, 2013 

Tai procesas, kurio tikslas yra suprojektuoti ir įgyvendinti valstybės skolos valdymo strategiją taip, 

kad būtų pakankamai laiko gauti lėšas biudžeto vykdymui. 

 

Valstybės skolinimasis yra svarbus ir atsakingas procesas, turintis įtakos šalies finansiniam stabilumui ir 

ekonominei situacijai. Pagrindinis valstybės skolinimo tikslas yra valstybės skolinimosi poreikio tenkinimas, 

pritraukiant finansinius išteklius. Valstybės skola turi būti nuolat stebima, analizuojamas jos poreikis bei 

grąžinimo galimybės. Valstybė gali skolintis tik iki tam tikros ribos, kol skola nedaro neigiamos įtakos šalies 

ekonominei būklei, todėl valstybės skolos valdymas yra būtinas. Valstybės skolos valdymo būtinumą pabrėžia ir 

šiuos klausimus nagrinėjantys mokslininkai. Pasak De Mendonc ir K. M. Pessanha (2014) valstybės skolos 

valdymas gali būti svarbi priemonė siekiant sumažinti fiskalinį pažeidžiamumą, V. Liesionis ir M. Račkauskas 

(2012) mano, kad valstybės išlaidos yra labai svarbi kiekvienos šalies biudžeto, o kartu ir ekonomikos dalis, nes 

blogas išlaidų suformavimas ir neproduktyvus jų paskirstymas gali lemti prastą ekonominę situaciją šalyje. I. 

Jomaa (2007) manymu, valstybės skolos valdymo tikslas yra teikti vyriausybei, kuri turi finansinių poreikių, 

galimybę įvykdyti savo įsipareigojimus mažiausiomis sąnaudomis, atsižvelgiant į tam tikrą rizikos lygį. 

Skolinimosi poreikį šalyje nulemia daugelis veiksnių, tačiau skolinimasis yra ribojamas ir įvairių rizikos 

rūšių, todėl labai svarbu nustatyti būdus, kuriais būtų galima reguliuoti skolinimąsi ir skolos naštą valstybei. 

Valstybės skola turi daryti ekonomikai teigiamą įtaką – padėti užtikrinti augimą ir stabilumą. Siekiant sudaryti 

efektyvaus valstybės skolos valdymo modelį turi būti atsižvelgiama į daugelį aspektų, tokių kaip valstybės 

skolos struktūra, kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, valstybės skolos augimo tempai, valstybės skolos 

panaudojimo kryptys, skolos padengimo laikotarpis bei moralumas ateities kartoms. 

Dažniausiai valstybės skola vertinama pagal valstybės skolos rodiklius, kurie yra išreiškiami 

absoliučiais vienetais ir santykiniais dydžiais. Levišauskaitė ir Rūškys (2003) teigia, kad vertinant valstybės 

skolą ir jos augimo tendencijas, pirmiausia reikia atsižvelgti ne į absoliučią skolos sumą, bet į santykinius 

rodiklius, objektyviai parodančius skolos naštą, tenkančią valstybei, ir skolinimosi tendencijų palankumą šalies 

viduje vykstantiems ekonominiams procesams.  
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Daugelis autorių nurodo tuos pačius pagrindinius valstybės skolos vertinimo rodiklius. Vertinant 

valstybės skolą daugiausia dėmesio yra skiriama valstybės skolos ir BVP santykiui, nes šis rodiklis parodo 

skolos aptarnavimo galimybes. Pasak C. R. Corina (2013), norint atlikti išsamią analizę, reikia nustatyti skolos 

sąveiką su gaunamų palūkanų lygiu, bendruoju vidaus produktu (toliau – BVP) ir biudžeto deficito lygiu. F. M. 

Martin (2009) teigia, kad visos išsivysčiusių šalių vyriausybės turi teigiamą valstybės skolos rodiklį, ir kad 

pagrindinis kriterijus, vertinant valstybės skolos dydį, yra BVP. K. Levišauskaitė ir A. Armanavičius (2001) taip 

pat nurodo, kad valstybės skolos ir BVP santykis – tai vienas iš populiariausių rodiklių valstybės įsiskolinimų 

lygiui matuoti. C. M. Reinhart, C. R, Reinhart ir K. S. Rogoff (2012) savo darbe analizuodami valstybės skolos 

klausimus, kaip pagrindinį valstybės skolos vertinimo kriterijų taip pat išskiria bendros valstybės skolos 

lyginimą su BVP (kiek valstybės skola sudaro procentų nuo BVP). 

Išanalizavus įvairių Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbus, atrinkti šie valstybės skolos vertinimo 

rodikliai: valstybės skolos ir BVP santykis, užsienio skolos ir BVP santykis, užsienio skolos ir eksporto santykis, 

biudžeto deficito ir BVP santykis, valstybės skola, tenkanti vienam gyventojui, palūkanų už valstybės skolą 

santykis su biudžeto pajamomis, palūkanų už valstybės skolą ir valstybės skolos santykis, palūkanų už valstybės 

skolą ir BVP santykis, bendros valstybės skolos metinis indeksas, atmetus infliacijos poveikį, skolos portfelio 

dalis, kuriai palūkanų norma bus perfiksuojama per vienus metus, finansinė Macaulay trukmė.  

Remiantis atrinktais rodikliais galima įvertinti esamą valstybės skolos lygį, tačiau jų nepakanka norint 

atlikti išsamią valstybės skolos analizę. Atlikus skaičiavimus, sunku vertinti valstybės skolos dydžio 

priimtinumą, todėl svarbu žinoti priimtinas skolos dydžio ir rodiklių ribas. Valstybės, siekdamos efektyvaus ir 

pagrįsto skolintų lėšų panaudojimo, turi nusistačiusios skolos limitus ir įvairius rizikos valdymo rodiklius, 

kuriais privalo vadovautis. Pagrindinis Lietuvos Respublikos valstybės skolos valdymo tikslas – užtikrinti 

Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika. Vyriausybės 

grynojo skolinimosi limitą nustato Seimas, Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų 

(skolos portfelio struktūros ir mokėtinų palūkanų) limitai yra nustatyti Vyriausybės patvirtintose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2015–2017 metų skolinimosi ir skolos valdymo gairėse. 

Atliekant valstybės skolos valdymo analizę, taip pat svarbu atkreipti dėmesį į valstybės skolos 

panaudojimo kryptis, kokia skolos dalis tenka investicijoms, kokia vartojimui. Kaip teigia V. Liesionis ir M. 

Račkauskas (2012) - blogas išlaidų suformavimas ir neproduktyvus jų paskirstymas gali lemti prastą ekonominę 

situaciją šalyje. C. Dritsaki (2013) teigia, kad skola veikia ekonomiką teigiamai, kai ji naudojama orientuojant į 

investavimą (infrastruktūros, energetikos ar žemės ūkio sektoriaus projektų), tačiau skola gali turėti neigiamą 

poveikį, kai ji naudojama privačiam ir viešam vartojimui. V. Liesionis ir M. Račkauskas (2012) pabrėžia, kad 

gera šalies ekonominė būklė nusakoma tinkamu valstybės teikiamų paslaugų užtikrinimu ir jų paskirstymu. 

Paslaugas valstybė teikia per išlaidas, kurios pagal pobūdį gali būti produktyvios ir neproduktyvios. 

Produktyviosios išlaidos skatina ekonomikos augimą ir yra skirtos investicijoms, todėl turi išliekamąjį poveikį. 

Neproduktyvios išlaidos yra skirtos vartojimui ir vienkartinei naudai gauti, todėl išliekamosios vertės neturi ir 

ekonomikos augimą stabdo. 

Įvertinant priimtiną valstybės skolos lygį, svarbu ne tik jo įtaka ekonomikos vystymuisi, bet ir skolos 

padengimo laikotarpis bei moralumo principas atsižvelgiant į būsimų kartų gerovę. M. Dapkus, Ž. 

Simonavičienė ir J. Bruneckienė (2007) valstybės skolos lygio bei valstybės skolos valdymo politikos 

įvertinimui siūlo tarpgeneracinio skolos moralumo indeksą, kurio esmė yra ta, jog kiekviena vyriausybė, 

prisiimdama įsipareigojimą turimomis lėšomis suteikti šalies gyventojams geresnę ekonominę gerovę, tuo pačiu 

įsipareigoja grąžinti skolas per nustatytą laiką. Pasak M. Dapkaus, Ž. Simonavičienės ir  J. Bruneckienės šį laiką 

nulemia esamas skolos lygis, skolos aptarnavimo išlaidos, šalies pajamų, kaip lėšų skolos dengimui, šaltinio, 

augimo tempai, todėl indeksas įvertina skolos grąžinimo laiką. Minėtas indeksas išreiškiamas taip: 

 

 

čia   iDM – tarpgeneracinis skolos moralumas; 

        tDebt - faktinis valstybės skolos padengimo laikotarpis;  

        tGener - vienos kartos amžiaus įvertis (pagal Dapkų, Simonavičienę ir Bruneckienę (2007) - 25 metai).  
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=492397&p_tr2=2
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Dapkus, Simonavičienė ir Bruneckienė (2007) teigia, jog šiuo atveju remiantis tarpgeneraciniu skolos 

moralumo indeksu taip pat galima įvertinti valstybės skolos valdymo politiką bei nustatyti, ar vykdoma politika 

yra morali ar nemorali ateities kartų atžvilgiu. 

Šis autorių kolektyvo pasiūlytas indeksas gali būti naudojamas siekiant įvertinti valstybės skolos lygį, 

nes jis apima svarbų aspektą – skolos grąžinimą ir darnumą bei moralumą ateities kartų atžvilgiu.  

Remiantis išanalizuota literatūra ir atrinktais valstybės skolos vertinimo kriterijais galima suformuoti 

valstybės skolos valdymo modelį (1 pav.), kuriame pateikiami pagrindiniai skolos priimtinumo vertinimo etapai. 

Valstybės skolos analizė, naudojant pateiktą modelį padės nustatyti priimtiną valstybės skolos dydį, kuris darytų 

teigiamą įtaką valstybės ekonominei būklei. 

1 pav. Valstybės skolos valdymo modelis (sudaryta autorės) 

 

Vertinant valstybės skolos valdymą siūloma atlikti: valstybės skolos struktūros analizę, valstybės skolos 

rodiklių analizę, rodiklių atitikimo Lietuvos Respublikos nustatytiems limitams analizę, valstybės skolos 

priimtinumo vertinimą pagal valstybės skolos augimo tempus, Lietuvos valstybės skolos panaudojimo krypčių 

analizę, valstybės skolos vertinimą pagal tarpgeneracinį skolos moralumo indeksą. 

Vadovaujantis sudarytu skolos valdymo  modeliu, galima išanalizuoti valstybės skolą įvairiais aspektais ir 

vertinti valstybės skolos dydį ir jos valdymą. 

 

Išvados 

1. Valstybės skolos valdymo tikslas - užtikrinti, kad būtų patenkinti valstybės skolinimosi poreikiai ir kad 

valstybės skolos srautai būtų tvarkomi tokiu būdu, kuris atitiktų numatytus išlaidų ir priimamos rizikos siekius. 

2. Valstybės skola gali būti vertinama pagal šiuos svarbiausius kriterijus: valstybės skolos struktūrą, 

rodiklius, bei jų atitikimą numatytiems ribiniams dydžiams, skolos panaudojimo kryptis, jos augimo tempus ir  

moralumą ateities kartoms. 

3. Vertinant valstybės skolos valdymą sudarytas valstybės skolos valdymo modelis, kuriame siūloma 

atlikti valstybės skolos struktūros ir rodiklių analizę bei šių rodiklių atitikimo Lietuvos Respublikos nustatytiems 

limitams analizę, įvertinti valstybės skolos priimtinumą pagal valstybės skolos augimo tempus ir jos 

panaudojimo kryptis, o taip pat taikant tarpgeneracinį skolos moralumo indeksą. 
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Summary 
 

Modeling of public debt management 
 

The aim of this article is to create a model of public debt management. Although the public debt management is an 

issue for many scientists, but there is a lack of innovative public debt management solutions and modelling. In order to create 

a model of public debt management it is essential to analyse the theoretical concepts and to determine the most important 

criteria which can be used to measure the public debt. Having analysed the scientific literature it has been found that in order 

to create an effective model of public debt management it is necessary to pay attention to many aspects, such as a structure of 

public debt, qualitative and quantitative indicators, growth rates and trends of usage of public debt, the period of debt 

payment and the morality to future generations. 

It was made a model of public debt management in which is offered to accomplish: analysis of public debt structure 

and public debt indicators, the comparison of the public debt indicators to the limits of Lithuania, public debt admissibility 

assessment by the public debt growth rates, analysis of trends of usage by public debt of Lithuanian, assessment of public 

debt by intergenerational debt morality index. In accordance with this model of public debt management it is possible to 

analyse various aspects of the public debt and to assess the size of the public debt and its management. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Vida Čiulevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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DAUGIAKRITERIS AKCIZŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS 

SIEKIANT VALSTYBĖS TIKSLŲ 

 
Julija Ramanauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Akcizo mokesčio objektu yra prekės, tokios kaip tabakas, alkoholis, kuras – pasižyminčios neelastinga 

paklausa, kurios yra geras pajamų šaltinis. Tačiau akcizų efektyvumui didėlės įtakos turi šešėlinė ekonomika. 

Pagrindine priežastimi, kodėl mažėja akcizų surinkimo efektyvumas, mokslininkai įvardija mokesčio sukeliamą 

kainos padidėjimą, tuomet nelegaliai gaminamos arba vežamos prekės iš šalių, kuriose mokesčiai ir šių prekių 

kainos yra mažesnės, tokiu būdu didėja šešėlinė ekonomika, plečiasi nelegalių gaminių rinka bei kontrabanda. 

Visa tai mažina akcizo efektyvumą bei turi įtakos valstybės tikslų įgyvendinimui.  

Siekiant kompleksiškai įvertinti akcizų efektyvumą mokslininkai naudoja kiekybinius ir kokybinius 

rodiklius, apibūdinančius pajamų surinkimo efektyvumą, visuomenės sveikatos pokyčius bei aplinkos būklę. 

Remiantis daugiakriteriais vertinimo metodais galima susieti akcizų vertinimo kriterijus į bendrą visumą ir jį 

aprašyti viena reikšme. Gauti rezultatai leidžia akcizų efektyvumą palyginti dinamikoje bei atskirų šalių 

kontekste. 

Tyrimo tikslas – parengti akcizų efektyvumo vertinimo siekiant valstybės tikslų vertinimo modelį, 

paremtą daugiakriteriais vertinimo metodais. 

Tyrimo uždaviniai: 1) Atrinkti nesikartojančius akcizo mokesčio efektyvumą apibūdinančius 

rodiklius. 2) Parengti daugiakriterį akcizų efektyvumo vertinimo siekiant valstybės tikslų modelį. 

Tyrimo objektas – akcizų efektyvumo vertinimas. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros sisteminė ir lyginamos 

analizė, loginis modeliavimas. 

 

Rezultatai 

 

Atlikus mokslinės literatūros šaltinių analizę nustatyta, kad akcizo mokesčio taikymas, skirtingai nuo 

įprastų mokesčių – pelno, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės mokesčių, grindžiamas ne tik poreikiu finansuoti 

biudžetą, bet ir svarbiais visuomenės tikslais, tokiais kaip aplinkos apsauga ir sveikatos priežiūra, bei 

infrastruktūros plėtra. Apmokestinant neelastinga paklausa pasižyminčias prekes, tokias kaip tabakas, alkoholis 

bei energetiniai produktai, surenkami mokesčiai ne tik prisideda prie valstybės biudžeto formavimo, bet taip pat 

siekiama sumažinti šių prekių vartojimą. Akcizo mokestis įgyvendinamas per tam tikrą akcizo mokesčio 

instrumentarijų, kuris nustato mokesčio elementus. Efektyvus apmokestinimo instrumentarijus užtikrina 

pakankamą pajamų surinkimą į valstybės biudžetą ir valstybės funkcijų vykdymą. 

Socialinis ir ekonominis mokesčių vaidmuo valstybėje pasireiškia jų funkcijomis. G. Dubauskas (2011), 

A.Novošinkienė, A.Slavickienė (2014) išskiria dvi pagrindines mokesčių funkcijas: fiskalinė (perskirstomoji) ir 

reguliavimo.  

Akcizų fiskalinė funkcija pasireiškia tuo, kad akcizo mokesčiai gaunami į valstybės biudžetą yra 

biudžeto pajamų šaltinis ir sudaro sąlygas bendram valstybės funkcijų įgyvendinimui. Akcizo mokestis atlieka ir 

tikslinio finansavimo funkciją, kadangi apmokestinant energetinius produktus, kurie naudojami kaip variklių 

degalai – dalis akcizų pajamų, gautų už realizuotus degalus yra skiriama infrastruktūrai. Mokestinės pajamos, 

surenkamos iš kitų akcizinių prekių yra skiriamos bendroms valstybės funkcijoms finansuoti. 

Akcizų reguliavimo funkcija užtikrina tam tikrų prekių vartojimo mažinimą. Alkoholio ir tabako 

gaminių vartojimas vertinamas kaip sveikatai kenksmingas veiksnys, todėl šių prekių apmokestinimo tikslai 

susiję su visuomenės sveikatos apsauga bei aplinkos gerinimu. Apmokestinant energinius produktus ir elektros 

energiją siekiama skatinti atsakingą energijos išteklių naudojimą, tokiu būdu sumažinant neigiamą poveikį 

aplinkai. 
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F. J. Chaloupka, D.Kostova, C.Shang (2014); I.Abedian, R. Jacobs (2001); M. F. Loveihem (2007); P. 

DeCicca, D. Kenkel, F.Liu (2013); C.D. Delnevo, M. Hrywna, J. Foulds, M.B. Steinberg (2004); T. Szilágyi 

(2007) nurodo, kad istoriškai pagrindinis tabako akcizų tikslas buvo pajamų surinkimas į biudžetą. Tačiau tabako 

vartojimo pasekmės sveikatai ir tabako gaminių įperkamumas įtakojo, kad vyriausybės priimtų sprendimus 

padidinti akcizo mokesčius tabako gaminiams tokiu būdu siekiant sumažinti šių prekių vartojimą.  

Šio straipsnio autorė pripažįsta, kad akcizai yra gera priemonė valstybės tikslų įgyvendinimui, kadangi 

valstybės tikslai gali būti užtikrinami akcizo mokesčio pagalba. Todėl akcizais apmokestinamos prekės ne tik 

geras valstybės pajamų šaltinis, bet taip pat geras būdas kontroliuoti akcizais apmokestinamų prekių vartojimą, 

tokiu būdu siekiama pagerinti visuomenės sveikatą, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai bei plėsti infrastruktūrą. 

Akcizų efektyvumas pasireiškia ekonominiu, socialiniu bei ekologiniu aspektais, todėl vertinant akcizų 

efektyvumą reikia atsižvelgti į daugelį rodiklių. Mokslinėje literatūroje pateikiama įvairių mokesčių efektyvumo 

vertinimo rodiklių, kurių gausa kelia nemažai sunkumų parenkant vertinimo rodiklius, tačiau sudaro galimybes 

sukurti tokį rodiklių rinkinį, kuris leistų nuosekliai bei įvairiapusiškai įvertinti akcizų efektyvumą.  

I.Skačkauskienė (2009); V.Pukelienė, K.Šinkūnienė (2005) nurodo, kad mokesčių efektyvumą tikslinga 

vertinti per mokestinių pajamų surinkimą. V.Pukelienė, K.Šinkūnienė (2005) vertindamos mokesčių kultūrą ir 

jos įtaką mokesčių efektyvumui siūlo skaičiuoti tik pajamų surinkimo efektyvumo rodiklius, kadangi pajamų 

paskirstymo efektyvumui apskaičiuoti Lietuvos sąlygomis trūksta duomenų. I.Skačkauskienė (2009) atlikusi 

Lietuvos mokesčių sistemos vertinimą remiantis J. Gill diagnostiniais rodikliais nurodo, kad vertinant pajamų 

surinkimo efektyvumą išskiriami kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Pajamų surinkimo efektyvumo vertinimo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai (sudaryta autorės 

pagal I.Skačkauskienė, 2009) 

 
Rodikliai 

Kiekybiniai Kokybiniai 

surinktų iš mokesčių ir planuotų surinkti per metus pajamų 

santykis 

mokesčių mokėtojų suvokimas mokesčių nemokėjimo 

pasekmių, mokesčių administratorių teikiamos pagalbos 

kokybės, mokesčių administratorių darbo veiksmingumo 

sprendžiant mokesčių mokėtojų problemas 
mokestinių pajamų ir BVP santykis 

mokesčių atotrūkis 

užpildytų mokesčių deklaracijų ir mokesčių mokėtojų 

skaičiaus santykis; 

visuomenės požiūris į korupciją mokesčių administravimo 

srityje 

savanoriškai sumokėtų ir mokėtinų pagal deklaracijas 

mokesčių sumų santykis 

mokesčių administratorių ir mokesčių mokėtojų moralė 

papildomai po patikrinimo ir audito surinktų mokesčių ir 

deklaruotų mokestinių prievolių santykis; 

 

išnagrinėjus apeliacijas papildomai surinktų ir užginčytų 

apeliacijose mokesčių sumų santykis; 

 

papildomai surinktų ir papildomai apskaičiuotų mokesčių 

santykis 

 

mokesčių vengimo, muitinės apgavysčių ar kontrabandos 

atvejų skaičius per metus 

 

 

I.Vlassenko (2001) atliko nekilnojamo turto mokesčio efektyvumo ir sąžiningumo vertinimą ir 

akcentuoja, kad efektyvios mokesčių sistemos pagrindu yra laikomas išsamus visų mokesčių aspektų teisinis 

reglamentavimas, todėl autorė pasiūlė rodiklių rinkinį turto mokesčio sistemos efektyvumui vertinti. 

Mokslininkė turto mokesčio sistemos efektyvumui vertinti siūlo aštuonis rodiklius: 

1) išlaidų efektyvumas – mokesčių administravimo išlaidos turėtų būti mažos, palyginus su 

surenkamomis pajamomis. Šios išlaidos turėtų sudaryti 1 – 3 % surenkamų pajamų. 

2) surenkamų pajamų pastovumas – tam tikru periodu pajamos surenkamos iš mokesčių turėtų nuolat 

didėti, tačiau svarbu tai daryti nedidinat apmokestinamosios pajamų bazės. 

3) mokesčių mokėtojų prievolių nustatymas – tiksliai nustatomos mokesčių mokėtojų prievolės. Tai 

sudaro galimybės tinkamai vykdyti mokestines prievoles. 

4) surinkimo procedūrų efektyvumas – tai vyksta, kai surinkimo lygis yra aukštas. Surenkamų mokesčių 

santykis su planuotų surinkti yra didelis, mokestinių mokėjimų procedūros yra aiškios ir paprastos, o 

apskaičiavimo taisyklės yra lengvai suprantamos. 

5) administravimo procedūrų efektyvumas – administravimo procedūros organizuojamos nepaliekant 

galimybių išvengti, per trumpą laikotarpį nustatomi nesumokėti mokesčiai. 
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6) apmokestinamosios bazės nustatymo efektyvumas – apmokestinamoji bazė vertinama reguliariai 

teisiniu būdu, vertinimas atliekamas profesionalų. 

7) ginčų sprendimo sudėtingumas – specialios institucijos nagrinėja ginčus, kylančius tarp mokesčių 

administratoriaus ir mokesčių mokėtojo, mokestinių ginčų tyrimų ir kitų susijusių išlaidos yra mažos. 

8) mokesčių apskaitos kokybė – mokesčių apskaita yra tiksli, kompiuterizuota, apima visą 

apmokestinamąją bazę ir detalų mokesčių mokėtojų apibūdinimą. 

I. Vlassenko (2001) rodiklių rinkinys gali būti ne vien mokesčių sistemos efektyvumo vertinimui, bet 

siūlomas rodiklių rinkinys labiau tinka vieno pasirinkto mokesčių sistemos elemento – turto mokesčio 

efektyvumo vertinimui.  

Autorės nuomone šis I.Vlassenko rodiklių rinkinys taip pat gali būti naudojamas vertinant akcizo 

mokesčio efektyvumą. Kadangi pagrindinis mokesčių tikslas užtikrinti fiskalinę funkciją, o administravimo 

efektyvumas parodo mokesčio efektyvumą. 

Alkoholio ir tabako vartojimas tiesiogiai susijęs su juos vartojančių asmenų sveikata. Visuomenės 

sveikatos gerėjimą (blogėjimą) galima stebėti analizuojant sveikatos rodiklius. Vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė priklauso nuo daugybės veiksnių, įskaitant ir nuo to ar  žmogus turi žalingų įpročių ar ne. Taigi, 

remiantis Lietuvos sveikatos rodiklių informacine sistema (SRS) galima stebėti sergamumų skaičiaus dėl 

alkoholio ir tabako vartojimo; bei mirtingumų skaičiaus dėl alkoholio ir tabako vartojimo rodiklius. 

Sveiko gyvenimo metų rodiklis sudaro galimybę geriau apžvelgti sveikatą, nes yra pateikiami 

duomenys susiję su sveikatingų metų trukme, su prastų sveikatos trukme ir ekonomiškai produktyvių (arba 

neproduktyvių) metų trukme. Vienas iš esminių tokio rodiklio ypatumų yra tai, kad sveikatos sąvoka įgauna 

ekonominės svarbos. 

Asmenų sveikata priklauso ir nuo galimybės įpirkti akcizinius produktus. Todėl akcizų įperkamumui 

įvertinti galima skaičiuoti santykinę pajamų vertė: procentas vienam gyventojui tenkančio BVP, reikalingo 

nusipirkti 1000 cigarečių pakelių. 

Vertinant alkoholio ir tabako vartojimo pokyčius, svarbu atsižvelgti į licencijų, leidžiančių prekiauti 

alkoholiniais gėrimais ir tabako produktais išdavimo skaičių. Išduotų licencijų statistika leidžia stebėti prekybos 

taškų pokyčius, jeigu didėja išduotų licencijų skaičius tai didėja alkoholio ir tabako produktų prieinamumas bei 

pasiūla. 

M. Tvaronavičienė, R. Ginevičius, V. Grybaitė (2008) tirdami Baltijos šalių išsivystymo lygį aplinkos 

apsaugos būklę siūlo įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu ir energijos suvartojimo intensyvumu. 

Energijos sunaudojimo transporto sektoriuje rodiklis – energijos sąnaudos tenkančios vienam automobilio 

ekvivalentui kelių transporte. Energijos sunaudojimas transporto sektoriuje daugiausiai priklauso nuo transporto 

priemonių skaičiaus augimo. Transporto priemonių kiekio augimas aiškinamas padidėjusiu pagerėjusia 

gyventojų ekonomine padėtimi. 

Autorės nuomone akcizų efektyvumo vertinimas yra kompleksinis reiškinys, išreikštas daugeliu 

rodiklių, todėl jo vertinimui parengtas daugiakriteris modelis.  

Daugiakriterius vertinimo metodus analizavę R. Ginevičius, V. Podvezko (2008); J. Antuchevičienė, E. 

K. Zavadskas, A.Zakarevičius (2010); M.Tvaronavičienė, R.Ginevičius, V.Grybaitė (2008); E.Chlivickis, 

J.Raudeliūnienė (2008) ir kiti autoriai teigia, kad socialinių – ekonominių reiškinių efektyvumo vertinimui 

tinkamiausi yra daugiakriteriai vertinimo metodai, kurių esmė įvertinti nagrinėjamą objektą įvairiais aspektais, 

pateikti juos apibūdinančius dalinius rodiklius, apskaičiuoti jų reikšmes bei svorius ir sujungti į apibendrinamąjį 

rodiklį. Daugiakriterius vertinimo metodus teoriniais ir praktiniais aspektais taip pat analizavo ir užsienio 

mokslininkai Hites et al (2006); Frini et al (2012), Figueira et al (2005) bei kiti autoriai iš daugelio pasaulio 

šalių. 

Daugiakriteriai vertinimo metodai gali būti išskiriami į dvi grupes: 1. Paprastieji (geometrinis vidurkis, 

rodiklių reikšmių ir svorių sandaugų suma SAW (Simple Additive Weighting) bei vienetų suma); 2. Sudėtingieji 

(TOPSIS, ELECTRA, PROMETHEE, VIKOR, kompleksinis proporcingasis, supaprastintas kompleksinis ir kiti 

metodai) (R.Tamošiūnienė, S. Šidlauskas, I.Trumpaitė 2006). E.Chlivickis, J.Raudeliūnienė (2008) nurodo, jog 

praktikoje dažniausiai taikomi daugiakriteriai vertinimo metodai yra kombinuoti ekspertinio vertinimo ir 

matematinės analizės metodai, kurių pagrindas yra ekspertų profesinės kompetencijos ir matematinės analizės 

metodų panaudojimas. Daugiakriteriai vertinimo metodai išsiskiria tuo, kad, atliekant tyrimą, remiasi 
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kvalifikuotų specialistų nuomone, kurie padeda ne tik pasirinkti tyrimo objektui labiausiai įtakos turinčius 

veiksnius, bet ir įvertinti jų reikšmingumą. 

Daugiakriterį vertinimo metodą vertinti mokesčių sistemą naudojo I.Skačkauskienė (2009), todėl akcizų 

efektyvumo vertinimui taip pat galima taikyti daugiakriterį vertinimo metodą. 

Autorės teigimu, daugiakriterių vertinimo metodų taikymas leidžia kiekybiškai įvertinti sudėtingą 

socialinį reiškinį, išreikštą daugeliu rodiklių. O pagrindinis daugiakriterių vertinimo metodų privalumas tas, kad į 

vieną apibendrinamąjį rodiklį jungia tiek maksimizuojančius, tiek minimizuojančius įvairiomis dimensijomis 

išreikštus rodiklius. Akcizų efektyvumo vertinimas siekiant valstybės tikslų yra kompleksinis reiškinys, kadangi 

reikia atsižvelgti į daugelį rodiklių. Todėl akcizų efektyvumo vertinimui siūlomas daugiakriteris SAW (kriterijų 

reikšmių ir reikšmingumų sandaugų suma) ir ekspertinis vertinimo metodai. 

SAW metodas yra žinomiausias ir labiausiai praktikoje taikomas metodas. R.Ginevičius, V.Podvezko 

(2008) nurodo, kad šio metodo kriterijus Sj tiksliai išreiškia, kiekybinių daugiakriterių metodų idėją – rodiklių 

reikšmių ir jų svorių jungimą į vieną dydį. Skaičiuojama visų rodiklių pasvertų normalizuotų reikšmių suma Sj 

kiekvienam j-ajam objektui, kuri apskaičiuojama pagal formulę: 

𝑆𝑗 =  ∑ 𝜔𝑖�̌�𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

Taikant SAW metodą pradiniai duomenys normalizuojami pagal formulę (R.Ginevičius, V.Podvezko 

2008): 
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čia ijr~
 – normalizuoti duomenys; rij – j –ojo aspekto i – ojo rodiklio reikšmė. 

Remiantis J.Bivainio, I.Skačkauskienės (2009) atliktu tyrimu –  kompleksinio mokesčių sistemos 

vertinimo rodiklių sistema, kuriame mokesčių sistemos įvertinimui siūloma vertinimo sistema, sudaryta iš 

pirminių, dalinių integruotų ir kompleksinio integruoto rodiklių. Vėliau pirminiai rodikliai suklasifikuoti į 

grupes, kurių kiekviena skirta mokesčių sistemai įvertinti tam tikru aspektu. Rodiklius suklasifikavus į grupes 

aiškiai nustatomi jų tarpusavio ryšiai ir įtaka galutiniam vertinimui. Dalinių integruotų rodiklių sintezė sudaro 

prielaidas kompleksiškai įvertinti mokesčių sistemą. Tai leidžia nustatyti mokesčių sistemos kokybę ir lyginti 

įvairių šalių mokesčių sistemas. Kompleksinis integruotas vertinimo rodiklis parodo bendrąjį tiriamo reiškinio 

įvertį ir yra lygus dalinių integruotų rodiklių reikšmių, padaugintų iš atitinkamų reikšmingumų, sumai. 

Daugiakriteris vertinimas yra tinkamas akcizų efektyvumo siekiant valstybės tikslų vertinimui. Akcizų 

efektyvumo neįmanoma išreikšti vienu kriterijumi, o taikant šį metodą nėra ribojamas vertinimo kriterijų kiekis. 

O tai sudaro galimybę įvertinti akcizų efektyvumo integruotą kriterijų. Todėl  akcizų efektyvumo vertinimui 

pasirinktas daugiakriteris modelis, kurį sudaro:  

pirmosios pakopos rodikliai (pirminiai);  

daliniai integruoti rodikliai;  

kompleksinis integruotas rodiklis. 

Šio metodo esmė – nustatyti tiriamo reiškinio dalinius rodiklius, apskaičiuoti jų reikšmes ir svorius, 

tuomet sujungti į apibendrinamąjį rodiklį, kuris integruoja aibę dalinių kriterijų. 

Akcizų efektyvumo vertinimo modelio sudarymui atrenkami pirmosios pakopos rodikliai, kuriuos 

sudaro pirminiai kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Pagal pirminius rodiklius išskiriamos trys rodiklių grupės, 

kurios įvertina akcizų efektyvumą siekiant valstybės tikslų: įvertinamas pajamų surinkimo efektyvumas, 

visuomenės sveikatos ir sveikos aplinkos gerinimas, infrastruktūros ir aplinkosaugos plėtra. Kiekvieno vertinimo 

kriterijaus rodikliai sujungti į grupes – dalinius integruotus rodiklius, kurie remiantis daugiakriteriu SAW 

metodu apskaičiuojami pagal formules: 

 Dalinis integruotas pajamų surinkimo efektyvumo rodiklis: 




n

i
iiewE

1  

čia E – dalinis integruotas pajamų surinkimo efektyvumo rodiklis; wi – atitinkamo rodiklio 

reikšmingumas; ei – pirminių teisingumo rodiklių reikšmės. 

Dalinis integruotas visuomenės sveikatos ir sveikos aplinkos vertinimo rodiklis: 
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n

i
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1  

čia E – dalinis integruotas visuomenės sveikatos ir sveikos aplinkos vertinimo rodiklis; si – pirminių 

efektyvumo rodiklių reikšmės. 

 Dalinis integruotas infrastruktūros ir aplinkosaugos plėtros rodiklis: 




n

i
iimwM

1  

čia M – dalinis integruotas infrastruktūros ir aplinkosaugos plėtros rodiklis; mi – pirminių 

apmokestinimo administracinio paprastumo rodiklių reikšmės. 

Daliniai integruoti rodikliai sujungti į kompleksinį integruotą rodiklį: 

                                                                       




n

i
ii KwK

1

'

                                                                        

čia K – kompleksinis integruotas mokesčių sistemos įvertinimo rodiklis; 

'
iw

– dalinių rodiklių 

reikšmingumas; Ki – dalinių rodiklių reikšmės. 

Dalinių rodiklių apskaičiavimui reikia žinoti jį sudarančių rodiklių reikšmes ir reikšmingumus. 

Kiekybinių rodikliai bus vertinami kiekybine išraiška pateikiant išmatuojamų dydžių santykį, vidurkį arba 

absoliučiais matavimo vienetais. Kiekybinių rodiklių apskaičiavimui bus naudojama duomenų bazių informacija. 

Kokybinių rodiklių reikšmėms nustatyti gali būti taikomi ekspertinių vertinimų metodai, remiantis pasirinkta 

metodika ir vertinimo skale (pvz., santykinių vieneto dalių, balų). E.Chlivickas, J.Raudeliūnienė (2008) 

kokybinius rodiklius vertinti siūlo naudojant skalę, kurios intervalas balais nuo 1 iki 5 (1 – neigiama, 2 – 

nepakankama, 3 – vidutiniška, 4 – gera, 5 – aukšta).  

Vertinimo kriterijų reikšmingumų nustatymas parodo kiekvieno kriterijaus svarbą lyginant jį su kitais 

kriterijais. Kaip teigia A.Pabedinskaitė, R.Vitkaustkas (2009) jog, kompleksinis kriterijų reikšmingumas 

nustatomas dviem etapais – pirmiausiai nustatomi kiekybiniai kriterijų reikšmingumai, o po to kokybiniai 

kriterijų reikšmingumai.  

Kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai turi būti palyginami tarpusavyje, jie turi būti normalizuojami. 

Rodikliai normalizuojami, t.y. perskaičiuojami į bematį pavidalą, kad būtų tinkami lyginti. 

Ginevičius, Podvezko (2008) nurodo, kad taikant SAW metodą duomenys normalizuojami pagal tokią 

formulę (Ginevičius, Podvezko, 2008): 







n

j
ij

ij

ij

r

r
r

1

~  

čia ijr~
 – normalizuoti duomenys; rij – j –ojo aspekto i – ojo rodiklio reikšmė 

R.Ginevičius, V.Podvezko (2008) nurodo, kad SAW metodo kriterijus Sj sieja tik maksimizuojamųjų 

rodiklių reikšmes, todėl minimizuojamuosiuos rodiklius reikia pertvarkyti (normalizuoti) į maksimizuojamuosius 

pagal formulę: 

ij

ij

ij
r

r
j

r
min~   

čia minj rij – mažiausia j – ojo aspekto i – ojo rodiklio reikšmė. 

 Reikšmingumų (svorių) nustatymui pasirinktas ekspertinis vertinimas – taikant tiesioginio 

įvertinimo metodą, kuomet rodiklių svorius nustato specialistai ekspertai. Tačiau svorių reikšmes galima taikyti 

tik tuomet, kai ekspertų nuomonės yra suderintos (neprieštaringos). Kaip nurodo A.Pabedinskaitė, R.Vitkauskas 

(2009), A.Balažentis, M.Žalimaitė (2011), V.Podvezko (2008) jog pagrindinė problema ekspertų vertinimo 

suderinamumas.  

Ekspertiniai vertinimo metodai yra plačiai taikomi įvairiuose tyrimuose. Ekspertiniams vertinimams 

reikalingos specialios ekspertinės žinios ir patirtis, kurią turi kvalifikuoti ekspertai. Pasak mokslininkų šis 

metodas yra tinkamiausias duomenų patikrinimui arba pagrindimui. Ekspertas – asmuo, kuris dėl savo profesinės 

arba gyvenimo patirties turi didžiausią kompetenciją ir patikimiausią bei pakankamai išsamią informaciją apie 

tiriamą problemą (R.Tidikis, 2003; M. Burinskienė, V. Rudzkiene, 2009).  
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Ekspertų vertinimo metodo patikimumas priklauso nuo ekspertų parinkimo. Jie privalo būti 

kompetentingi asmenys, turintys specialios patirties ir išmanantys tiesiogiai su ekspertizės objektu susijusią sritį. 

Ekspertų kompetentingumo rodikliai yra pareigybinė padėtis, mokslinis laipsnis, tam tikro mokslinio ir praktinio 

darbo stažas. Didelę reikšmę turi tokie ekspertų bruožai, kaip objektyvumas, principingumas, sugebėjimas 

analizuoti problemą nepasiduodant vyraujančioms tendencijoms (R.Tidikis, 2003). 

Pasak R. Tidikio (2003) ekspertų vertinimo metodas – specialiai parinktos grupės žmonių, kurie išmano 

tam tikrą sritį, specifinės rūšies apklausa. Tokiomis apklausomis siekiama mokslinio objektyvumo. Dažniausiai 

ekspertinis vertinimo metodas atliekamas suformuojant ekspertų grupę nuo 5 iki 7 žmonių. 

Akcizų efektyvumo tyrimui atlikti pasirinktas ekspertinis individualiojo vertinimo metodas – apklausa 

anketavimo būdu. Ekspertinis vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, kokie mokesčių efektyvumo rodikliai yra 

reikšmingiausi atliekant akcizų efektyvumo vertinimą siekiant valstybės tikslų. Pagal ekspertinio vertinimo 

anketą gautiems rezultatams yra būtinas ekspertų nuomonių suderinamumo lygio nustatymas, kadangi kiekvieno 

eksperto nuomonė į tiriamą reiškinį gali skirtis, gali būti ir prieštaringų nuomonių, o remiantis jomis priimamas 

sprendimas. 

V.Podvezko (2005) nurodo, kad dviejų ekspertų suderinamumą kiekybiškai galima įvertinti taikant 

koreliacijos koeficientą, tačiau jei ekspertų skaičius didesnis už du tuomet grupės ekspertų suderinamumo lygį 

rodo konkordancijos koeficientas. Taigi, ekspertų nuomonių suderinamumo lygiui nustatyti mokslininkai siūlo 

taikyti Kendall konkordancijos (suderinamumo) koeficientą W.  Jei ekspertų nuomonės yra suderintos, 

konkordancijos koeficiento W reikšmė yra arti vieneto (W→1) , jei ekspertų vertinimai prieštaringi W reikšmė 

yra arti nulio (W→0). Konkordancijos koeficientas skaičiuojamas pagal formulę, apibūdinančią individualių 

nuomonių sutapimo laipsnį: 

)1(

12

22



mmr

S
W  

 čia r – ekspertų skaičius; m – vertinamųjų rodiklių skaičius; S – rodiklių rangų sumų nuokrypio 

nuo jų bendro vidurkio kvadratų suma. 

Konkordancijos koeficientui skaičiuoti reikia preliminariai ranguoti rodiklius kiekvieno eksperto 

atžvilgiu (Podvezko 2005). Taikant ekspertų rodiklių svarumo vertinimo būdą – rangavimą, visi rodikliai 

tiriamojo reiškinio svarbos atžvilgiu numeruojami eilės tvarka. Svarbiausiam rodikliui priskiriama reikšmė lygi 

vienetui, mažiausiai svarbiam rodikliui – reikšmė m, kai m – vertinamų rodiklių skaičius. Jei vertinimai vienodi, 

jiems priskiriamas vienodas rangas – eilinių rangų aritmetinis vidurkis (J.Sergejeva, 2011).  

Kai objektų skaičius m > 7, konkordancijos koeficiento reikšmingumas ir, atitinkamai, ekspertų grupės 

suderinamumas nustatomas naudojant 

2
 (Chi kvadratu) kriterijų.  

)1(

12
)1(2




mrm

S
mWr  

Kai statistinė χ2 reikšmė didesnė už kritinę χ2kr (iš χ2 skirstinio lentelės su v = m – 1 laisvės laipsniu ir 

pasirinktu reikšmingumo lygmeniu α), tai reiškia, kad ekspertų vertinimai suderinti ir rodiklių svorius galima 

taikyti kiekybiniam daugiakriteriniam vertinimui (Podvezko 2006). 

Apibendrinant galima daryti prielaidą, kad daugiakriteris vertinimo metodas sudaro galimybes nagrinėti 

akcizo mokesčio efektyvumą ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais kaip bendrą visumą ir leidžia gauti 

kiekybinį įvertį. Tačiau gautą įvertį sunku įvertinti, kadangi nėra nustatyto įvertinimo, kokia rodiklio vertė gali 

būti teigiama ar neigiama, gera ar bloga. Gautą akcizų efektyvumo įvertinimo rezultatą būtų tikslinga lyginti su 

kitų valstybių akcizo mokesčio efektyvumu. Parengtas daugiakriteris vertinimo modelis gali būti koreguojamas į 

besikeičiančias sąlygas – į vertinimo modelį įtraukiant papildomus rodiklius ar pašalinant jau įtrauktus rodiklius. 

 

Išvados 

1.  Akcizų efektyvumas pasireiškia ekonominiu, socialiniu bei ekologiniu aspektais, todėl vertinant 

akcizų efektyvumą atsižvelgiama į daugelį rodiklių. Daugiakriteris vertinimas leidžia visus akcizų efektyvumo 

vertinimo rodiklius sujungti į bendrą visumą. Vertinimo modelis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į 

besikeičiančias sąlygas – į vertinimo modelį įtraukiant papildomus rodiklius ar pašalinant jau įtrauktus rodiklius. 
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2. Akcizų efektyvumo vertinimui siūloma vertinimo sistema, sudaryta iš pirminių, dalinių integruotų ir 

kompleksinio integruoto rodiklių. Daugiakriteris akcizų efektyvumo vertinimas SAW metodu leidžia gauti 

kiekybinį įvertį. Parengto daugiakriterio metodo trūkumas tas, kad gautą įvertį sunku įvertinti, kadangi nėra 

nustatyto įvertinimo, kokia rodiklio vertė gali būti teigiama ar neigiama, gera ar bloga. Todėl gautą akcizų 

efektyvumo įvertinimo rezultatą būtų tikslinga lyginti su kitų valstybių akcizo mokesčio efektyvumu.  
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Summary 
 

Multicriteria evaluation of the efficiency of excise in order to achieve the goals of the state 

 

Efficiency of excise affects in the economic, social and ecological aspects, for this reason assessing the efficiency 

of excise expressed by a large number of indicators. Researchers use quantitative and qualitative indicators for 

comprehensive efficiency of excise evaluation, which allows comprehensive evaluation of the efficiency of excise. 

Evaluation of the efficiency of excise is multiplex phenomenon expressed by a large number of indicators, for this 

reason a multicriteria SAW model was produced for its comprehensive evaluation. Using this method is not limited to the 

assessment criteria points. Multicriteria model of evaluation of the efficiency of excise consists of first stage indicators 

(primary), partial integrated indicators, and complex integrated indicators. Multicriteria model of evaluation of the efficiency 

of excise allows to obtain quantitative estimate. The weakness of multicriteria model: it’s not clear how to deal with the value 

obtained in the final evaluation, since there is no reference point to determine which rate should be considered positive or 

negative, good or bad. The result of evaluation of the efficiency of excise is comparable in dynamics and national contexts. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Astrida Miceikienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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http://www-siepr.stanford.edu/repec/sip/06-040.pdf


38 

 

 

PRIVAČIŲ PENSIJŲ FONDŲ PASIRINKIMĄ,  

LEMIANTYS KRITERIJAI 
 

Eglė Sužiedelytė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Augant ekonomikai, gerėjant gyvenimo sąlygoms, atsirado būtinybė pasirūpinti savo ateitimi ir senatve. 

Tuo tikslu buvo sukurti privatūs pensijų fondai, suteikiantys galimybę šiuo metu dirbantiems žmonėms ir 

pastoviai mokantiems draudimo įmokas savanoriškai sukaupti pajamų ateičiai. Pagal LR pensijų kaupimo 

įstatymą pensijų fondai apibrėžiami kaip fiziniams asmenims, pagal  Pensijų sistemos reformos 

įstatymą dalyvaujantiems pensijų kaupime, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis pensijų turtas, 

kurio valdymas perduotas pensijų kaupimo bendrovei ir kuris investuojamas pagal to pensijų fondo taisykles. 

Dalyvavimas privačių pensijų fonduose yra savanoriškas, asmuo nusprendęs kaupti privačiame pensijų fonde 

sulaukę pensinio amžiaus įgauna galimybę gauti didesnes pajamas, ne tik  VSDF mokamą pensiją. Visgi 

nusprendus kaupti privačiuose pensijų fonduose visa investavimo rizika tenka dalyviui. Praeities rezultatai 

negarantuoja ateities rezultatų, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Todėl siekiant išmatuoti pensijų fondo būklę 

bei patrauklumą pensijų fondų dalyviui būtina taikyti ir vertinti tam tikrus kriterijus. Pasirinkimo kriterijai – tai 

veiksniai, turintys įtakos investuotojo sprendimui konkrečios investavimo priemonės (ar fondo) atžvilgiu. Ne 

visais atvejais įmanoma apibrėžti investavimo kriterijus. Juos sudaro ir kiekybiškai neįvertinami veiksniai, 

pavyzdžiui, investicijų portfelio valdytojo nuojauta, kitų ekspertų atsiliepimai, pagrįsti asmenine patirtimi, 

rinkoje sklandantys gandai. Visgi dalį jų padeda įvertinti atitinkami rodikliai.   

Tikslas - nustatyti kriterijus, turinčius įtakos privačių pensijų fondų pasirinkimui. 

Tyrimo objektas – privačių pensijų fondų pasirinkimo kriterijai. 

Tyrimo metodai – Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių darbų ir kitokios literatūros analizė, 

lyginimas, sisteminimas bei apibendrinimas. 

 

Rezultatai 

 

Mokslininkai kaip vieną iš svarbiausių kriterijų pasirenkant pensijų fondą įvardija – investavimo 

strategiją. Martinkutė (2006) išanalizavusi mokslininkų pateikiamus investavimo strategijos apibrėžimus  

pastebi, jog išskiriami trys bruožai: požiūris į riziką, investavimo laikotarpis bei ateities poreikis. Tiksliausia 

investavimo strategiją galima apibrėžti, kaip lėšų paskirstymą tarp įvairių finansinių priemonių, atsižvelgiant į 

investuotojo požiūrį į ekonominių veiksnių pokyčius, toleranciją rizikai, turimas lėšas bei poreikius ateityje. 

Atsižvelgiant į tai pensijų fondai pagal investavimo strategijas skirstomi į konservatyvius, mažos akcijų dalies, 

vidutinės akcijų dalies ir akcijų fondus. Nuo fondo investavimo strategijos priklauso kokio investicijų 

pajamingumo pensijų fondų dalyvis gali tikėtis ateityje. Mažiausias tikėtinas pajamingumas būtų 

konservatyviame pensijų fonde, kurio turtas investuojamas į pinigų rinkos priemones, vyriausybių vertybinius 

popierius. 

Siūlomos privačių pensijų investavimo galimybės, pasak Skučienės (2011), individui suteikia nemažą 

pasirinkimo laisvę: kiek taupyti, kaip investuoti. Jos yra patrauklios dėl mobilumo ir lankstumo, tačiau šie 

privalumai sąlygoja ir būtinybę optimaliai parinkti pensijų kaupimo variantus, siekiant sukaupti didesnę sąskaitą. 

Todėl kyla abejonė ar tinkamai elgiasi privačių pensijų dalyviai. 

Dažniausia mokslinėje literatūroje yra išskiriami dvi privačių pensijų fondų investavimo strategijos – 

„Gyvenimo stiliaus” bei „Gyvenimo ciklo”. „Gyvenimo stiliaus“ fondai, taip pat, žinomi kaip subalansuoti 

fondai, kaip nurodo Jaiwardhan (2005) pagal šią strategiją yra sudaromas tikslinis fondo investicijų derinys, 

kuris laikui bėgant išlieka nepakitęs. Investicijas gali sudaryti įvairūs deriniai, priklausomai nuo privataus 

pensijų dalyvio pageidavimų. Periodiškai fondas parduoda dalį investuoto turto, kuris per tam tikrą laikotarpį 

uždirbo pelno ir jį investuoja į kitą turtą, tačiau išlaikant tokią pačią investicinio portfelio struktūrą (t. y. 

nustatyta akcijų bei obligacijų dalis porftelyje nekinta). Todėl tokio pensijų fondo investavimo rizika per visą jo 

http://www.infolex.lt/ta/86070
http://www.infolex.lt/ta/86070
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veiklos laikotarpį išlieka pastovi. Pagal šią strategiją privačių pensijų dalyvis pasirenka tokį privataus fondo 

siūlomą variantą, kuris labiausia atitinką jo toleruojamą riziką.  

Pagal „Gyvenimo ciklo” strategiją fondai taip pat pasižymi tiksliniu investuojamo turto deriniu, tačiau 

tokia portfelio struktūrą neišlieka pastovi visa gyvavimo laikotarpį. Per visa laikotarpį portfelis tampa vis 

konservatyvesniu. Kaip nurodo, Jaiwardhan (2005) „Gyvenimo ciklo” fondų lėšų paskirstymas yra paremtas 

dviem pagrindiniais veiksniais investuotojo amžiumi bei rizikos toleravimu. Jaunesnio amžiaus investicinio 

portfelio savininkas yra linkęs didesnę dalį paskirti rizikingesnėms investicijoms – akcijoms. Toks elgesys 

parodo, kad portfelio agresyvumas priklauso nuo laiko, kuris investuotojui likęs iki pensinio amžiaus.  Broeders 

ir Rijsergen (2010) aptardami „Gyvenimo ciklo” strategijos ir asmeninių pajamų sąveiką nurodo, jog šis modelis 

apibrėžia, jog vartotojai gali atlikti optimalų finansinį planavimą visam gyvenimui, padarydami du svarbius 

sprendimus – kokią uždirbtų pajamų dalį vartoti bei kokią taupyti, ir kaip paskirstyti finansinį turtą atsižvelgiant 

į siūlomas investicines galimybes. „Gyvenimo ciklo“ strategija nurodo, kad investiciniai sprendimai neturėtų 

būti paremti tik asmeniniu finansiniu turtu, bet ir asmens žmogiškojo kapitalo dydžiu ir rizikingumu. 

Privačių pensijų fondų taikomi mokesčiai yra  dar vienas svarbus svarstytinas kriterijus. Pensijų fondų 

administraciniai mokesčiai gali tapti didelėmis sąnaudomis ir taip smarkiai sumažinti pensijų lygius. Tai gali būti 

itin svarbu mažas pajamas gaunantiems asmenims, kuriems gali būti sudėtinga sukaupti tinkamą išmokų lygį. 

Rozinka ir  Tapia (2007) analizavo taikomus fondų mokesčius konkrečiose valstybėse. Pagal atliktą 

analizę nustatyta, jog privatūs pensijų fondai taikė mokesčius nuo pensijų dalyvių įmokų į privačius pensijų 

fondus, nuo pensijų fondų dalyvių sukaupto turto bei vienkartinius. 

 mokesčiai nuo įmokų į privačius pensijų fondus dažniausiai  taikomi  kaip išankstiniai mokesčiai, 

valdymo arba administravimo išlaidoms. Apskaičiuojami pritaikant procentinį dydį, remiamasi 

valstybių įstatymų nustatytomis ribomis.  

 mokesčiai nuo dalyvio sukaupto turto pensijų fonde, taip pat skaičiuojamas pagal nustatytus 

procentinius dydžius. Akcentuojama, kad tokiais mokesčiais yra padengiamos valdymo išlaidos. 

 vienkartiniai mokesčiai – nustatyto dydžio procentiniai arba suminiai dydžiai, šie mokesčiai 

priklausomai nuo valstybės taikomi tokiais atvejais – tampant pensijų fondo nariu, keičiant pensijų 

fondą bei papildomos paslaugoms (pvz.  pensijų fondo dalyvio informavimui telefonu arba elektroniniu 

paštu apie lėšų pasikeitimus sąskaitoje). 

Svarbu pažymėti, kad pasaulyje egzistuoja anksčiau aptarti privačių pensijų fondų mokesčiai bei jų 

įskaitymo būdai, tačiau kaip parodė Rozinka ir  Tapia (2007) analizė, galimi skirtingi pensijų fondų mokesčių 

įskaitymo variantai (1 lentelėje).  

 

1 lentelė. Privačių pensijų fondų mokesčių variantai, taikomi  dalyviams (parengta autorės pagal Rozinka 

ir  Tapia, 2007) 

 

Variantas I II III IV V VI VII VIII 

M
o

k
es

či
ai

 Nuo įnašų į privačius pensijų fondus + + + + - - - - 

Nuo privačiame pensijų fonde 

sukaupto turto 
+ + - - + + - - 

Vienkartiniai + - - + + - + - 

Privačių pensijų fondų suformuoti mokesčiai priklauso nuo valstybės įstatymų reglamentuojančių 

privačius pensijų fondus bei nuo pačių pensijų fondų vidinės politikos. 

Fondo grąža (pelningumas), vienas svarbiausių rodiklių. Fondo pelningumas – tai procentais išreikštas 

fondo apskaitos vieneto pokytis per pasirinktą laikotarpį. Vidutinis fondo pelningumas paprastai 

apskaičiuojamas pagal atskirų laikotarpių pelningumą (Žvirblis, Rimkevičiūtė 2010). Jurevičienė ir Samoškaitė 

(2012) akcentuoja, jog fondo grąža parodo, kiek vidutiniškai kiekvienais metais pakyla investicinio fondo 

vieneto vertė. Grąža per paskutinius metus siekia išryškinti fondų skirtumus ir tendencijas, todėl tinkama norint 

suprasti, kaip keičiasi konkretaus atskiro fondo grąža, palyginti su kitais tos pačios grupės fondais Vaičiulis 

(2009) nurodo, kad negalima lyginti pensijų fondų, priklausančių skirtingoms kategorijoms, pelningumo. Net jei 

fondai, priskiriami tai pačiai kategorijai, gali turėti pakankamai skirtingą pelno ir rizikos kombinaciją dėl 

pasirinkto regiono, investavimo stiliaus ar rizikos išskaidymo masto (vadinamo diversifikavimu). Taigi, net tai 
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pačiai kategorijai priklausantys fondai turi smarkiai besiskiriančius vidutinės rizikos rodiklius. Dėl to, Vaičiulis 

(2009) rekomenduoja atsižvelgti ne tik į faktinius pelno, bet ir į rizikos rodiklius. 

Fondo rizika. Pensijų fondų investicijų rizika – galimybė, kad tikėtina investicijų portfelio grąža nebus 

uždirbta ir ji yra vertinama, skaičiuojant pensijų fondų investicijų grąžos standartinį nuokrypį (Balčienė 2006). 

Vidutinis standartinis nuokrypis parodo, kiek faktinė fondo metinė grąža gali skirtis nuo vidutinės (laukiamos) 

fondo grąžos. Jurevičienės ir Samoškaitės (2012) pabrėžiama, kad esant didelei rizikai, „gerais“ metais 

investuotojai gaus kur kas didesnę negu vidutinė (laukiama) grąžą. „Blogais“ metais tikroji grąža gali būti ne tik 

kur kas mažesnė negu vidutinė (laukiama), bet ir pasiekti nuostolį. Standartinis nuokrypis įvertina, kiek fondo 

pelningumas buvo nukrypęs nuo vidutinio: kiek procentų daugiau ar mažiau už vidutinį savo pelningumą fondo 

vertė svyravo per tam tikrą laikotarpį. 

Vertinti investicijų grąžą, atsižvelgiant į riziką, dažniausia pasirenkamas Šarpo metodas. Tai rizika 

pakoreguotas matas, suteikianti galimybę palyginti skirtingos investicijos fondus, jis padeda įvertinti ar prisiimta 

rizika ir atitinkamą gaunamą investicijų grąžą. (Alptekin, 2009). Didesnė Šarpo rodiklio reikšmei parodo didesnį 

pensijų fondo efektyvumą. Jasienės ir Kočiūnaitės (2007) teigimu, Šarpo rodiklis parodo, kiek investicijos 

grąžos vienetų tenka vienam investicijos rizikos (standartinio nuokrypio) vienetui. Tai leidžia nustatyti, ar 

nagrinėjamu atveju pensijų fondų grąžą lemia profesionalūs sprendimai bei gera investavimo strategija, ar tik 

prisiimta papildoma rizika. Tam tikro pensijų fondo investicijų grąža gali būti žymiai didesnė palyginti su kitų, 

tačiau tai neparodo fondo efektyvumo. Pensijų fondų investicijos laikomis efektyviomis, kai fondas nėra 

prisiėmęs didelės rizikos, o Šarpo rodiklis didesnis palyginti su kitais pensijų fondais.  

Renkantis privačius pensijų fondus Voronova (2011) išskiria fondo potencialą, t.y. užimamą poziciją 

rinkoje, per gyvavimo laikotarpį sukauptą patirtį, auditorių pateikiamas išvadas ir pan.  Pensijos kaupimo sėkmę 

(investavimo rezultatus) nulemia pensijų fondo valdytojai, kadangi investavime patirtis turi lemiamos įtakos 

sprendimams. Pensijų fondų valdymo kokybė dažnai siejama su patyrusių, tarptautinį pripažinimą pelniusių 

organizacijų veikla. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Niekas negali pasakyti, kaip 

ateityje pasiseks vienam ar kitam fondui. Visgi ilgalaikiai pensijų fondo rezultatai parodo jo valdymo kokybę, 

atspindi, kaip valdytojai sugebėjo susidoroti tiek su kriziniais etapais, tiek išnaudoti palankias investavimo 

sąlygas. Pats racionaliausias sprendimas – įvertinti pensijų fondo rezultatus nuo pat jo susikūrimo.  

Taip pat svarbu pastebėti, jog privačių pensijų fondų pasirinkimą lemia ne  tik jų bruožai, tačiau tam 

įtakos turi ir asmeninės pensijų fondų dalyvių savybes, tokios kaip amžius, lytis, šeimyninė padėtis (statusas), 

išsilavinimas, uždirbamų pajamų dydis, finansinė kompetencija, rizikos toleravimas. 

Anot Voronavos (2011) pasirenkant privatų pensijų fondą dalyvių amžius yra esminis veiksnys. Säve- 

Söderbergh (2003) analizuodamas amžiaus įtaką dalyvaujant privačių pensijų fonduose bei formuojant 

investicinius portfelius savo darbe apibendrina mokslininkų -  Bodie, Merton (1991) pastebėjimus. Pagal jų 

tyrimus egzistuoja atvirkštinė koreliacija tarp privačių pensijų dalyvio amžiaus ir kapitalo rizikos, t.y. vyresnio 

amžiaus investuotojai turėtų formuoti vis mažiau rizikingą investicinį portfelį. Visgi paskutiniu metu atlikti 

tyrimai parodė, kad privačių pensijų fondų dalyvių elgesys yra įvairus, netgi jaunesni dalyviai yra linkę rinktis 

mažiau rizikingus fondus, nors toks elgesys yra neracionalus 

Pasirenkant privatų pensijų fondą Bateman ir kt. (2008) išskiria esminius skirtumus atsižvelgiant į lytį – 

vyrai ar moterys. Jis nurodo, jog egzistuoja bendra nuomonė, kad moterys nėra linkusios rizikuoti. Pagal atliktus 

tyrimus moterys yra atsargesnės priimdamos finansinius sprendimus, palyginti su vyrais, pensijų kaupimui 

pasirenka mažiau rizikingą strategiją. Bateman ir kt. (2008) teigia, kad sprendimas, kaip paskirstyti turtą gali 

turėti didelės reikšmės gaunamai grąžai iš privačių pensijų fondų. Būtent saugumo laipsnis pensiniu laikotarpiu 

priklauso nuo per visą darbinį amžių atliktų individualių įmokėjimų į privačius pensijų fondus bei iš jų gautos 

grąžos. Tyrimais įrodyta, kad  konservatyvus investavimas atneša mažesnę grąžą negu agresyvus. Atsižvelgiant į 

tai, jeigu moterys pasirenka investicinį portfelį su mažesne rizika jų sukauptos santaupos bus mažesnės to 

pasekoje ir turtas pensiniu laikotarpiu bus mažesnis. 

Bateman ir kt. (2008) aptardamas kriterijus, turinčius įtakos pasirenkant privatų pensijų fondą išskiria 

šeimyninį statusą. Säve- Söderbergh (2003) kaip ir Bateman ir kt. (2008) akcentuoja, kad mažesnės rizikos 

toleravimas būdingas vienišoms moterims bei pateikia pastebėjimus, kad ištekėjusios moterys formuoja 

rizikingesnius investicinius portfelius palyginti su vienišomis. Tuo tarpu vyrams yra būdingas neigiamas 

vedybinis efektas atsižvelgiant į investavimo riziką, t.y. vedę vyrai yra mažiau linkę formuoti didelės rizikos 
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investicinius portfelius, palyginti kai jie yra vieniši. Vis dėl to, vyrai renkasi netokį konservatyvų portfelį 

palyginti su moterimis.  

Pasak Bateman ir kt. (2008) bei  Säve- Söderbergh (2003)  nemažai įtakos privataus pensijų fondų 

dalyvių elgesiui turi išsilavinimas bei finansinės kompetencijos. Asmenys, turintys aukštesnį išsilavinimą, 

renkasi investicinius portfelius su aukštesne rizika, negu turintys žemesnį išsilavinimą. Be to, Lietuvos ir kitų 

šalių patirtis rodo, kad daugelis pensijų fondų dalyvių neturi pakankamai žinių apie finansų rinkas ir ekonomikos 

ciklo svyravimus, todėl dažnai pasirenkamas netinkamos rizikos fondas arba fondai keičiami netinkamu laiku 

(pvz. nukritus akcijų kainoms pereinama iš akcijų fondų į konservatyvius ir taip patiriamas nuostolis), be to, 

didesnė dalis dalyvių elgiasi pasyviai ir nedidina fondo rizikos, nors tai rekomenduojama atitinkamu laiku. Tokiu 

būdu dalyviai praranda dalį lėšų ir investicijos nepasiekia didžiausios grąžos. 

Privačių pensijų fondų pasirinkimas neišvengiamai siejamas su uždirbamomis pajamomis. Bateman ir 

kt. (2008)  išskiria, jog asmenys gaunantys mažas pajamas renkasi fondą, kuriam būdinga konservatyvi 

investavimo strategija. Tokią investavimo strategiją yra linkę pasirinkti asmenys, dirbantys įmonėse, kurioms 

būdinga aukšta rizika, kadangi yra didelė tikimybė netekti darbo. Taigi tokie neužtikrintumai turi neigiamos 

įtakos formuojant investicinį portfelį bei sukelia neigiamų pasekmių asmenims sulaukus pensinio amžiaus. 

Mokslininkų išskiriamų ir straipsnyje aptartų pensijų fondų pasirinkimo kriterijų susisteminimas 

pateikiamas 2 lentelėje. 

 

             2 lentelė Privačių pensijų fondų pasirinkimo kriterijai 

 

Kriterijai 

Pagal pensijų gavėjus  Pagal privačius pensijų fondus 

K
o

k
y
b
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i 

Lytis 
  

Strategija   
  

K
o

k
y
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iai 

Išsilavinimas Fondo potencialas 

Finansinės kompetencijos 
      

Šeimyninė padėtis  

K
ie

k
y

b
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i Amžius    Fondų taikomi mokesčiai  K

iek
y

b
in

iai 

Gaunamos pajamos Fondo grąža  

    Fondo rizika 

    Fondo grąža įvertinat riziką 

     

Svarbu  pažymėti, jog anot mokslininkų, išnagrinėti kriterijai atlieka nevienodai svarbų vaidmenį pasirenkant 

privačius pensijų fondus. Dėl to, mokslininkai, atlikdami privačių pensijų fondų pasirinkimo vertinimą, naudoja 

tik esminius, jų požiūriu turinčius didžiausios įtakos kriterijus. 

 

Išvados 

 

1. Pensijų fondai - investiciniai fondai, kuriems įstatymai nustato specialias sąlygas ir papildomus apribojimus, ir 

kurie yra orientuoti į gyventojų kaupiamas lėšas senatvei. 

2. Pagal šiuo metu Lietuvoje veikiantį pensijų sistemos modelį, pensijų fondo pasirinkimas yra laisvas. Fondų 

dalyvis pats priima sprendimą, kokį fondą (konservatyvų ar rizikingą), pasirinkti. 

3. Privačių pensijų fondų pasirinkimo kriterijai, gali būti išskiriami atsižvelgiant į pensijų gavėjus ir privačius 

pensijų fondus.  

4.Privačių pensijų fondų pasirinkimą atsižvelgiant į pensijų gavėjus lemia kokybiniai kriterijai: lytis, 

išsilavinimas ir finansinės kompetencijos, šeimyninė padėtis,  bei kiekybiniai – amžius, gaunamos pajamos, visi 

šie kriterijai daro esminę įtaką nustatant asmens toleruojamą riziką. 

5. Renkantis pensijų fondą tikslinga įvertinti tokius kriterijus: fondo  strategiją, fondo administravimo 

mokesčius, fondo pelningumą (grąžą), fondo riziką. Bei atsižvelgti į privataus pensijų fondo potencialą, t.y.  

nustatyti, kokią vietą fondas užima rinkoje,  fondų valdytojų kompetenciją ir kt. 

6. Kriterijai, pagal kuriuos suformuojama privačių pensijų pasirinkimo metodika skiriasi, kadangi 

mokslininkams atitinkami kriterijai gali būti nevienodai svarbus arba dalis jų atmetama dėl sudėtingo įvertinimo.   
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Summary 

 

Criteria Determining a Choise of Private Pension Funds 

 

Private pension funds give an opportunity to people voluntary save their income for a future and get higher earnings during a 

pension period. This applies to those who currently working and constantly pay insurance fees.  Since investing in private 

pension funds becomes more popular the number of alternative private pension funds has also increased. It complicates  

peoples decisions how to choose a proper private pension fund. In order to measure a current status of pension fund and its 

attractiveness, the participant needs to apply and evaluate certain criteria. The analysis of scientific literature shows that exist 

certain retired persons qualitative criteria like gender, educational background, financial competence, family status; and 

quantitative criteria like age, earnings which influence the choise of private pension funds. All these qualitative and 

quantitative criteria help to identify a degree of personal risk tolerance. In order to choose a proper pension fund there is a 

need to evaluate a strategy of pension fund, pension administration fees, its profitability, risks and the potential. These criteria 

most often are used in shaping pension funds selection methods.  

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Astrida Miceikiene  (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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KOOPERACIJOS REIKŠMĖ ŪKININKŲ ŪKIŲ VEIKLOS 

EFEKTYVUMUI: TEORINIS POŽIŪRIS 
 

Aurelija Šukienė 
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Įvadas 

 

 

Visuomenėje vykstantys ekonominiai ir socialiniai pokyčiai kelia naujus reikalavimus ūkininkams ir jų 

veiklai, todėl ūkininkų kooperavimas į žemės ūkio kooperatyvus tampa neišvengiama šių laikų kasdienybe. 

Pastaruoju metu ypač akcentuojama nuostata apie kooperavimosi reikšmę ir svarbą tiek žemės ūkiui, tiek 

pavieniams ūkininkų ūkiams. Todėl šiuolaikinėmis, nuolat besikeičiančiomis sąlygomis, žemės ūkio 

kooperatyvas tampa instrumentu, padedančiu ūkininkui prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir vykdyti savo 

veiklą efektyviai. Pastebėtina, kad kooperacijos reikšmė ūkininkų ūkių efektyvumui adaptuoja skirtingų sistemų 

teorijos požiūrį ir palieka neapibrėžtą kūrybinę laisvę vertintojui, nustatant pagrindinius analizės kriterijus bei 

metodus. Galima teigti, kad ekonomiškai efektyvi ūkininko veikla yra neatsiejama nuo jo bendradarbiavimo su 

žemės ūkio kooperatyvu. 

Naujausiuose Hess, Lind ir Liang (2013), Gutierres (2014), Hanf (2014) ir kitų užsienio mokslininkų 

bei tyrėjų darbuose nagrinėjami kooperacijos poveikio ūkininko ūkio veiklai klausimai, išskiriant kooperacijos 

svarbą veiklos efektyvumui. Minėti autoriai nurodo kooperacijos reikšmę ūkininko ūkio veiklos efektyvumo 

didinimo kontekste. Išanalizavus naujausių tyrimų rezultatus, galima teigti, jog kooperacija yra būtina sąlyga 

siekiant užtikrinti ūkininko ūkio veiklos efektyvumą. Tad dėl kooperacijos reikšmės ūkininko ūkio veiklos 

efektyvumui pagrįstumo abejonių nėra, bet kyla mokslinės plotmės probleminis klausimas: kaip galima 

išmatuoti ūkininko ūkio veiklos efektyvumą? Jam išryškinti bei nagrinėti ir bus skirtas šis straipsnis. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus mokslinę literatūrą apie žemės ūkio kooperatyvus išnagrinėti kooperacijos 

reikšmę ūkininkų ūkių veiklos efektyvumui.  

Tyrimo objektas – žemės ūkio kooperatyvo ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros, šaltinių analizė bei 

sisteminimas. 

 

Rezultatai 

 

Centrinėje ir Rytų Europoje, kur žemės ūkyje dirba daug smulkių ūkininkų, turinčių mažas realizavimo 

rinkas, didelis skaičius ūkininkų kooperuojasi į žemės ūkio kooperatyvus (ŽŪK). Iliopoulos (2013), savo 

moksliniame darbe teigia, jog žemės ūkio kooperatyvai atlieka labai svarbų vaidmenį ūkininkų gyvenime dėl 

kelių esminių priežasčių: 

 didina ūkininkų derybinę galią, kas, savo ruožtu, leidžia koreguoti galutinės produkcijos kainas 

ūkininko naudai; 

 sprendžiant rinkos nepakankamumo klausimus, kompensuoja savo nariams, t.y. ūkininkams, už patirtus 

nuostolius; 

 koordinuojant tiekimą, reguliuoja produkcijos paklausą tam, kad galutinės produkcijos kainos labiau 

atitiktų ūkininkų patirtas išlaidas; 

 palengvina mažas pajamas turinčių ūkininkų integravimąsi į bendruomenės gyvenimą. 

Tuo tarpu Vokietijos mokslininkas Hanf (2014) kooperaciją laiko ne tik ūkininko asmeninių poreikių 

patenkinimo, bet ir viena iš ūkininkų ūkių ekonominio stabilizavimo priemonių. Mokslininkas, besiremdamas 

atliktais tyrimais, pripažįsta kooperacijos svarbą tiek ūkininkų įsitraukimui į rinką, tiek kaimo plėtrai apskritai. 

Todėl galima teigti, jog kooperacija bendrąja prasme gali būti suprantama kaip ūkininko (veiklos savininko) ir 

kontroliuotojo (ŽŪK) bendras verslas, kuris abiem pusėm suteikia ekonominės naudos. 

Globaline prasme kooperacija žemės ūkyje vaidina svarbų vaidmenį, didindama kaimo vietovių 

ekonominį patrauklumą, mažindama socialinę atskirtį regione, užtikrindama darnų regiono vystymąsi. 

Pavyzdžiui, Tarptautinės darbo organizacijos dokumente Kooperatyvai ir darnaus vystymosi tikslai (2015) 
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teigiama, jog ŽŪK prisideda prie lyčių lygybės klausimų sprendimo, kaimo gyventojų švietimo gerinimo bei 

sveikatos infrastruktūros išsaugojimo ir atnaujinimo. Remiantis mokslinių šaltinių (Aref, 2011; Vaznonis, 2014; 

Hanf, 2014) analize galima formuoti išvadą, kad visa apimančiame kontekste kooperacija ženkliai pagerina tiek 

ekonominę, tiek socialinę situaciją kaimo vietovėse. Tuo tarpu jeigu analizuoti kooperacijos naudą išskirtinai 

ūkininkui ir jo veiklos efektyvumui, galima teigti, kad ŽŪK suteikia ūkininkams naudą per priėjimą prie: 

1) natūralių resursų, tokių kaip žemė ir vanduo; 

2) informacijos, žinių ir veiklos vystymo paslaugų; 

3) rinkų ir gamybos aktyvų, tokių kaip sėklos ar įrankiai (Sifa, 2014). 

Tai reiškia, kad kooperacija teigiamai veikia tiek vieno žmogaus, t. y. ūkininko, tiek visos šalies situaciją 

žemės ūkio srityje. Taigi, globaline prasme kooperacija žemės ūkyje vaidina svarbų vaidmenį (Pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio kooperatyvų indėlis į žemės ūkio plėtrą 

(Aref, 2011, p. 84) 

 

Remiantis pirmu paveikslu galima teigti, kad kooperacija, skatindama žemės ūkio plėtrą, užtikrina kaimo 

plėtrą ir mažina skurdą, taip netiesiogiai prisidėdama prie ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo.  

Kita vertus, Jaklin, Kummer ir Milestad (2015) teigimu kooperacija smulkiems ūkininkams teikia ne tik 

ekonominę, bet ir socialinę naudą. Mokslininkai, atlikę eilę tyrimų, padarė išvadą, kad daugelis Austrijos 

ūkininkų įstojo į ŽŪK tik todėl, kad jų siekiai ir vertybės sutapo su ŽŪK narių siekiais ir vertybėmis. Vadinasi, 

kooperacijos nauda skirtingų šalių ūkininkų gali būti suprantama ir vertinama nevienodai. Pavyzdžiui, 

mokslininkai, analizuojantys kooperacijos poveikį ūkininkų ūkiams Afrikoje (Abdulquadri, Mohammed, 2012; 

Sifa, 2014) pabrėžia, jog labai dažnai ŽŪK suteikia savo nariams politinę galią, t. y. sudaro galimybę dalyvauti 

sprendimų priėmimo procese ir inicijuoti arba įtakoti žemės ūkio politikos pokyčius. Tuo tarpu Lietuvos 

mokslininkai Kuliešis ir Pareigienė (2010), atlikę Nuostatų kooperuotis vertinimo tyrimą, padarė išvadą, kad 

kooperuojantys mūsų šalies ūkininkai dažniausiai siekia finansinės naudos (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Lietuvos ūkininkų kooperavimosi priežastys (Kuliešis, Pareigienė, 2010, p. 111) 

Priežastis Ne ŽŪK nariai, proc. ŽŪK nariai, proc. 

Paslaugų gavimas. 34,9 - 

Galimybė gauti naujas žinias. 16,9 - 

Geresnės produkcijos realizavimo sąlygos. 49,8 - 

Pakvietimas tapti kooperatyvo nariu. 9,2 38,9 

Didesnė kaina už parduodamą produkciją. 60,2 72,2 

Galimybė pirkti išteklius mažesnėmis kainomis. 49,0 38,9 

Kita. 2,9 8,4 

 

Remiantis lentelės duomenimis galima teigti, kad tiek ŽŪK nariai, tiek ne nariai kooperacijoje įžvelgia 

finansinę naudą savo veiklai, t. y. galimybę gauti didesnę kainą už jų gaminamą ir parduodamą produkciją bei 

sutaupyti, įsigyjant veiklai reikalingus išteklius mažesne kaina. Šią išvadą visiškai patvirtinta Ramanausko 

(2013) teiginiai apie tai, kad Lietuvos ūkininkai, jungiantys į kooperatyvus, pirmiausiai siekia finansinės naudos: 

gauti finansavimą lengvatinėmis sąlygomis; sumažinti produkcijos perdirbimo, sandėliavimo, realizavimo 

kaštus; sutaupyti veiklos organizavimo, gerinimo, marketingo ir kt. srityse. 

Analizuojant ŽŪK naudą ūkininko ūkiui būtina atskleisti ūkininko ūkio veiklos efektyvumą ir jo vertinimo 

esmę. Glavan (2011) teigimu, kiekvienas ūkio subjektas, nepriklausomai nuo verslo specifikos, privalo nuolat 

stebėti ir periodiškai vertinti savo veiklos efektyvumą. Tai, kas negali būti įvertinta, anot autoriaus, negali būti ir 

Kaimo plėtra 

Žemės ūkio 

kooperatyvas 

Skurdo mažinimas 

Žemės ūkio  

plėtra 
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suvaldyta. Pastebėtina, kad skirtumas tarp tradicinio verslo ir ūkininkų ūkių veiklos reikalauja skirtingų veiklos 

efektyvumo vertinimo priemonių ir metodų parinkimo. Siekiant objektyviai įvertinti ūkininkų ūkio veiklos 

tęstinumo perspektyvas, išteklių naudojimo efektyvumą, numatyti neigiamų pokyčių galimybes, būtina, anot 

Tamošaitienės ir kt. (2010), naudoti ne vieną kurį nors vertinimo kriterijų, bet atsakingai parinktą veiklos 

efektyvumo vertinimo metodą. Savickienė ir Slavickienė (2012), atlikusios išsamią užsienio mokslininkų tyrimų 

analizę, padarė išvadą, jog nėra vieningos nuomonės, kokie kriterijai daro įtaką ūkininko ūkio veiklos efektyvumui. 

Nuomonių skirtumus, anot autorių, neretai lemia individualūs mokslininkų požiūriai į ekonomines problemas. Tai 

reiškia, kad šiuo metu nėra sukurto modelio, kuris tiksliai atspindėtų ūkininkų ūkių veiklos efektyvumą, todėl, anot 

autorių, būtina naudoti visus šaltinius, kurie galėtų padėti įvertinti tokį efektyvumą (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Ūkininko ūkio efektyvumą lemiančius veiksnius apibūdinantys finansiniai rodikliai (adaptuota 

autorės pagal Savickienę, Slavickienę, 2012, p. 57) 

Rodikliai  Faktorinės analizės modeliai Faktorių apibūdinimas 

Kapitalo grąža ((BPR + GS) – ŪŠD) / ((TT + IT) – (TS + IS)) BPR – bendroji produkcija; 

GS – gamybos subsidijos; 

ŪŠD – ūkininko ir šeimos narių 

atlygis; 

TT – trumpalaikis turtas; 

IT – ilgalaikis turtas; 

TS – trumpalaikė skola; 

IS – ilgalaikė skola. 

Sąnaudų ir pajamų 

santykis 

(VID-SUV + NUS + KTS) / (BPR + GS) VIDSUV – vidinis suvartojimas; 

NUS – nusidėvėjimas; 

KTS – kitos sąnaudos; 

BPR – bendroji produkcija; 

GS – gamybos subsidijos. 

Įsipareigojimų ir 

bendrojo pelno 

santykis 

(TS + IS) / ((BPR + GS) – (VID-

SUV + NUS + KTS)) 

TS – trumpalaikė skola; 

IS – ilgalaikė skola; 

BPR – bendroji produkcija; 

GS – gamybos subsidijos; 

VIDSUV – vidinis suvartojimas; 

NUS – nusidėvėjimas; 

KTS – kitos sąnaudos. 

Gamybos subsidijų 

ir bendrojo pelno 

santykis 

GS / ((BPR + GS) – (VID-

SUV + NUS + KTS)) 

GS – gamybos subsidijos; 

BPR – bendroji produkcija; 

VIDSUV – vidinis suvartojimas; 

NUS – nusidėvėjimas; 

KTS – kitos sąnaudos. 

Pardavimų 

pelningumas  

(Q*K – VID-SUV – NUS – KTS) / (Q*K)  Q – pardavimų apimtys; 

K – kaina. 

Skolos ir nuosavo 

kapitalo santykis 

((S/T) / (IT/T) / (TT/IT) / (ŪŠD / TT))*(ŪŠD / 

NK)  

S – skolos; 

T – turtas; 

TT – trumpalaikis turtas; 

IT – ilgalaikis turtas; 

NK – nuosavas kapitalas; 

ŪŠD – ūkininko ir šeimos narių 

atlygis. 

Palūkanų 

padengimo rodiklis 

BP / P BP – bendrasis pelnas; 

P – palūkanos. 

Turto pelningumas  ((BPR / (VIDSUV + NUS + KTS)) –

A)*(TT/T)*(A/TT)*(VIDSUV + NUS + KTS / 

A) 

BPR – bendroji produkcija; 

VIDSUV – vidinis suvartojimas; 

NUS – nusidėvėjimas ; 

KTS – kitos sąnaudos; 

A – atsargos. 

TT – trumpalaikis turtas; 

T – turtas. 
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Galima teigti, jog identifikuotos skirtingos nuomonės tik dar labiau parodo, kaip svarbu įvertinti ūkininkų 

ūkių veiklos efektyvumą.  

Tuo tarpu Vidickienė (2015) pabrėžia, kad ilgą laiką veiklos efektyvumo vertinimo sistemose vyravo tik 

finansiniai rodikliai ir aiškiai išreikštas polinkis į kontrolę. Toks polinkis, anot autorės, reiškia, kad tradicinėse 

veiklos vertinimo sistemose nurodoma, kokių konkrečių veiksmų turėtų imtis darbuotojai, o po to matuojama, ar 

darbuotojai iš tiesų tų veiksmų ėmėsi. Tokiu būdu vertinimo sistema stengiasi standartizuoti žmonių elgesį. 

Tačiau pastaruoju metu stebima tendencija, kai ūkio subjektai, prisitaikydami prie nuolat besikeičiančių sąlygų, 

atsisako klasikinių standartizuotų veikos vertinimo metodų ir renkasi pažangesnius būdus, įgalinančius ne tik 

atskleisti veiklos pelningumą, bet identifikuoti jos ekonominį efektyvumą, sėkmingumą ir priimtų sprendimų 

pagrįstumą. Pavyzdžiui, Baležentis ir Baležentis (2011), išskiria kelis ūkininko ūkio veiklos efektyvumo 

vertinimo komponentus:  

1) rodiklių sistema;  

2) daugiakriterinio vertinimo metodo taikymas;  

3) išvadų ir apibendrinimų rengimas.  

Vadinasi, analizuojant kooperacijos reikšmę ūkininkų ūkių veiklos efektyvumui atsiranda būtinybė labai 

atsakingai parinkti ne tik finansinius rodiklius. Galima teigti, kad labai svarbu analizuoti ūkininkų ūkių veiklos 

efektyvumą bendrame kontekste, t. y. vertinti ne tik finansinius rodiklius, bet ir situacijas, suponuojančias šių 

rodiklių raišką, būtent: inovacijų taikymą ūkininkų ūkyje, ūkininkų nuolatinio mokymosi siekimą, verslo 

aplinkos poveikį ūkiams ir pan.  

Apibendrinant galima teigti, kad pastaruoju metu vis daugiau ūkininkų kooperuojasi į ŽŪK. Mokslinės 

literatūros analizės metu pastebėtos skirtingos įvairių šalių ūkininkų kooperavimosi priežastys. Tačiau tiek 

užsienio, tiek šalies mokslininkų darbų analizė leidžia teigti, kad ūkininkai, kooperuojantys į ŽŪK, visada siekia 

stabilumo. Šiuo metu šalyje veikia šešių skirtingų tipų kooperatyvai. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad 

ŽŪK teikia savo nariams, t. y. ūkininkams, didelę naudą, kuri pasireiškia per socialinį ir ekonominį aspektą. 

Analizuojant kooperacijos reikšmę ūkininkų ūkių veiklos efektyvumui objektyviai atskleisti esamą situaciją 

galima tik remiantis ekonominiais skaičiavimais, analizuojant pasiriktus finansinius rodiklis. Tačiau ši analizė 

turi vykti kompleksiškai, atsižvelgiant į kitus (nefinansinius) veiksnius. 

 

Išvados 

 

1. Kooperacija turi labai didelę reikšmę šalies žemės ūkiui. Lietuvos mokslininkai dažniausiai nagrinėja 

kooperatyvų veiklos ypatumus, ūkininkų motyvus kooperuotis, taip pat pateikia kooperatyvų rūšių klasifikavimą 

ir analizuoja žemės ūkio kooperatyvų konkurencinius pranašumus.  

2. Užsienio autoriai pripažįsta kooperacijos svarbą tiek ūkininkų įsitraukimui į rinką, tiek kaimo plėtrai 

apskritai. Teigiama, kad žemės ūkio kooperatyvai patenkina savo narių ne tik ekonominius, bet kartu ir 

socialinius poreikius. Todėl kooperacija ženkliai pagerina ekonominę situaciją kaimo vietovėse.  

3. Žemės ūkio kooperatyvai siekia dviejų pamatinių tikslų: pirmiausia ekonominių (pvz., pelno, darbo 

našumo, pelningumo ir kt.) bei socialinių (pvz., skatina ir/arba organizuoja savo narių mokymosi arba 

kvalifikacijos kėlimo procesą).  

4. Ūkininko ūkio veiklos efektyvumo vertinimas reikšmingas tuo, kad šis procesas leidžia ūkininkui 

pamatyti savo pastangų efektyvumą ir, pastebėjus padarytas klaidas, atitinkamai koreguoti veiksmus ateityje.  

5. Ūkininkų ūkių veikos efektyvumas neapsiriboja vien finansinių rodiklių analize. Tačiau, nors kai 

kurie autoriai pabrėžia, kad ūkininko ūkio veiklos finansiniai rodikliai rodo tik situaciją praeityje, daugelis 

mokslininkų laikosi nuostatos, jog išsamus ūkininko veikos efektyvumo vertinimas neįmanomas be finansinių 

rodiklių analizės. Tai yra pats svarbiausias vertinimo aspektas. Įvairūs mokslininkai siūlo taikyti skirtingus 

rodiklius. Jų pasirinkimą sąlygoja ūkininko ūkio veiklos specifiškumas ir analizei keliami tikslai.  

6. Mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo vertinimas turi 

vykti kompleksiškai, taikant specialų vertinimo metodą, modelį ar sistemą. Vadinasi, pagrindinis vertinimo 

aspektas yra ekonominis (finansiniai rodikliai) bei apžvelgiami socialiniai aspektai. 
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Summary 

 

Importance of Cooperation for Farmers' Work Efficiency: a Theoretical Approach 

 

More and more farmers unites into cooperatives lately. The analysis of scientific literature showed, there are different reasons 

for cooperation of farmers in different countries. However, analysis of scientists works' both foreign and national suggests 

that farmers in the cooperatives always seeks stability. The farmers' work efficiency may be evaluated on two fundamental 

aspects: on economic and social. The economic aspect of the analysis describes the various financial indicators, while the 

social criteria is attributable to the domestic business, customers and innovation and training. 

According to sources of scientific analysis, farmers' work efficiency evaluation must take place in an integrated way, using a 

specific approach, the model or system. Given the specificity of the theme analyzed, to evaluat farmers' work efficiency four 

criteria were selected: 1) finance; 2) domestic business; 3) customers; 4) innovation and training. 
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BIOKURO KLASTERIŲ POVEIKIS KAIMO VIETOVIŲ 

EKONOMINIAM AUGIMUI 

 

Mantas Švažas 
Kauno technologijos universitetas 
 

Įvadas 

 

Lietuvos kaimo vietovėse egzistuoja įvairių galimybių verslui, kurios šiuo metu nėra pilnai išnaudojamos. 

Augant šalies energetiniam savarankiškumui, padidėjo vietinių biomasės išteklių panaudojimo poreikis. Visi 

šaliai reikalingi biomasės ištekliai koncentruoti kaimo vietovėse, tad jų panaudojimas prisideda prie augančios 

gerovės kaime. Dar didesnę ekonominę ir socialinę naudą kaimo vietovėms atneštų juose vystoma veikla, 

paremta klasterio koncepcija. Pagal koncepciją, koncentruojant skirtingų verslo subjektų išteklius galima užimti 

naujas rinkas ir aprūpinti esamąsias. 

Biokuro klasteris yra dinamiška struktūra, apimanti visus procesus nuo biomasės ruošos iki suvartojimo. 

Nors dažniausiai teigiama, kad turi būti naudojamos tik medienos atliekos, galimas ir dumblo, apdorotos 

vandens augmenijos, grudų išvalų panaudojimas energijai gaminti. Užsienio valstybėse šiam tikslui taip pat 

naudojami šiaudai, tačiau jų panaudojimas turi būti nuosaikus ir suderintas su tvariu plotų žemės ūkiui 

naudojimu. Vietinis atsinaujinantis kuras, naudojamas šilumos gamybai, gali pilnai keisti šiam tikslui 

importuojamą iškastinį kurą. 

Klasterio veikla kaimo vietovėms gali ne tik duoti apčiuopiamos ekonominės naudos, tačiau tuo pačiu 

gali gerinti vyraujančią socialinę padėtį. Padidėjęs užimtumo lygis kaimuose gali padėti mažinti žalingų 

priklausomybių skaičių, konfliktines situacijas, o valstybei tai leistų sumažinti socialinėms išmokoms skiriamų 

lėšų sumą. Naudojami vietiniai ištekliai leidžia nukreipti lėšas, anksčiau skirtas importui, kitoms aktualioms 

valstybei sritims.  

Tyrimo tikslas – ištirti biokuro klasterių poveikį kaimo vietovių ekonominiam augimui. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti biokuro klasterių specifiką ir pagrindines savybes; 

2. Suformuoti biokuro klasterių poveikio tyrimui reikalingą metodologiją; 

3. Pateikti biokuro klasterių veiklos poveikį kaimo vietovėms.  

Tyrimo objektas – biokuro klasteriai 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, statistinė analizė, sintezė ir dedukcija.  

 

Literatūros apžvalga: biokuro klasterių specifika, pagrindinės savybės ir kuriama nauda 

 

Kaimo vietovėse esama tam tikrų specifikacijų, kurios padeda vystyti verslą, kuriam reikia regionuose 

esančios darbo jėgos ir išteklių. Pastaraisiais metais, išaugus biokuro sunaudojimui energijos gamybai pastebėta, 

kad keičiasi rajonuose vyraujanti aplinkosauginė padėtis, naudojama daugiau medienos atliekų, vyksta 

paraleliniai procesai – nuo menkavertės medienos valomi melioracijos kanalai, vis daugiau žemės ūkio veiklai 

tinkamų plotų išlaisvinama nuo dešimtmečius juose augusios menkavertės medienos. Keičiantis šalies 

ekonominei situacijai, aktyvėja įmonių susivienijimai siekiant padidinti kiekvienos iš jų gaunamą naudą. Vienas 

tokių susivienijimų tipų – klasteriai – telkia įmones orientuojantis į naujų rinkų užėmimą. Visgi biokuro klasteris 

yra orientuotas į vietinės rinkos poreikių patenkinimą, o tai leistų sukurti didelę ekonominę naudą kaimo 

vietovėms, tuo pačiu sprendžiant juose vyraujančias socialines problemas.  

Po 2010 m., prasidėjus biokuro panaudojimo bumui atsirado daugiau idėjų bei galimybių kurti biokuro 

klasterius. Pradėta kalbėti apie jų naudą jautriausiam visuomenės sluoksniui – regionų gyventojams. Tačiau 

Lietuvoje dar nebuvo pilnai susiformavusios sąlygos klasterio kūrimuisi, kadangi nebuvo stiprių įmonių, kurios 

užsiimtų įrangos bei žaliavos gamyba, perdirbimu bei realizacija. Buvo maža ir pačių katilinių ir kogeneracinių 

jėgainių.  Biokuro klasteriai yra ekonomiškai veiksmingi, efektyvūs vietos energijos sprendimai, skirti regiono ir 

kaimo bendruomenėms, kurios siekia (Versli Lietuva, 2012): 

 Pagerinti savo kraštovaizdžių sveikatą; 

 Sukurti ilgalaikes darbo vietas; 

 Užtikrinti stiprią ir tvirtą ateitį. 
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Išskirti pagrindiniai elementai, kurie sudaro biokuro klasterį ir yra reikalingi sėkmingam jo 

funkcionavimui: 

1. Medienos biomasės šaltinis; 

2. Biomasės gamintojai, gamyba (medienos granulės, brikėtai ir pan.); 

3. Rinka, kuri naudoja biomasę; 

4. Visi elementai geografiškai turi būti išdėstyti arti vienas kito. 

Pasak Viederytės (2013), klasterių politika šalyse yra įgyvendinama nacionaliniame ir (arba) 

regioniniame lygmenyse. Nacionalinės klasterių iniciatyvos („iš viršaus į apačią“) dažnai koncentruojasi ties 

darbo rinkos, specializuotų praktinių žinių ir gerosios patirties (angl. „know-how) keitimosi, mokslinių tyrimų, 

inovacijų ir įvaizdžio kūrimo sritimis. Regioniniai klasteriai („iš apačios į viršų“) daugiau dėmesio skiria verslo 

plėtrai ir veiklos vystymui. 

Lietuvoje rinka, kuri naudoja biomasę, pasireiškia įvairiai. Jei naudojama šiluma, rinka yra lokali – 

dažniausiai tai miestas ar miesto tipo vietovė. Jei įprastu ar kogeneracijos būdu gaminama elektra, rinka gali 

išsiplėsti į šalies ar net užsienio rinkas, kadangi elektra tenkina platesnius tuo laikotarpiu esančius šalies 

gyventojų poreikius. Tuo pačiu biokuro klasterių atveju dažnai nėra būtinybės geografiniam išsidėstymui, 

kadangi biokuras yra lengvai transportuojama medžiaga. Tuo pačiu biokuro įrangos gamintojams nėra būtina 

būti atskiruose regionuose, kadangi tiek įrangos montavimą, tiek priežiūrą galima atlikti operatyviai. Tačiau 

siekiant rentabilumo ir įvertinus kitus objektyvius atvejus (pvz. biodujas ir jų komponentų panaudojimą vietoje) 

siektina, kad pagrindiniai biokuro žaliavos centrai būtų kuo arčiau klasterio branduolio. Biokuro klasterio 

struktūra pateikiama 1 pav.  

 
1 pav. Supaprastintas biokuro klasterio modelis (Navickas, Švažas, Feiferytė, 2015)  

 

Biokuro klasterio branduolyje yra biokuro tiekėjai bei biokuro pramonės subjektai – biokuro katilų, 

įrenginių gamintojai, statybos ir eksploatacijos subjektai. Antrajame sluoksnyje veikia aptarnavimo struktūros – 

infrastruktūra, susijusi su būtinais energijos perdavimo tinklais, taip pat biokuro logistikos įmonės. Veiklos 

gaires klasteriui diktuoja valstybės institucijos, o mokslo įstaigų tikslas – ieškoti efektyviausių klasterio veiklos 

kelių, praturtinti jį inovacijomis.  

Feser, Rensk, Koo (2002) teigia, kad ekonominiai klasteriai ne tik susiję su palaikančiomis institucijomis, 

bet padeda palaikyti veiksmingus santykius ir užtikrinti didesnes galimybes konkuruoti.  Konkurencinis 

pranašumas įgyjamas tada, kai įmonės siekia vieno tikslo – savo prekėmis ar paslaugomis užimti pasirinktą 

rinką, o tai padeda padaryti konsoliduoti ištekliai, pasidalinti darbai, produktų diversifikacija ir mokslinio 

potencialo vystymas. 

Biokuro klasteriai pasižymi tuo, kad jie gali duoti aiškią naudą Lietuvos ekonomikai, kadangi 

panaudojant vietines žaliavas būtų išvengta energijos ir kuro importo, kuriam atseikėjama reikšminga valstybės 

biudžeto dalis. Tuo pačiu išskiriama ir įvairiapusė nauda, kurią klasteriai kuria tiek jų dalyviams, tiek valstybei. 

Klasteriai dar reikšmingesni tampa tada, kai jie yra orientuoti į eksportą ir į kapitalo pritraukimą į Lietuvą, 

kadangi tuomet kuriama didžiausia pridėtinė vertė ir taip galima pasiekti ekonomikos ir perkamosios galios 

augimo tikslų.  

Įmonių veikla klasteryje yra ne tik naudinga joms pačioms, tačiau teigiamą poveikį jaučia ir veiklos 

regionas. Klasteriai bei bendradarbiaujantys įmonių tinklai reikšmingai prisideda prie augančio regionų 

konkurencingumo, kadangi klasteriai vysto inovatyvius projektus, naujas technologijas, arba kitiems subjektams 

duoda prieigą prie reikalingų resursų, gebėjimų ar kaštų sinergijos sprendimų (Semlinger, 2008). Klasterių veiklą 

dar labiau plečia steigiami tyrimų bei vystymo centrai, kurie leidžia kompanijoms iš skirtingų sektorių, kartu su 

akademinėmis institucijomis ir kitomis organizacijomis kurti pridėtinę vertę (Farinha, Ferreira, Gouvei, 2014). 

Klasteriai gali reikšmingai nulemti ir konkurencingumą rinkoje. Tuo pačiu klasteriai skatina ir 

kooperaciją tarp įmonių. Čiburienės ir Keršienės (2002) teigimu, konkurentai varžosi tarpusavyje, siekdami 

išlikti rinkoje ir dėl pirkėjų. Be smarkios konkurencijos klasteris silpnėja. Kita vertus vyksta kartu taip pat ir 



50 

 

kooperacija, daugiausia vertikali, apimanti įmones giminingose veiklose ir vietines institucijas. Konkurencija 

gali egzistuoti kartu su kooperacija, nes jos reiškiasi skirtingų dimensijų pagrindu ir tarp skirtingų subjektų.  

Kuriant įvairaus tipo klasterius visada siekiama apčiuopiamos naudos, kuri atsispindėtų padidėjusiame 

pelningume ir klientų skaičiuje. Klasterizacija tai pat padeda pasiekti ir kitokių tikslų – paveikti įmonės kultūrą, 

praturtinti ją naujausiais valdymo sprendimais. Išskiriama tokia klasterių teikiama nauda jų dalyviams 

(Skaržauskienė, Gudelytė, Lančinskienė (2014):  

 Veikdamos bendrai klasterio įmonės turi daugiau galimybių didinti produktyvumą nei veikdamos 

atskirai;  

 Klasterizacija padeda didinti ne vienos įmonės, bet viso sektoriaus konkurencingumą;  

 Kartu su antreprenerystės suvokimu sukuriamos patrauklesnės sąlygos inovacijoms. 

Vaz,  Nijkamp (2009) teigia, kad kūrybiškumas ir produktyvumo siekis skatina burtis į klasterius, o tai 

savo ruožtu skatina verslumo siekį, norą kelti verslo struktūrų efektyvumą ir produktyvumą bei yra raktas į darnų 

vystymąsi, kuris yra akcentuojamas šiandienos pasaulyje. Regioniniai industriniai klasteriai geba pritraukti ir 

apjungti dideles kompanijas, taip sudarant aglomeruotus jų junginius. Pagrindinė to sąlyga – specifinė 

geografinė zona, kurioje visi verslo subjektai gali suvienyti savo jėgas bei išteklius bendram darbui (Lechner, 

Leyronas, 2012). Biokuro klasteris būtent tuo ir pasižymi – vienoje geografinėje teritorijoje išdėstyti tiek 

ištekliai, tiek jų panaudojimo objektas, tiek klientai. Visa tai padeda supaprastinti logistikos grandinę ir 

maksimaliai efektyviai patenkinti vartotojų poreikius. 

Besivystančiose valstybėse klasteriai padeda spręsti opią problemą – darbo vietų regionuose ar 

kaimiškose savivaldybėse trūkumą. Tai ypač taikytina gamybiniams klasteriams, kuriems yra palanku kurtis 

būtent toliau nuo regioninių centrų, kur yra daugiau žemės reikalingoms statybos ar būtinųjų išteklių. Išskiriami 

pagrindiniai klasterių plėtrą regionuose lemiantys veiksniai: (Bruneckienė, Pukėnas, 2008) 

 geografinė ekonominės veiklos koncentracija; 

 naujas požiūris į konkurencijos ir partnerystės derinį; 

 glaudus verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimas; 

 išplėtota ir klasterio veiklai pritaikyta infrastruktūra; 

 palanki vietos valdžios institucijų politika klasterių atžvilgiu. 

Biokuro klasterio galimybės kurti naudą yra labai plačios, kadangi kuriant naudą apjungiamos tiek 

klasterio galimybės, tiek šalies konkurencingumas.  Klasterio naudai išreikšti egzistuoja įvairūs modeliai ir 

variacijos, kurie geba konkrečiai parodyti, kaip klasteris prisideda prie vertės kūrimo tiek klasterio nariams, tiek 

visuomenei. Kuah (2002) teigia, kad pagal strateginę atitiktį ir sinergiją, kai išskiriamas ryšys tarp šalies 

konkurencingumo ir pramonės strategijos, orientuotos į lyderystės išlaikymą ir kaštų politikos efektyvumą (2 

pav.) 

 
2 pav. Strateginis klasterio galios modelis (Kuah, 2002) 

 

Paveiksle matoma, kad strateginė klasterio galia yra susijusi tiek su klasterio nariais, tiek ir su visos 

nacijos konkurencingumu, kuris gali nulemti klasterio stiprybę ir sinergijos pasiekimo mastą. Naudojantis šalies 

konkurencingumą užtikrinančiomis priemonėmis – infrastruktūra, mokslo pasiekimais, vadybinėmis 

priemonėmis ir ekonomine situacija galima pasiekti klasterio strateginę galią, kadangi jo nariais gali būti 

technologinėse srityse pažengusios įmonės, kurios geba suvaldyti kaštus ir tuo pačiu kurti naują vertę;. Be to, kai 

visi ištekliai sutelkiami  į klasterį gaunami sinerginiai efektai, kurie dar labiau mažina įmonių kaštus.  

Biokuro klasterio specifika leidžia pasiekti, kad naudą jaustų ne tik klasterio veikloje dalyvaujančios 

įmonės, bet ir visa visuomenė, ypač regionuose. Kadangi įmonės klasteryje yra orientuotos į vieną tikslą, 
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sutelkdamos turimus išteklius jos gali aprūpinti rinką reikalingais produktais. Biokuro klasteris kiek skiriasi nuo 

kitų klasterių, kadangi jo veikla orientuota į vidaus, o ne užsienio rinką.  Klasterio naudai kaimo vietovėms ištirti 

reikalinga sudaryti metodologiją, paremtą atskirų naudos dedamųjų įvertinimu pagal pagrindinius išteklius, kurie 

glūdi periferinėse vietovėse. Dedamųjų skaičiavimas apima mokslininkų nustatytus kuro panaudojimo 

potencialo kiekius ir kuro kainas, vyraujančias Lietuvos rinkoje.  

 

Tyrimo metodologija  

 

Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti ekonominį biokuro klasterio sukuriamą poveikį kaimo vietovėms. 

Kadangi pagrindiniai ištekliai ir darbo jėga, reikalinga klasteriui, yra kaimuose, tai sudaro sąlygas ekonominiam 

klasterio poveikio įvertinimui. Klasteris gali gaminti energiją ne tik iš medienos atliekų, bet ir iš kito 

alternatyvaus atsinaujinančio kuro. Jo panaudojimas reikalingas todėl, kad būtų galima išlaikyti stabilesnes 

medienos atliekų kainas. Pagrindinės naudos grupės ir skaičiavimo instrumentai pateikiami 1 lent.  

 

1 lentelė. Klasterių naudos kaimo vietovėms įvertinimo instrumentai (sudaryta autoriaus) 

Naudos tipas Formulė apskaičiavimui 

Dumblo šalinimo nauda Panaudotas dumblo kiekis, t. x Galima dumblo kaina, EUR/t  

Vandens augmenijos 

šalinimo nauda 

Išgautas augmenijos, tinkamos gaminti energiją, kiekis, t. x Realizacijos kaina, 

EUR/t  

Grudų išvalų 

panaudojimo nauda 

Sudegintas išvalų kiekis, t. x Išvalų kaina, EUR/t  

Šiaudų panaudojimo 

nauda 

Sudegintas šiaudų kiekis, tne x Šiaudų kaina, EUR/tne  

Medienos atliekų 

urėdijose šalinimo nauda 

Urėdijų galimas paruošti biokuro kiekis, tne x Paruoštos biomasės kaina, EUR/tne  

Biokuro iš klasterio narių 

šalinimo nauda 

Biokuro klasterio narių paruoštas kiekis, tne x Biokuro kaina, EUR/tne 

Socialinių išmokų sumos 

mažėjimo nauda 

Naujai įdarbintųjų skaičius x Nebereikalinga skirti socialinių išmokų suma, EUR  

 

Ekonominės naudos įvertinimo dedamosios pasirinktos pagal biokuro klasterio veiklos kryptis, išteklių 

dislokaciją ir tiesioginio poveikio kryptį. Ekonominę naudą patiria ne klasterio nariai, o visuomenė, tad tai 

leidžia objektyviai įvertinti biokuro klasterio poveikį kaimo vietovių ekonominiam augimui.  

 

2 lentelė. Biokuro klasterio formuojamos naudos dedamosios (Sudaryta autoriaus pagal LŠTA ir Baltpool 

duomenis) 

Naudos tipas Kiekis Kaina 

Dumblo šalinimo nauda 25000 t.  100 EUR 

Vandens augmenijos šalinimo nauda 10000 t.   100 EUR 

Grudų išvalų panaudojimo nauda 10000 t.  10 EUR 

Šiaudų panaudojimo nauda 70000 tne   120 EUR 

Medienos atliekų urėdijose šalinimo nauda 50000 tne  150 EUR 

Biokuro iš kitų šaltinių šalinimo nauda 600000 tne 150 EUR 

Socialinių išmokų sumos mažėjimo nauda 5000 žmonių   3000 EUR 

 

Lentelėje pateikiami tikimybiniai kuro ir dirbančiųjų kiekio duomenys ir vyraujančios žaliavų bei 

socialinių pašalpų piniginės išraiškos. Teorinio biokuro kiekio užtektų aprūpinti tiek kaimiškųjų rajono 

savivaldybių, kurios šiuo metu nenaudoja biokurą naudojančius įrenginius. Šių savivaldybių pasiskirstymas yra 

netolygus, daugiausiai jų yra Rytų Lietuvoje. Skaičiuojant naudą ilguoju laikotarpiu laikoma, kad infliacija 

siekia 2 proc.  

Biokuro klasterių poveikio tyrimo metodologija yra orientuota į tiesioginį rezultatą – ekonominio 

poveikio kaimo vietovėms tyrimą. Kadangi didžioji dalis klasterio vykdomos veiklos koncentruota kaimo 

vietovėse, jos jaučia didžiausią tiesioginę klasterio veiklos naudą. Taip yra todėl, kad šiose vietovėse egzistuoja 

didelė darbo vietų stoka ir investicijų trūkumas, o klasteris šią padėtį gali reikšmingai pagerinti. Tyrimo 

rezultatai rodo, kad klasterių veikla kaimo vietovėse suformuoja diversifikuotą poveikį kaimo vietovėms ir 

visuomenei.   
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Tyrimo rezultatai 

 

Biokuro klasteris su savo išgryninta struktūra atneša įvairiapusės naudos ekonomikai ir einamiesiems 

procesams ne tik kaimo vietovių, bet ir visos šalies mastu. Klasteris, veikdamas tam tikrame regione, padeda 

spręsti tiek ekonomines, tiek socialines regiono problemas, tuo pačiu sustiprindamas jo konkurencingumą. 

Tačiau klasteris savo veikla užtikrina aiškų poveikį ir visai šaliai, kuris pasireiškia per surenkamų mokesčių 

gausą bei įsisenėjusių problemų sprendimą.  Šiuo atveju išskiriamos aiškios kryptys, kurios rodo, kaip biokuro 

klasteris lemia atskirų subjektų pokyčius bei taip išreiškia savo naudą. Poveikio kryptys pasirinktos atsižvelgiant 

į biokuro kuriamą naudą ir jos aktualumą Lietuvai.  

1. BVP augimas. Įsikūręs biokuro klasteris skatina vietos ekonomiką, kadangi panaudojamos biomasės 

atliekos atstoja importuojamą kurą ir kuriasi nauja verslo rinka. Jeigu tuo pačiu įkuriamas infrastruktūros 

vienetas – biokuro katilinė – atsiranda galimybė dar labiau padidinti BVP,  kadangi vietos įmonės 

dalyvauja katilinės projektavimo, statybos ir diegimo procesuose. Susiformavus naujai rinkai, prekiaujant 

biokuru, BVP augimo tempas išliks stabilus, kadangi energetiniams poreikiams patenkinti reikės vis 

didesnio biokuro perdirbimo.  

2. Nedarbo mažėjimas. Lietuvoje pastaruosius penkerius metus nedarbo lygis yra pakankamai aukštas. 

Tačiau žiūrint į atskirų regionų nedarbo pokyčius galima įžvelgti struktūrinio nedarbo problemų. Taip yra 

todėl, kad didžiausią bedarbių skaičių sudaro menkos kvalifikacijos darbuotojai, kurie dažnai neranda bet 

kokio darbo. Biokuro klasteris padėtų išspręsti šias problemas, kadangi klasterio veikla puikiai suderinama 

su nekvalifikuotos darbo jėgos integravimu biokuro ruošos tikslams.  

3. Biokuro klasterio sukuriamos valstybės biudžeto pajamos. Jos pasireiškia per PVM, įdarbintų 

darbuotojų mokesčius (GPM, soc. draudimą), taip pat pelno mokestį. Ypač išaugtų PVM surinkimas, 

kadangi susiformavus medienos atliekų perdirbimo į energiją verslui ir sumažinus energijos išteklių 

importą padidėtų sandorių šalies viduje skaičius, o jie būtų apmokestinami šiuo mokesčiu, kuris vėliau 

patektų į šalies biudžetą. Su darbo santykiais susijusių mokesčių augimas būtų akivaizdus, kadangi jį 

sąlygotų iki tol neegzistavusių darbo vietų atsiradimas.  

Pagal dabartinę situaciją regionuose, neturinčiuose biokurą naudojančių šildymo įrenginių, galima sukurti 

apie 8000 darbo vietų, iš kurių maždaug 5000 tūkst. būtų visiškai naujos darbo vietos, tuo tarpu likusį darbo 

vietų skaičių pasidalintų mokslininkai, kvalifikuoti darbuotojai, daugiausiai dirbantys naujų gaminių energetikai 

gamybos srityse, tačiau prieš tai dirbę kituose sektoriuose, taip pat energetikai, anksčiau dirbę kitokio tipo 

jėgainėse. Jų indėlis į šalies biudžetą pateikiamas 3 lent.  

 

3 lentelė. Naujai įsidarbinusiųjų biokuro rinkoje nešama mokestinė nauda šaliai (Sudaryta autoriaus) 

  Ekonominė nauda per 

metus 

Darbuotojų skaičius ~8000  

Vidutinis atlygis per metus 6000 EUR.   

Sektoriaus išlaidos darbuotojams per metus 48000000 EUR.   

Gyventojų pajamų mokestis 15 proc. 7.200.000 EUR. 

SODRA ir PSD  39,98 proc.  19.190.400 EUR. 

Viso:  26.390.400 EUR. 

 

Nauda, kurią gali atnešti darbuotojai, įdarbinti sektoriuje, yra labai aiški – tai  rodo, kad vietinių biokuro 

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

Ypač tai pasakytina apie socialinio draudimo mokesčius, kurie reikšmingai papildo skylėtą šios struktūros 

biudžetą. Biokuro ruošos įmonės taip pat moka pelno bei pridėtinės vertės mokesčius, tačiau sumokamų 

mokesčių kiekį yra sunku įvertinti, kadangi oficialių duomenų būtent apie šį sektorių nėra pateikiama. 

4. Importo struktūros pokyčiai. Panaudojant nuosavus biokuro išteklius drastiškai sumažėtų Lietuvai 

reikalingas energijos importas, taip pat kristų dujų suvartojimo lygis šalies viduje. Energinių išteklių 

importas sudaro viena didžiausių dalių bendrame Lietuvos importo balanse, tad jo pokyčiai lemtų dideles 

permainas jame. Tai leistų pasiekti, kad Lietuvos užsienio prekybos balansas eitų link pertekliaus.  

5. Energetinės nepriklausomybės stiprinimas. Lietuva šiuo metu importuoja 78 jai reikalingos elektros 

energijos, o šilumą gaminasi daugiausiai naudodama dujas (Lietuvos statistikos departamentas, 2015). Jei 

energijai gaminti būtų naudojami vietiniai biomasės ištekliai, situacija kardinaliai keistųsi ir tai leistų 

pasiekti, kad Lietuva taptų išoriškai nepriklausoma nuo energijos gamybos pokyčių energiją 

eksportuojančiose šalyse, taip pat dėl dujų pasiūlos sutrikimų bei politinių niuansų, kadangi Lietuva 

užsitikrintų energetinį savarankiškumą.  
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Biokuro klasterių ekonominė nauda įvertinama pagal sudarytą metodologinį instrumentą. Didžiausią 

naudą kaimo vietovėms atneša tradicinio medienos biokuro panaudojimas ir naujų darbo vietų susikūrimas. 

Visuomenė galutinę naudą jaučia per padidėjusį valstybės konkurencingumą naudojant vietinį kurą (4 lent.)  

 

4 lentelė. Ekonominė biokuro klasterių veiklos nauda kaimo vietovėms (Sudaryta autoriaus) 

Įplaukų tipas Bendra suma 1-3 4-10 11-15 

Dumblo šalinimo nauda 40.200.829    6000000 18957422,6 15243406,18 

Vandens augmenijos šalinimo nauda 15.880.332    2200000 7582969,1 6097362,473 

Grudų išvalų panaudojimo nauda 1.568.033    200000 758296,9 609736,2473 

Šiaudų panaudojimo nauda 131.714.785    16800000 63696940,0 51217844,77 

Medienos atliekų urėdijose šalinimo nauda 118.952.486    16350000 56872267,9 45730218,54 

Biokuro iš kitų šaltinių šalinimo nauda 1.446.229.837    215000000 682467214,5 548762622,5 

Socialinių išmokų sumos mažėjimo nauda 237.204.973    32000000 113744535,8 91460437,09 

VISO: 1.991.751.275    288.550.000 944.079.647 759.121.628 

 

Bendra ekonominės naudos suma rodo, kokią naudą galima sukurti biokuro klasteriui plėtojantis tose 

regioninėse savivaldybėse, kuriose šilumos energija gaminama naudojant importuojamą iškastinį kurą. Didelė 

nauda matoma įvertinus medienos urėdijose ir iš klasterio narių šalinimą, nes tai sudaro sąlygas kurti naujas 

darbo vietas, kurių sukuriama nauda irgi yra atspindėta. Ekonominė nauda yra glaudžiai susijusi su socialine 

nauda – atsiranda galimybė gerinti gyvenimo sąlygas regionuose, kelti infrastruktūros lygį, investuoti į kitas 

kaimo gyventojams reikalingas sritis – sveikatos prevenciją, kultūrą ir kt.  

Biokuro klasterių veikla yra jaučiama šalies mastu, tačiau labiausiai ji veikia kaimiškąsias vietovės, 

kuriose klasteris skatina bendrąją ekonominę ir socialinę plėtotę. Klasteriai sudaro sąlygas naujų darbo vietų 

kūrimui, energetinio savarankiškumo augimui, sinerginiams efektams įvairiose ekonomikos srityse. Kuriantis 

naujoms darbo vietoms sumažėtų socialinių išmokų poreikis ir kitos socialinės problemos, šiuo metu 

vyraujančios kaimo vietovėse. Klasteriai leistų pagerinti vizualinę ir jaučiamąją aplinkosauginę padėtį, 

panaudojant gamtines atliekas.  

 

Išvados  

 

Biokuro klasteris yra specifinė verslo struktūra, orientuota patenkinti vietinės rinkos poreikius. Tai itin 

koncentruota struktūra – sėkmei užtikrinti būtina klasterio narių dislokacija. Klasterio kuriama nauda visuomenei 

yra ekonominio, socialinio ir technologinio pobūdžio – skatinama visapusė šalies ir regiono plėtotė. Klasterio 

veikla koreliuoja su valstybės turimais ištekliais – sutelkus klasterio kompetencijas ir valstybės resursus galima 

pasiekti sinergiją, kurią jaučia plačioji šalies visuomenės dalis 

Biokuro klasterių ekonominiam poveikiui ištirti reikalingą metodologiją sudaro instrumentai, kurie 

leidžia įvertinti dabar kaimo vietovėse esančių resursų panaudojimo energijai gaminti naudą. Taip pat sudaromos 

sąlygos apskaičiuoti naudą, kuri susidaro mažėjant socialinių išmokų gavėjų skaičiui, kuris kaimo vietovėse eilę 

metų yra aukštas. Vertinimui pasitelkti tikimybiniai kuro bei asmenų įdarbinimo rodikliai, o išteklių kainos 

pasirinktos pagal šiandienines, Lietuvoje vyraujančias tendencijas.  

Biokuro klasterių poveikis yra diversifikuotas ir jaučiamas įvairioms subjektų grupėms. Naudojant 

biokurą auga šalies konkurencingumas, mažėja importo apimtys, o tai jaučia visa šalis. Konkrečiai kaimo 

vietovėms nauda pasireiškia naujų darbo vietų kūrimu, iki tol buvusių nereikalingais išteklių panaudojimu, 

aplinkosauginės padėties gerėjimu keliomis kryptimis. Biokuro klasterių veikla leidžia kaimo vietovėms spręsti 

įsisenėjusias socialines problemas ir labiau prisidėti prie bendros naudos valstybei kūrimo.  
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Summary  

 

Biomass cluster is a specific structure, who can achieve large economic benefit for their members and society. The 

cluster is oriented to local demand satisfaction ant it different neither simply cluster, who purpose is getting way to foreign 

markets. Rural areas have various renewable resources, who usable for energy production. Biomass cluster activity can 

change the economic and social situation in rural areas, because cluster performs in these regions and use local resources and 

work force, who often is low-qualification. Cluster can achieve synergy effects with nations, when every subject resources is 

usable for one purpose. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Valentinas Navickas (Kauno technologijos universitetas)  

  

http://www.ukmin.lt/web/lt/inovacijos/klasteriai2
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EKSPORTO KONKURENCINGUMAS IR JO VERTINIMO METODAI 
 

Jovita Žotkevičienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Konkurencingumas šiandien yra ne tik dažna mokslininkų tyrimų sritis, tačiau ir populiari sąvoka minima 

tarp politikų, ekonomistų, verslo atstovų bei kitų visuomenės veikėjų. Šiandieniniame pasaulyje vis aktualesnė 

tampa konkurencingumo didinimo problematika. Nors paskutiniuoju laikotarpiu konkurencingumo tematika 

nagrinėjama vis plačiau, tačiau atlikti tyrimai akcentuoja skirtingus konkurencingumo aspektus. Eksportas tėra 

vienas iš aspektų, į kurį atsižvelgiant galima vertinti šalies konkurencingumą. 

Vyskstant globalizacijos procesams, šalių eksporto konkurencingumo didėjimas tarptautinėje rinkoje yra 

reikšmingas veiksnys, turintis įtakos šalies ekonomikos augimui bei gyventojų gerovės kilimui. Tai reiškia, jog 

dabartinėmis pasaulinės prekybos sąlygomis, didėjant konkurencijai eksporto rinkoje, svarbu įvertinti šalies 

eksporto konkurencingumą. 

Tyrimo objektas – eksporto konkurencingumas ir jo vertinimo metodai. 

Tyrimo tikslas – atskleisti eksporto konkurencingumo teorines interpretacijas ir metodus jam įvertinti. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) pateikti eksporto konkurencingumo sampratos aiškinimą; 

2) išanalizuoti eksporto konkurencingumo vertinimo metodus. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros palyginamoji ir sisteminė loginė analizė. 

 

Rezultatai 

 

Nors ir daugėja mokslinių publikacijų konkurencingumo tematika, tačiau nemažai diskusijų kyla dėl šios 

sąvokos sampratos pateikimo. Atlikti mokslo tyrimai yra skirtingi ir akcentuojantys skirtingus konkurencingumo 

aspektus. Nors, kaip nurodo J. Šeputienė ir K. Brazauskienė (2013), mokslinėje literatūroje nėra bendrai 

priimtinos konkurencingumo sąvokos, tačiau pastebimi pasikartojantys ir dažniausiai akcentuojami aspektai. L. 

Latruffe (2010) konkurencingumą taip pat įvardija kaip sudėtingą sąvoką, apimančią daug aspektų. G. 

Staskevičiūtė ir R. Tamošiūnienė (2010), atlikusios išsamią mokslinės literatūros analizę, išskiria šiuos 

dažniausiai minimus šalies konkurencingumą apibūdinančius aspektus: socialinė gerovė/aukšti gyvenimo 

standartai, užimtumas, produktyvumas, prekyba, patrauklumas, tikslai, lankstumas, politika, plėtra. 

Nepaisant to, jog daug dėmesio mokslinėje literatūroje yra skiriama konkurencingumo problemai, tačiau, 

kaip teigia A. Gapšys ir kt. (2013), teorinis jos aiškinimas išlieka vienu sunkiausių ir sudėtingiausių klausimų. 

Tai lemia konkurencingumo sampratų daugiaaspektiškumas. Kiekvienas autorius, pateikdamas 

konkurencingumo apibrėžimą, akcentuoja aspektus, kurie analizuojami jo tyrime (Mačiulytė-Šniukienė, Paliulis, 

2011). Konkurencingumą galima nagrinėti, tiriant įvairių lygių objektus ir subjektus: valstybių sąjungą, valstybę, 

miestą, šalies ūkio šaką, įmonę ar organizaciją, tam tikrą prekę ar paslaugą (Beniušienė, Svirskienė, 2008). Todėl 

A. Mačiulytė-Šniukienė, N. K. Paliulis (2011), A. Grebliauskas, M. Stonys (2012) aiškina, jog mokslinėje 

literatūroje sutinkamų konkurencingumo sąvokos interpretacijų gausą būtent ir lemia skirtingi konkurencingumo 

objektai ir subjektai, kurie sąlygoja nevienodas ir jo analizės kryptis. 

Kalbant apie šalies konkurencingumą, daug dėmesio skiriama jos užsienio prekybai. Dažnai mokslinėje 

literatūroje, J. Bruneckienės (2010) nuomone, šalies konkurencingumas tapatinamas su eksportu. Kaip įvardija I. 

Skruibytė (2010), kuo daugiau prekių ir paslaugų šalis sugeba eksportuoti, tuo ji laikoma pranašesnė prieš kitas 

šalis. Anot R. Hall ir L. Smith (2001), konkurencingumas susijęs su gyvenimo lygio kėlimu, darbo vietų plėtra ir 

valstybės sugebėjimu vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, o ne vien su sugebėjimu eksportuoti prekes į užsienį 

ir išlaikyti prekybos pusiausvyrą, tačiau, I. Skruibytės (2010) įsitikinimu, pastaroji pozicija aktuali ir šiandieną, 

kadangi manoma, kad sugebėjimas eksportuoti prekes ir paslaugas parodo šalies konkurencingumo lygį.   

Eksporto ir konkurencingumo tarpusavio ryšys pavaizduotas 1 pav. 
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1 pav. Eksporto ir konkurencingumo tarpusavio ryšys (sudaryta autorės pagal Dixon, Thirlwall, 1975) 

 

Lietuvos mokslinėje literatūroje (Grebliauskas, Stonys, 2012; Kalendienė, Miliauskas, 2011; Kalendienė, 

2014; Čiburienė, Zaharieva, 2006; Sabonienė, 2009; Karpavičius, 2010; Bruneckienė, Paltanavičienė, 2012) 

eksporto konkurencingumo tematika paskutiniuoju laikotarpiu yra nagrinėjama vis plačiau. Šalies eksporto 

konkurencingumas siejamas su šalies gebėjimu gaminti ir eksportuoti į užsienio rinkas prekes ir paslaugas, 

kurios tenkintų užsienio vartotojų poreikius. Dažniausiai pagrindinis šalies ūkio augimo šaltinis yra didėjančios 

eksporto apimtys, todėl eksportą galima laikyti šalies ūkio varomąja jėga (Rudzkis, Kvedaras, 2003). Eksporto 

augimas laikomas viena iš būtinų prielaidų tvariam ekonomikos augimui. 

Mokslinėje literatūroje konkurencingumui vertinti pateikiama daug metodų, tačiau nuomonės, kurie iš jų 

tinkamiausi eksporto konkurencingumui analizuoti, išsiskiria. V. Navickas, A. Malakauskaitė (2010) pažymi, jog 

įvairios koncepcijos, sampratos, kuriomis remiantis suvokiamas konkurencingumas, atitinkamai suformuoja ir 

vertinimo metodikų įvairovę. Pažymėtina, kad konkurencingumo vertinimo metodikos skiriasi net ir tuo atveju, 

kai vertinamas objektas yra tas pats, o tai apsprendžia galimybę, jog, pritaikius skirtingas vertinimo metodikas 

tam pačiam objektui, yra galimybė gauti visiškai skirtingus konkurencingumo analizės rezultatus. Tai reiškia, 

jog, nesant vieningos konkurencingumo sampratos, kyla problema dėl objektyvios konkurencingumo vertinimo 

metodikos sudarymo bei jos pasirinkimo. Taip pat V. Navickas, A. Malakauskaitė (2010) pabrėžia, jog, siekiant 

įvertinti konkurencingumą, būtina ne tik turėti aiškią, apibrėžtą vertinimo kriterijų sistemą ir metodiką, bet ir 

disponuoti konkurencingumui vertinti reikalinga informacija.  

Mokslininkai eksporto konkurencingumui vertinti naudoja skirtingus vertinimo metodus/rodiklius. 1 

lentelėje pateikta susisteminta informacija apie empiriniuose eksporto konkurencingumo tyrimuose taikytus 

vertinimo metodus/rodiklius. 

 

1 lentelė. Eksporto konkurencingumo vertinimo metodai/rodikliai (sudaryta autorės pagal įvairių autorių 

atliktus tyrimus) 

Autorius, metai Metodai/rodikliai Pastabos 

Grebliauskas, Stonys, 2012; ECB, 

2005; Cheptea, Gaulier, Zignago, 

2005; Kalendienė, Miliauskas, 2011; 

Kalendienė, 2014; Amador, Cabral, 

2008; Juhasz, Wagner, 2013 

CMSA metodas CMSA metodas pateikia šalies eksporto rezultatų 

išskaidymą į keletą komponentų, kurių dalį lemia 

šalies eksportuojami produktai ir prekybos partnerės, 

o kitą dalį veiksniai, apibūdinami kaip 

konkurencingumas.  

Fetscherin, Alon, Johnson, 2010; 

Karpavičius, 2010; Latruffe, 2010; 

Pilinkienė, 2014; Sabonienė, 2009 

lyginamojo pranašumo 

indeksas (RCA) 

Indeksas parodo santykį tarp prekės eksporto dalies 

atskiros šalies  visuminiame eksporte ir tos pačios 

prekės eksporto dalies tiriamosios šalių grupės 

visuminiame eksporte. 

Bruneckienė, Paltanavičienė, 2012 eksporto 

konkurencingumo 

indeksas 

Indeksas leidžia atlikti kompleksinį vertinimą, kurį 

sudaro veiksniai, sugrupuoti į keturias grupes: šalies 

eksporto paklausa, gamybos sąlygos, eksportuojančių 

įmonių konkurencingumas, ekonominis 

bendradarbiavimas, stiprinant aplinką, susidedančią iš 

politinės – teisinės, ekonominės, socialinės – 

demografinės ir technologinės aplinkos. 

Amirbekova, Madiyarova, 2015 Lafay indeksas Teigiama indekso vertė rodo esamą konkurencinį 

pranašumą, neigiama - jo trūkumą. Kuo didesnis 

koeficientas, tuo didesnis konkurencingumo lygis. 

Indekso reikšmės gali svyruoti nuo -50 iki +50. 

Paklausos šalies eksportui 

didėjimas 
Šalies eksporto didėjimas 

Šalies konkurencingumo 

didėjimas 

Šalies užimtumo didėjimas 

Šalies gamybos ir teikiamų 

paslaugų didėjimas 
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1 lentelės tęsinys 

Kordalska, Olczyk, 2014 erdvinis duomenų 

modelis 

Modelio rezultatai pateikia išvadą apie eksporto 

konkurencingumo modeliavimo erdvinių 

priklausomybių statistinę reikšmę. 

Latruffe, 2010; Pilinkienė, 2014 santykinio importo 

pranašumo (RMA), 

santykinio prekybinio 

pranašumo (RTA) 

indeksai 

Nustatomi produktai, turintys konkurencinius 

pranašumus.  

Travkina, Tvaronavičienė, 2011 Herfindahl-Hirschman 

(HHI) indeksas 

Pritaikytas matuoti eksportuojančių pramonės 

sektorių specializaciją. Didesnė indekso vertė rodo 

didesnę specializaciją. 

Zhelev, Tzanov, 2012 eksporto diversifikacijos 

(DX) indeksas 

Indekso reikšmė rodo, kokiu mastu šalies eksportas 

yra išsklaidytas įvairiose ekonominėse veiklose. 

Kaip matyti iš 1 lentelės, eksporto konkurencingumui vertinti mokslininkai dažniausiai naudoja atskirus 

indeksus, kurie parenkami atsižvelgiant į tyrimo tikslą bei jo aplinkybes. Išanalizavus nemažą skaičių tiek 

Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų tyrimų, prieita išvados, kad nėra parengtos vieningos metodikos šalies 

eksporto konkurencingumui vertinti.  

Eksporto konkurencingumui analizuoti mokslininkai dažnai taiko tuos pačius metodus kaip ir bendram 

šalies konkurencingumui vertinti. V. Navicko, A. Malakauskaitės (2010) teigimu, konkurencingumo vertinimo 

metodai yra skirtingi savo aprėptimi ir paskirtimi, tačiau turi esminį bendrą bruožą – jie leidžia nustatyti 

vertinamo objekto santykinę poziciją kitų analogiškų (tos pačios rūšies) objektų atžvilgiu, remiantis sukurta 

vertinimo kriterijų ir rodiklių sistema. G. Ramanauskas (2004) konkurencingumo vertinimo metodikas skirsto į 

šias grupes: 

 konkurencingumo rodiklių vertinimo metodikos:  

 kainų konkurencingumo (analizuojami valiutų kursų ir kiti rodikliai);  

 ne kainomis grįsto konkurencingumo (analizuojami produkcijos patikimumo, kokybės ir kiti 

rodikliai); 

 ekonomikos sektorių konkurencingumo vertinimo metodikos (M. E. Porter „deimanto“ modelis ir 

kt.); 

 regiono/šalies lygmens konkurencingumo vertinimo metodikos (Masačusetso inovacijų ekonomikos 

indeksas ir kt.); 

 tarptautinio lygmens konkurencingumo vertinimo metodikos (Pasaulio ekonomikos forumo 

kasmetinėje Globalios ekonomikos konkurencingumo ataskaitoje skelbiami šalių, pasaulio regionų 

konkurencingumo indeksai; Tarptautinio vadybos plėtros instituto periodiškai sudaromas Pasaulinio 

konkurencingumo reitingas); 

 ekonominės politikos konkurencingumo vertinimo metodikos (Ekonominės laisvės indeksas ir kt.). 

Kaip jau buvo minėta, eksporto konkurencingumui įvertinti gali būti tiriamas kaininis ir nekaininis 

konkurencingumas. Kaininis konkurencingumas dažniausiai suprantamas kaip gamintojų gebėjimas konkuruoti 

einamosiomis kainomis tarptautinėse rinkose (Kalendienė, 2014). Europos centrinis bankas (toliau – ECB)  

(2005) kainų konkurencingumą įvardija svarbiu veiksniu, turinčiu įtakos šalies eksporto rinkos dalių augimui. 

Makro lygiu kainų konkurencingumas paprastai vertinamas naudojant santykines eksporto kainas (RXP) ir 

realius efektyvius valiutų kursus (REER). Santykinių eksporto kainų ir užsienio paklausos pokyčius ECB (2005) 

nurodo kaip dažniausiai naudojamus pagrindinius kintamuosius, norint paaiškinti eksporto apimčių pokyčius. 

Tačiau, remdamiesi ankstesnių tyrimų rezultatais, J. Kalendienė ir G. Miliauskas (2011) pažymi, jog kaininiai 

veiksniai paaiškina tik nedidelę dalį šalies eksporto plėtros. 

Šalies eksporto konkurencingumo rezultatams įvertinti A. Grebliauskas ir M. Stonys (2012) siūlo 

nagrinėti nekaininį eksporto konkurencingumą. Jam analizuoti dažniausiai naudojami tokie metodai ir indeksai: 

atskleistojo lyginamojo pranašumo indeksas (RCA), eksporto konkurencingumo indeksas (XC), eksporto 

specializacijos indeksas (ESI), santykinių prekių importo ir eksporto augimo tempų indeksas, prekybos 

intensyvumo indeksas, eksporto diversifikacijos (koncentracijos) indeksas, eksporto panašumo indeksas, 

eksporto produktų dinamika, prekybos papildomumo indeksas, pastovių rinkos dalių analizė (CMSA) ir kt. 
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Norint nustatyti, kaip dažnai kaininio ir nekaininio eksporto konkurencingumo vertinimo metodikos 

naudojamos empiriniuose tyrimuose, atlikta mokslinės literatūros analizė, siekiant įvertinti minėtų metodikų 

panaudojimą lietuvių ir užsienio autorių darbuose. Analizės rezultatai pateikti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Kaininio ir nekaininio eksporto konkurencingumo vertinimo metodų panaudojimas 

empiriniuose tyrimuose (sudaryta autorės) 

Autorius, metai Kaininis konkurencingumas Nekaininis konkurencingumas 

Grebliauskas, Stonys, 2012    + 

Kalendienė, 2014  + 

Kalendienė, Miliauskas, 2011 + + 

Juhasz, Wagner, 2013  + 

Cheptea, Gaulier, Zignago, 2005  + 

ECB, 2005 + + 

Fetscherin, Alon, Johnson, 2010;   + 

Bruneckiene, Paltanaviciene, 2012  + 

Pilinkienė, 2014  + 

Latruffe, 2010  + 

Amador, Cabral, 2008  + 

Travkina, Tvaronavičienė, 2011  + 

Zhelev, Tzanov, 2012  + 

 

Mokslinės literatūros analizė parodė, jog dažniausiai eksporto konkurencingumui vertinti naudojamas ne 

kainomis grįsto konkurencingumo rodiklių vertinimo metodikos.  

Apibendrinant galima teigti, jog skirtingi mokslininkų požiūriai į metodologinį konkurencingumo 

vertinimą tik pagrindžia teiginį, kad eksporto konkurencingumo vertinimas yra gana komplikuotas procesas, 

reikalaujantis tinkamos metodikos ir vertinimo kriterijų (rodiklių) sistemos parinkimo. 

 

Išvados 

 

1. Atlikus mokslinės literatūros analizę, nustatyta, kad nėra visuotinai priimto vieningo požiūrio į 

konkurencingumą. Mokslinėje literatūroje neretai galima aptikti skirtingų konkurencingumo sąvokos 

interpretacijų, kurių vartojimas dažnai nėra pagrįstas aiškiai įvardytu turiniu, kas, tokiu atveju, kelia 

nesusipratimų ir gilina diskusijas konkurencingumo koncepcijos klausimu. 

2. Eksporto konkurencingumas suprantamas kaip šalies gebėjimas gaminti ir eksportuoti į užsienio rinkas 

prekes. Nuo eksportuojamos produkcijos konkurencingumo priklauso šalies tarptautinė prekybos būklė, o 

taip pat eksporto generuojama nauda siejama su šalies ekonomikos vystymusi ir gyventojų gerovės 

kilimu. 

3. Mokslinėje literatūroje stokojama konkurencingumo vertinimo metodų skirtų vertinti tik eksporto 

konkurencingumui. Daugelis jų skirti  bendram šalies konkurencingumui vertinti, o tai riboja  jų 

pritaikymo galimybes analizuojant eksporto konkurencingumą. 

4. Eksporto konkurencingumui vertinti gali būti analizuojamas kaininis ir nekaininis konkurencingumas. 

Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog empiriniuose tyrimuose mokslininkai dažniausiai eksporto 

konkurencingumui analizuoti naudoja nekaininį konkurencingumą, kuriam įvertinti dažniausiai 

naudojami tokie metodai ir indeksai: atskleistojo lyginamojo pranašumo indeksas (RCA), eksporto 

konkurencingumo indeksas (XC), eksporto specializacijos indeksas (ESI), eksporto diversifikacijos 

(koncentracijos) indeksas, eksporto panašumo indeksas, eksporto produktų dinamika, pastovių rinkos 

dalių analizė (CMSA) ir kt. 

5. Siekiant formuoti efektyvią šalies eksporto politiką, būtina nuolatos atlikti šalies eksporto 

konkurencingumo vertinimą. 
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Santrauka 

 

Export competitiveness and its methods of measurement  

 

Despite increasing scientific publications on competitiveness theme, but there is a lot of debates on this concept 

presentation. Scientific researches are different and they emphasis on different aspects of competitiveness. This paper reveals 

the connection between competitiveness and export. The general idea lying behind the concept of exports competitiveness is 

that competitive countries are able to sell their production easily in international markets. 

The research revealed the lack of specialized models of measurement of export competitiveness. In the scientific 

literature are presented different national competitiveness evaluation methods of measurement that can be used in assessing 

export competitiveness. In the scientific literature are not common approaches for effective assessment methodology of export 

competitiveness.  

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Daiva Makutėnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS METODIKOS 

ĮTAKA LAISVIESIEMS PINIGŲ SRAUTAMS: TEORINIS POŽIŪRIS  
 

Monika Andriukaitienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Dabartinėmis itin konkurencingos rinkos ekonomikos sąlygomis ilgalaikio materialiojo turto apskaita yra 

viena iš svarbiausių buhalterinės apskaitos sistemos dalių. Anot J. Mackevičiaus (2008), ilgalaikis materialusis 

turtas – tai vienas iš reikšmingiausių įmonės finansų būklės elementų, kuris dažniausiai aktyviai dalyvauja 

vykdant įmonės veiklą ir tiesiogiai daro įtaką veiklos rezultatams bei pinigų srautams. Dauguma nagrinėtų 

autorių (J. Mackevičiaus (2008), G. Kalčinskas (2010), S. Stungurienė ir Č. Christauskas (2013), V. 

Mykolaitienė, G. Večerskienė ir kt. (2010), I. Derun (2013), L. Mladineo, N. Vudric (2012)), teigia, kad 

ilgalaikis materialusis turtas sudaro didžiąją dalį įmonės naudojamo ilgalaikio turto. Remiantis Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis, 2012 – 2014 m. didžiąją dalį, net 66 – 71 proc., Lietuvos įmonių ilgalaikio 

turto sudarė ilgalaikis materialusis turtas. Kadangi šis turtas sudaro reikšmingą kiekvienos įmonės turto dalį, 

todėl ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos pasirinkimas turi įtakos įmonės laisviesiems pinigų 

srautams. Ypač svarbu išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodiką ir pritaikyti teisingiausią 

apskaitos politiką, nes nuo pasirinktos apskaitos metodikos priklausys įmonės laisvieji pinigų srautai, skirti 

įmonės vertei nustatyti. Šie pinigų srautai yra itin svarbūs, kadangi jie parodo, kiek pinigų įmonės gali valdyti po 

pinigų panaudojimo turtui didinti. Tai pinigai, kuriais naudodamasi, įmonė gali toliau uždirbti pelną.  

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų pasirinkimą pagal tam tikrus kriterijus analizavo D. 

Zinkevičienė bei G. Vaišnoraitė (2014), M. Tulvinschi bei M. Socoliuc (2008), L. Mladineo ir N. Vudric (2012). 

Minėtų autorių darbuose daug dėmesio skiriama ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikai, jos 

pasirinkimui. D. Juočiūnienė ir N. Stončiuvienė (2008) nagrinėjo ilgalaikio materialiojo turto apskaitos 

metodologinius neatitikimus tarp ilgalaikio materialiojo turto finansinės apskaitos ir apskaitos pelno mokesčio 

apskaičiavimo tikslams tirti. Mokslinėje literatūroje plačiai išanalizuotos ir atskiros šio turto apskaitos metodikos 

dalys, pavyzdžiui, įkainojimas, kurį nagrinėjo G. Deveikis (2011), B. Dovidaitė (2009), A. Navickienė bei N. 

Stončiuvienė (2004). Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodų skirtumus bei privalumus, pasirenkant 

skirtingus nusidėvėjimo metodus įmonėje, išsamiai aptarė S. Stungurienė ir Č. Christauskas (2013), N. 

Stončiuvienė bei N. Tilvikaitė (2002), M. Starova bei H. Čermakova (2010).  

Kalbant apie laisvuosius pinigų srautus, buvo atlikti moksliniai tyrimai, susiję su įmonės vertės nustatymu 

remiantis pinigų srautais. Šiuos tyrimus atliko A. Jianga,  R. A. Issab, M. Maleka (2011). U. Yaari, A. Nikiforov, 

E. Kahya, Y. Shachmurove (2015) plačiau nagrinėjo laisvuosius pinigų srautus, tačiau nesiejo jų su ilgalaikiu 

materialiuoju turtu.  

Mokslinėje literatūroje analizuojama ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodika ir jos įtaka veiklos 

rezultatams, taip pat pelno mokesčiui, finansinei būklei, tačiau pasigendama išsamesnių bei detalesnių tyrimų, 

kuriuose būtų analizuojama šio turto apskaitos metodikos įtaka įmonės laisviesiems pinigų srautams. Laisvieji 

pinigų srautai mokslinėje literatūroje analizuojami tik kaip pagalbinis rodiklis įmonės vertei nustatyti, tačiau nėra 

vertinama skirtingų ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų įtaka laisviesiems pinigų srautams. 

 Tyrimo objektas: ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodika ir jos įtaka laisviesiems pinigų 

srautams.  

Šio darbo tikslas: išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodiką ir pagrįsti jos įtaką 

laisviesiems pinigų srautams.   

Tikslui pasiekti iškelti šie svarbiausi uždaviniai: 

 atlikti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų mokslinių tyrimų apžvalgą ir nustatyti 

metodų privalumus ir trūkumus;  

 išryškinti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų įtaką laisviesiems pinigų srautams. 

Tyrimo metodai:  

 analizuojant ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodiką bei laisvuosius pinigų srautus 

naudotas bendramokslinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė ir sintezė.  
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 analizuojant ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų privalumus ir trūkumus naudoti 

indukcijos ir dedukcijos metodai.  

 atskleidžiant ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos įtaką laisviesiems pinigų 

srautams taikyta loginė, lyginamoji bei sisteminė analizė. 

Rezultatai 

 

Ilgalaikis materialusis turtas – tai turtas, kuris įmonėje yra naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir 

kuris turi materialią išraišką (Stačiokas, Jefimovas, 2005; Kalčinskas, 2010; Allee, 2008; Tulvinschi, Socoliuc, 

2008; Kanapickienė, Rudžionienė, Jefimovas, 2006; Bružauskas, Stončiuvienė, 2010). Šis turtas naudojamas 

prekėms gaminti bei paslaugoms teikti (Dima, Ducu, 2012; Tulvinschi, Socoliuc, 2008; Mackevičius, 2008; 

Binh, 2014). Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika privalo būti apgalvota ir logiškai suformuota, 

kadangi šis turtas sudaro didžiąją dalį įmonių ilgalaikio turto ir jis turi įtakos laisviesiems pinigų srautams. 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos elementai susideda iš šio turto pripažinimo, įkainojimo, 

nusidėvėjimo, eksploatavimo ir remonto bei nuvertėjimo apskaitos. 

Vienas iš aktualiausių ilgalaikio materialiojo turto apskaitos uždavinių yra teisingai įkainoti įmonės 

turtą. L. Paliulienės (2012) teigimu, įkainojimas yra suprantamas, kaip vertės, kuria finansinių ataskaitų 

elementai yra pateikiami finansinėse ataskaitose, nustatymo procesas. Remiantis 12-uoju verslo apskaitos 

standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“, šis turtas pirmiausia užregistruojamas ir apskaitomas įsigijimo arba 

pasigaminimo savikaina. Vėliau šis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina arba perkainota verte. Renkantis, 

kuria verte įkainoti ilgalaikį materialųjį turtą, svarbu suvokti šių metodų esmę, jų privalumus ir trūkumus, kurie 

pateikiami 1 lentelėje.  

1 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimo metodų privalumai ir trūkumai (L. Paliulienė, 2012) 

Įsigijimo savikainos Perkainotos vertės 

Privalumai Trūkumai Privalumai Trūkumai 

Paprasta apskaičiuoti 

savikainą. Šis metodas 

stabilesnis ir paprastesnis. 

Sunku palyginti turto 

vertes. 

Pateikiama teisingesnė 

ir tikslesnė informacija 

apie įmonės ilgalaikį 

materialųjį turtą 

Šis metodas sudėtingesnis. 

Įmonė gali patikimai 

nustatyti savikainą, nes 

turto įsigijimą liudija 

pirkimo arba kitu atveju 

mainų sandoriai, kuriais 

remiantis yra vertinama 

turto savikaina. 

Keičiantis verslo 

situacijai, neparodoma 

tikroji turto vertė, kuri 

kinta. Klaidingai 

pateikiami įmonės 

finansiniai rezultatai. 

Parodoma tikroji 

įmonės turto vertė, 

kuri kinta. 

Reikalauja papildomų darbo 

sąnaudų. Praktikoje šis 

metodas naudojamas rečiau, 

taigi trūksta šį metodą 

išmanančių specialistų 

Šis metodas nereikalauja 

papildomų darbo sąnaudų, 

nes įmonės darbuotojai šią 

vertę gali nustatyti pagal 

turto įsigijimo dokumentus.  

 Galima lengviau 

palyginti turto vertės 

pokyčius.  

Rodo sąlyginę vertę, kuri gali 

skirtis nuo sandorio kainos. 

 

Naudojant įsigijimo savikainos metodą, įmonės ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje 

pateikiamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą bei jo vertės sumažėjimą. K. Rudžionienė (2010) 

įsigijimo savikainą vadina istorine kaina, kitaip tariant suma, kurią reikėjo sumokėti praeityje, įsigyjant ilgalaikį 

materialųjį turtą. Autorė priduria, kad šis metodas galėtų būti tinkamas tik esant stabilioms kainoms, kadangi 

keičiantis kainoms  šio metodo naudojimas iškreiptų įmonės veiklos rezultatus. Šiam teiginiui pritaria ir G. 

Černius (2013), pabrėždamas, kad įsigijimo savikainos metodas ignoruoja turto vertės padidėjimą. Įmonės, 

taikančios įsigijimo savikainos metodą, finansinėse ataskaitose parodo rinkos sąlygų neatitinkančią būklę. 

Taikant perkainotos vertės metodą, ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, 

vėliau šis turtas perkainojamas ir apskaitoje turi būti užregistruojamas vertės pokytis. Darbo autorė sutinka su N. 

Stončiuvienės bei D. Juočiūnienės (2008) nuomone, kad naudojant šį metodą pateikiama teisingesnė ir tikslesnė 

informacija apie įmonės ilgalaikį materialųjį turtą, kadangi yra atsižvelgiama į ilgalaikio materialiojo turto vertės 
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pokyčius. Pasak J. Richard (2015), šis metodas taip pat padeda palyginti turto vertės pokyčius. Tačiau  būtina 

pasakyti, kad perkainotos vertės metodas yra sudėtingesnis ir reikalaujantis daugiau darbo sąnaudų. 

Kitas svarbus uždavinys, vertinant ilgalaikį materialųjį turtą, yra nustatyti, ar nėra tam tikro turto 

nuvertėjimo požymių, kurie rodo, kad turto nuvertėjimas gali būti reikšmingas. Anot G. Kalčinsko (2010), turto 

vertė gali sumažėti dėl daugelio neprognozuojamų priežasčių, pavyzdžiui, sparčios technologijų pažangos, 

padidėjusios turto pasiūlos rinkoje, dėl įvairių avarijų bei stichinių nelaimių. Jei randamas bent vienas 

nuvertėjimo požymis, įmonė turi nustatyti turto atsiperkamąją vertę ir ją palyginti su turto balansine verte. Jei 

turto balansinė vertė yra didesnė už jo atsiperkamąją vertę, turtas yra nuvertėjęs. 

Dar vienas svarbus ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos elementas – nusidėvėjimo apskaita. 

Kaip teigia N. Stončiuvienė ir N. Tilvikaitė (2002), S. Stungurienė bei Č. Christauskas (2013), V. Lakis (2009), 

nusidėvėjimo sąnaudos yra mažinančios apmokestinamąjį pelną, todėl įmonėms itin svarbu teisingai pasirinkti 

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaitos metodiką. Nusidėvėjimui skaičiuoti yra naudojami keturi 

metodai. Taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą daroma prielaida, kad ilgalaikis materialusis turtas 

nusidėvės vienoda suma kiekvienais naudojimo metais (Dobiš, Vighova 2012). Nors šis metodas yra 

paprasčiausias ir dažniausiai naudojamas, tačiau anot V. Mykolaitienės, G. Večerskienės, K. Jankauskienės ir L. 

Valančienės (2008), šis metodas turi daug trūkumų. Taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą, 

kiekvieną laikotarpį skaičiuojamos vienodos nusidėvėjimo sumos. Tokiu būdu neįvertinama, kokiomis ilgalaikio 

materialiojo turto naudojimo sąlygomis uždirbtos pajamos. Kitas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 

metodas – produkcijos. Pasak G. Kalčinsko (2010), šis metodas geriausiai tinka turtui, kuris aktyviai dalyvauja 

produkcijos gamybos arba paslaugų teikimo procese, kadangi produkcijos metodas tiesiogiai priklauso nuo 

pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų kiekio. Šis metodas yra tikslesnis, nes tiesiogiai atsižvelgiama į su 

tam tikru ilgalaikiu materialiuoju turtu pagamintą produkcijos kiekį. Tačiau G. Kalčinskas (2010) pabrėžia, kad 

taikant produkcijos metodą gali būti sudėtinga iš anksto nustatyti, kiek bus pagaminta produkcijos ar suteikta 

paslaugų, nes anot S. Stungurienės ir C. Christausko (2013), taikant šį metodą, remiamasi tikėtinu produkcijos 

kiekiu, pagamintu su tam tikru ilgalaikiu materialiuoju turtu. Metų skaičiaus ir dvigubai mažėjančios vertės 

metodus įmonės taiko norėdamos nudėvėti didesnę turto dalį pirmaisiais šio turto naudojimo metais. Kaip teigia 

M. Starova bei H. Čermakova (2010), taikant šiuos metodus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų 

suma kasmet palaipsniui mažėja. G. Kalčinskas (2010) pažymi, kad naudojant metų skaičiaus ir dvigubai 

mažėjančios vertės metodus, visada bus gaunamas mažiausias pelnas ilgalaikio materialiojo turto naudojimo 

pradžioje ir didžiausias – naudojimo pabaigoje. Autoriaus nuomone, pagreitini nusidėvėjimo metodai turėtų būti 

taikomi tik mokesčių tikslais. Tačiau sudarant finansines ataskaitas šių metodų naudojimas dirbtinai sumažina 

įmonės gaunamą pelną, kadangi pirmaisiais metais didžiausia nusidėvėjimo suma įtraukiama į produkcijos 

savikainą ar bendrąsias ir administracines sąnaudas. Anot G. Kalčinsko (2010), S. Stungurienės ir C. Christausko 

(2013), daugelio valstybių valdžia leidžia taikyti pagreitintus nusidėvėjimo metodus, taip skatindama techninę 

įmonių pažangą. Pavyzdžiui Italijoje, kaip teigia C. Istrate (2012), leidžiami visi keturi metodai, tačiau dvigubai 

mažėjančios vertės ir metų skaičiaus metodai yra leidžiami tik tam tikroms ilgalaikio turto grupėms, kurios 

numatytos teisės aktais.  S. Stungurienė ir C. Christauskas (2013) pabrėžia, kad taikant pagreitintus nusidėvėjimo 

metodus ir mokant mažesnį pelno mokestį pirmaisiais metais, kai naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, 

galima numatyti tam tikrą lėšų rezervą įmonei naudingoms investicijoms. Su šia nuomone sutinka ir V. 

Mykolaitienė, G. Večerskienė, K. Jankauskienė bei L. Valančienė (2008), teigdamos, kad šie nusidėvėjimo 

metodai galėtų būti naudingi pelningoms įmonėms, nes padidindamos savo sąnaudas einamuoju laikotarpiu, jos 

turėtų mokėti mažesnį pelno mokestį, taip nutolindamos pelno mokesčio mokėjimus tam laikotarpiui, kai 

ilgalaikis materialusis turtas bus realiai nudėvėtas. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, 

nusidėvėjimui skaičiuoti galima taikyti tik tiesiogiai proporcingą, tam tikroms grupėms dvigubai mažėjančios 

vertės bei produkcijos metodus. Įmonės, norėdamos išvengti nesklandumų, susijusių su finansinės ir mokestinės 

apskaitos neatitikimais ir dėl to tampančia sudėtingesne finansine apskaita, dažniausiai renkasi šiuos metodus. 

Autorės nuomone, turėtų būti leidžiami keturi metodai pelno mokesčio įstatyme, kadangi šiomis dienomis 

įmonės naudoja itin skirtingą ilgalaikį materialųjį turtą, todėl tikėtina, kad didesnis metodų pasirinkimas leistų 

teisingiau pasirinkti nusidėvėjimo metodą, labiau tinkantį tam tikrai įmonės veiklai. Darbo autorės nuomone, 

išanalizavus mokslinę literatūrą, galima daryti išvadą, kad teisingiausias ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimo metodas yra produkcijos, nes jis priklauso nuo pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų kiekio. 
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Svarbiu ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos elementu yra remonto sąnaudų apskaita. 

Apskaitos reglamentai numato remonto darbų apskaitos metodiką sieti su remonto rezultatu. Todėl būtina nustatyti, 

ar ilgalaikio materialiojo turto remontas ar rekonstrukcija pagerina naudingąsias savybes ir ar prailgina turto 

naudingo tarnavimo laiką. 12-jame verslo apskaitos standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“ teigiama, kad 

naudingųjų savybių pagerinimas – tai su šiuo turto gaminamos produkcijos kokybės pagerinimas, taip pat turto 

našumo, pajėgumo padidinimas, anksčiau įvertintų išlaidų sumažinimas. V. Lakis (2009), nagrinėjęs įmonės 

informacijos iškraipymo būdus, padarė išvadą, jog ilgalaikio turto remonto išlaidos dažniausiai didina laikotarpio 

sąnaudas. Autoriaus teigimu, jeigu dėl remonto ar rekonstrukcijos pagerėjo tam tikros ilgalaikio materialiojo turto 

savybės arba pailgėjo naudingo tarnavimo laikas, padarytų išlaidų dydžiu apskaitoje galima padidinti turto vertę. 

Įmonės, pasinaudodamos šia galimybe, didina ilgalaikio turto vertę, nors V. Lakio (2009) nuomone, galima abejoti 

šio padidinimo pagrįstumu. Autorius teigia, kad jeigu nepagrįstai padidinama šio turto vertė dėl rekonstrukcijos, tai 

tuo laikotarpiu nepagrįstai didėja pelnas, o kitais laikotarpiais nepagrįstai mažėja dėl neteisingai padidintos turto 

vertės nusidėvėjimo. Šių darbų išlaidos gali sudaryti ženklią atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto objekto vertės 

dalį, todėl svarbu teisingai apibūdinti atliekamus darbus, kadangi šių darbų vertė turi įtakos apskaičiuojant įmonės 

apmokestinamąjį pelną. Nuo aiškaus ir teisingo ilgalaikio materialiojo turto remonto bei rekonstrukcijos darbų 

apibūdinimo įmonės apskaitos politikoje priklauso įmonės finansiniai rezultatai.  

Straipsnyje aptarta ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodika turi įtakos laisviesiems pinigų 

srautams. Siekiant nustatyti, kokį poveikį daro išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai 

laisviesiems pinigų srautams, visų pirma tikslinga aptarti laisvųjų pinigų srautų sampratą. Anot J. Mackevičiaus 

(2008), pastaraisiais metais Vakarų šalių autoriai pradėjo skirti daugiau dėmesio ne ilgalaikio materialiojo turto, 

o pinigų srautų ir veiklos rizikų analizei. Kaip teigia K. Senkus (2005), kiekvienos įmonės veikla yra susijusi su 

gebėjimu tinkamai generuoti pinigų srautus. Pasak A. Jianga, R. A. Issab ir  M. Maleka (2011), pinigų srautai 

susideda iš grynųjų pinigų išmokėjimo, pinigų įplaukų, paskolų. G. Kancerevyčius (2009), K. Senkus (2005) bei 

B. Lev, S. Li ir T. Sougiannis (2010) teigia, kad pinigų srautai parodo įmonės gautus ir išleistus pinigus tokiomis 

kryptimis, kaip pagrindinė įmonės veikla, investicinė veikla bei finansinė veikla. Pinigų srautų ataskaitos 

sudaromos 2 būdais: tiesioginiu ir netiesioginiu. Anot V. Aleknevičienės, N. Stončiuvienės ir D. Zinkevičienės 

(2012), iš netiesioginiu būdu sudarytos pinigų srautų ataskaitos galima nustatyti laisvuosius pinigų srautus. Kaip 

teigia A. Dzikevičius, E. Michnevič bei O. Žežikova (2008), laisvieji pinigų srautai – tai pinigų srautai, 

atskaičius mokesčius. Šie pinigų srautai parodo, kokį kiekį pinigų srautų įmonės gali valdyti po pinigų 

panaudojimo turtui didinti. Kitaip tariant, laisvas pinigų srautas – tai, kas lieka įmonei atlikus visus mokėjimus: 

mokesčiai, paskolos, tam tikros investicijos, kurios yra reikalingos veiklos tęstinumui užtikrinti. Pasak U. Yaari, 

A. Nikiforov, E. Kahya ir Y. Shachmurove (2015), laisvieji pinigų srautai – tai pagrindinė priemonė įmonės 

vertei nustatyti. K. Subatnieks (2005) teigia, kad jei laisvieji pinigų srautai yra teigiami, reiškia, jog įmonė 

įvykdė visus planuotus įsipareigojimus ir liko tam tikras pinigų kiekis. Neigiami laisvieji pinigų srautai rodo, jog 

įmonė turėtų nebeinvestuoti ir pradėti skolintis pinigų veiklos tęstinumui užtikrinti. 1 paveiksle pateikiamas 

laisvųjų pinigų srautų skaičiavimas pagal EBITDA - veiklos pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 

amortizaciją.  

 

1 pav. Laisvųjų pinigų srautų skaičiavimo seka pagal EBITDA 

(sudaryta autorės pagal H. Kraft, E. Schwartz, 2015 ) 

1 paveiksle pateiktas laisvųjų pinigų srautų skaičiavimas parodo, kaip nuo pelno mokesčio priklauso 

laisvieji pinigų srautai. Akivaizdu, kad didėjant įmonės mokamam pelno mokesčiui,  mažėja laisvieji pinigų 

srautai ir atvirkščiai – mažėjant pelno mokesčiui, laisvieji pinigų srautai auga. Kaip matyti iš 1 paveikslo, 

laisvieji pinigų srautai priklauso nuo nusidėvėjimo, amortizacijos, investicijų ir pan. Šie pinigų srautai turi būti 

nustatomi pagal pelną prieš mokesčius ir palūkanas, kadangi įmonės veikla gali būti finansuojama ne tik 

nuosavu, bet ir skolintu kapitalu.  

Veiklos 
pelnas prieš 
palūkanas, 
mokesčius, 

nusidėvėjimą 
ir 

amortizaciją

Pelno 
mokesčio 
sąnaudos

Grynosios 
investicijos į 

ilgalaikį 
materialųjį  ir 
nematerialųjį 

turtą

Grynosios 
investicijos į 

apyvartinį  
kapitalą

Laisvieji 
pinigų  
srautai
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Kalbant apie ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos įtaką laisviesiems pinigų srautams, būtina 

apžvelgti tiesioginę įtaką šiems pinigų srautams darančius nusidėvėjimo metodus. Didžiausi laisvieji pinigų srautai 

pirmaisiais metais gaunami taikant pagreitintus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodus – metų skaičiaus 

ir dvigubai mažėjančios vertės, kadangi, kaip teigia S. Stungurienė ir Č. Christauskas (2013), taikant šiuos metodus, 

pirmaisiais metais gaunami didžiausi nusidėvėjimo sąnaudų dydžiai. Tačiau nusidėvėjimo sąnaudų dydžiai – tai ne 

piniginės išlaidos. Taigi, šias sąnaudas būtų galima sieti su pelno mokesčio kitimu. Kuo didesnis nusidėvėjimo 

sąnaudų dydis, tuo mažesnis įmonės apmokestinamasis pelnas, taigi tuo mažesnis ir mokamas pelno mokestis. 

Mažėjant pelno mokesčiui, laisvieji pinigų srautai didėja ir atvirkščiai, mažėjant nusidėvėjimui, didėja 

apmokestinamasis pelnas ir didėja pelno mokestis, taigi mažėja laisvieji pinigų srautai. Įmonei, siekiančiai 

maksimizuoti laisvuosius pinigų srautus ir padidinti savo vertę, reikėtų rinktis šiuos metodus. Nekintantys laisvieji 

pinigų srautai gaunami naudojant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą, kadangi taikant šį metodą yra 

atskaitoma vienoda nusidėvėjimo suma kiekvienais metais. Tai reiškia, jog laisvieji pinigų srautai pasiskirsto 

tolygiai. Darbo autorės nuomone, teisingiausiai ir tiksliausiai laisvuosius pinigų srautus parodytų produkcijos 

metodas, kadangi taikant šį metodą yra atsižvelgiama į suteiktų paslaugų bei pagamintos produkcijos kiekį. Šiam 

kiekiui didėjant, laisvieji pinigų srautai augtų, kiekiui mažėjant – mažėtų ir laisvieji pinigų srautai.  

Nusidėvėjimo sąnaudų dydžiui įtakos turi ne tik nusidėvėjimo metodo pasirinkimas, bet ir ilgalaikio 

materialiojo turto įkainojimo metodų pasirinkimas. L. Paliulienė (2012) pabrėžia, kad perkainotos vertės 

metodas padeda objektyviau įvertini pinigų srautus, kadangi atsižvelgiama į turto pokyčius. Darbo autorė pritaria 

šiai nuomonei ir teigia, kad teisingesnis laisvųjų pinigų srautas būtų pateikiamas pritaikius perkainotos vertės 

metodą, nes pasirinkus šį metodą, periodiškai atliekamas perkainojimas, taigi turto vertė nuolat kinta pagal 

aktyvioje rinkoje esančias rinkos kainas. Dėl turto vertės pokyčių, kinta ir nusidėvėjimo sąnaudos, priklausomai 

nuo pasirinko nusidėvėjimo metodo. Taigi, kinta ir laisvieji pinigų srautai. Įkainojus turtą įsigijimo savikaina, šio 

turto vertė nekeičiama, todėl nusidėvėjimo sąnaudų dydžiui įtaką daro tik pirminis įsigijimo savikainos dydis. 

Išanalizavus nuvertėjimo apskaitos metodiką, galima teigti, jog užregistravus nuvertėjimą bus pripažintos 

sąnaudos, kurios turės įtakos apmokestinamajam pelnui. Nuvertėjimo sąnaudos, kaip ir nusidėvėjimo sąnaudos, 

yra nepiniginės sąnaudos. Šios sąnaudos, kaip ir nusidėvėjimo sąnaudos, yra atkuriamos. Būtina paminėti, kad 

nuvertėjusio turto nusidėvėjimo sąnaudos gaunamos mažesnės. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo įtaką 

laisviesiems pinigų srautams taip pat galima sieti su pelno mokesčio sumos pokyčiais.  

Ilgalaikio materialiojo turto remonto sąnaudų  apskaitos metodika taip pat daro įtaką laisviesiems pinigų 

srautams. Rekonstravimo ir remonto darbai, kurie pagerina šio turto naudingąsias savybes ar  prailgina turto 

naudingo tarnavimo laiką, didina šio turto įsigijimo savikainą. Taigi, galima teigi, jog kuo didesnė remonto ar 

rekonstrukcijos darbų kaina, tuo mažesni laisvieji pinigų srautai, kadangi investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą 

yra atimamos.  

Siejant ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodus su pelno mokesčiu, būtina paminėti, kad pelno 

mokesčio sąnaudų suma, apskaičiuota pagal įmonėje vykdomą apskaitos politiką, ir faktiškai sumokėta pelno 

mokesčio suma, kuri apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu, gali skirtis. Pagal 

24-jį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“ dėl laikinųjų neatitikimų, t.y. turto ar įsipareigojimo balansinės 

vertės ir jo mokesčio bazės skirtumų, atsiranda atidėtasis pelno mokestis. Laikinųjų skirtumų priežastimi galima 

laikyti ilgalaikio materialiojo turto įkainojimo bei nusidėvėjimo metodo pasirinkimą. Pasirinkus perkainotos 

vertės metodą, atsiranda laikinieji skirtumai, nes skaičiuojant apmokestinamąjį pelną pagal pelno mokesčio 

įstatymo reikalavimus, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama tik tokia nusidėvėjimo suma, kuri buvo 

apskaičiuota nuo turto įsigijimo savikainos. Tokiu atveju, pritaikius perkainotos vertės metodą, ilgalaikio turto 

balansinė vertė pasidaro didesnė už jo mokesčio bazę. Taip atsiranda apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų, kurie 

sukuria atidėtojo mokesčio įsipareigojimą. Jei perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą vertė sumažėja, susidarę 

skirtumai tarp balansinės vertės ir mokesčio bazės bus įskaitomieji. Įskaitomieji laikinieji skirtumai sukuria 

atidėtojo pelno mokesčio turtą. Pagal 24-jį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“ laikinieji skirtumai 

susidaro ir tuomet, kai įmonės pasirinktas nusidėvėjimo metodas skiriasi nuo to, kuris taikomas skaičiuojant 

apmokestinamąjį pelną pagal pelno mokesčio įstatymo reikalavimus. Minėti skirtumai turi įtakos laisviesiems 

pinigų srautams. Kai nesumokama apskaičiuota pelno mokesčio suma, atsiranda įprastinis trumpalaikis 

finansinis įsipareigojimas, kuris turi įtakos skaičiuojant grynąsias investicijas į apyvartinį kapitalą. Laikinieji 

neatitikimai, susiję su ilgalaikio materialiojo turto įkainojimo, nusidėvėjimo metodais bei turto nuvertėjimo 

registravimu, sukuria atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimus ar turtą, kurie parodomi kaip ilgalaikiai 
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įsipareigojimai ar ilgalaikis turtas, todėl jie neįtraukiami skaičiuojant apyvartinį kapitalą. Dėl šios priežasties 

būtina koreguoti 1 paveiksle pateiktą formulę ir joje atspindėti minėtus pokyčius. Įvertinus laikinųjų neatitikimų 

įtaką pelno mokesčiui, pakoreguota laisvųjų pinigų srautų skaičiavimo formulė pateikta 2 paveiksle.  

 

2 pav. Pakoreguota laisvųjų pinigų srautų skaičiavimo seka pagal EBITDA (sudaryta autorės) 

2 paveiksle pateikta formulė padeda lengviau suvokti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų 

įtaką laisviesiems pinigų srautams, nes įvertinami visi veiksniai, įtakojantys pelno mokesčio sąnaudas.  

Siekiant nustatyti kaip tam tikri ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai įtakoja laisvuosius 

pinigų srautus, darbo autorė siūlo pasitelkti jautrumo analizę. Kaip teigia R. Simanavičienė bei L. Ustinovičius 

(2011), jautrumo analizė apibrėžiama kaip poveikio analizė. Ši analizė parodo, kaip kinta ir ar kinta galutinis 

sprendimo rezultatas, keičiant tam tikrus pradinius duomenis. Anot C. Giupponi ir kt. (2007), gauti sprendimo 

rezultatai yra palyginami su fiksuotu sprendimo rezultatu. Autorių teigimu, pagrindinis analizės tikslas – įvertinti 

pasirinktų veiksnių poveikio svorius galutiniam rezultatui. Mokslinėje literatūroje aprašomi tokie pagrindiniai 

jautrumo analizės žingsniai (Tian, 2013; Simanavičienė bei L. Ustinovičius (2011), Cibulskienė, Butkus (2007)): 

pagrindinio rodiklio pasirinkimas, veiksnių nustatymas bei pagrindinio rodiklio apskaičiavimas kintant 

pasirinktiems veiksniams. Darbo autorė pritaikė šiuos žingsnius ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos 

įtakai laisviesiems pinigų srautams tirti. Šie žingsniai pateikiami 3 paveiksle.  

 

3 pav. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų įtakos laisviesiems pinigų srautams 

vertinimo nuoseklumas (sudaryta autorės) 

 Jautrumo analizės tikslas – įvertinti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos įtaką laisviesiems 

pinigų srautams, todėl pagrindinis analizės rodiklis – laisvieji pinigų srautai. Antras žingsnis – veiksnių, galimai 

darančių didžiausią įtaką pasirinktam rodikliui, pateikimas. Atlikus mokslinės literatūros analizę, galima teigti, 

jog ilgalaikio materialiojo turto įkainojimo ir nusidėvėjimo metodai daro įtaką laisviesiems pinigų srautams. 

Nusidėvėjimo metodai tiesiogiai veikia pelno mokestį, nuo kurio priklauso laisvieji pinigų srautai, o įkainojimo 

metodai šiuos pinigų srautus veikia netiesiogiai, kitaip tariant per nusidėvėjimo sąnaudų dydį. Todėl būtent 

įkainojimo ir nusidėvėjimo metodai gali būti šios pagrindiniais analizės veiksniais. Trečiasis jautrumo analizės 

žingsnis – skaičiuojamas pagrindinis rodiklis, šiuo atveju laisvieji pinigų srautai, keičiantis įvardintiems 

veiksniams, lyginami gauti rezultatai ir nustatoma, kaip kinta ir ar kinta apskaičiuotas rodiklis. Autorės 

nuomone,  jautrumo analizė padėtų įrodyti, kurie metodai daro didžiausią įtaką laisviesiems pinigų srautams, 

kadangi šios analizės tikslas – išryškinti svarbiausius veiksnius, darančius didžiausią įtaką pasirinktam rodikliui.  

 

Išvados 

 

1. Nuo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodų laisvieji pinigų srautai priklauso tiesiogiai. Nors 

nusidėvėjimo sąnaudų dydis nėra piniginis dydis, tačiau didėjant nusidėvėjimui, mažės apmokestinamasis 

pelnas, taip pat pelno mokestis, todėl didės laisvieji pinigų srautai ir atvirkščiai.  

2. Didžiausi laisvieji pinigų srautai pirmaisiais metais gaunami taikant metų skaičiaus ir dvigubai mažėjančios 

vertės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodus. Nekintantys laisvieji pinigų srautai gaunami naudojant 

tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą, kadangi taikant šį metodą yra atskaitoma vienoda nusidėvėjimo 
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suma kiekvienais metais. Tai reiškia, jog laisvieji pinigų srautai pasiskirsto tolygiai. Teisingiausiai ir tiksliausiai 

laisvuosius pinigų srautus parodytų produkcijos metodas, kadangi taikant šį metodą yra atsižvelgiama į suteiktų 

paslaugų bei pagamintos produkcijos kiekį. Šiam kiekiui didėjant, laisvieji pinigų srautai augtų, kiekiui mažėjant 

– mažėtų ir laisvieji pinigų srautai.  

3. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimo metodų įtaka laisviesiems pinigų srautams išreiškiama netiesiogiai, tik 

per ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų dydį. Taikant perkainotos vertės metodą atsižvelgiama į 

turto vertės pokyčius, todėl kintant turto vertei, keisis nusidėvėjimo sąnaudos ir laisvieji pinigų srautai. Taikant 

įsigijimo savikainos metodą, didžiausią įtaką darys pasirinktas nusidėvėjimo metodas, kadangi ilgalaikį 

materialųjį turtą įkainojus įsigijimo savikainos metodu, jo vertė nekis.  

4. Jautrumo analizės pritaikymas leistų įvertinti didžiausią įtaką laisviesiems pinigų srautams darančius ilgalaikio 

materialiojo turto apskaitos metodus, kadangi šios analizės tikslas – pateikti svarbiausius veiksnius, darančius 

poveikį galutiniam rezultatui. 
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Summary 

 

INFLUENCE OF ACCOUNTING METHODS OF TANGIBLE FIXED ASSETS ON FREE CASH FLOW: 

THEORETICAL APPROACH 

 

Tangible fixed assets are one of the most significant elements of company's financial condition. These assets are 

actively involved in the company’s activities and directly affect company’s performance and free cash flows. Tangible fixed 

assets are usually the largest non-current asset of each company. Thus, it is important to choose the best methods of tangible 

fixed assets accounting, because the choice of these methods affects the company's operating results and free cash flow. In 

the scientific literature free cash flow is analysed only as indicator of company’s value, and there is no influence evaluation 

of accounting methods of tangible fixed assets on free cash flow. The aim of this article is to evaluate influence of accounting 

methods of tangible fixed assets on free cash flow. This paper presents analysis of tangible fixed assets scientific research. 

Also there is a study of advantages and disadvantages of tangible fixed assets accounting methods. The influence of 

accounting methods of tangible fixed assets on free cash flow is related to income tax. It was found, that application of 

sensitivity analysis will represent exposure weights of tangible fixed assets methods on free cash flow. 
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Įvadas 

 

Sėkmingai įmonių veiklai ir plėtros perspektyvoms daro įtaką tinkamas kapitalo struktūros parinkimas. 

Kapitalo struktūra – nuosavo ir skolinto kapitalo derinys – įtakoja įmonių finansinę būklę, investavimo 

galimybes, gebėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus, bankroto tikimybę ir kt. Kapitalo struktūros valdymas 

yra aktualus, tačiau sudėtingas ir probleminis. Labai svarbu tinkamai parinkti įmonės vertinimo modelius, kurie 

atskleidžia tikrąją įmonės vertę. Pastaruoju metu investuotojai vis dažniau remiasi verte pagrįstais finansiniais 

rodikliais, palikdami nuošalyje grynuoju pelnu grįstus rodiklius: nuosavo kapitalo pelningumą (ROE, angl. 

Return on Total Equity), turto pelningumą (ROA, angl. Return on Total Assets), investicijų pelningumą (ROIC, 

angl. Return on Invested Capital) ir pelną vienai akcijai (EPS, angl. Earnings per Share). Didėjantis akcininkų 

nuosavybės vertės reikšmingumas privertė pakeisti požiūrį į veiklos efektyvumo matavimą, įtraukiant į jį 

kapitalo kainą. Vienas iš įmonės vertės rodiklių, skaičiuojamų atsižvelgiant į kapitalo kainą, yra ekonominė 

pridėtinė vertė (EVA, angl. Economic Value Added). 

1958 m. Modigliani ir Miller paskelbtas mokslinis darbas pripažintas svarbiausiu įmonių finansavimo 

problemas nagrinėjusiu straipsniu. Jame kapitalo struktūros klausimai pirmą kartą buvo tiriami moksliniu 

aspektu ir padėjo pagrindus tolesnei tyrimų grandinei. Kapitalo struktūros formavimas apima lėšų pritraukimą iš 

įvairių šaltinių, todėl svarbu išlaikyti saugią kapitalo struktūrą, t.y. santykį tarp nuosavų ir skolintų finansavimo 

šaltinių. Nustatant įmonės vertę naudojamas EVA rodiklis. Šis rodiklis lengvai suvokiamas, padeda didinti 

akcininkų nuosavybės vertę ir pasirinkti optimalią kapitalo struktūrą. Kaip nustatyti įmonės optimalią kapitalo 

struktūrą, pagrįstą EVA metodu ilguoju laikotarpiu? 

Tyrimo objektas – įmonės kapitalo struktūra ir ekonominė pridėtinė vertė. 

Tyrimo tikslas – apibendrinus kapitalo struktūros ir ekonominės pridėtinės vertės tyrimų rezultatus 

parengti EVA metodo taikymu pagrįstą optimalios kapitalo struktūros formavimo metodiką. 

Tyrimo uždaviniai – sudaryti EVA metodo taikymu pagrįstą įmonės kapitalo struktūros formavimo 

metodiką. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, apibendrinimas, palyginimas, loginė analizė. 

 

Rezultatai 

 

Pasinaudojant kapitalo struktūros analizės modeliu būtų galima efektyviau valdyti įmonės finansus, 

didinti pelningumą. Mokslinėje ir metodinėje literatūroje galima rasti įvairių EVA skaičiavimo metodikų. 

Cibulskienė ir Padgureckienė (2011), Palliam (2006) EVA rodikliui skaičiuoti naudoja pelno iki atskaitant 

palūkanas ir mokesčius (EBIT), viso įmonės turto (A) ir vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) rodiklius. 

Damodaran (2012), Paulo (2010), Abate al. al (2004) teigia, kad EVA apibrėžia trys pagrindiniai rodikliai: 

investuoto kapitalo pelningumas (ROIC), WACC ir investuoto kapitalo vertė. Makutėnaitė ir kt. (2014), 

Damodaran (2012), Chmieliauskaitė (2006) teigia, kad EVA pagrindiniai rodikliai gali būti veiklos pelnas, 

atskaičiavus pelno mokestį (NOPAT), WACC ir investuoto kapitalo vertė. 

EVA rodiklis įmonės balansą ir pajamų ataskaitą apjungia į vieną trumpą pelno matavimo lentelę, kurioje 

parodomas veiklos ir turto valdymo efektyvumas, o per ilgą laiką – ir pelningas augimas. Pati EVA skaitinė 

reikšmė iš esmės nėra svarbus rodiklis. Kur kas svarbiau nustatyti, kaip ir kiek ji didės laike ir kaip atspindės 

bendrą įmonės augimą, todėl svarbu skaičiuoti pelno augimo tempą. 

Tyrimo nuoseklumui pateikti sudaromi 5 etapai: nuosavo ir skolinto kapitalo kainos nustatymo metodika; 

kapitalo struktūros modeliavimas; WACC nustatymo metodika; EVA skaičiavimo metodika; optimalios kapitalo 

struktūros, maksimizuojančios EVA, paieška. 
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Pirmasis etapas. Sudaroma nuosavo kapitalo, už kurį mokami dividendai, ir skolinto, už kurį mokamos 

palūkanos, kainos apskaičiavimo metodika. Nuosavo kapitalo kainai apskaičiuoti mokslininkai siūlo ne vieną 

metodą: arbitražo įkainojimo modelius; obligacijos grąžą, atsižvelgiant į rizikos priedą; dividendų grąžą, 

atsižvelgiant į augimo normą; ilgalaikio turto įkainojimo modelį (CAPM).  

Arbitražo įkainojimo teorija grindžiami modeliai laikui bėgant keičiasi dėl makroekonominių sąlygų 

(infliacijos, ekonomikos augimo, tarptautinės gamybos apimčių, palūkanų normų ir kt.) ir verslo subjekto 

ekonominio ciklo atžvilgiu. Norint nuosavo kapitalo kainą nustatyti remiantis obligacijų kainos metodu, reikia 

būti išleidus obligacijų ir turėti kredito reitingą. Bendrovė, kuri prekiauja savo akcijomis viešai, gali taikyti tiek 

dividendų augimo metodą, tiek CAPM, nes turi informaciją apie akcijų rinkos kainas (Aleknevičienė ir kt., 

2013). Dividendų augimo metodas tinkamas tik tuo atveju, kai dividendai mokami kasmet ir jų augimo tempai 

vienodi. Palepu at al. (2007), Aulova, Frydlova (2012) ir kiti autoriai siūlo naudoti CAPM, kuris įvertina tik 

sisteminę riziką, todėl tinka įmonėms, kotiruojančioms akcijas biržose, t.y. akcinėms bendrovėms, nes jų 

savininkai diversifikavę investicijas. 

Nuosavo kapitalo kaina re apskaičiuojamos taikant šią formulę (pagal Palepu at al., 2007): 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)    (1) 

čia: re – nuosavo kapitalo kaina; rf – nerizikingas pelningumas; rm– rinkos vertybinių popierių portfelio 

pelningumas; β – įmonės beta koeficientas. 

Vienas iš CAPM kintamųjų ir nuosavo kapitalo kainos veiksnių – nerizikingas pelningumas (rf), kurį 

galima uždirbti investavus į vyriausybės vertybinius popierius (obligacijas ar vekselius). Damodaran (2012) 

nerizikingu turtu įvardija turtą, kuris atitinka du kriterijus – neturi įsipareigojimų nevykdymo rizikos ir 

reinvestavimo rizikos. Collins ir Huang (2011) išskiria ir trečiąjį kriterijų – verslo investicijų horizonto ir 

vyriausybės obligacijų išpirkimo termino vienodumą. Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) išpirkimo terminai 

įvairūs – nuo 3 mėn. iki begalybės. Damodaran (2012) siūlo remtis termino atitikimo strategija, kuri reiškia, kad 

vyriausybės vertybinių popierių terminas turi būti sulygintas su analizuojamų pinigų srautų terminu. Collins ir 

Huang (2011) naudojo 10 metų termino vyriausybės obligacijų pelningumą, siekdami kontroliuoti nerizikingo 

pelningumo poveikį nuosavo kapitalo kainos pokyčiui. Nerizikingas pelningumas ir pinigų srautai turi būti ta 

pačia valiuta. 

CAPM reikalinga nustatyti rizikos premiją, t.y. skirtumą tarp laukiamo rinkos portfelio pelningumo ir 

nerizikingo pelningumo (rm–rf). Praktikoje kyla problemų nustatant laukiamą rinkos portfelio pelningumą, nes jis 

nėra stebimas. Dažniausiai, nustatant laukiamą pelningumą, daroma prielaida, kad panašios istorinės sąlygos 

pasireikš ir ateityje. 

Laukiamas rinkos portfelio pelningumas (rm) gali būti apskaičiuojamas prie nerizikingo pelningumo 

pridedant rinkos rizikos premiją. Rinkos rizikos premijai nustatyti galima naudoti A. Damodaran metodiką, 

pagal kurią akcijų rinkos rizikos premija paprastai apskaičiuojama naudojant Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) 

kapitalo rinkos istorinius duomenis. Prie jos pridedama Lietuvos rinkos rizikos premija – papildomą grąža, 

kurios reikalauja investuotojai už investicijas Lietuvoje, nes Lietuvos kapitalo rinka turi trumpą šalies, 

demonstruojančios stabilų augimą, istoriją. 

Laukiamas pelningumas, turint istorinius pelningumo duomenis, skaičiuojamas kaip pelningumo reikšmių 

per tam tikrą laikotarpį svertinis vidurkis (Aleknevičienė, 2009): 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1      (2) 

čia: �̅� – laukiamas (vidutinis) pelningumas; n – galimų pelningumo reikšmių skaičius (1, 2, 3, ..., i), ri – 

statistinių pelningumų reikšmės. 

Sisteminės rizikos matas beta () – tai santykinis dydis, atspindintis pasirinktos akcinės bendrovės 

pelningumo priklausomybę nuo makroekonominių veiksnių. Damodaran pateikia konkrečios pramonės šakos 

įmonių svertinių ir nesvertinių betų reikšmes. Tos pačios pramonės šakos įmonių beta koeficientai paprastai yra 

labai panašūs, nes tokios įmonės dažniausiai formuoja panašias kapitalo struktūras. Nepaisant to, siekiant 

tikslesnių rezultatų beta koeficientą galima apsiskaičiuoti pagal formulę (Aleknevičienė, 2009): 

𝛽𝑗 =
𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑟𝑗𝑟𝑚)𝜎𝑗

𝜎𝑚
     (3) 
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čia: βj – j-osios įmonės akcijų β vertė; Corr(rjrm) – j-osios įmonės ir rinkos portfelio pelningumų koreliacija; j – 

j-osios įmonės vertybinių popierių pelningumo kintamumas (rizika); m – rinkos vertybinių popierių portfelio 

pelningumo kintamumas. 

Veiklai finansuoti skirtingos įmonės naudoja skirtingą kapitalo struktūrą, kuri įtakoja beta vertę. 

Skaičiuojamos svertinės (βL) ir nesvertinės (βU) betos. Pastarosios atspindi tik verslo sisteminę riziką ir 

skaičiuojamos, kai įmonės nenaudoja skolinto kapitalo veiklai finansuoti. Svertinės betos atspindi visą sisteminę 

riziką: ir verslo, ir finansinę, kuri yra tik sisteminė. Svertinės (nuosavybės) betos gali būti lygios nesvertinėms 

(turto) arba už jas didesnės. Priklausomybė tarp svertinės ir nesvertinės betos išreiškiama taip (Damodaran, 

2012): 

𝛽𝑈 = 𝛽𝐿/[1 + (1 − 𝑇)(𝐷/𝐸)]    (4) 

čia: βU – sisteminė rizika, kai įmonė veiklai finansuoti nenaudoja skolinto kapitalo; βL – sisteminė rizika, kai 

įmonė veiklai finansuoti naudoja skolintą kapitalą; T – pelno mokesčio tarifas; D/E – skolos ir nuosavybės 

santykis. 

Kiti autoriai svertinės ir nesvertinės įmonės nuosavybės betų priklausomybę išreiškia per skolų dalį 

kapitalo struktūroje L (Emery ir kt., 2004): 

𝛽𝑈 =
(1−𝐿)𝛽𝐿

(1−𝑇𝐿)
     (5) 

čia: L – skolos ir įmonės vertės santykis. 

Transformavus 5 formulę nuosavybės beta apskaičiuojama taip: 

𝛽𝐿 =
(1−𝑇𝐿)𝛽𝑈

(1−𝐿)
     (6) 

Kyla problema skaičiuojant skolinto kapitalo kainą, nes ją reikia nustatyti modeliuojamoms kapitalo 

struktūroms. Skolinto kapitalo kaina paprastai nustatoma remiantis faktiniais įmonės duomenimis, t.y. faktinėmis 

palūkanų normomis, tačiau ne visada turimi faktinių palūkanų normų duomenys. Neturint faktinių palūkanų 

normų duomenų siūlomi alternatyvūs metodai. Vieni autoriai skolinto kapitalo kainą apibūdina kaip įmonės 

metinių palūkanų išlaidų santykį su vidutinėmis metinėmis trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis paskolomis (Cassar at 

al., 2010), kiti autoriai skolinto kapitalo kainą apibūdina kaip finansinių išlaidų santykį su visa skola (Padron at 

al., 2005). Įmonėje esant ne vienai finansinei skolai palūkanų norma apskaičiuojama kaip įmonės metinių 

palūkanų išlaidų santykis su vidutinėmis metinėmis ilgalaikėmis ir trumpalaikėmis skolomis (Aleknevičienė ir 

kt., 2013). Palūkanų norma dažniausiai susideda iš dviejų elementų: bazinės palūkanų normos ir rizikos 

premijos, kuri priklauso nuo įmonės kreditingumo. 

Modeliuojant kapitalo struktūrą svarbu žinoti skolinto kapitalo kainą, esant skirtingiems finansiniams 

svertams. Ji skirsis priklausomai nuo skolos beta. Cohen (2007) pateikia tokią skolos betos skaičiavimo formulę: 

𝛽𝑑 =
𝑟𝑑−𝑟𝑓

𝑟𝑝𝑚
     (7) 

čia: rpm – rinkos rizikos premija. 

Suvienodinus kintamųjų, pateiktų ankstesnėse formulėse žymėjimus, skolos beta apskaičiuojama taip: 

𝛽𝑑 =
(𝑟𝑑−𝑟𝑓)

(𝑟𝑚−𝑟𝑓)
      (8) 

Akcinių bendrovių skolinto kapitalo kaina gali būti nustatoma pagal finansinėse ataskaitose pateiktas 

finansines sąnaudas ir finansines skolas metų pradžiai, skaičiuojant jų santykį. 

Skolos beta, kai įmonės yra išleidusios obligacijų, gali būti apskaičiuojama taip: 

𝛽𝑑 =
𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑟𝑑𝑟𝑚)𝜎𝑑

𝜎𝑚
     (9) 

Tada turi būti tenkinama ši lygybė (Aleknevičienė, 2009): 

(1 − 𝑇𝐿)𝛽𝐴 = 𝐿𝛽𝑑 + (1 − 𝐿)𝛽𝑗                                                                         (10) 

čia: L – skolinto kapitalo dalis turte; βA – turto beta; βj – nuosavybės beta. 

Iš šios formulės galima išsireikšti skolos beta*: 
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𝛽𝑑 =
𝛽𝐴(1−𝑇𝐿)−𝛽𝑗(1−𝐿)

𝐿
                                                                           (11) 

* βA atitinka βU; βj atitinka βL. 

Skolinto kapitalo dalis turte (L) apskaičiuojama kaip įsiskolinimų rinkos vertės ir visos įmonės rinkos 

vertės santykis (Aleknevičienė, 2009): 

𝐿 =
𝐷

𝐷+𝐸
                                                                                       (12) 

Pagal aukščiau pateiktą formulę visi kintamieji tiriamuoju laikotarpiu bus konstanta, išskyrus kintamąjį rd. 

Tokiu būdu bus gauta tiek skolos betos reikšmių, kiek bus tiriama metų. Tada jau galima skaičiuoti regresijos 

lygtį, pagal kurią modeliuojamos skolos betos, esant skirtingoms kapitalo struktūroms: 

𝛽𝑑 = 𝑎 + 𝑏𝐿                                                                                      (13) 

Nustačius skolos beta, apskaičiuojamos skolinto kapitalo kainos esant skirtingoms kapitalo struktūroms: 

𝑟𝑑 =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑑(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)                                                            (14) 

Skolinto kapitalo kainos nustatymo metodika apima keletą žingsnių. Pirmiausia, turint skolos dalį 

kapitalo struktūroje ir metines palūkanų normas skaičiuojamos skolos betos pasirinktam laikotarpiui. Tada, 

naudojant tiesinės regresijos lygtis, modeliuojamos skolos betos, esant skirtingoms kapitalo struktūroms. 

Galiausiai skaičiuojama skolinto kapitalo kaina, esant skirtingoms kapitalo struktūroms. 

Antrasis etapas. Tikslinė kapitalo struktūra, kuri maksimizuotų įmonės EVA, gali būti ieškoma 

modeliuojant įvairius kapitalo struktūros derinius, pavyzdžiui, kas 5 proc.: nuosavas kapitalas 0 proc., skolintas – 

100 proc.; nuosavas kapitalas 5 proc., skolintas – 95 proc. ir t.t. Nustačius intervalą, kuriame yra kapitalo 

struktūra, maksimizuojanti įmonės EVA, gali būti ieškoma konkreti tikslinės kapitalo struktūros reikšmė 

pasirinktai įmonei. 

Trečiasis etapas. Turint visus kintamuosius, gali būti skaičiuojama WACC, kuriai apskaičiuoti reikalinga 

atskirų finansavimo šaltinių kaina, finansavimo dalys (komponentai) ir pelno mokesčio tarifas. Aleknevičienė 

(2009) pateikia tokią WACC išraišką: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

(𝐷+𝐸)
𝑟𝑒 +

𝐷

(𝐷+𝐸)
𝑟𝑑 = (1 − 𝐿)𝑟𝑒 + 𝐿(1 − 𝑇)𝑟𝑑                                                 (15) 

Nustatant įmonės skolinto kapitalo dalį ir vertinant kapitalo struktūrą, naudojamos kintamųjų D 

(įsiskolinimų rinkos vertės) ir E (nuosavybės rinkos vertės) vertės. WACC modelyje skaičiavimai atliekami 

darant prielaidą, kad balansinė suteiktų paskolų vertė atitinka rinkos vertę. 

Skolintas kapitalas yra pigesnis už nuosavą, tačiau didėjant skolinto kapitalo daliai įmonės kapitalo 

struktūroje, kartu didėja ir investuotojų pageidaujamas pelningumas – nuosavo kapitalo kaina – dėl patiriamos 

didesnės finansinės rizikos. Galima didžiausia skolinto kapitalo dalis visoje įmonės kapitalo struktūroje 

nebūtinai reikš galimą mažiausią WACC ir didžiausią EVA. Optimali kapitalo struktūra atspindės lūžio tašką, 

t.y. finansinį svertą, kuriam esant bus maksimizuojama EVA. 

Ketvirtasis etapas. Analizuojant įmonės balansą ir pajamų ataskaitą skaičiuojamas EVA rodiklis, kuris 

parodo turto ir veiklos valdymo efektyvumą, o per ilgą laiką – ir pelningą augimą. Įmonės kapitalo valdyme 

EVA rodiklis apibendrina įmonės veiklą ir konstatuoja įmonės ekonominį pelną arba nuostolį, įskaitant kapitalo 

kainą. Teigiama EVA rodiklio reikšmė parodo, kad įmonė sukuria pridėtinę vertę, neigiama – kad pridėtinė vertė 

nesukuriama, tačiau tai dar nereiškia, kad įmonė turėtų nutraukti veiklą. A. Damodaran (2012) pateikia EVA 

skaičiavimo formulę: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐼𝐶 × 𝑊𝐴𝐶𝐶                                                         (16) 

čia: NOPAT – veiklos pelnas atskaičiavus sumokėtą pelno mokestį, bet prieš mokant palūkanas; IC – investuoto 

kapitalo vertė. 

NOPAT skaičiavimas turint tik finansinės atskaitomybės duomenis kelia problemų, nes paprastai 

apskaitoje taikomas kaupimo principas, o EVA rodiklio skaičiavimo metodikoje reikia taikyti pinigų principą, 

todėl reikalinga NOPAT perskaičiuoti pagal pinigų principą. Stern (2004) išskiria šiuos dažniausiai 

pasitaikančius apskaitos iškraipymus: neįprasti pelnai ir nuostoliai (pagautė ir netekimai); tyrimų ir diegimų 

(R&D), reklamos ir kitos sąnaudos; atidėtieji mokesčiai; beviltiškų skolų ir kiti atidėjiniai (rezervai); prestižo 
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amortizacija; nuomos sąnaudos; LIFO atsargų apskaitos metodo rezervas; nusidėvėjimas; išankstiniai 

apmokėjimai; paramos ir kitos pajamos. Damodaran (2012) teigimu, skaičiuojant NOPAT pakanka atlikti tris 

korekcijas: veiklos nuomą įtraukti į skolas, tyrimų ir diegimų (R&D) išlaidas kapitalizuoti bei neįprastą pelną ar 

nuostolį (pagautę, netekimus) – eliminuoti. 

Damodaran (2012) pateikia ir kitą galimą EVA skaičiavimo formulę: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) × 𝐼𝐶                                                        (17) 

čia: ROIC – investuoto kapitalo pelningumas. 

EVA atspindi veiklos rezultatą, uždirbtą per tam tikrą laikotarpį, dažniausiai metus. Bet kurios verslo 

įmonės veikla planuojama begaliniam laikotarpiui. Stanton ir Seasholes (2005) siūlė begalinius pinigų srautus 

diskontuoti WACC, atsižvelgiant į įmonės augimo tempą g (WACC–g). Augimo tempas g priklauso nuo 

investuoto kapitalo pelningumo (ROIC) ir reinvestuojamo pelno normos (w): 

𝑔 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 × 𝑤                                                                                   (18) 

ROIC apskaičiuojamas prie nuosavo kapitalo pridėjus finansines skolas ir atėmus grynuosius pinigus. 

Reinvestuojamo pelno norma apskaičiuojama kaip grynųjų investicijų į ilgalaikį turtą ir nepiniginio grynojo 

apyvartinio kapitalo pokyčio santykis su pelnu iki atskaitant palūkanas, tačiau atskaičius pelno mokestį 

(Damodaran, 2012). 

Penktasis etapas. Apskaičiavus EVA visoms modeliuojamoms kapitalo struktūroms bus surandama 

kapitalo struktūra, kuriai esant maksimizuojama EVA. Maksimalus EVA rodiklis ilguoju laikotarpiu leidžia 

nustatyti optimalią (tikslinę) kapitalo struktūrą. 

 

Išvados 

 

1. Kapitalo struktūros valdymas yra aktualus, tačiau sudėtingas ir probleminis. Vienas iš įmonės vertės 

rodiklių, kurį skaičiuojant atsižvelgiama į kapitalo struktūrą ir kapitalo kainą – EVA. Siekiant minimizuoti 

įmonės kapitalo kainą, svarbu nustatyti tikslinę kapitalo struktūrą, kuri būtų pagrįsta EVA metodu. 

2. Nuosavo kapitalo kaina nustatoma pagal CAPM, kuris apima trijų kintamųjų apskaičiavimą: 

nerizikingo VVP pelningumo, laukiamo rinkos portfelio pelningumo ir įmonės beta koeficiento. Nerizikingas 

pelningumas nustatomas atsižvelgiant į ilgo laikotarpio (10 metų) VVP pelningumą, nes 10 metų laikotarpis 

tiksliau atspindi nerizikingo pelningumo jautrumą makroekonominiams pokyčiams. Laukiamas pelningumas 

skaičiuojamas, kaip pelningumo reikšmių per tam tikrą laikotarpį svertinis vidurkis. Beta koeficiento 

skaičiavimui reikalingi keletas žingsnių: apskaičiuojamos pasirinktos akcinės bendrovės nuosavybės betos pagal 

statistinius duomenis, tada skaičiuojama turto beta ir galiausiai, pagal sumodeliuotas kapitalo struktūras, 

apskaičiuojamos nuosavybės betos ir nuosavo kapitalo kainos. 

3. Skolinto kapitalo kaina priklauso nuo įmonės kapitalo struktūros, t.y. nuo finansinės ir verslo rizikos. 

Kuo įmonės finansinė ir verslo rizika didesnė, tuo brangiau kainuoja įmonei pasiskolinti lėšų, o kartu didėja 

nuosavo kapitalo kaina. Pagal modeliuojamas kapitalo struktūras skolinto kapitalo kaina gali būti nustatoma 

remiantis tokiais žingsniais: turint skolinto kapitalo dalį turte ir metines palūkanų normas skaičiuojamos skolos 

betos pasirinktam laikotarpiui; naudojant tiesinės regresijos lygtis modeliuojamos skolos betos ir skaičiuojama 

skolinto kapitalo kaina, esant skirtingoms kapitalo struktūroms; skaičiuojama vidutinė svertinė kapitalo kaina. 

4. WACC kintamieji yra nuosavo ir skolinto kapitalo kaina, modeliuojama kapitalo struktūra ir pelno 

mokesčio tarifas. Galima didžiausia skolinto kapitalo dalis visoje įmonės kapitalo struktūroje nebūtinai reikš 

galimą mažiausią WACC ir galimą didžiausią EVA reikšmę. Optimali kapitalo struktūra atspindės lūžio tašką, 

kuriame skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra maksimizuoja EVA. 

5. EVA rodiklis įmonės balansą ir pajamų ataskaitą apjungia į vieną trumpą pelno matavimo lentelę, 

kurioje parodomas veiklos ir turto valdymo efektyvumas, o per ilgą laiką – ir pelningas augimas. Pati EVA 

skaitinė reikšmė iš esmės nėra svarbus rodiklis. Kur kas svarbiau nustatyti, kaip ir kiek ji augs laike ir kaip 

atspindės bendrą įmonės augimą, todėl reikia skaičiuoti augimo tempą. EVA rodiklis kelia įvairių problemų. 

Svarbiausia jų – investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kapitalizavimas. 

6. Suradus maksimalią EVA reikšmę ilguoju laikotarpiu nustatoma optimali įmonės kapitalo struktūra. 
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Summary 

 

Company’s Capital Structure Formation Based on Economic Value Added: Theoretical Approach  

 

The main stakeholder goal is to increase they ownership value. EVA is one of the indicators to measure the 

achievement of goal. The capital cost is one of the most important EVA variables and it depends from the capital structure of 

company. The capital cost and EVA of company is changing during the changing of the capital structure. The search of the 

optimal capital structure is based on the EVA method and it is actual scientific and practical problem. The toll of the 

company search of the optimal theoretical capital structure is presented in the article. This tool consists from five stages: 

pricing methodology of equity and debt; modelling of capital structure; methodology for determining WACC; methodology 

for calculating EVA; determination of the optimal capital structure. Most frequent calculation problems of indicators and 

suggested possible solutions are presented at each stage.    

 

Mokslinio darbo vadovė: Prof. dr. V. Aleknevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ATSARGŲ VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMO ALGORITMAI 

PREKYBINĖJE IR PASLAUGŲ ĮMONĖJE 
 

Ilona Černiauskaitė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Atsargos įmonėse sudaro nemažą dalį investicijų, reikalingų pelningumui uždirbti, todėl yra vienas iš jo 

didinimo veiksnių. Siekdami padidinti pelningumą įmonės vadybininkai turi tiksliai nustatyti kada, kiek ir kaip 

dažnai atsargas reikia užsakyti, kad būtų patenkinti klientų poreikiai ir minimizuotos bendrosios jų valdymo 

išlaidos. Kuo daugiau pinigų investuojama į atsargas, tuo atsakingiau jas reikia valdyti. Tam, kad įmonė 

efektyviai valdytų atsargas, ji turi įdiegti tinkamą atsargų valdymo sistemą. 

Šiame straipsnyje pateikiama atsargų valdymo metodika taikant mišrią atsargų valdymo sistemą: 

ekonomiško užsakymo dydžio ir atsargų pristatymo reikiamu laiku. Ekonomiško užsakymo dydžio atsargų 

valdymo sistema pasirenkama tada, kai įmonė patiria santykinai dideles atsargų valdymo išlaidas ir/arba atsargų 

poreikis laike kinta nežymiai. Atsargų pristatymo reikiamu laiku sistema naudinga tada, kai įmonė iš anksto 

priima užsakymus konkrečioms paslaugoms atlikti, o jų atlikimui reikia įsigyti atsargų. Šiai sistemai įgyvendinti 

būtina sąlyga – patikimi tiekėjai ir santykinai nedidelis atstumas iki pirkėjo. 

Tyrimo tikslas – parengti atsargų valdymo sistemų diegimo algoritmus prekybinėje ir paslaugų 

įmonėje. 

Tyrimo objektas – atsargų valdymas prekybinėje ir paslaugų įmonėje. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Parengti ekonomiško užsakymo dydžio atsargų valdymo sistemos diegimo algoritmą. 

2. Parengti atsargų pristatymo reikiamu laiku sistemos diegimo algoritmą. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, 

lyginamoji analizė, grafinis vaizdavimas. 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Ekonomiško užsakymo dydžio sistema yra klasikinė. Daugiausia dėmesio skiriama užsakymo dydžiui ir 

užsakymo atnaujinimui. Pažangių informacinių technologijų dėka mažinamos užsakymų išlaidos. Ekonomiško 

užsakymo dydžio sistema pagrįsta daugeliu prielaidų, o visų jų buvimas netobuloje rinkoje – retas reiškinys, 

todėl šią sistemą sudėtinga pritaikyti praktikoje. Pristatymo reikiamu laiku (angl. Just-in-Time, JIT) atsargų 

valdymo sistema naudotina bet kokios rūšies gamybai. Jos esmė yra ta, kad atsargos turi būti pristatytos tuo 

metu, kada jų reikia konkrečiam gamybos procesui. 

Rekomenduojami penki etapai, padėsiantys įdiegti atsargų valdymo sistemą (Lileikienė ir 

Grigaliūnienė, 2014): 

Nustatyti atsargų vertę, nomenklatūrą ir atlikti jų kiekybinę analizę. 

Atlikti ABC analizę, t.y. identifikuoti A kategorijos pagrindines atsargas, mažiau svarbias B kategorijos 

ir antraeiles C kategorijos atsargas. 

Registruoti metodus ir procedūras, naudojamas įmonėje valdant atsargas, organizuoti atsargų apskaitos 

sistemą ir vertinimo kriterijų atranką. 

Įdiegti monitoringo sistemą, palyginti egzistuojančią ir reikalaujamą atsargų valdymo sistemas. 

Užtikrinti kontrolę. 

Atsargos – įšaldytos apyvartinės lėšos, todėl tikslinga nustatyti, kokios atsargos reikalingos, kad būtų 

patenkinti klientų poreikiai, bet kartu sumažintos ir išlaidos, susijusios su atsargų užsakymu, gabenimu ir 

sandėliavimu. Siekiant sudaryti atsargų valdymo išlaidų metodiką, atsargų išlaidas skirstomos į laikymo, 

užsakymo ir išsekimo, nes jos sudaro bendrąsias atsargų valdymo išlaidas, kurių reikės norint apskaičiuoti 

ekonomišką užsakymo dydį. Siekiant valdyti atsargas pirmiausiai būtina jas išanalizuoti. 

Laikymo išlaidas galima skirstyti į alternatyviąsias, tvarkymo, sandėliavimo ir rizikos (Aleknevičienė, 

2009). Alternatyvios atsargų išlaidos – metinė pinigų, kurie galėtų būti investuoti į kitą turtą, grąža. Jos priklauso 



77 

 

nuo laikomų atsargų kiekio ir įmonės investavimo alternatyvos. Atsargų tvarkymo išlaidos sudaro draudimo nuo 

gaisro, vagysčių, komercinio draudimo ir kitų rūšių įmokos, taip pat palūkanos, jei atsargoms įsigyti įmonė 

naudoja kreditą.  

Laikymo išlaidos gali būti kintamosios ir pastoviosios. Kintamosios laikymo išlaidos yra susumuojamos 

ir įvertinamos eurais. Jas padalinus iš vidutinių atsargų vertės, nustatomos laikymo išlaidos vienam atsargų eurui 

(Liu, Ridgway, 1995): 

TCCp = 
𝑇𝐶𝐶

𝐼 𝑥 𝑃
                                                                                        (1) 

čia:        TCCp – laikymo išlaidos vienam vidutinių atsargų eurui; 

TCC – atsargų laikymo išlaidos; 

I – vidutinis atsargų kiekis; 

P – atsargų kaina. 

Atsargų laikymo išlaidos didėja proporcingai vidutiniam laikomų atsargų dydžiui. Vidutinės atsargos 

apskaičiuojamos (Aleknevičienė, 2009): 

I = 
𝑄

2
 = 

𝑆/𝑁

2
                                                                                          (2) 

čia: Q – užsakymo dydis vienetais; 

S – pardavimai per metus vienetais; 

N – užsakymų skaičius per metus. 

Draustinės atsargos reikalingos tuo atveju, kai kinta paklausa ir pristatymo laikas. Tada reikia laikyti 

papildomų atsargų tam, kad būtų galima parduoti didesnį kiekį. Jei įmonė turi draustinių atsargų, tada vidutinės 

atsargos padidėja draustinių atsargų kiekiu. Draustinės atsargos apsaugo nuo galimų tiekimo sutrikimų ar 

didesnio medžiagų suvartojimo gavus papildomų užsakymų. Draustinių atsargų dydį galima nustatyti surinkus 

statistinius duomenis. Jos yra reikalingos tada, kai paklausa yra nepastovi, o užsakymo pristatymo laikas kinta 

(Kanet, Gorman ir Stosslein, 2010). 

Draustines atsargas galima apskaičiuoti (Maryam ir Masine, 2012):  

Ir = Z x σ x √𝐿𝑇                                                                                   (3) 

čia: Ir – draustinės atsargos; 

Z – standartinis nuokrypis, atitinkantis pasirinktą produktų lygį; 

σ – paklausos per pristatymo laiką standartinis nuokrypis; 

LT – pristatymo laikas dienomis. 

J. Žvinklys ir E. Vabalas (2001) siūlo draustines atsargas apskaičiuoti kaip sumą laiko, būtino skubiai 

trūkstamus išteklius užsakyti ir atgabenti. Tada draustinės atsargos bus apskaičiuojamos:  

 Qd = Vp x (t1 + t2 + t3 + t4)                                                                            (4) 

čia:        Qd – draustinės atsargos; 

Vp – vidutinė medžiagų sunaudojimo per parą norma; 

t1 – laikas, reikalingas pirkėjui skubiai užsakyti medžiagas (prekes) dienomis; 

t2 – laikas, reikalingas tiekėjui medžiagas (prekes) suorganizuoti išsiuntimui dienomis; 

t3 – medžiagos (prekės) gabenimo laikas dienomis; 

t4  – laikas medžiagoms (prekėms) priimti ir perduoti gaminti (parduoti) dienomis. 

Sandėliavimo išlaidos gali būti kintamosios ir pastoviosios. Nuosavų sandėlių išlaidos yra pastoviosios, 

tačiau, jei ir kinta, tai priklauso ne nuo atsargų kiekio konkrečiu momentu, bet nuo to, kiek atsargų „pereina“ per 

sandėlį. Kintamosios išlaidos yra priskiriamos prie atsargų laikymo išlaidų, pastoviosios – nesiejamos su 

atsargomis. Nuomojant sandėlius, nuomos mokestis priklauso ne nuo atsargų kiekio, o nuo nuomojamo ploto. 

Skaičiuojant ekonomišką užsakymo dydį pastoviosios sandėliavimo išlaidos, kaip ir kitos pastoviosios laikymo 

išlaidos, yra eliminuojamos.  

Rizikos išlaidos įvairiose įmonėse gali būti skirtingos. Rizikos išlaidoms gali būti priskiriama: 1) 

praradimo išlaidos, kurios gali atsirasti dėl vagysčių ar technologinių logistikos proceso priežasčių; 2) 

sugadinimo (apgadinimo) – kai atsargos sugadinamos perkrovimų ir transportavimo metu. Daugelio rizikos 

išlaidų negalima numatyti iš anksto, todėl jas sunku apskaičiuoti ir kartu panaudoti optimaliam atsargų dydžiui 

nustatyti. Tokiais atvejais tikslinga apskaičiuoti rizikos išlaidų dalį nuo alternatyviųjų atsargų valdymo išlaidų 

ilgu laikotarpiu, pavyzdžiui, per penkerius metus, ir šį koeficientą naudoti rizikos išlaidoms planuoti.  

Kaip teigia G. Kancerevyčius (2004), vadybininkai pirkimo, gamybos ir pardavimo skyriuose turi tam 

tikrą valdymo kontrolę atsargoms, tačiau jie neatsižvelgia į jų valdymą finansiniu aspektu. Gali būti nuperkama 

per daug žaliavų dėl siūlomos joms nuolaidos, tačiau atsargų laikymas turi būti subalansuotas – nei per daug, nei 

per mažai.  

G. Kancerevyčius (2004) nurodo tokią atsargų laikymo naudą: 

1. Nepriklausomai atlikti savo pirkimo, gamybos ir pardavimo veiklą. 

2. Pasinaudoti nuolaida perkant didelius kiekius ir nemažai sutaupyti. 

3. Spekuliuoti atsargomis – pirkti daugiau žaliavų laukiant kainų padidėjimo. 
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4. Sumažinti kaštus perkant didesnį kiekį, nes mažiau kainuoja užsakymas. 

5. Išvengti trūkumo, nes mažiau prarandama pardavimų, kai laikomos gatavų produktų atsargos. 

Užsakymo išlaidos, įtraukiamos skaičiuojant ekonomišką užsakymo dydį, atvirkščiai nei laikymo, turi 

būti pastoviosios. Jeigu įmonė patiria kintamųjų užsakymo išlaidų, jos turi būti eliminuojamos. 

M. Abbasi (2011) siūlo į atsargų užsakymo išlaidas įtraukti: 

 laiką, sugaištą užsakymo formai užpildyti; 

 laiką, praleistą registruojant užsakymą ir kitus dokumentus, taip pat ir bendravimą su tiekėju; 

 laiką tikrinant pristatytą užsakymą, t. y. prekių tikrinimas, važtaraščių tvarkymas, prekių 

iškrovimas į sandėlį; 

 skambučių telefonu, pašto ir kitos išlaidos; 

 pristatymo mokestis. 

Laikymo išlaidos atsargų vienetui yra kintančios, o užsakymo išlaidų dydis yra fiksuotas ir pastovus 

vienam užsakymui. Tokios prielaidos būtinos apskaičiuoti ekonomiškai pagrįstą atsargų užsakymo dydį. Metinės 

užsakymo išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę: 

TOC = F x N                                                                                   (5) 

čia: TOC – metinės atsargų užsakymo išlaidos; 

F – pastovios išlaidos atsargoms užsakyti ir gauti; 

N – užsakymų skaičius. 

Mažinti šias išlaidas galima stambinant užsakymus ir mažinant jų skaičių (Palšaitis, 2005). 

Laikant per mažai atsargų atsiranda tikimybė joms išsekti. V. Aleknevičienė (2009) pastebi, kad atsargų 

išsekimo išlaidos atsiranda tada, kai nesant atsargų sandėlyje įmonė negali patenkinti pirkėjų paklausos. Atsargų 

išsekimo išlaidas sudaro: 1) paprastų pardavimų vertė, kai pirkėjas perduoda užsakymą kitam gamintojui; 2) 

atidėtų pardavimų vertė, kai pirkėjas priverstas laukti, kol bus įvykdytas užsakymas. Tada gali susidaryti 

papildomos transportavimo ir sandėliavimo išlaidos dėl to, kad užsakymas negali būti įvykdytas per įprastus 

paskirstymo kanalus. 

Pagal R. Palšaitį (2005), šiuos nuostolius sunkiausia apskaičiuoti, bet jie neabejotinai yra labai svarbūs, 

kadangi susiję su klientais. Jei vadybininkams nesiseka suprasti šių nuostolių reikšmės, gali tekti laikyti didesnį 

nei klientams reikia atsargų kiekį, t.y. draustines atsargas. 

G. Kancerevyčiaus (2004) teigimu, išsekimo arba trūkumo išlaidas sunkiau prognozuoti negu užsakymo 

ir laikymo išlaidas, nes jos yra arba hipotetinės, arba priklausančios nuo kitų įvykių (pavyzdžiui, trūkumo 

atsiradimo momento). Didesnis laikomų atsargų kiekis reiškia mažesnes trūkumo išlaidas. Autorės nuomone, 

išsekimo išlaidas galima apskaičiuoti kaip bendrojo pelno praradimą: 

SC=P–CP                                                                                        (6) 

čia:   SC – išsekimo išlaidos; 

  P – pajamos, gautos pardavus prekę; 

   CP – prekės įsigijimo savikaina. 

Išsekimo išlaidos gali būti apskaičiuojamos pasitelkiant informaciją, kuria disponuoja pardavimų 

vadybininkai. Jie turėtų stebėti, kiek per konkretų laikotarpį, pavyzdžiui, mėnesį ar metus, buvo gauta atsargų 

užsakymų, kurių konkrečiu momentu negalėjo įvykdyti. Vadybininkai turėtų pateikti informaciją apie 

neįvykdytų užsakymų skaičių ir neparduotų prekių kiekį. Apskaitos tarnyba turėtų pateikti informaciją apie 

prekių kainas ir savikainą. 

Ekonomiško užsakymo kiekio (EOQ) modeliu galima numatyti užsakymo dydį vienetais. Tai leidžia 

sumažinti visumines atsargų valdymo išlaidas (sandėliavimo ir užsakymo) tokiose situacijose, kuriose paklausa 

ir pristatymo laikas tiksliai žinomas. EOQ apskaičiuojamas: 

EOQ =√
2𝐹𝑆

𝑇𝐶𝐶×𝑃
                                                                                       (7) 

čia:       EOQ užsakomų vienetų kiekis; 

F – pastoviosios išlaidos atsargoms užsakyti ir gauti; 

S – metinė produktų paklausa vienetais; 

TCC – metinės išlaidos atsargoms užsakyti ir gauti; 

P – vidutinė vieno atsargų vieneto kaina. 

Atsargų valdymo sistemų diegimo empiriniam tyrimui atlikti reikalinga sudaryti algoritmą (1 pav.). Šis 

algoritmas parengtas atsižvelgiant į ankstesnių mokslinių tyrimų analizę ir sintezę. 

Atsargų pristatymo reikiamu laiku koncepcijos esmę sudaro tai, kad medžiagų ir duomenų srautą, esantį 

įmonėje ir už jos ribų, yra būtina supaprastinti bei racionalizuoti ir teikti tokias paslaugas, už kurias klientai yra 

pasirengę mokėti (Lokman, 2000). Atsargos yra tiekiamos mažais kiekiais, o tiekėjai dažniausiai pasirenkami 

kuo arčiau bendrovės, taip pat iki minimumo sumažinant į atsargas investuojamas lėšas. Tokiu būdu yra 

išvengiama sandėliavimo ar atsargų senėjimo išlaidų (Lebasque ir Jost, 2007). 

Atsargų pristatymo reikiamu laiku sistemoje svarbu turėti patikimus tiekėjus, nes kitu atveju gali iškilti 

grėsmė didėti atsargų išsekimo išlaidoms. H. Younies, B. Barhem ir C.E. Hsu (2007) pabrėžia, kad sėkminga 
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„kaip tik laiku“ gamybos pradžia priklauso nuo klientų poreikių ir kelių bendradarbiaujančių ir patikimų tiekėjų. 

Taigi, būtina atlikti potencialių tiekėjų vertinimą ir atrinkti tik tuos tiekėjus, kurie sugeba aprūpinti atsargomis 

tada, kai reikia (kai pirkėjas pateikia užsakymą). Šioje sistemoje gamyba vyksta mažais kiekiais, todėl 

pasirenkant tiekėjus reikia atsižvelgti ir į tai, ar jie sugebės įvykdyti dažnus atsargų pristatymus. Šios atrankos 

privalumas įmonei yra tas, kad būtų sumažinamas sandėliuojamų atsargų kiekis ir išlaidos, t.y. investicijos į 

atsargas. 

Apibendrinus T. Polito ir K. Watson (2006), C. McWatters, J. Zimmerman ir D. Morse (2008) 

požiūrius, pagrindiniai atsargų pristatymo reikiamu laiku filosofijos pranašumai yra šie: 

 gamybos ciklo sutrumpinimas; 

 produktas gaminimas tik tada, kai jį užsako klientas; 

 įprastų atsargų sumažinimas arba pašalinimas; 

 produkcijos kokybės gerinimas; 

 produktas pateikimas klientui laiku. 

 

Atsargų nomenklatūros ir įsigijimo vertės 

nustatymas

Atsargų grupavimas į kategorijas naudojant ABC 

analizę

Labai svarbios 

atsargos (A)
Vidutiškai svarbios 

atsargos (B)

Nesvarbios 

atsargos (C)

Atsargų vertė

Metodų ir procedūrų, naudojamų 

valdant atsargas, registravimas

Metinių atsargų valdymo išlaidų 

apskaičiavimas

Apskaičiuojamos

Neapskaičiuojamos

Apskaičiuojamos, 

tačiau negali būti 

įtraukiamos į modelį

Diegiamos 

inovacijos 

apribojimai
EOQ nustatymas

Atsargų valdymo išlaidų pagal EOQ arba 

koreguotą EOQ apskaičiavimas

Atsargų valdymo išlaidų pagal faktinį 

atsargų kiekį apskaičiavimas

Išlaidos pagal

koreguotą EOQ

Inovacijos nediegti Inovaciją diegti

Didelė

Vidutinė

Maža

Draustinės 

atsargos

Ne Reikalingos

EOQ koregavimas

Didesnės Mažesnės

 

 

1 pav. Ekonomiško užsakymo dydžio atsargų valdymo sistemos diegimo algoritmas (sudaryta autorės) 
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Kiekviena organizacija yra unikali ir turi savo tikslų bei metodų jiems pasiekti. Kaip buvo minėta 

anksčiau, atsargų valdymo sistemų diegimo empiriniam tyrimui atlikti reikalinga sudaryti algoritmą. Algoritmas 

sudarytas ne tik ekonomiško užsakymo dydžiui, bet ir atsargų pristatymo reikiamu laiku sistemai (2 pav.). 

Atsargų reikiamu laiku (JIT) įsigijimo vertės 

vienam kliento užsakymui nustatymas

Patikimų tiekėjų atranka, vertinimas ir 

pasirinkimas

Tiekėjas

Tinkamas

Netinkamas

Transportavimo paslaugų pasirinkimas

Atsarginių dalių laikymo, užsakymo ir išsekimo 

išlaidų apskaičiavimas taikant atsargų užsakymo 

reikiamu laiku sistemą

Išlaidos

pagal

JIT

Inovacijos nediegti Inovaciją diegti

Didesnės Mažesnės

Atsarginių dalių laikymo, užsakymo ir išsekimo 

išlaidų apskaičiavimas pagal faktinį atsargų kiekį

 

2 pav. Atsargų reikiamu laiku valdymo sistemos diegimo algoritmas (sudaryta autorės) 

 

Diegiamos inovacijos prekybinėje ir paslaugų įmonėje – mišrios atsargų valdymo sistemos – 

ekonominis efektas gali būti nustatomas skaičiuojant bendrųjų atsargų valdymo išlaidų skirtumą tarp išlaidų, 

kurias įmonė patiria įsigydama ir laikydama konkretų atsargų kiekį ir išlaidų, kurias patiria užsakydama atsargas 

pagal EOQ.Apskaičiuoti atsargų valdymo sistemų diegimo ekonominį efektyvumą yra sudėtinga dėl to, kad jis 

susijęs su nauda ir išlaidomis, ir dažniausiai apskaičiuojamas kaip jų santykis, o valdant atsargas susiduriama 

tiek su eksplicitinėmis išlaidomis, tiek su implicitinėmis išlaidomis arba kaštais. Eksplicitinės išlaidos – įmonės 

buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos išlaidos. Implicitinės išlaidos arba kaštai – išteklių naudojimo kaštai, 

matuojami pajamomis, kurias būtų galima gauti naudojant tuos išteklius kitu, geriausiu, būdu, arba kitaip tariant, 

prarasta nauda, pasirinkus vieną variantą ir atmetus kitus. Šie kaštai siejami su prarasta įmonės galimybe 

naudojant nuosavus išteklius, išskyrus pinigus. Implicitinėms išlaidoms arba kaštams, valdant atsargas kaip 

vieną svarbiausių įmonės išteklių, priskiriamos alternatyviosios, rizikos ir išsekimo išlaidos. 

 

Išvados 

 

1. Ekonomiško užsakymo dydžio atsargų valdymo sistema pasirenkama tada, kai įmonė patiria santykinai 

dideles atsargų valdymo išlaidas ir/arba atsargų poreikis laike kinta nežymiai. Atsargų pristatymo reikiamu laiku 

sistema naudinga tada, kai įmonė iš anksto priima užsakymus konkrečioms paslaugoms atlikti, o jų atlikimui 

reikia įsigyti atsargų. Šiai sistemai įgyvendinti būtina sąlyga – patikimi tiekėjai ir santykinai nedidelis atstumas 

iki pirkėjo. 

2. Norint apskaičiuoti ekonomišką atsargų užsakymo dydį būtina įvertinti atsargų laikymo, užsakymo ir 

išsekimo išlaidas. Dalies šių išlaidų, pavyzdžiui alternatyviųjų, rizikos ir išsekimo, įmonės neskaičiuoja. Kitos 

išlaidos yra įtraukiamos į bendrus veiklos sąnaudų straipsnius, todėl finansinėse ataskaitose neatsispindi. Jeigu 

įmonė nori efektyviai valdyti atsargas, ji turi šias išlaidas apskaičiuoti ir faktines palyginti su nustatytomis pagal 

EOQ. Parengtas ekonomiško užsakymo dydžio atsargų valdymo sistemos diegimo algoritmas leidžia pagrįsti 

diegiamos inovacijos sprendimą. 

3. Diegiant atsargų pristatymo reikiamu laiku valdymo sistemą pirmiausiai turi būti nustatoma atsargų įsigijimo 

vertė vienam kliento užsakymui. Tada iš visų patikimų tiekėjų pasirenkamas tinkamiausias pagal atsargų 

kokybės, atstumo iki pirkėjo ir įsipareigojimų vykdymo kriterijus. Kitas etapas – transportavimo paslaugų 

pasirinkimas. Apskaičiavus bendrąsias atsargų valdymo išlaidas, patiriamas įdiegus atsargų pristatymo reikiamu 

laiku valdymo sistemą, ir jas palyginus su faktiškai patiriamomis išlaidomis vienam kliento užsakymui, gali būti 

priimtas pagrįstas sprendimas dėl šios sistemos diegimo prekybinėje ir paslaugų įmonėje. 
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Summary 

 

ALGORITHMS OF INVENTORY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE COMMERCIAL AND SERVICE 

COMPANY 

 

Inventory represents a substantial part of the investment in the companies, so it is one of the factors influencing on 

the profitability and efficiency. In order to increase the profitability, the managers have to determine when, how many and 

how often the inventory must be ordered meeting the needs of customers and minimizing total management costs. Effective 

management of inventory in a company requires an appropriate management system. 

Economic ordering quantity management system is chosen when a company suffers relatively high costs of inventory 

management and/or the need for inventory in time varies slightly. In order to determine the economic ordering quantity it is 

necessary to calculate carrying, ordering and stock-out costs. Just-in-time system is useful when a company accepts orders in 

advance to perform specific services, and for this purpose have to buy inventory. Reliable suppliers and relatively short 

distance to the customer are the most important criterions for the implementation of this system. 

The algorithms of economic ordering quantity management system and just-in-time system are presented in the article. 

These algorithms allow evaluating the efficiency of inventory management systems in a commercial and service company. 
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VALUATION OF COMPANIES’ USING MULTIPLES: THEORETICAL 

APPROACH 
 

Perpetue Weunde Eneza 

Aleksandras Stulginskis University 

 

Introduction 

 

Method of multiples is the most popular used in valuation of the companies. This method is based on 

the price at which comparable companies are traded on the market. There are many multiples used in valuation, 

and we face a problem of choosing multiples to use in valuation.  

Financial markets worldwide are experiencing a boom in major transactions on participatory assets in 

the companies. Indeed, company mergers and absorptions through tender offers, sales and exchange events are 

becoming more frequent. This proliferation has increased view with the phenomena of financial innovation and 

globalization of markets. When companies object of these transactions are listed, the price at which the 

transaction was concluded, is often different from the market price. When these companies are not listed, 

stakeholders do not have to set a reference price their exchange. Therefore, there is a question of the 

determination of a price reflecting the true value of the company. 

To address this need benchmarks for value, more valuation methods have been developed. “The 

theoretical emphasis usually focuses on discounted cash flow (DCF) and residual income valuation (RIV) 

models. These models, however, are often cumbersome to use and sensitive to various assumptions” (Schreiner, 

2007). “Time is money” in business or, stated alternatively, that “time is an expensive and limited commodity” is 

one of the principal reasons for relative valuation methods (Ferris and Pettit, 2013). For that, the practitioners are 

looking to the method of multiples. 

The object of the research is value of a company. The aim of this article is looking into some of the 

variations of the multiples and problems of valuation using them, to prepare the methodology of companies’ 

valuation using multiples, which allows to choose the right multiples for valuation of the companies. The 

methodology was developed for the companies in engineering and construction industry. 

Apart from introduction and conclusion, 5 steps in preparing of the methodology are presented in the 

article: 1) how to select and calculate the relevant multiples for valuation, 2) how to select comparable and peer 

group companies, 3) how to calculate the multiples of comparable companies, 4) how to determine the value of 

peer group companies using multiples, 5) how to calculate the evaluation errors and to choose the right 

multiples. 

The research methods: logical analysis and synthesis and comparable method. 

 

Results 

 

Relative valuation or method of multiples involves valuing an asset based upon how similar assets are 

priced in the market (Damodaran, 2006). That means that you value a company by looking how the market is 

pricing other companies just like it. This method is based on the price at which comparable companies are traded 

on the market. 

To determine the fair value of companies using multiples we have to follow the steps presented in the 

Figure 1. 

The first step in preparing the comparable company analysis is to select the right multiples. There are 

many multiples used in relative valuation and the choice of multiples to use in valuation depends to the nature of 

the activities of the companies to be evaluated. According to Fernandez (2001), price earnings ratio, the 

enterprise to EBITDA ratio and the enterprise to sales ratio are the most used multiples for valuing engineering 

and construction industry companies. However, the further (empirical research) will be made in the Baltic 

Exchange Market which is less liquid and efficient comparable with other exchange markets in the world. 

Previously researches were done in more liquid and efficient markets, so it is make sense to use more multiples 

for valuation in order to choose the right multiple or multiples for the companies quoted in the Baltic Exchange 

Market. The second step in determination of the fair value using multiples is choosing the best definition of 
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comparable firms. According to relative valuation method, we should define comparable companies quoted on 

the stock market (Tabara and Vasiliu, 2011). In this master thesis we select companies in the same industry with 

similar ROE as comparable companies. After selecting our sample of comparable companies (peer group), we 

are going to calculate multiples for each company on the sample and the average is computed and the final step 

is the determination of the fair value of selected companies. 

 

Selection and Calculation of Relevant Multiples for Valuation

Selection of Comparable and Peer Group Companies

Calculation of Comparable Group Companies’ Multiples

Estimation of Peer Group Multiples

Calculation of Evaluation Errors and Choosing the Right Multiples

Assumptions and Limitations of the Research and Directions for Future 

Research
 

 

Figure 1. The Main Steps of Companies’ Valuation using Multiples 

 

Selection and calculation of relevant multiples for valuation. There are various types of multiples that 

can be used in valuation: earnings multiples, book value multiples, revenue multiples, sector-specific multiples. 

The multiples commonly used in the relative valuation method are earnings multiples, book value multiples and 

revenue multiples (Damodaran, 2012). 

The choice of multiples to be used in a study is done according to the nature of the activities of 

companies to be evaluated. In the case of companies in engineering and construction industry P/E ratio, 

EV/EBITDA ratio and EV/S ratio are the most commonly used (Fernandez, 2001). 

The price-earnings multiple (P/E) is the most widely used and misused of all multiples (Damodaran, 

2012). The price/earnings multiple is calculated by dividing the price of the equity today by earnings per share 

(Nordin, 2008). It can be expressed as: 

 
EPS

0P
E/P   (1) 

The EPS represents the portion of a company's earnings, net of taxes and preferred stock dividends; 

those are allocated to each share of common stock. Earnings per share are always reported on the Income 

Statement. It can be calculated in the following formula: 

 
n

NI
EPS   (2) 

where: NI – net income; 

 n – number of outstanding shares. 

The net income and the total number of shares outstanding are usually quarterly or annually. In this 

research the annual net income will be used. Net income can be found on the company’s income statement and 

the number of outstanding shares on the company’s balance sheet. The number of shares outstanding can 

fluctuate, a weighted average is typically used (Besley and Brigham, 2006). 
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Other multiple widely used in valuation are the enterprise value to EBITDA. The enterprise value (EV) 

to EBITDA multiple is the enterprise multiple as one measure of relative firm valuation. It is calculated as the 

enterprise value divided by earnings before interest, taxes, depreciation and amortization: 

 EBITDA/EV  (3) 

The enterprise value to sales ratio (EV/S) is defined as the market value of the company, including equity 

and debt, divided by the sales of the company (Bhojraj and Lee, 2002).  Like in the enterprise value to EBITDA, 

the numerator of the enterprise value to sales ratio is the enterprise that is calculated in the Formula 2. The 

second variable of EV/S multiple is the revenue that a company derives from the sale of its products. This is 

distinguished from sources of revenue like interest income, investments, and others. A company records its sales 

on an income statement. 

Selection of comparable and peer group companies. Selection of comparable companies is an important 

step of valuation of companies using multiples. To find relevant companies is very important in several 

situations, for example, in equity valuation for publicly traded firms using financial ratios (Liu et al., 2002), as 

well as for not publicly traded ones. The identification of the set of comparable companies remains a big 

challenge as there are not clone companies. Some rules are defined to select the sample of comparable 

companies.  

A. Damodaran (2012) concluded that a comparable firm is that firms in the same sector have similar 

risk, growth, and cash flow profiles and therefore can be compared with much more legitimacy. In this article we 

follow C. F. Goh et al (2015) and Minjina (2009) who consider industry membership and return on equity (ROE) 

as criteria of selection of comparable companies. 

Following C. F. Goh et al (2015), we classified comparable firms into four groups which are: the 

average ROE of the firm is less than 5% as the first group; firms’ average ROE is greater than 5% but less than 

10% as the second group; firms’ average ROE is more than 10% but less than 15% as the third group; the firms’ 

average ROE is greater than 15% as the last group. This classification will produce better comparable firms 

based on the profitability growth rate. 

Calculation of comparable group companies’ multiples. After gathering all the market value variables 

and the value driver measures for all the elements of the peer group, it is possible to calculate the multiples for 

each peer. It is necessary to use statistical method in this stage. According to Schreiner (2007), the harmonic 

mean represents a better solution to this problem. Harmonic mean gives equal weight to each data point 

compared with the arithmetic average that puts more emphasis on large values. This mean is calculates as 

follows: 
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  (4) 

Both median and harmonic mean will be calculated for aggregating the multiples of comparable 

companies into single multiple in order to make it relevant for valuation of peer group companies. 

Valuing of the peer group companies’ using multiples. Following I. Dittaman and E. 

Maug (2002), we consider the financial ratio 𝒙𝒊 of the market value company noted by 

MVi to the base Bi where the base is earnings per share, EBITDA and sales (revenues) 

in our case, so that: 
 iB/iMVix   (5) 

The estimation of the peer group multiple leads to estimate the market value of the company being 

valued, for which a set of comparable companies. It is necessary to use statistical method in this stage. Some 

empirical researches like Cheng and McNamara (2000) and Yee (2004) suggest averaging different multiples in 

order to improve valuation accuracy. We have to average financial ratio across all comparable companies and 

multiply it by the base 𝐵𝑗  so the estimate market value of a company: 

 jBjxjMV   (6) 

Calculation of Evaluation Errors and Choosing the Right Multiples. According to I. Dittmann and L. 

Maug (2008), there are two error measures are commonly used in the literature on company valuation which are 

percentage error and the logarithmic error. The percentage error is calculated as following: 
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The logarithmic error is calculated as following: 
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Percentage errors generate a positive bias for most multiples (Dittaman and Maug, 2008). For this 

reason logarithmic error is the most used in valuation. 

The aim of the further research will be to determine the fair value of the companies in engineering and 

construction industry using multiples and choose the right multiples for valuation. In this case the determination 

of the companies’ value will be compared to the quoted stock price using P/E multiple, the enterprise value in 

the case EV / S multiple and EV / BITDA multiple. The multiple that will determine the fair value of the target 

company with smallest value in term of error will be consider as the right multiple. 

 

Conclusions 

 

1. Valuing companies using multiples is a process of determination of the target company value based by 

looking how other similar companies are priced on the market. The process of companies’ valuation under 

study has to follow a methodology. The first stage of the process is to select and to calculate the relevant 

multiples for valuation. This step is not easy to do because there are many common multiples used in relative 

valuation. Preparing the methodology we choose and calculate P/E, EV/S and EV/EBITDA multiples as the 

appropriate multiples to use for the companies in engineering and construction industry.  

2. Selection of comparable companies is the second step of the process. To select comparable companies 

requires following some criteria. We use industry membership and ROE as criteria of selection in this article. 

3. After to select the set of comparable companies, we have to estimate the peer group multiple. This step helps 

to estimate the market value. For doing that, we are going to use the harmonic mean as an appropriate 

statistic estimator. Like valuation of company is a determination of the company’s value, the final step of the 

process is calculation of errors. The logarithmic error is an appropriate measure comparing to the percentage 

error. The multiple that will determine the fair value of the target company with small value in term of error 

will be consider as the right multiple. 

 

Santrauka 

 

Biržoje listinguojamų įmonių rinkos vertė dėl rinkų neefektyvumo neatitinka jų tikrosios vertės, kuria turi vykti 

sandoriai. Įmonių tikrajai vertei nustatyti gali būti naudojamas diskontuotų pinigų srautų arba palyginimo metodas. Taikant 

palyginimo metodą pasitelkiami įvairūs daugikliai, iš kurių dažniausiai pasirenkami pelno, vertės ir pajamų. Ankstesni 

moksliniai tyrimai parodė, kad daugiklių pasirinkimas priklauso nuo pramonės šakos, kurioje įmonės veikia. Pavyzdžiui, 

nustatant statybos ir inžinerijos pramonės šakoje veikiančių įmonių vertę tinkamiausi daugikliai yra P/E, EV/S ir 

EV/EBITDA. 

Palyginamųjų įmonių pasirinkimas sukelia problemų, nes rinkoje nėra identiškų įmonių, todėl jos turi būti 

pasirenkamos pagal tam tikrus kriterijus. Dažniausiai pasitelkiamas pramonės šakos ir ROE kriterijus. Nustatant vertę 

tinkamiausias yra hormoninis vidurkis, o nustatant daugiklių tinkamumą – logaritminė paklaida. 
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ĮMONĖS VERTE GRĮSTA APYVARTINIO KAPITALO VALDYMO 

METODIKA 
 

Eligijus Kanapka 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai padeda valdyti įmonės veiklos riziką ir padidinti įmonės 

pelningumą. Efektyviai valdant grynąjį apyvartinį kapitalą gali būti pasiekiama didesnė įmonės vertė ir gaunama 

didesnė nauda įmonės savininkams (Almeida, Eid, 2014). Laikant per didelį apyvartinio kapitalo lygį, pinigai 

būna tiesiog užrakinami apyvartiniame kapitale (Deloof, 2003), todėl investicijos į apyvartinį kapitalą gali 

trukdyti įmonėms pasinaudoti vertę kuriančiais projektais (Baños-Caballero ir kt., 2013). Moksliniu požiūriu šią 

problemą analizavo Kieschnick (2013), Autukaitė ir Molay (2014), Wasiuzzman (2015). Praktinio problemos 

sprendimo ieškojo Poirters (2004), Michalski (2009). Aktas ir kt. (2014) padarytos išvados pažymi, kad įmonių 

vadovai turėtų vengti laikyti didelių pinigų kiekių ir siektų nusistatyti optimalų apyvartinio kapitalo lygį.  

Jei būtų galima kiekybiškai išreikšti kaip skirtingi apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai paveiks 

įmonės vertę, tuomet taip pat galima ir identifikuoti, kurie apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai ir siektini 

rodikliai yra efektyviausi. 

Tyrimo objektas – grynojo apyvartinio kapitalo valdymas. 

Tyrimo tikslas –  sudaryti įmonės grynojo apyvartinio kapitalo valdymo sprendimų, nukreiptų į įmonės 

vertės didinimą, metodiką. 

Tyrimo metodai. Tikslui pasiekti atlikta mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių analizė ir sintezė, 

taikomas apibendrinimas, grafinis vaizdavimas. 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Mokslinėje literatūroje egzistuoja grynojo apyvartinio kapitalo valdymo nukreipto į įmonės vertę 

metodikų trūkumas. Vieni autoriai linkę atsižvelgti į prognozuojamą apyvartinio kapitalo lygį, kad nustatytų 

įmonės vertę (Damodaran, 2012), tačiau metodika neįvertina kaip vertė keisis pasirenkant skirtingus apyvartinio 

kapitalo valdymo sprendimus, kurie leistų kontroliuoti vertę. Kiti autoriai siūlo metodus nustatyti atskirų 

apyvartinio kapitalo dalių vertę, pavyzdžiui atsargų (Michalski, 2009), bet tokia metodika neatsižvelgia į visą 

grynojo apyvartinio kapitalo poveikį įmonės vertei. Poirters (2004) taikyta metodika, kaip ir aktualu, siekia 

įvertinti grynojo apyvartinio kapitalo poveikį įmonė vertei atsižvelgiant į skirtingus apyvartinio kapitalo 

valdymo sprendimus, vis tik dėl konfidencialumo išsami skaičiavimų detalizacija nepateikiama. Straipsnio 

autoriaus siūloma metodika apima visą apyvartinį kapitalą ir siekia, kad ja pasinaudojęs įmonės finansų vadovas 

galėtų įvertinti skirtingų apyvartinio kapitalo valdymo sprendimų įtaką atsargų, mokėtinų ir gautinų sumų vertei, 

taip pat įmonės vertei. Įvertinus apyvartinio kapitalo sprendimų įtaką būtų identifikuojama, kuriuos valdymo 

sprendimus įgyvendinus bus pasiektas geriausias įmonei apyvartinio kapitalo lygis ir gauta didžiausia įmonės 

vertė. 

Apyvartinio kapitalo valdymo sprendimams priimti grynasis apyvartinis kapitalas ir apyvartinio 

kapitalo dalys dažniausiai yra išreiškiamos apyvartumu dienomis. Tuomet grynasis apyvartinis kapitalas įgauna 

pinigų apyvartos ciklo išraišką. Trumpėjant įmonės pinigų apyvartos ciklui grynojo apyvartinio kapitalo 

sumažėjimas didina įmonės vertę iki tam tikros ribos. Damodaran (2012) išskyrė tris veiksnius veikiančius 

investicijas į grynąjį apyvartinį kapitalą: likvidumo rizikos efektas, veiklos efektas ir pinigų srautų efektas. Šie 

veiksniai per apyvartinio kapitalo valdymo sprendimus gali turėti dvejopą poveikį įmonės tikrosios vertės 

apskaičiavimui. 

Likvidumo rizika priklauso nuo priėjimo prie išorinių finansavimo šaltinių, ekonominės aplinkos, 

ateities pinigų srautų nepastovumo. Jei pinigų apyvartos ciklas krenta tuomet likvidumas didėja dėl didėjančių 

galimybių padengti įsipareigojimus, todėl turėtų mažėti rizikos premija. Dėl sumažėjusios rizikos premijos 

sumažėja ir įmonės kapitalo kaina. 
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Veiklos efektas apibrėžia nuolatinius mainus dėl patiriamos naudos. Šio efekto poveikis  atsispindi 

pardavimų augimo tempo pokytyje ir bendrajame pelningume. Sumažinus atsargas bus patiriamos mažesnės 

sandėliavimo išlaidos, tačiau per mažas atsargų lygis padidins riziką prarasti pardavimus ir gauti mažesnį pelną.  

Pinigų srautų efektas priklauso nuo to kiek reikia investuoti į apyvartinį kapitalą. Investicijų į apyvartinį 

kapitalą mažinimas gali išlaisvinti laisvus pinigų srautus. Bet ne visos apyvartinio kapitalo dalys turi tokį patį 

poveikį pinigų srautams. Atsargų padidėjimas turės didesnį neigiamą poveikį pinigų srautams, nei toks pats 

gautinų sumų padidėjimas, nes atsargų padidėjimas sukurs papildomas sandėliavimo ir administravimo išlaidas, 

kurios paveiks pinigų srautus iš įmonės veiklos. 

Visi veiksniai kartu veikia investicijų į optimalų apyvartinį kapitalą sprendimą (Poirters, 2004). 

Vadovai turėtų atsižvelgti ne į vieną veiksnį, bet į bendrą jų poveikį įmonei. 1 paveiksle pateikiama kaip 

konservatyvūs, nuosaikūs ar agresyvūs apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai per minėtus veiksnius gali 

paveikti įmonės vertę. 

Valdymo sprendimai 

   

Veiksnys 

 

Poveikis 

 

Įmonės vertė 

         
Konservatyvūs sprendimai 

 

Pinigų 

apyvartos 
ciklas 

didėja 

  Likvidumo rizika   Likvidumas mažėja,   
Mažėja (-) 

  

 
   

 

Kapitalo kaina didėja 

 Didinti gautinas sumas 

 
 

     Didinti atsargas     Veiklos efektas   Sandėliavimo išlaidos didėja   
Mažėja (-) 

Mažinti mokėtinas sumas 

 

 

Pinigų srautų 

efektas 

 

Neigiamas poveikis 

 
        Nuosaikūs sprendimai     Veiklos efektas   Neprarandami pardavimai   

Didėja (+) 
  

 

 

Pinigų srautų 

efektas 

 

Teigiamas poveikis 

 Didinti/mažinti gautinas sumas 

        Didinti/mažinti atsargas   

Pinigų 

apyvartos 

ciklas 
trumpėja 

  Likvidumo rizika   Likvidumas didėja,   
Didėja (+) 

Mažinti/didinti mokėtinas sumas 

 
   

 
Kapitalo kaina mažėja 

 
        

Agresyvūs sprendimai     Veiklos efektas   Sandėliavimo išlaidos mažėja   
Didėja (+) 

  
 

 

Pinigų srautų 

efektas 
 

Teigiamas poveikis 
 Mažinti gautinas sumas 

 
 

     Mažinti atsargas 

 

  Veiklos efektas   Augimo tempas lėtėja   
Mažėja (-) 

Didinti mokėtinas sumas 

 

 
Pinigų srautų 
efektas 

 

Neigiamas poveikis 

 1 pav. Valdymo sprendimų ryšys su įmonės verte (sudaryta autoriaus) 

Įmonės vertės nustatymo procesas ir apyvartinio kapitalo valdymo sprendimų priėmimo eiga 

apjungiama į nuoseklų apyvartinio kapitalo valdymo sprendimų nukreiptų į įmonės vertės didinimą procesą. 

Atsakant į pagrindinį tyrimo tikslą parengta apyvartinio kapitalo valdymo metodika, kurią sudaro 6 etapai. 2 

paveiksle pateikiama straipsnio autoriaus siūloma metodika. 

Aplinkos analizė. Šiame etape atliekamas įmonės galimybių pasinaudoti išoriniais finansavimo 

šaltiniais įvertinimas. Apskaičiuojami tokie rodikliai kaip vidutinis rinkos apyvartinio kapitalo lygis pardavimo 

pajamose, vidutinis EBITDA pelningumas, apyvartinio kapitalo lygis turte, mokėtinų sumų lygis skolose, 

atsižvelgiama į taikoma turto finansavimo politiką. Rinkos sektoriaus rodikliai palyginami su įmonės rodikliais 

siekiant įvertinti kokius apyvartinio kapitalo valdymo sprendimus yra priėmusios kitos įmonės.  
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2 pav. Į įmonės vertę nukreipta apyvartinio kapitalo valdymo metodika (sudaryta autoriaus) 

Apyvartinių kapitalo rodiklių įvertinimas. Apskaičiuojamas atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų 

apyvartumas dienomis. Išvedamas pinigų apyvartos ciklo rodiklis. Siekiant išlaisvinti lėšas iš investuoto grynojo 

apyvartinio kapitalo ir padidinti įmonės vertę reikia įgyvendinti apyvartinio kapitalo valdymo sprendimus, kurie 

trumpintų pinigų apyvartos ciklą. 

Įmonės vertės nustatymas. Diskontuotų pinigų srautų metodu, pagal esamos situacijos rodiklius, 

apskaičiuojama įmonės tikroji vertė. Įmonės tikrosios vertės apskaičiavimas naudingas siekiant įvertinti ar 

įmonės akcijos rinkoje yra pakankamai įvertintos, taip pat kiekybiškai išreikšti apyvartinio kapitalo valdymo 

sprendimų poveikį įmonės vertei.  

Apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai. Šiame žingsnyje priimami apyvartinio kapitalo valdymo 

sprendimai. Kadangi visos grynojo apyvartinio kapitalo dalys yra susijusios, vieno rodiklio pokytis gali paveikti 

kito rodiklio reikšmę. 

Atsargų valdymas nukreiptas į įmonės vertę 

Įmonės turi pilną atsargų valdymo kontrolę, todėl pirmiausiai reikėtų įvertinti ar investicijos į atsargas 

sukuria vertę.  Į atsargas investuojama suma gali būti įvertinama atsižvelgiant į ekonominį ar produkcijos 

užsakymo modelį (Michalski, 2009). Įvertinti kokį poveikį įmonės vertei turės atsargų lygio keitimas galima, 

lyginant apskaičiuotą atsargų lygį su praėjusio laikotarpio atsargų lygiu. 

Gautinų sumų valdymas nukreiptas į įmonės vertę 

Įmonės vertę galima padidinti sumažinus gautinas sumas. Siekiant sumažinti gautinas sumas 

pirmiausiai reikėtų skirti dėmesį vėluojančių atsiskaitymų kontrolei. Kai surinkta didžioji vėluojančių 

atsiskaitymų dalis pereinama prie apmokėjimo terminų klientams trumpinimo. Nusistačius kokį atsargų 

apyvartumo lygį planuojama pasiekti įvertinama koks bus gautinų sumų pokytis, kuris turės poveikį įmonės 

vertei. Rodiklis apskaičiuojamas lyginant prognozuojamą gautinų sumų lygį su praėjusio laikotarpio gautinų 

sumų lygiu.                                             

Mokėtinų sumų valdymas nukreiptas į įmonės vertę 

Pinigų apyvartos ciklą trumpina ilgesnis mokėtinų sumų apyvartumas. Reikia įvertinti esamą situaciją ir 

atsižvelgti ar neatsiskaitome tiekėjams anksčiau, nei mums leidžia tarpusavio sutarties sąlygos. Jei atsiskaitoma 

laiku, įmonės vadovai gali palaikyti ilgesnį apmokėjimo terminą sutardami su tiekėjais dėl geresnių apmokėjimo 

sąlygų.  

Kitas būdas padidinti mokėtinas sumas yra užtęsti apmokėjimo terminą, tačiau tai gali apsunkinti 

bendradarbiavimą su tiekėjais, žaliavos gali vėluoti, delspinigiai už neatsiskaitymą laiku gali būti didesni už 

gaunamą vėlavimo atsiskaityti naudą. Dažnai įmonių atsiskaitymai tiekėjams ir taip vėluoja, todėl dar didesnis 

vėlavimo didinimas yra rizikingas, gali privesti prie teisinių ginčų ir sumažinti įmonės vertę. 



90 

 

Metodikoje įvertinama koks bus mokėtinų sumų pokytis, kuris turės poveikį įmonės vertei. Rodiklis 

apskaičiuojamas  lyginant mokėtinų sumų lygį su praėjusio laikotarpio mokėtinų sumų lygiu. 

Scenarijų analizė. Šiame žingsnyje scenarijų analizės metodu pasirenkami apyvartinio kapitalo valdymo 

sprendimai, kuriuos įgyvendinus įmonės vertė didėja. Reikia pasirinkti tokį apyvartinio kapitalo valdymo 

scenarijų, kuris būtų optimaliausias – su mažiausiomis galimomis investicijomis į grynąjį apyvartinį kapitalą 

gaunama didžiausia įmonės vertė.  

Valdymo sprendimai išreiškiami atsargų, gautinų sumų ir mokėtinų sumų apyvartumu dienomis. 

Pirmiausiai apskaičiuojami dabartinės situacijos rodikliai. Apskaičiuojama įmonės vertė priėmus sprendimą 

nekeisti apyvartinio kapitalo valdymo politikos – bazinis scenarijus. Kiti scenarijai parodo kaip įmonės vertė 

keisis trumpinant pinigų apyvartos ciklą, atsižvelgiant į taikomus apyvartinio kapitalo dalių valdymo metodus. 

Galiausiai, pasirenkamas apyvartinio kapitalo valdymo scenarijus, pagal kurį apyvartinio kapitalo lygis yra 

optimalus ir sukuria įmonės savininkams didžiausią vertę. 

Kontrolė. Šiame žingsnyje atliekamas periodiškas pinigų apyvartos ciklo rodiklių peržiūrėjimas. 

Patikrinama ar pasiekti pasirinkto apyvartinio kapitalo valdymo scenarijaus rodikliai. Ikomponuojami pasiketę 

rodikliai, kurie veikia įmonės tikrąją vertę t.y. investicijos į ilgalaikį turtą, augimo prognozės, kapitalo kainos 

veiksniai. Jei pasiketė įmonės vadovų nuomonė dėl apyvartinio kapitalo valdymo, parengiami nauji scenarijai. 

Tuomet perskaičiuojama įmonės dabartinė vertė.  

Rekomendavus metodiką įmonės UAB „Utenos gelžbetonis“ grynojo apyvartinio kapitalo valdymui 

buvo parengti 7 valdymo sprendimų scenarijai. Įmonė turi investavusi didelį kiekį lėšų grynajame apyvartiniame 

kapitale, todėl siekiant išlaisvinti lėšas rekomenduota priimti sprendimus sutrumpinančius pinigų apyvartos ciklą 

iš 114 iki 23 dienų. Įgyvendinti sprendimai padidintų įmonės vertę 89,3 tūkst. Eur. (9,8 proc.), išlaisvinus iš 

grynojo apyvartinio kapitalo 88,4 tūkst. Eur. Metodika padėjo išsirinkti optimaliausią scenarijų atsižvelgiant į 

likvidumo, veiklos ir pinigų srautų veiksnius –išlaisvinamos didesnės lėšos mažintų įmonės vertę, o ilgesnis 

pinigų apyvartos ciklas neleistų pasiekti efektyviausio rezultato. Skaičiavimai pateikti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. UAB „Utenos gelžbetonis“ apyvartinio kapitalo valdymo scenarijų palyginimas (sudaryta 

autoriaus) 

Scenarijai DIO DSO DPO CCC 
Augimo 

tempas 
WACC ΔNWC, Eur 

Įmonės 

vertė, Eur 

Bazinis  161 67 114 114 5.8% 15.0% - 656240 

1 87 50 60 77 5.8% 14.9% -24826.26 681864 

2 87 50 90 47 5.8% 14.8% -60047.91 716636 

3 63 50 90 23 5.8% 14.7% -78863.13 737216 

4 87 50 114 23 5.8% 14.7% -88431.98 745558 

5 63 45 90 18 5.075% 14.7% -87283.78 731713 

6 63 40 90 13 4.35% 14.6% -95704.44 730489 

7 63 30 90 3 2.90% 14.6% -112545.8 720445 

DIO= atsargų apyvartumas dienomis, DSO= gautinų sumų apyvartumas dienomis,  DPO= mokėtinų sumų apyvartumas dienomis,  

WACC= svertinė kapitalo kaina, ΔNWC= grynojo apyvartinio kapitalo pokytis. 

 

Siūloma apyvartinio kapitalo valdymo metodika atsižvelgia į  tai, kad kiekviena apyvartinio kapitalo 

dalis turi poveikį įmonės vertei. Kadangi įmonės vertė yra veikiama skirtingų efektų, kurie priklauso nuo 

apyvartinio kapitalo dalių lygio, skirtingi sprendimai nulemia skirtingą įmonės vertę. Straipsnio autorius 

rekomenduoja apyvartinio kapitalo valdymo sprendimus suskirstyti į skirtingus scenarijus ir palyginti 

tarpusavyje. Taip bus nustatytas optimalus apyvartinio kapitalo lygis, kurį palaikant bus išlaisvinamos 

perteklinės lėšos investuotos į grynąjį apyvartinį kapitalą ir padidinama įmonės tikroji vertė.  

 

Išvados 

1. Apyvartinio kapitalo valdymo sprendimai gali turėti dvejopą poveikį įmonės vertei, dėl įmonės vertę 

veikiančių veiksnių. Įmonės vertę veikia pinigų srautų, likvidumo ir veiklos efektas. Įvertinus šiuos 
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veiksnius apyvartinio kapitalo valdymo sprendimais galima išlaisvinti investuotą grynąjį apyvartinį kapitalą 

ir padidinti savininkų turto vertę. 

2. Parengta šešių žingsnių apyvartinio kapitalo valdymo metodika, kurios tikslas yra įdiegti optimizuotą 

apyvartinio kapitalo valdymą, nukreiptą į įmonės vertės didinimą. Atliekamas tikrosios vertės nustatymas 

diskontuotų pinigų srautų metodu, kurio rezultatas yra palyginamas su įmonės tikrąja verte apskaičiuota 

priėmus skirtingus apyvartino kapitalo dalių valdymo sprendimus. Pasirenkamas didžiausios įmonės vertės 

scenarijus. Periodiškai tikrinama ar pasiektas užsibrėžtas apyvartinio kapitalo lygis, taip pat, ar apyvartinio 

kapitalo valdymo sprendimai padidino įmonės vertę. 

3. Siūloma metodika apima visą apyvartinį kapitalą ir siekia, kad ja pasinaudojęs įmonės finansų vadovas 

galėtų įvertinti skirtingų apyvartinio kapitalo valdymo sprendimų įtaką atsargų, mokėtinų ir gautinų sumų 

vertei, taip pat įmonės vertei. Įvertinus apyvartinio kapitalo sprendimų įtaką būtų identifikuojama, kuriuos 

valdymo sprendimus įgyvendinus bus pasiektas geriausias įmonei apyvartinio kapitalo lygis ir gauta 

didžiausia įmonės vertė. 
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Summary 

Methodology of Value Based Working Capital Management 

Working capital management is one of the most time consuming part in corporate finance. Executives should be 

concerned of working capital moving away from the optimal level which increases additional expenses. Growing pressure for 

upper company management from the shareholders makes working capital management one of the most important part in 

financial management. 

If it is possible to quantify how different working capital management decisions affect firm value, then it is 

possible to identify which of the decisions are the most effective ones to maximize firm value. Appropriate methodology 

must be created for this aim. 

In the result value based working capital management methodology was made. 

 

Mokslinio darbo vadovė Doc. dr. Šviesa Leitonienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)   

 

 

  



93 

 

MOKESČIŲ OPTIMIZAVIMO BŪDAI IR METODAI VERSLO 

ĮMONĖSE 
 

Danutė Krikštonaitienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Straipsnyje analizuojamos mokesčių optimizavimo strategijos, būdai ir galimybės bei pagrįstas šios 

problemos aktualumas Lietuvoje empirinio tyrimo pagrindu. Tyrimo tikslas – išanalizavus mokesčių 

optimizavimo strategijas ir modelius verslo įmonėse įvertinti mokesčių optimizavimo perspektyvas verslo 

įmonėse. Tyrimo rezultatams pagrįsti atliktas anketinis tyrimias ir šio tyrimo bei mokslinės literatūros analizės 

pagrindu nstatyta, kad praktikoje dažniausia naudojamos planavimo ir naudojimosi mokesčių lengvatomis 

strategija bei pajamų ir sąnaudų išdėstymo lengvata. Mokesčių optimizavimas versle nėra naujovė, tik 

nepasinaudojama visomis galimybėmis dėl patirties stokos ir išorinių veiksnių. Įmonėse dažniausia 

optimizuojami pagrindiniai mokesčiai. Tinkamas mokesčių optimizavimas padeda suvaldyti ir sumažinti 

mokesčių kaštus, nesukeliant mokestinės rizikos įmonei. Siekiant optimizuoti mokesčius turi būti suformuojama 

mokesčių optimizavimo politika įmonėje. Mokslininkai nesiūlo mokesčių optimizavimo modelių, kuriais 

remiantis verslo įmonės galėtų optimizuoti mokesčius. Tai įvardijama kaip mokslinė problemą, kurią reikia 

spręsti. 

Raktiniai žodžiai: mokesčiai, mokesčių optimizavimas, mokesčių optimizavimo strategijos.  

 

Įvadas 

Pasaulyje vyraujančiose valstybėse egzistuoja atitinkami žmogiškieji ir materialieji ištekliai, kuriuos 

įvairių šalių gyventojai perdirbę į atitinkamą produkciją arba žaliavos pavidalu parduoda kitoms valstybėms ar 

jose esančioms įmonėms su tikslu pasipelnyti. Kadangi bet kuri įmonė vyrauja valstybės teritorijoje, o valstybės 

aparatui išlaikyti ir šalies infrastruktūros, švietimo, sveikatos, saugumo ir kitiems aparatams išlaikyti reikalingos 

lėšos, kurios gaunamos iš mokesčių, minėtos įmonės – juridiniai asmenys, tiek ir fiziniai asmenys arba 

gyventojai moka atitinkamus mokesčius.  

Mokesčiai yra itin svarbūs tiek mokesčių mokėtojams, tiek ir valstybei. Ekonominio augimo pagrindas 

yra apmokestinimo ypatumai, kurie įtakoja ir šešėlinę ekonomiką.  Keičiant mokesčių tarifus, sumažinus 

darbdavio mokamas VSD įmokas, lengvinant mokesčių naštą, mažinant šešėlinę ekonomiką, mokestinės 

pajamos turi didėti. Tai įtakotų ir tiesioginės užsienio investicijos (toliau TUI), kadangi užsienio įmonės norės 

investuoti šalyje, kur mažesni mokesčių tarifai. G. Černius (2011), kaip pagrindinius valstybės pajamų 

formavimo šaltinius įvardino mokesčius, rinkliavas, valstybės skolinimąsi ir pinigų emisijas. Šalyje mokesčiai 

atlieka fiskalinę – pajamų surinkimo funkciją, perskirstomąją (lėšos perskirstomos ne tik valstybės aparatui, 

įvairioms sritims finansuoti, bet ir socialinei apsaugai, darbo ieškantiems žmonėms ir kt.) bei ekonominiam 

šalies reguliavimui. Dėl šios priežasties labai svarbu parinkti optimalią apmokestinimo sistemą, nes per didelė 

mokesčių našta verslui riboja šalies ekonomikos vystymąsi, mažina šalies pajamas, skatina verslą perkelti į šalis 

su palankesnėmis apmokestinimo sistemomis. Pasak D. Navicko (2011) XIX a. mokesčių mokėjimas tapo teisine 

prievole. Mokslininkai yra apskaičiavę, kiek nuo šalies biudžeto dydžio priklauso šalies ekonominiai procesai, 

valstybės skolos dydis, finansinė šalies padėtis, skolinimosi galimybės ir kt. Kadangi mokesčiai yra itin svarbus 

klausimas tiek įmonėms, tiek gyventojams, tiek ir valstybėms, o jų optimizavimo būdai gerina įmonių veiklą, 

skatina mokėti mokesčius ir papildo valstybės biudžetą, ypač aktualu išnagrinėti vyraujančius mokesčių 

optimizavimo būdus ir metodus. 

Mokesčių optimizavimui pastaraisiasi metais tiek ES institucijose, tiek mokslininkų tyrimuose skiriama 

daug dėmesio. Mokslininkai nagrinėja mokesčius, mokesčių optimizavimo būdus ir su jais susijusius klausimus. 

R. Rakauskaitė (2006) nagrinėja mokesčių optimizavimo vertinimą, ji pasiūlė mokesčių optimizavimo 

vertinimui T. Piketty (2013)mokesčių santykį) ir skolos išieškojimo rodiklius, kuris parodo nesurinktų mokesčių 

dalį ir sunkumus renkant mokesčius. G. N. Mankinw, M. Weinzeirl ir D. Yagan (2009), L. Kaplow (2010), 

nagrinėjo optimalią mokesčių teoriją ir praktiką:  skirtumus tarp mokesčių teorijos ir mokesčių politikos. Šie 

mokslininkai teigia, kad pasiekti optimalią mokesčių sistemą yra siekiamybė, tačiau problema yra mokesčių 
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sistemos veikimo supratime. Remiantis šia mokesčių teorija, mokesčiai vienodai paliestų tiek mažai 

pasiturinčius, tiek ir turtinguosius. Pagal L. Kaplow (2010) aptartą apmokestinimo ir viešos ekonomikos teoriją, 

dėmesys turi būti skiriamas socialinės gerovės didinimui ir valdžios veiksmams, kuriais gali būti pasiekta 

optimali mokesčių sistma. T. Piketty (2013) analizavo optimalią paveldimo mokesčio  teoriją, kurioje 

mokestinės pajamos priklauso nuo paveldimo turto kainos elastingumo, nuo sumos dydžio ir laikotarpio. E. 

Buškevičiūtė  (2006), K. Levišauskaitė ir G. Rūškis (2003), V. Naraškevičiūtės ir A. Lakštutienės (2003) ir  K. 

Lukaševičius (1999) nagrinėja mokesčių optimizavimo būdus.  

Tyrimo problema. Pasigendama mokslinių tyrimų apie mokesčių optimizavimo būdų tinkamumą 

verslui, apie mokesčių optimizavimo galimybes atskirose šalyse, trūksta empirinių tyrimų, kiek moeksčių 

optimizavimo problema aktuali Lietuvos verslo įmonėse ir kaip ši problema sprendžiama. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus mokesčių optimizavimo strategijas ir modelius verslo įmonėse įvertinti 

mokesčių optimizavimo perspektyvas verslo įmonėse.  

Tyrimo objektas – verslo įmonės mokesčių optimizavimas.  

Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai:  

1. Apibrėžti mokesčių optimizavimo sąvoką ir mokesčių optimizavimo reikšmę verslo įmonėms. 

2. Įvertinti mokesčių optimizavimo strategijas ir būdus; 

3. Įvertinti mokesčių optimizavimo perspektyvas verslo įmonėse. 

Tyrimo metodika –Atliekant tyrimą naudoti anketinės apklausos, lyginamosios analizės, indukcijos bei 

dedukcijos, sintezės, grafinio vaizdavimo metodai.  Siekiant išsiaiškinti buhalterių požiūrį ir patirtį mokesčių 

optimizavime sudaryta anketa, kurioje pateikta 19 klausimų. Tyrimas atliktas tarp susijusių įmonių grupės. 

Atliktame tyrime dalyvavo 20 įmonių vyr. buhalterių, kurie išsakė savo nuomonę apie mokesčių optimizavimo 

procesą. Buvo išsiųsta 20 laiškų su prašymu užpildyti elektroninę anketą, visi respondentai anketą užpildė.  

 

Tyrimų rezultatai 

 

Mokslinėje literatūroje mokesčių sistema įvardinama, kaip visuma mokesčių, kuriuos nustato valdžia, o 

vykdo vykdomieji organai (Černius, 2011). Prie mokesčių sistemos priskiriami mokesčių nustatymo metodai, 

principai ir įstatymais reglamentuojamų mokesčių visuma, kurie yra privalomi mokėti į valstybės ar 

savivaldybės piniginius fondus. Pasaulinėje praktikoje yra išskiriamos trys mokesčių sistemos: 

a) mokesčių sistemos, kuriose vyraujantys mokesčio tarifai yra tokio dydžio, kad organizacijos neturi 

paskatų vengti mokesčių ar perkelti veiklą į ofšorines zonas; 

b) mokesčių sistemos, kuriose vyrauja dideli mokesčiai, tačiau nėra uždraustos galimybės juos planuoti 

ir įgyvendinti;  

c) mokesčių sistemos – kuriose galioja dideli mokesčiai, draudžiamas mokesčių planavimas. 

Mokslininkų teigiama, kad mokesčių sistema šalyje vertinama kaip mokesčių visuma, kuri yra suformuota pagal 

bendruosius apmokestinimo principus ir yra veiksminga, kai atitinka tokius reikalavimus: laiduoja, kad į 

valstybės ir savivaldybių biudžetus numatytais dydžiais reguliariai įplauks atitinkamos piniginės lėšos iš 

mokesčių; stimuliuoja reikiamą gamybinį aktyvumą ir vartojimo lygį; suteikia sąlygas racionaliai derinti įvairių 

lygių valdžios institucijų finansinius interesus (Stačiokas; Valančienė, 2002). Mokslinnkų numone efektyvi yra 

tokia mokesčių sistema, kuriai esant nedidinami mokesčiai ir neįvedami nauji, tačiau valstybės pajamos didėja, o 

verslo įmonėms ir gyventojams lieka pakankamia pajamų verlso plėtrai. Todėl verslo įmonės ir gyventojai 

suinteresuoti mokesčių optimizavimu.  

Mokesčių optimizavimas - tai verslo struktūros modelio sukūrimas ar sandorio sudarymas siekiant 

sumažinti mokestinę naštą. Svarbu pabrėžti, kad mokesčių optimizavimas galimas tik teisėtomis priemonėmis ir 

būdais. Neteisėtų priemonių ir būdų naudojimas mokestinėms sąnaudoms mažinti yra apibrėžiamas kitaip 

(mokesčių vengimas, slėpimas) ir sukelia visiškai kitus padarinius. Šiame tyrime bus analizuojami tik teisėti  

mokesčių optimizavimo būdai ir metodai.  

Mokesčių optimizavimo būdai taikomi versle remiantis mokesčių optimizavimo strategijomis. P. 

Gruodis (2012) išskiria šias mokesčių optimizavimo strategijas: 

a) pajamų ribojimas; 

b) veiklos ribojimas; 

c) verslo formos pasirinkimas; 
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d) pajamų ir sąnaudų išdėstymas laike ir reguliuojant finansinius srautus; 

e) tinkamos mokestinės jurisdikcijos pasirinkimas. 

Pasak A.  Kručkausko (2014)  yra tokie mokesčių mokėjimo optimizavimo būdai – mokesčių mokėjimo 

terminų nukėlimas, mokesčio sumažinimas arba išvengimas, mokesčio permokos (skirtumo) padidinimas arba 

mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo termino sutrumpinimas. 

Kiti autoriai kaip dar vieną mokesčių optimizavimo strategiją išskiria mokesčių planavimas ir lengvatų 

taikymas (Miceikienė, 2014; Petrauskaitė 2014).  

Visi mokslininkai, nagrinėjantys mokesčių optimizavimą pabrėžia, kad mokesčių optimizavimu verslas 

siekia būti konkurencingu rinkoje ir su kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti didžiausią galimą rezultatą. Tik 

gerai išmanant mokesčių struktūrą, pasinaudojant teisės aktų teikiamomis mokestinėmis galimybėmis galima 

sumažinti mokestines sąnaudas.  

Atlikus mokslinės literatūros analizę, pastebima, kad labai svarbu šį procesą vykdyti nuosekliai, 

suformuoti mokesčių optimizavimo politiką ir tiksliai ją įgyvendinti, Prieš pasirenkant tinkamą verslo įmonei 

mokesčių optimizavimo būdą, pirmiausia būtina atlikti įmonės vykdomos ekonominės veiklos analizę, po to 

mokestinę analizę, iškelti mokesčių optimizavimo tikslus, suformuluoti uždavinius, ieškoti alternatyvų, sudaryti 

sisteminę gautų rezultatų analizę ir tik po to priimti sprendimus dėl galimo mokesčių optimizavimo. Šiuo atveju, 

mokestinė nauda yra gaunama teisėtai pasinaudojant mokesčių įstatymuose suteiktomis galimybėmis 

ekonominius tikslus pasiekti patiriant mažiau mokesčių kaštų. Tokie veiksmai, atitinka įstatymų leidėjo tikslą – 

nustačius tam tikras apmokestinimo sąlygas, mokesčių mokėtojas sąmoningai skatinamas naudotis lengvatomis 

ir mokėti mokesčius. R. Kubiliaus (2015) nuomone, mokesčių optimizavimu yra siekiama kelių tikslų: 

 sutaupyti įmonės lėšų, sumažinant mokesčio dydį; 

 atidėti mokesčio sumokėjimo momentą, taupant apyvartinį kapitalą.  

Minėtą tikslą įmonės gali pasiekti užtikrindamos mokesčių optimizavimą per mokesčių lengvatų 

taikymą, leidžiamų atskaitymų didinimą, apmokestinamųjų pajamų mažinimą (vėliau pripažįstant), nukeliant 

apmokėjimo terminus, sutrumpinant mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo terminą, kainodaros tarp 

asocijuotų asmenų koregavimą bei efektyvios mokesčių įmonių grupės suformavimą.  

Bet kuri įmonė, laiku nustačiusi savo mokesčių optimizavimo strategiją, apskaičiavusi finansinius 

išteklius ir tinkamai juos paskirsčiusi gali kontroliuoti pinigų srautus ir efektyviau juos panaudojant ir sumažinti 

veiklos kaštus, padidinti pranašumą prieš konkurentus, o tuo pačiu ir grąžą. Tinkamai suplanavus optimizavimo 

procesą, galima sutaupyti iš pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamo turto, gyventojų pajamų ir kitų mokesčių. 

Siekiant įvertinti kiek ši problema aktuali Lietuvoje, buvo atliktas anketinis tyrimas. Atliktame tyrime 

dalyvavo 20 dukterinių įmonių vyr. buhalterių, kurie išsakė savo nuomonę apie mokesčių optimizavimo procesą. 

Buvo išsiųsta 20 laiškų su prašymu užpildyti elektroninę anketą, visi respondentai anketą užpildė. Tyrimo tikslas 

– įvertinti verslo įmonės buhalterių požiūrį ir patirtį mokesčių optimizavimo procese, identifikuoti problemas ir 

optimizavimo perspektyvas.  

Vidutinis tyrime dalyvavusių buhalterių amžius yra  43,5 metų. Didžiausia dalis respondentų įmonėse 

dirba daugiau nei 15 metų, tai sudaro 40 proc. apklaustųjų. Visi apklausos dalyviai įvardijo, kaip galimą 

mokesčių sumažinimo būdą mokesčių optimizavimą ir nepritarė mokesčių vengimui ir slėpimui.  

Respondentai išskyrė pagrindines mokesčių optimizavimo ir sumokėjimo į valstybės biudžetą 

problemas (1 pav.) 
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Buhalterio patirties stoka, 1,6% 1   1.6%

Netobula ir dažnai besikeičianti 

mokesčių įstatyminė bazė, 19,7%
12   19.7%

Netobulos, nepritaikytos 

mokesčių optimizavimui ir 

sumokėjimui IT, apskaitos 

programos, 6,6%

4   6.6%

Nežinojimas mokesčių 

optimizavimo būdų ir metodų, 
9   14.8%

Baimė suklysti ir padaryti 

mokesčių teisės aktų pažeidimą, 

8,2%

5   8.2%

Force Majore 0   0%

Kita 0   0%

Viso atsakymų 61

0 2 4 6 8 10 12 14

Žmogiškasis faktorius, 11,5%

Per mažas finansinis įmonės pajėgumas (ne laiku
atsiskaitoma, nemokumas, kt.), 11,5%

Didelė biurokratija mokesčių srityje, 11,5%

Nepalanki politinė aplinka, 4,9%

Nepalankūs mokesčių mokėjimo terminai, 1,6%

Teisinės šalių bazės, 8,2%

Buhalterio patirties stoka, 1,6%

Netobula ir dažnai besikeičianti mokesčių įstatyminė bazė,
19,7%

Netobulos, nepritaikytos mokesčių optimizavimui ir
sumokėjimui IT, apskaitos programos, 6,6%

Nežinojimas mokesčių optimizavimo būdų ir metodų, 14,8%

Baimė suklysti ir padaryti mokesčių teisės aktų pažeidimą,
8,2%

Respondentų skaičius

 

 1 pav. Respondentų išskirtos mokesčių optimizavimo problemos (sudaryta autorės). 

Didžiausiomis problemomis respondentai išskyrė  išorės veiksnius (netobula, dažnai besikeičianti 

mokesčių sistema, didelė biurokratija ir kt.). Tai rodo, kad šalyje turi būti tobulinama mokesčių sistema ir 

mokestinė aplinka.  

Dauguma tyrime dalyvavusių įmonių taiko bent vieną mokesčių optimizavimo strategiją (2 pav.). Tai 

rodo, kad buhalteriai susipažinę su optimizavimo strategijomis ir geba jomis naudotis. Dažniausia naudojama 

planavimo ir naudojimosi mokesčių lengvatomis strategija bei pajamų ir sąnaudų išdėstymo lengvata.  

Pajamų ribojimas 5,7% 2

Veiklos ribojimas 2,9% 1

Verslo formos pasirinkimas  8,6% 3

Pajamų ir sąnaudų išdėstymas 31,4% 11

Tinkamos mokestinės jurisdikcijos pasirinkimas  5,7% 2

Planavimas ir naudojimasis mokesčių lengvatomis, 42,9% 15

Kita(šių strategijų netaiko), 2,9% 1

Viso atsakymų 35

9. Pažymėkite kurias mokesčių optimizavimo strategijas taiko Jūsų įmonė
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 2 pav. Įmonių taikomos mokesčių optimizavimo strategijos (sudaryta autorės). 

 

Iš atliktos apklausos pastebima (3 pav.), kad įmonėse optimizuojami visi pagrindiniai  mokesčiai. 

Dažniausia optimizuojami yra pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis ir gyventojų pajamų mokestis. Iš 

mokestinių lengvatų, kuriomis naudojasi apklaustos įmonės dažniausia taikoma investicinio projekto lengvata, 

skirtos paramos atskaitymo lengvata, sveikatos draudimo darbuotojams, neapmokestinamas nekilnojamas turtas, 

skirtas aplinkosaugai. 
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11. Kurie mokesčiai įmonėje optimizuojami?

Nekilnojamo turto mokestis 5

GPM 9

PVM 9

Pelno mokestis 17

Žemės mokestis 3

5

9 9

17

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nekilnojamo
turto mokestis

GPM PVM Pelno mokestis Žemės mokestis

R
e

sp
o

nd
en

tų
 s

ka
ič

iu
s

 

3 pav. Apklausoje dalyvavusių įmonių optimizuojami mokesčiai (sudaryta autorės). 

 

Taigi daroma išvada, kad kaip griežtai bebūtų reglamentuojami mokesčiai, tačiau visada yra būdų 

optimizuoti mokėtinų mokesčių sumą. Nors mokesčių optimizavimas yra plačiai naudojama praktika versle, 

tačiau vis dar yra įmonių ir gyventojų, kurie nesugeba visiškai pritaikyti potencialių mokesčių taupymo 

priemonių ir todėl sumoka jų daugiau.  

Vertinant mokesčių optimizavimo perspektyvas formuluojamos šios įžvalgos: 

 mokesčių optimizavimas vykdomas siekiant maksimalaus teisėto mokesčių sumažinimo; 

 mokesčius optimizuoja didelę patirtį turintys buhalteriai; 

 mokesčius optimizuoti labiausiai trukdo išorės veiksniai; 

 dažniausiai optimizuojamas pelno mokestis. 

Mokslininkai nesiūlo mokesčių optimizavimo modelių, kuriais remiantis verslo įmonės galėtų 

optimizuoti mokesčius. Tai įvardijama kaip mokslinė problema, kurią reikia spręsti. Mokesčių optimizavimas 

pakankamai sunkus procesas, nes konkrečios įmonės kiekviena mokestinė schema ar konkretaus sandorio 

finansinė schema yra unikalios ir praktiški patarimai gali būti duodami tik konkrečiam atvejui po jų 

preliminarios ekspertizės. 

 

Išvados 

 

1. Mokesčių optimizavimas yra suprantamas kaip mokestinių sąnaudų mažinimas pasinaudojant mokesčių 

įstatymų suteikiamomis lengvatomis  ir kitomis teisėtomis priemonėmis. 

2. Išskiriamos šios mokesčių optimizavimo stratetijos: pajamų ribojimas, veiklos ribojimas, verslo formos 

pasirinkimas, pajamų ir sąnaudų išdėstymas laike ir reguliuojant finansinius srautus, tinkamos 

mokestinės jurisdikcijos pasirinkimas, mokesčių planavimas ir lengvatų taikymas. Praktikoje dažniausia 

naudojamos planavimo ir naudojimosi mokesčių lengvatomis strategija bei pajamų ir sąnaudų 

išdėstymo lengvata. 

3. Mokesčių optimizavimas versle nėra naujovė, tik nepasinaudojama visomis galimybėmis dėl patirties 

stokos ir išorinių veiksnių. Įmonėse dažniausia optimizuojami pagrindiniai mokesčiai: nekilnojamo 

turto, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės, pelno ir žemės mokesčiai.  

4. Tinkamas mokesčių optimizavimas padeda suvaldyti ir sumažinti mokesčių kaštus, nesukeliant 

mokestinės rizikos įmonei. Siekiant optimizuoti mokesčius turi būti suformuojama mokesčių 

optimizavimo politika įmonėje. Mokslininkai nesiūlo mokesčių optimizavimo modelių, kuriais 

remiantis verslo įmonės galėtų optimizuoti mokesčius. Tai įvardijama kaip mokslinė problemą, kurią 

reikia spręsti. 
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Summary 

 

TAX OPTIMIZATION TECHNIQUES AND METHODS IN BUSSINES ENTERPRISES 

 

The paper analyzes the tax optimization strategies, techniques and opportunities and justifies the problem relevance 

in Lithuania on the empirical study basis. The objective of the study - on basis of the analysis of tax optimization strategies 

and models of business enterprises to assess the prospects of tax optimization in business companies. The questionnaire 

survey was carried out to justify the research results and on the basis of this research and analysis of scientific literature it 

was showed that the most common practice is the planning and the use of tax relief strategy and income and expenses 

arrangement relief. Tax optimization in business is not a novelty, but the companies do not use all opportunities due to lack 

of experience, and external factors. Companies usually optimize the main taxes. Proper tax optimization helps to control and 

reduce the tax costs without tax risk for the enterprise. In order to optimize the taxes the company tax optimization policy 

must be shaped. Scientists do not offer tax optimization models on which basis the businesses would be able to optimize 

taxes. This is referred to as a scientific problem to be solved. 

 

Keywords: taxes, tax optimization, tax optimization strategy. 
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EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ ŪKININKŲ ŪKIŲ EFEKTYVUMO 

TYRIMO RIZIKOS-PELNINGUMO POŽIŪRIU METODIKA 
 

Birutė Pileckienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Kiekvienas verslininkas siekia kuo efektyviau panaudoti turimus išteklius, kad gauti kuo didesnę naudą 

ne tik turto ar nuosavo kapitalo eurui, bet ir uždirbti kuo didesnį pelningumą patiriamos rizikos atžvilgiu. Tai 

pagrindžia vienas svarbiausių finansų valdymo principų: už riziką turi būti kompensuojama didesniu 

pelningumu. Žemės ūkyje patiriama didesnė rizika dėl gamybos ypatumų, kurie lemia lėtesnį prisitaikymą prie 

paklausos kitimo ir mažesnį lankstumą. Šios rizikos įvertinimas, minimizavimas ir suvaldymas yra svarbus 

visuomenei, kadangi dirbantieji žemės ūkyje rūpinasi pagrindiniu visuomenės išgyvenimo šaltiniu – maistu. 

Dėl bendrosios žemės ūkio politikos raidos ir istoriškai susiklosčiusių referencinių išmokų dydžių 

skirtingiems ūkiams, skirtingoms valstybėms narėms ir skirtingiems regionams skiriama parama yra labai 

nevienoda. Tai lėmė tiesioginių išmokų paskirstymo principai, kurie remiasi Europos Sąjungos (ES) valstybės 

narės ūkių gautų išmokų, derlingumo ir pagamintos produkcijos rodikliais. Senosioms ES valstybėms minėta 

situacija yra palanki, kadangi šių valstybių ūkiai nuo seno naudoja pažangias gamybos technologijas, 

užtikrinančias didelius derlius. Be to, jų vidaus rinkos yra labiau apsaugotos. Naujų ES valstybių narių istoriniai 

žemės ūkio gamybos rodikliai lėmė neadekvačiai mažas išmokas, nes tuo metu ūkiai buvo nepažangūs, o jų 

veiklos rezultatai neprilygo senųjų ES valstybių rodikliams (Dapkutė ir Volkov, 2010). Susidariusi situacija 

trukdo naujoms ES valstybėms narėms integruotis, nes bendrojoje rinkoje neužtikrinamos vienodos 

konkurencinės sąlygos, o dėl skirtingų senųjų ir naujųjų ES valstybių startinių pozicijų didėja ūkių pajėgumų 

skirtumai. Taigi, dotacijų reikšmė vertinant ūkininkų ūkių efektyvumą yra labai didelė. 

Tyrimų rezultatai aktualūs ūkininkams, kadangi suteikia galimybę palyginti Lietuvos ūkininkų ūkius su 

ES valstybių narių ūkiais ir bendru ES vidurkiu. Svarbu palyginti su kokia rizika susiduria ir kokią naudą gauna 

patiriamos rizikos atžvilgiu skirtingose ES valstybėse žemės ūkio veikla užsiimantys ūkininkai. ES institucijoms, 

formuojančioms paramos žemės ūkiui politiką ir vertinančioms šios paramos efektyvumą atskirose valstybėse, 

yra aktualu, kaip efektyviai vykdoma veikla, kokių rezultatų pasiekiama atskirose valstybėse ir kokios ateities 

galima tikėtis. Tuo pačiu galima įvertinti, kokių veiksmų reikia imtis, kad išlaikyti ir pagerinti esamą situaciją. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus ir apibendrinus ankstesnius efektyvumo rizikos-pelningumo požiūriu 

vertinimo tyrimus, parengti ūkininkų ūkių veiklos efektyvumo vertinimo metodiką. 

Tyrimo objektas – Europos Sąjungos valstybių ūkių efektyvumas rizikos-pelningumo požiūriu. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: loginės analizės ir sintezės bei palyginimo. 

 

Rezultatai 

 

Paprastai rizika suprantama kaip įmonės grėsmė netekti dalies kapitalo, negauti lauktų pajamų ar patirti 

neplanuotų išlaidų vykdant ekonominę veiklą. R. Myers (1989) teigimu, rizikos identifikavimas ir suvokimas yra 

itin svarbūs žemės ūkyje dėl šių priežasčių: 1) ūkininkai yra linkę vengti rizikos; 2)  rizikos įvertinimas padeda 

priimti tinkamus valdymo sprendimus rizikos mažinimui ir apsaugo nuo tokių ūkio veiklos pasekmių kaip 

bankrotas. Kiekvienas verslo subjektas, vykdydamas veiklą, patiria riziką, tačiau ūkininkai susiduria su didesniu 

veiklos rizikingumu, kadangi yra priklausomi nuo klimatinių sąlygų ir biologinio turto, t. y. augalų ir gyvulių 

būklės ir gerovės. 

Rizikos veiksniai gali būti klasifikuojami pagal kelis požymius, tačiau vienas svarbiausių – galimybė 

diversifikuoti. Pagal šį požymį rizika skirstoma į sisteminę ir nesisteminę. Nesisteminę riziką lemia veiksniai, 

būdingi tik konkrečiai įmonei ar verslo šakai: kokybės vadyba, darbo organizavimas, konkurentų veiksmai, 

gamtiniai ir technologiniai veiksniai (Lumby, 1994; Aleknevičienė, 2009; Girdžiūtė, 2012). Ši rizika gali būti 

sumažinama investicijų įvairinimo būdu pasitelkus diversifikavimo principą. Sisteminę riziką sukelia bendrieji 

ekonominiai veiksniai, tokie kaip šalies ekonominė padėtis, vartotojų paklausos lygis, palūkanų normos kitimas, 
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valiutos kursų pasikeitimai ir pan. Sisteminės rizikos sumažinti diversifikavimo būdu neįmanoma. Ekonominę 

veiklą vykdantys subjektai patiria tiek sisteminę, tiek nesisteminę riziką. 

Ūkininkai, kaip ir kiti verslo subjektai, investuodami į savo vykdomą veiklą, siekia maksimizuoti naudą ir 

minimizuoti riziką. Šis siekis gali būti išmatuojamas pertekliniu pelningumu, tenkančiu vienam rizikos mato 

vienetui. Perteklinis pelningumas yra uždirbtas (realizuotas) pelningumas, viršijantis nerizikingą pelningumą. 

Pertekliniam pelningumui apskaičiuoti reikalingas nerizikingas pelningumas. Jis uždirbamas investuojant į 

vyriausybių vertybinius popierius su sąlyga, kad uždirbtas pelningumas sutaps su laukiamu. Ši sąlyga tenkinama 

tik tada, kai vyriausybės visiškai vykdo vertybinių popierių išpirkimo ir palūkanų mokėjimų įsipareigojimus, t.y. 

investuotojas nepatiria rizikos  (Suryani, Herianti, 2015; Lambert, Hubner, 2013; Aleknevičienė, 2010a).  

Esant didesnei rizikai racionalus investuotojas tikisi ir didesnio pelningumo. Siekiant įvertinti finansinių 

investicijų efektyvumą naudojami Sharpe, Treynor, Jensen, informacinis ir Sortino rodikliai (Abramov, Radygin, 

Chernova, 2015; Aleknevičienė, 2010a; Girdžiūtė, 2012). Bene dažniausiai naudojamas efektyvumui rizikos-

pelningumo požiūriu vertinti yra Sharpe rodiklis. Jis parodo, kiek perteklinio pelningumo tenka bendros rizikos 

(sisteminės ir nesisteminės) vienetui. Treynor rodiklis parodo, kiek perteklinio pelningumo tenka tik sisteminės 

rizikos vienetui. Jensen rodiklis leidžia įvertinti, kiek perteklinio pelningumo uždirbama dėl aktyvių investuotojo 

veiksmų. Informacinis rodiklis parodo perteklinį pelningumą, tenkantį rizikos vienetui pasirinkto rinkos indekso 

atžvilgiu, o Sortino rodiklis – perteklinį pelningumą, uždirbamą neigiamos rizikos vienetui.  

Mokslininkai minėtus efektyvumo tyrimo metodus taiko įvairiose finansų rinkose, tačiau verslo 

investicijoms vertinti jie taikomi itin retai. Ne išimtis ir žemės ūkio ekonominėje veikloje veikiančių verslo 

subjektų efektyvumo tyrimai. Viena iš galimų priežasčių yra ta, kad investuojant į finansinį turtą investicijas 

galima diversifikuoti portfelio sudarymo dėka, įsigyjant skirtingose ekonominėse veiklose veikiančių verslo 

subjektų vertybinių popierių. Investuojant į verslą riziką galima sumažinti tik tuo atveju, kai šalia pagrindinės 

ekonominės veiklos vykdoma kita ekonominė veikla. Bet kokiu atveju investuotojui, renkantis vieną ar kitą 

ekonominės veiklos rūšį, būtina žinoti, koks vidutinis perteklinis pelningumas, tenkantis patiriamai rizikai, joje 

uždirbamas (Aleknevičienė, 2009).   

O. Lemeshko, O. Rejnuš (2015), E. M. T. Tojo, S. M. Damayanti (2014), V. Aleknevičienė (2010a), R. 

W. Best, C. W. Hodges ir J. A. Yoder (2009) dažniausiai išskiria ir naudoja Sharpe ir Treynor rodiklius kaip 

tinkamus efektyvumui rizikos-pelningumo požiūriu vertinti. Sharpe rodiklis skaičiuojamas kaip perteklinio 

pelningumo santykis su standartiniu nuokrypiu. Treynor rodiklis skaičiuojamas kaip perteklinio pelningumo ir 

sisteminės rizikos mato – beta koeficiento – santykis. 

Atliekant efektyvumo tyrimus rizikos-pelningumo požiūriu realizuotas pelningumas gali būti 

apskaičiuojamas dviem būdais, t. y. pagrindinės (tipinės) veiklos pelną dalinant iš viso turto arba grynąjį pelną iš 

pagrindinės veiklos dalinant iš nuosavo kapitalo. Skirtumas tas, kad pirmu atveju realizuotas pelningumas yra 

veikiamas tik verslo rizikos, o antru atveju – bendros rizikos.  

Atliekant ūkių efektyvumo tyrimą rizikos-pelningumo požiūriu svarbu įvertinti dotacijų, susijusių su 

pajamomis, reikšmę ūkių efektyvumui, todėl skaičiuojant ūkių realizuotą pelningumą dotacijas galima ir 

įskaičiuoti, ir eliminuoti. Tai suteiktų galimybę įvertinti ūkių „atsparumą“, t. y. gebėjimą efektyviai dirbti be ES 

finansinės paramos. Tuo tarpu investicinė parama skaičiuojant realizuoto pelningumo rodiklius netiesiogiai 

veikia tiek rodiklio skaitiklį, tiek ir vardiklį, kadangi: 

1) panaudota investicinės paramos dalis, mažinanti nusidėvėjimo sąnaudas, didina ūkio pelningumą; 

2) nepanaudotos investicinės paramos dalis didina ūkio kapitalą. 

Atliekant tyrimą eliminuoti investicinę paramą yra sudėtinga dėl duomenų ribotumo. 

Skaičiuojant realizuotą pelningumą tikslinga eliminuoti ūkininkų mokamą pajamų mokestį, kadangi 

skirtingose ES valstybėse skiriasi apmokestinimo sistema. Be to, pajamų mokestis mokamas ne tik nuo žemės 

ūkio veiklos, tačiau nuo visų fizinio asmens vykdomų veiklų pajamų (Aleknevičienė, 2010a). Neeliminavus 

pajamų mokesčio, realizuotas pelningumas, būdingas ūkių veiklai, gali būti iškreiptas, tačiau eliminavus pajamų 

mokestį iškyla problema dėl to, kad nevisiškai įvertinama sisteminė rizika, kurią lemia bendrieji ekonominiai 

veiksniai, o tarp jų ir šalies mokesčių sistema. 

Skaičiuojant efektyvumo rodiklius rizikos-pelningumo požiūriu reikalingas nerizikingas pelningumas. 

Nerizikingas pelningumas – vyriausybės vertybinių popierių pelningumas, kurį faktiškai uždirba investuotojai. 

Jis priklauso nuo vyriausybės vertybinių popierių rinkos kainos ir kupono palūkanų mokėjimo periodiškumo. Šis 
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pelningumas didėja didėjant kupono palūkanų mokėjimų skaičiui per metus ir /arba mažėjant šių vertybinių 

popierių rinkos kainoms, ir atvirkščiai (Suryani, Herianti, 2015; Lambert, Hubner, 2013). 

Vyriausybės vertybiniai popieriai laikomi nerizikinga investicija, kadangi laukiamas ir uždirbtas 

pelningumas sutampa, tačiau šio teiginio teisingumas priklauso nuo to, į kurios valstybės obligacijas 

investuosime. Nerizikingomis investicijomis paprastai laikomos išsivysčiusių valstybių ir aukščiausią kredito 

reitingą turinčių valstybių obligacijos, kaip pavyzdžiui JAV ir Vokietijos vyriausybių obligacijos. Skaičiuojant 

ES valstybių ūkių efektyvumo rodiklius rizikos-pelningumo požiūriu nerizikingas pelningumas bus 

apskaičiuojamas naudojant Vokietijos Vyriausybės vertybinių popierių vidutinius pelningumus. Pirma, ši 

valstybė turi aukščiausią ir pastoviausią kredito reitingą Europos Sąjungoje (Credit Rating, 2016). Antra, esant 

bendrai ES finansų rinkai, ūkiai gali pasirinkti investuoti nerizikingai į bet kurios valstybės vyriausybės 

obligacijas, tame tarpe ir Vokietijos. Trečia, kai kurios ES valstybės nėra išleidę obligacijų, pavyzdžiui, Estija ir 

Malta. Ketvirta, tai palengvins mokslinį tyrimą ir jo interpretavimo rezultatus, nes efektyvumo rodikliai nebus 

iškreipti nerizikingų investicijų pelningumo (Suryani ir Herianti, 2015; Lambert ir Hubner, 2013; Aleknevičienė, 

2009). 

Bendra įmonės rizika išmatuojama variacija ir standartiniu nuokrypiu. Variacija (dispersija) yra visų 

reikšmių išsibarstymas apie vidutinę reikšmę, apskaičiuojama pagal formulę (Suryani, Herianti, 2015; Tojo; 

Damayanti, 2014; Aleknevičienė, 2009): 

 


 n
1i

2)rir(2  (1) 

čia  ri – realizuotų pelningumų reikšmės pagal ūkininkavimo tipą ir dydį; 

  r – vidutinis realizuotas pelningumas. 

Standartinis nuokrypis yra kvadratinė šaknis iš dispersijos (Suryani, Herianti, 2015; Tojo; Damayanti, 

2014; Aleknevičienė, 2009): 

 


 n
1i

2)rir(  (2) 

Standartinio nuokrypio reikšmė parodo, kiek procentų realizuotas pelningumas gali nukrypti nuo 

vidutinio arba laukiamo pelningumo. 

Sisteminės rizikos matas yra beta koeficientas, kuris išmatuoja rinkos riziką ir parodo koreliaciją tarp tam 

tikro turto ir rinkos investicijų portfelio pelningumų (Aleknevičienė, 2009). Kai investuojama daugiau nei į vieną 

turto rūšį, svarbūs tampa kovariacijos ir koreliacijos rodikliai. 

Koreliacijos koeficientas yra statistinis rodiklis, parodantis dviejų kintamųjų ryšio stiprumą ir 

apskaičiuojamas pagal formulę (Suryani, Herianti, 2015; Tojo; Damayanti, 2014; Aleknevičienė, 2009): 

 
mi

)mrir(Cov
)mrir(Corr


  (3) 

čia  Corr(rirm) – koreliacija tarp ūkių realizuotų pelningumų (i) ir lyginamojo 

indekso (m); 

  Cov(rirm) – kovariacija tarp ūkių realizuotų pelningumų (i) ir lyginamojo 

indekso (m); 

ri – ūkių realizuotų pelningumų reikšmės pagal ūkininkavimo tipą ir dydį; 

rm – lyginamasis indeksas; 

  𝜎𝑖 – ūkių realizuotų pelningumų standartinis nuokrypis; 

  𝜎𝑚 – lyginamojo indekso pelningumo standartinis nuokrypis. 

Koreliacijos koeficiento ribos yra nuo -1 iki 1. Kuo jis arčiau nulio, tuo silpnesnis ryšys, ir atvirkščiai. 

Lyginamasis indeksas (angl. Benchmark) – tai statistinis rodiklis, susidedantis iš vieno ar kelių visuotinai 

pripažintų ir plačiai naudojamų nepriklausomų asmenų sudarytų finansinių priemonių indeksų, atspindinčių tam 

tikrų rinkų ar jų dalių pokyčius. Tinkamai parinktas lyginamasis indeksas padeda teisingai įvertinti fondų 

rezultatus ir valdymo efektyvumą, nes jis atspindi fondo investavimo strategiją (Lemeshko ir Rejnuš, 2015). 

O. Lemeshko ir O. Rejnuš (2015), atlikdami efektyvumo tyrimus, Treynor rodikliui skaičiuoti nagrinėjo 

„S&P Dow Jones” indeksų grupes. „S&P Dow Jones” indeksų grupes sudaro 7 pagrindiniai indeksai, apimantys 

7 skirtingus regionus, 29 valstybes ir beveik 70 proc. pasaulinės rinkos kapitalizacijos. Tyrimui pasirinktas „S&P 

Euro” indeksas, kadangi šį indeksą sudaro 11 ES valstybių įmonių akcijos: Austrija, Belgija, Suomija, 
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Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Portugalija, Ispanija (S&P Dow Jones Indices, 

2015). 

Kovariacija – tai absoliutus asociacijos laipsnio tarp dviejų kintamųjų rodiklis, rodantis, kaip per tam tikrą 

laiko tarpą du kintamieji kovarijuoja, t. y. juda kartu. Kovariacija gali būti (Suryani, Herianti, 2015; Tojo; 

Damayanti, 2014; Aleknevičienė, 2009): 

Pelningumų kovariacija apskaičiuojama pagal formulę: 

  


n

mi mmiimi rrrrrrCov
1,1

))(()(  (4) 

čia:  Cov(rirm) – kovariacija tarp ūkių realizuotų pelningumų (i) ir lyginamojo 

indekso (m). 

Sisteminė rizika yra standartinio nuokrypio dalis, kuri koreliuoja su lyginamuoju indeksu. Beta 

koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
2

m

)mrir(Cov

mm

mi)mrir(Corr

m

i)mrir(Corr
i








   (5) 

čia  ri – ūkių realizuotų pelningumų reikšmės pagal ūkininkavimo tipą ir dydį; 

 rm – lyginamasis indeksas. 

ES ūkių efektyvumo perteklinio pelningumo požiūriu vertinimas atliekamas pasitelkiant kapitalo rinkos 

teoriją, Sharpe ir Treynor rodiklius, įvertinant perteklinį pelningumą bendros ir sisteminės rizikos vienetui. 

Kapitalo rinkos teorija siejama su nerizikingo ir rizikingo turto derinimu (Markowitz, 1952). Perteklinis 

pelningumas yra realizuotas pelningumas, viršijantis nerizikingą pelningumą, ir apskaičiuojamas iš realizuoto 

pelningumo atėmus nerizikingą pelningumą: 

 frirr   (6) 

čia  r – ūkių pertekliniai pelningumai pagal ūkininkavimo tipą ir dydį; 

  ri – ūkių realizuoti pelningumai pagal ūkininkavimo tipą ir dydį; 

 rf – nerizikingas pelningumas. 

Sharpe rodiklis, įvardijamas kaip pelningumo ir jo kintamumo santykis (RVAR), apskaičiuojamas pagal 

formulę (Aleknevičienė, 2009): 

 
i

frir
RVAR




  (7) 

čia  σi – ūkių realizuotų pelningumų standartinis nuokrypis. 

Vidutinis realizuotas pelningumas, nerizikingas pelningumas ir realizuoto pelningumo standartinis 

nuokrypis yra procentiniai dydžiai, o Sharpe rodiklis yra santykinis dydis. Sharpe rodiklis parodo, kiek 

perteklinio pelningumo tenka bendros rizikos vienetui. Kuo didesnis RVAR, tuo didesnis investicijų 

efektyvumas rizikos-pelningumo požiūriu. Neigiama Sharpe rodiklio reikšmė parodo, kad investuotojas, 

pasirinkęs rizikingas investicijas, arba uždirbo mažesnį pelningumą už nerizikingą, arba vykdė nuostolingą 

veiklą. Didėjant pertekliniam pelningumui, o standartiniam nuokrypiui mažėjant, Sharpe rodiklis didėja, ir 

atvirkščiai, didėjant standartiniam nuokrypiui, o pertekliniam pelningumui mažėjant, Sharpe rodiklis mažėja. 

Vienas iš efektyvumo matų yra Treynor rodiklis. Šis rodiklis, įvardijamas kaip pelningumo ir jo 

kintamumo santykis (RVOL), apskaičiuojamas pagal formulę (Aleknevičienė, 2009): 

 
 

i

frir
RVOL




  (8) 

čia  βi – ūkių sisteminė rizika (beta koeficientas). 

Treynor rodiklis parodo kiek perteklinio pelningumo tenka sisteminės rizikos vienetui. Sisteminės rizikos 

eliminuoti diversifikavimo būdu negalima, todėl svarbu ištirti, kiek ūkiai patiria šios rizikos. 

Minėti efektyvumo matai taikomi įvairiose finansų rinkose, siekiant įvertinti sudarytų portfelių 

efektyvumą rizikos-pelningumo požiūriu. Tiesiogiai investuojant į verslą sumažinti riziką diversifikavimo būdu 

yra kur kas sudėtingiau. Pagrindinis diversifikavimo kelias – užsiimti įvairesne žemės ūkio veikla. Tokiu būdu 

rizikos mažinimas įmanomas, jeigu ūkis užsiima veiklomis, kurių pajamos tam tikro gamtinio-klimatinio arba 

biologinio veiksnio atžvilgiu koreliuoja neigiamai. 
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Išvados 

 

1. Ūkininkai, kaip ir kiti verslo subjektai, siekia gauti kuo didesnę naudą už investuotą kapitalą, t. 

y. siekiama uždirbti kuo didesnį pelningumą patiriamos rizikos atžvilgiu. Žemės ūkyje patiriama didesnė rizika 

dėl gamybos ypatumų, kurie lemia lėtesnį prisitaikymą prie paklausos kitimo ir mažesnį lankstumą. 

2. Analizuojant ūkių veiklos efektyvumą rizika skirstoma į sisteminę ir nesisteminę. Sisteminę 

riziką sukelia bendrieji ekonominiai veiksniai, tokie kaip šalies ekonominė padėtis, vartotojų paklausos lygis, 

palūkanų normos kitimas, valiutos kursų pasikeitimai ir pan. Nesisteminę riziką lemia veiksniai, būdingi tik 

konkrečiai įmonei ar verslo šakai: kokybės vadyba, darbo organizavimas, konkurentų veiksmai, gamtiniai ir 

technologiniai veiksniai. 

3. Finansinių investicijų efektyvumo rizikos-pelningumo požiūriu vertinimui naudojami Treynor, 

Jensen, informacinis, Sharpe ir Sortino rodikliai. Mokslininkų darbuose, vertinant žemės ūkio ekonominėje 

veikloje veikiančių verslo subjektų efektyvumą rizikos-pelningumo požiūriu dažniausiai naudojami Sharpe ir 

Treynor rodikliai. Sharpe rodiklis naudojamas siekiant įvertinti ūkių efektyvumą bendros rizikos požiūriu. 

Treynor rodiklis naudojamas siekiant įvertinti ūkių efektyvumą sisteminės rizikos požiūriu. 

4. ES ūkių efektyvumo vertinimas perteklinio pelningumo požiūriu atliekamas pasitelkiant kapitalo 

rinkos teoriją, Sharpe ir Treynor rodiklius bei įvertinant perteklinį pelningumą bendros ir sisteminės rizikos 

vienetui. Kapitalo rinkos teorija siejama su nerizikingo ir rizikingo turto derinimu. Perteklinis pelningumas yra 

realizuotas pelningumas, viršijantis nerizikingą pelningumą. 

5. Skaičiuojant ES valstybių ūkių efektyvumo rizikos-pelningumo požiūriu rodiklius 

nerizikingomis investicijomis tikslinga pasirinkti Vokietijos Vyriausybės vertybinius popierius. Pirma, ši 

valstybė turi aukščiausią ir pastoviausią kredito reitingą Europos Sąjungoje; antra, esant bendrai ES finansų 

rinkai, ūkiai gali pasirinkti investuoti nerizikingai į bet kurios valstybės vyriausybės obligacijas, tame tarpe ir 

Vokietijos; trečia, kai kurios ES valstybės nėra išleidę obligacijų; ketvirta, tai palengvina mokslinį tyrimą ir jo 

interpretavimo rezultatus. Lyginamojo indekso atitikmeniu rekomenduojama pasirinkti „S&P Euro” indeksą, 

kadangi šį indeksą sudaro 11 ES valstybių įmonių akcijos. 

6. Pagrindiniai tyrimo apribojimai yra šie: 1) duomenų stoka neleidžia eliminuoti pelno, uždirbto iš 

finansinių investicijų, ir dėl to gauti tyrimo rezultatai netiksliai atspindi ūkininkavimo tipą, nes finansinis turtas 

diversifikuoja nesisteminę riziką; 2) investicinė parama, skaičiuojant realizuoto pelningumo rodiklius, 

netiesiogiai veikia pelningumą, tačiau investicinės paramos įtakos eliminuoti neįmanoma dėl duomenų ribotumo; 

3) dėl duomenų stokos neatsižvelgiama į ūkininkų mokamą pajamų mokestį, o tai turi poveikį ūkių grynajam 

pelnui; 4) ES valstybėse gali būti taikomi skirtingi sąnaudų pripažinimo būdai, o tai mažina tyrimo tikslumą. 
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Summary 

 

Methodology of Efficiency Valuation of Family Farms in European Union States: Risk-Adjusted Approach 

 

Family farms, like other entrepreneurs, seek to maximize return per unit of risk, or to minimize risk earning the target 

return. This is supported by one of the most important financial management principle: the risk must be offset by higher 

return. Farmers face a higher risk due to the features of production process, which leads to a slower adaptation to demand 

changes and reduced flexibility as well as risk caused by climate and biological factors. 

European Union (EU) direct payments for family farms from different states is very uneven. It is important to 

compare the risks faced and the return received by different EU States family farms. 

Valuation of EU family farms efficiency from risk-adjusted approach is based on capital market theory. Sharpe and 

Treynor ratios are most popular determining the excess return per unit of total and systematic risk. The methodology of 

calculation of these ratios is presented in the article. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vilija Aleknevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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TEORINIAI ILGALAIKIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS 

NUSTATYMO FINANSINĖJE APSKAITOJE ASPEKTAI 
 

Jūratė Stankutė 

Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas 

 
Įvadas  

 

Visame pasaulyje apskaitos taisyklių kūrėjai laipsniškai atsisako populiariausio turto įkainojimo - 

įsigijimo savikaina būdo bei siūlo įmonėms savo veikloje naudoti tikrosios vertės būdą. Pastarąjį dešimtmetį  šis 

turto įkainojimo būdas tapo itin populiarus visame pasaulyje ir sulaukė palaikymo iš vyriausybės pareigūnų, 

verslo specialistų ir standartų rengėjų.  

Augantis tikrosios vertės nustatymo poreikis rengiant finansines ataskaitas lemia vis didesnį daugelio 

šalių mokslininkų dėmesį šiai sričiai. Įvairiais aspektais tikrosios vertės nustatymą finansinėje apskaitoje 

analizavo užsienio ir Lietuvos autoriai (Bružauskas, 2003; Bushman, Piotriski, Smith 2004; Bies,Schmidt, 2005; 

Lindsell, 2005; Bajoriūnaitė, 2006; R. Ball ir L. Shivakurmar, 2005;Charles, 2007;Benston, 2008; Rudžionienė, 

2009; Lhaopadchan, 2010, Rudžionienė, 2012). 

Nepaisant vis didėjančio susidomėjimo šia sritimi, tikrosios vertės koncepcija, jos taikymo 

probleminiai klausimai dar nėra išsamiai ir įvairiapusiškai išnagrinėti. Ypatingai tikrosios vertės problematikos 

analizės ir tyrimų trūksta Lietuvos kontekste. 

Tyrimo objektas: ilgalaikio turto tikrosios vertės nustatymas finansinėje apskaitoje. 

Tyrimo tikslas: išanalizuoti ilgalaikio turto tikrosios vertės nustatymo finansinėje apskaitoje teorinius aspektus. 

Tyrimo uždaviniai:  

1) remiantis moksline literatūra išnagrinėti tikrosios vertės esmę. 

2) atskleisti šio turto įkainojimo būdo taikymo galimybes. 

3) apžvelgti dažniausiai  taikomus tikrosios vertės įkainojimo metodus. 

Tyrimo metodai: naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – literatūros šaltinių analizė, sintezė, bei grafinis 

vaizdavimas. 

 

Rezultatai 

 

Apskaitos standartai gerokai pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį.  S. BiesSchmidt (2005), S. 

Lhaopadchan (2010), K. Rudžionienė (2010) teigia, jog nebepakanka apskaitoje taikyti dvejybinį įrašą, fiksuoti 

ūkines operacijas bei ūkinius įvykius įsigijimo savikaina. Įmonės privalo rinktis tokius būdus, kurie leistų jai 

teisingai pateikti finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Vienas tokių būdų – tikrosios vertės, kuris 

pastarąjį dešimtmetį itin populiarus visame pasaulyje. Įvairių šalių apskaitos taisyklių kūrėjai laipsniškai atsisako 

populiariausio turto įkainojimo - įsigijimo savikainos būdo bei siūlo įmonėms savo veikloje naudoti tikrosios 

vertės būdą. Yra nustatyta, kad  palyginus su įsigijimo savikaina (angl. historical cost), patikimu ir tinkamu 

tikrosios vertės būdu  paremti apskaitos duomenys yra  maksimizuojami, kai atitinkamu turtu aktyviai 

prekiaujama likvidžioje rinkoje. Be to finansinėje apskaitoje atspindėjus tikrąją turto vertę, ši apskaita yra pajėgi 

suteikti daugiau būtinos informacijos įmonės suinteresuotoms pusėms. 

V. Bružausko (2003), R. Herz (2003) bei D. Beiga (2006)  nuomone, įmonės, norėdamos padidinti 

finansinės apskaitos bei atskaitomybės duomenų patikimumą, privalo atsisakyti tradicinio įsigijimo savikainos 

turto vertinimo būdo, kadangi jis dažnai yra neobjektyvus. Vietoj šio būdo, autoriai siūlo gerai įsisavinti bei 

naudoti plačiai pasaulinėje praktikoje paplitusį – tikrosios vertės būdą. Šis būdas būtinas formuojantis kapitalui 

fondų rinkoje, bankams suteikiant paskolas bei kitais atvejais. 

S. Bies Schmidt (2005) priduria, jog turto tikrosios vertės nustatymas finansinėje apskaitoje vaidina 

svarbų vaidmenį išorinių informacijos vartotojų (kreditorių, investuotojų ir kt.) sprendimams, kadangi apskaita 

atspindi realią įmonės būklę. Be to, galima pastebėti, kad kol įsigijimo savikaina atitinka tikrąją turto vertę, ji 

taip pat daro įtaką  išorinių informacijos vartotojų sprendimų priėmimui. Tačiau laikui bėgant įsigijimo savikaina 
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įkainota vertė kinta ir nebeatspindi realios įmonės būklės.  Tai kartu mažina ir kreditorių, investuotojų ir kitų 

išorinių informacijos vartotojų pasitikėjimą įmonės finansine apskaita. 

Nepaisant to D. Zinkevičienė (2009) pastebi, kad nemažai autorių abejoja ar tikrosios vertės būdo 

taikymas yra naudingas.  Dalis autorių (J. G. Benston, 2008; C Laux ir C.  Leuz, 2009;  K. T. Cascini ir A. Del 

Favero, 2011) teigė, kad tikroji vertė yra ne toks patikimas bei objektyvus turto įkainojimo būdas, kaip įsigijimo 

savikaina. Anot, K. T. Cascini ir A. Del Favero (2011), naudojant tikrosios vertės įkainojimo būdą padidinamas 

pelno (nuostolių) ataskaitos kintamumas, sukuriamas pajamų miražas, be to,  ne visada  tikroji vertė atspindi 

tikrąjį pardavimo kainos rodiklį. Be to, pastarieji autoriai, teigia, kad tikrosios vertės būdas yra subjektyvus 

tuomet, kai neegzistuoja aktyvi rinka. Turto vertintojai tokiais atvejais sprendimus priima remdamiesi savo 

asmenine nuomone, dėl to šio turto vertė yra mažiau patikima. 

Anot, S. Shaffer (2010), tikrosios vertės kritikai dažnai pažymi, jog šis įkainojimo būdas gali turėti 

nenumatytų pasekmių. Jie teigia, kad tikroji vertė gali padidinti pajamų svyravimą, sustiprinti ekonominius 

sukrėtimus, sumažinti visuomenės pasitikėjimą ir neigiamai paveikti ekonominį stabilumą. Be to, jie nurodė, kad 

įkainojimas tikrąja verte kartais gali neturėti jokio ryšio su laukiamais pinigų srautais ir pagrindine ekonomika, 

kadangi savyje turi „triukšmą“, kuris atsiranda dėl rinkos jausmo, o ne dėl ekonominių sąlygų ar pagrindų. 

Apskritai, tikrosios vertės sąvokos atsiradimas reiškė klasikinių apskaitos sistemos principų 

pasikeitimą. Apskaita pagal tikrąją vertę turėjo remtis atsargumo ir patikimumo principais. Tačiau nepaisant viso 

to, kaip ir kiti įkainojimo būtai, tikroji vertė turi savo privalumų ir trūkumų (žr. 1  lentelę). 

 

1 lentelė. Turto įkainojimo tikrąja verte privalumai ir trūkumai 

 

Privalumai Trūkumai 

Leidžia objektyviai įvertinti būsimus pinigų srautus, 

kadangi remiasi dabartinės rinkos informacija 

Sudėtinga nustatyti, kai nėra aktyvios rinkos dalies.  

Galima patikimiau palyginti turtą, jį analizuoti Reikia didelių papildomų išlaidų, kurios bus skirtos 

vertintojams ir analitikams apmokėti bei bus 

reikalingos informacijos surinkimo etape. 

Suteikia galimybę įvertinti, ar įmonės turimas turtas 

efektyviai naudojamas 

Rodo sąlyginę sandorio vertę, kuri vis tik gali skirtis 

nuo realios sandorio sumos 

Padeda palyginti turto vertę, todėl lengviau jį 

analizuoti 

Yra tik prognozės (Lindsell, 2005) 

Įmonė finansinėse ataskaitose atspindi realesnę  

finansinę būklę. Matoma ar turtas ateityje galės 

uždirbti pajamas 

Trūksta specialistų, praktikos bei metodinės literatūros 

Taikant tarptautiniu mastu leidžia palyginti įmonių 

finansinę informaciją tarpusavyje 

Finansinės apskaitos reglamentuose neapibrėžti 

reikalavimai, kaip patikimai nustatyti šią vertę 

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Penman, 2006; Lindsell, 2005. 

 

Vertinat tikrosios vertės įkainojimo būdo privalumus ir trūkumas, galima pastebėti, kad pirmiausiai šis 

būdas yra tinkamesnis nei įsigijimo savikaina, nes suteikia naujausią informaciją, padidina skaidrumą ir leidžia 

greitai atlikti redagavimo veiksmus, jei to reikia. 

Antra vertus, teisinga vertė, pagrįsta modeliais, gali būti nepatikima ir gali būti taikoma, kaip 

priemonė manipuliacijoms vykdyti, kadangi tai yra subjektyvus vertinimas (skirtingi vertintojai įkainodami turtą, 

remiasi skirtingomis prielaidomis bei atlieka skirtingas procedūras). Kainos gali būti iškraipytos dėl rinkos 

neefektyvumo, investuotojų iracionalumo ar likvidumo problemų. Taip pat tikroji vertė kuria perdėta kintamumą 

finansinėse ataskaitose.  

Apibendrinus tikrosios vertės įkainojimo metodo privalumus ir trūkumus, galima teigti, kad tikrosios 

vertės matas ir toliau yra geriausias prieinamas metodas įvertinant įmonės turtą finansinėje apskaitoje. Tai 

atsispindi ir atlikus įvairių autorių lyginamąją analizę, kurios metu pastebėta, jog didžioji dalis autorių pritaria 

teiginiui, jog tikslinga yra finansinėse ataskaitose įkainojant įmonės turimą turtą naudoti tikrosios vertės būdą. 

Nepaisant to, kad šis būdas yra sudėtingas ir reikalauja nemažai darbo sąnaudų, jį įmonės turėtų naudoti 
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įkainojant savo turimą turtą, nes  naudojant jį galima tiksliau atspindėti finansinę įmonės būklę, jos veiklos 

rezultatus, o tai ypač svarbu norint pateikti tikrą ir teisingą informaciją finansinėse ataskaitose.  

Įmonės naudodamos tikrosios vertės įvertinimo būdą, anot D. Zinkevičienės (2009), savo turimą turtą  

apskaitoje privalo įvertinti taip, kad įmonės parengtose finansinėse ataskaitose įmonės turimo turto būklė būtų 

teisingai atspindėta. Svarbu, kad turto vertė nebūtų sumažinta ar padidinta, t.y. būtų atliktas kvalifikuotas ir 

nešališkas turimo turto vertinimas. D. Zinkevičienė (2009) bei E. Charles (2007) teigia, kad teisingai finansinėse 

ataskaitose atspindėta įmonės būklė gali patvirtinti vidaus ir išorės informacijos vartotojų lūkesčius arba juos 

pakeisti, kadangi vertinant turtą tikrąja verte remiamasi dabartinėmis ekonomikos sąlygomis. 

R. B. Bartaška  ir kt. (2009) išskyrė sąlygas, kurios yra reikalingos, kad šalių sandoriuose 

susiformuotų tikroji vertė.  

 

1 pav. Būtinos sąlygos, kad sandorio vertė būtų laikoma tikrąja turto verte (Šaltinis: sudarytas autorės, 

remiantis Bružausku, 2003; Bajoriūnaite, 2006) 

 

Tam, kad sandorio vertę būtų galima laikyti tikrąja turto verte,  šalys pirmiausiai turi būti viena nuo 

kitos nepriklausomos. Nepriklausomos šalys yra laikomos tos, kurios nėra susijusios tarpusavyje giminystės, 

partnerystės ar finansiniais ryšiais. Sandoris taip pat negali būti priverstinis. Tai reiškia, jog jeigu įmonė nori kuo 

greičiau parduoti turtą trūkstant apyvartinių lėšų dažnai jis yra parduodamas žemesne kaina. Tokiuose 

sandoriuose nustatyta turto vertė neatspindi tikrosios jo vertės. Antra, šalys turi turėti visą reikiamą informaciją 

apie rinkos sąlygas ir kainas. Tuo atveju, kai pirkėjas nežino, už kokią kainą rinkoje galima įsigyti turtą, jis gali 

sutikti su pardavėjo pasiūlyta didesne kaina. Ir atvirkščiai, jei pardavėjas nežino rinkos kainos, jis gali sutikti 

turtą parduoti už mažesnę nei rinkos kainą. Tokie sandoriai turto tikrosios vertės neatspindi. Dėl šios priežasties, 

esant įtarimui, jog bent viena sandorio šalis neišmanė rinkos kainų, tokių sandorių rezultatai neturėtų būti 

naudojami tikrajai vertei nustatyti (Bružauskas, 2003; Bajoriūnaitė, 2006). 

A. Zacharski ir kt. (2007) pripažino, kad tikroji vertė yra rinkos vertė, bet tik tais atvejais, kai 

dabartinės rinkos kainos yra prieinamos.  Anot autorių, apskaitos standartuose nurodyti įvairūs būdai tikrajai 

vertei nustatyti. Vieno ar kito būdo pasirinkimą lemia vertinamo turto likvidumas. U. Khan (2010) taip pat teigia, 

kad apskaita pagal tikrąją vertę įvertinti turtą ir įsipareigojimus naudoja rinkos kainas ir kitus rinkos duomenis.  

Apie dvi būtinas sąlygas, kad sandorio vertė būtų laikoma tikrąja turto verte kalbėjo ir M. L. Zyla 

(2010), kuris teigė, jog matuojant tikrąją vertę, daroma prielaida, kad pirkėjai ir pardavėjai yra nepriklausomi ir 

kad visa informacija yra jiems prieinama, tam kad jie galėtų priimti išmintingus sprendimus. 

Trečia būtina sąlyga, kurią išskyrė B. Bajoriūraitė (2006), šalys turi turėti lygias pozicijas rinkoje. 

Tikroji vertė gali susidaryti tik sandoriuose, kuriuose vienodai tenkinami abiejų šalių interesai. Jeigu viena šalis 

gali diktuoti sąlygas kitai šaliai, pagal tokių sandorių rezultatus tikroji vertė nenustatoma. Vadinasi, tikroji vertė 

gali susidaryti tik tokioje rinkoje, kurioje yra daug lygiaverčių pirkėjų ir pardavėjų. 

R. B. Bartaška  ir kt. (2009) išskyrė atvejus, kuomet įmonės dažniausiai taiko įvertinimą tikrąją verte  

sudarydamos finansines ataskaitas (žr. 2 pav.). 

šalys yra nepriklausomos viena 

nuo kitos ir sudaro 

nepriverstinius sandorius

šalys turi reikiamą informaciją 

apie rinkos sąlygas ir jos kainas

šalys turi lygias 

(vienodai 

naudingas) 

pozicijas rinkoje
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2 pav. Situacijos, kuomet turtas įkainojamas tikrąja verte (Šaltinis: sudarytas autorės, remiantis Bartaška ir 

kt., 2009). 

 

Remiantis 2-uoju paveikslu, dažniausiai turtas įkainojamas tikrąja verte keturiais atvejai. Pirmiausia 

turtas įkainojamas tikrąja verte tuomet, kai sutartyse  nėra nurodyta jo vertė ir bandoma nustatyti jo įsigijimo 

savikainą. Tuomet turtas užpajamuojamas tikrąja jo ar atiduodamo turto verte. Kitas atvejis, kuomet yra 

taikomas materialiojo turto apskaitos perkainota verte metodas, registruojamas turto vertės padidėjimas. Tikrąja 

verte dažnai yra vertinamas tiek įmonės turtas, tiek jos įsipareigojimai, jei ją patikimai galima nustatyti. Verslo 

sujungimų atveju, įsigijimo apskaitoje taip pat yra taikomas šis įkainojimo metodas. 

V. Bružauskas (2003) pažymi, jog pagrįstai įkainoti turimą turtą yra sudėtingas įmonės darbas, kuris 

išeina už buhalterinės apskaitos ribų. Norėdama šį darbą atlikti tinkamai, įmonė turėtų kreiptis į nepriklausomus 

turto vertintojus, kurie turi pakankamai specifinių žinių ir patirties, be to, jie gerai išmano rinkos konjunktūrą. 

Apskaitoje įkainojant turtą tikrąja verte naudojami įvairūs metodai, kuriuos galima pasirinkti 

priklausomai nuo vertinamo turto likvidumo (žr. 2 lentelę.). 

 

2 lentelė. Įkainojimo tikrąja verte metodai 

 

Kriterijai Pirmo lygio vertė Antro lygio vertė Trečio lygio vertė 

Turto 

likvidumo 

rodiklis  

Labiausiai likvidus Vidutiniškai likvidus Mažiausiai likvidus 

Įkainojimo 

metodas 

Įkainojama tiesioginėmis rinkos 

kainomis, pagrįstomis aktyvia 

prekyba identiškais instrumentais 

Įkainojama remiantis 

pastebima rinkos 

informacija 

Vertinant taikomi finansiniai 

modeliai, pavyzdžiui, 

diskontuotų pinigų srautų. 

Šaltinis: sudarytas autorės remiantis POZEN, R. C. (2009) Is it fair to blame fair value accounting for the 

financial crisis ? 

 

B. Bajoriūnaitė (2006) siūlo nustatant tikrąją turto vertę pirmiausiai remtis tapataus turto aktyviosios 

rinkos kaina. Svarbu, kad įmonė į šią rinką galėtų laisvai patekti. Turtas laikomas tapačiu, jei atitinka keturias 

būtinas sąlygas (žr. 3 pav.). 

 

3 pav. Tapataus turto bruožai (Šaltinis: sudarytas autorės remiantis Bajoriūnaite, 2006) 

 

Anot, B. Bajoriūnaitės (2006), tuo atveju, kai įmonė gali patekti ne į vieną rinką, įkainodama turtą ji 

privalo pasirinkti kainą tos rinkos, kurioje vyrauja palankiausios sąlygos.  

Remiantis  K. Rudžioniene (2012), jei aktyviosios konkretaus turto rinkos nėra, įmonė privalo rinktis 

įkainojimą su tam tikromis prielaidomis. Esant galimybei, siūloma tikrąją vertę nustatyti atsižvelgiant į tikėtinas 

panašaus turto kainas rinkoje. Pastaruoju atveju nustatytos vertės tikslumą lemia surinkta informacija ir darytos 

Ta pati 
turto 

paskirtis

tokios pat 
fizinės savybės 

ir techninės 
charakteristikos

ta pati 
turto 

kokybė ir 
kilmė

ta pati 
rinka

tapatus 
turtas

Nustatant turto, kurio 

vertė nenurodyta 

sutartyse, įsigijimo 

savikainą (nemokamai, 

mainais gautas turtas )ir 

užpajamuojamas tikrąja 

jo ar atiduodamo turto 

verte 

Taikant ilgalaikio 

materialiojo turto 

apskaitos perkainota 

verte metodą, 

registruojant turto 

vertės padidėjimą 

(remiamasi tikrąja to 

turto verte perkainojimo 

metu) 

Verslo sujungimų 

atvejais įgytą turtą ir 

įsipareigojimus 

įsigijimo apskaitoje 

įvertinant tikrąja verte 

Tikrąja verte paprastai 

vertinamas  įmonės 

finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai, jei ją 

patikimai galima nustatyti 

Įkainojimas  tikrąja verte taikomas 
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prielaidos. B. Bajoriūnaitė (2006) pažymi, kad turtas laikomas panašiu, jei gali  atlikti tą pačią funkciją ir 

patenkinti tuos pačius poreikius. Be to, šis turtas privalo turėti panašias savybes. Panašaus turto rinkos kaina 

koreguojama, remiantis kriterijais, kuriais kliautųsi rinkos dalyviai įsigydami turimą įmonės turtą. Būtina aiškiai 

nustatyti skirtumą tarp vertinamo ir panašaus turto. 

Pasitaiko atvejų, kai įmonė turi unikalaus turto. Tokio turto, nei panašaus, o tuo labiau tapataus turto 

aktyviosios rinkos tiesiog nėra. Šiuo atveju įmonėms tenka naudoti įvairius kitus įvertinimo metodus. 

Konkretaus metodo pasirinkimą gali lemti įvairūs veiksniai: turto, pačios įmonės specifika; susiklosčiusi padėtis 

ir kt. Todėl pateikti universalaus turto įkainojimo tikrąją vertę modelio, kuris tikrų visoms įmonėms, neįmanoma. 

Pati įmonė turi susikurti įvertinimo metodą (Bajoriūnaitė, 2006). Pasak K. Rudžionienės (2012), šis trečiasis 

tikrosios vertės nustatymo lygis – subjektyviausias.  

Yra išskiriami įvairūs veiksniai, kurie lemia, kaip apskaita pagal tikrąją vertę paveiks įmonę. J. G. 

Benston (2008) bei A. N. Galera ir M. López (2009) teigia, jog tikrosios vertės poveikio svarbai bei patikimumui 

įmonės rengiamoms finansinėms ataskaitoms  įtaką gali daryti įmonės dydis. Tuo tarpu kiti autoriai (Ball ir 

Shivakumar, 2005; Bushman, Piotriski ir Smith, 2004) pažymi, kad svarbiausi konkrečios įmonės veiksniai yra 

ne tik jų dydis,  bet ir statusas (vieša ar privati įmonė).  

R. Ball ir L. Shivakurmar (2005) teigia, kad reikalavimai finansinei informacijai yra didesni viešųjų 

įmonių nei privačių. Privačių bendrovių akcininkai imasi aktyvesnio vaidmens valdant įmonę nei viešose, o tai 

mažina pastarųjų įmonių akcininkų pasitikėjimą finansinėmis ataskaitomis. Tad dažniausiai valstybinių įmonių 

finansinių ataskaitų informacija naudojama stebėti vadybininkų atliktus darbus. Panašūs argumentai pateikiami ir 

kalbant apie įmonių dydį. K. V. Lins ir kt. (2010) pastebi, jog iš didesnių įmonių reikalaujama daugiau 

informacijos ir todėl jos pateikia žymiai daugiau informacijos, nei mažesnės įmonės. R. Bushman ir kt. (2004) 

patikrino šią prielaidą remiantis tarptautiniais duomenimis ir nustatė, kad įmonės dydis yra svarbus kintamasis 

analizuojant finansinį skaidrumą įvairiose šalyse. Todėl, yra manoma, jog didesnes ir valstybines įmones labiau 

paveikia apskaita pagal tikrąją vertę.  Be to, jei tiesioginės išlaidos, susijusios su tikrosios vertės ataskaitų 

įgyvendinimu nusveria netiesiogines išlaidas, galima pastebėti, kad didelės įmonės yra mažiau paveiktos. 

K. V. Lins ir kt. (2010) pažymi, jog šalies specifiniai veiksniai taip pat turi įtakos kurią įmonę labiau 

paveiks apskaita pagal tikrąją vertę. Aukšta finansinių ataskaitų kokybė yra susijusi su šalies instituciniais 

parametrais tokiais, kaip informacijos atskleidimo lygis, vertybinių popierių teisės aktų vykdymas ir bendra 

investuotojų apsauga. Be to, kaip teigia R. Ball ir L. Shivakurmar (2005), įvairiose šalyse net jei įmonės 

vadovaujasi panašiais apskaitos standartais, finansinių ataskaitų kokybė vis tiek bus paveikta valdytojų ir 

auditorių, o tai gali būti nustatyta veikiančių šalyje institucijų. Taigi, tikima, kad tikrosios vertės apskaitos 

poveikis bus didesnis įmonėms, kurios veikia šalyse, kuriose daugiau dėmesio skiriama finansinių ataskaitų 

kokybei ir labiau užtikrinama, jog finansinės ataskaitos bus patikimos. 

Apibendrinant veiksnius, kurie lemia, kaip apskaita pagal tikrąją vertę paveiks įmonę, juos galima 

suskirstysi į dvi grupes ir pavaizduoti grafiškai (žr. 4 pav.). 

 

 

 

4 pav. Veiksniai, kurie lemia apskaitos pagal tikrąją vertę poveikį įmonei (Šaltinis: sudarytas autorės)  

 

Įvairūs veiksniai lemia apskaitos pagal tikrąją vertę poveikį įmonei. Tai gali būti veiksniai susiję su 

įmonės specifika (jos dydis, statusas ir kt.) bei veiksniai susiję su šalies specifika (informacijos atskleidimo lygis, 

vertybinių popierių teisės aktų vykdymas, bendra investuotojų apsauga.). Kitaip tariant, tai gali būti vidiniai ir 

išoriniai veiksniai, kurie turi įtakos įmonės veiklai.  

Atlikta lyginamoji mokslinės literatūros analizė parodė, kad vieni autoriai tikrosios vertės įkainojimo 

būdą vertina labai palankiai, kiti tuo metu jį smerkia. Tačiau apibendrinant, galima teigti, kad tikrosios vertės 

įkainojimo metodas, nepaisant aptartų trūkumų, ir toliau yra geriausias prieinamas metodas įvertinant įmonės 

turtą finansinėje apskaitoje. Didžioji dalis autorių nurodo, kad tikrosios vertės būdą tikslingą naudoti įmonių 

finansinėse ataskaitose, kadangi tai leidžia ne tik pateikti tikrą ir teisingą informaciją, bet ir tiksliau atspindėti 

įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus. 

Veiksniai 

Susiję su įmonės specifika Susiję su šalies specifika 
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Išvados 

 

1. Tikslinga finansinėse ataskaitose įkainojant įmonės turimą ilgalaikį turtą naudoti tikrosios vertės būdą. 

Nepaisant to, kad šis būdas yra sudėtingas ir reikalauja nemažai darbo sąnaudų, jį įmonės turėtų naudoti, nes  

taip nustatoma realesnę turto vertę ir galima gauti patikimesnius įmonės veiklos rezultatus, o tai ypač svarbu 

norint pateikti tikrą ir teisingą informaciją finansinėse ataskaitose.  Be to turto įkainojimas tikrąja verte gali 

suteikti vertingos grįžtamosios informacijos įmonės suinteresuotosioms pusėms. 

2. Įmonės sudarydamos finansines ataskaitas dažniausiai keturiais atvejais taiko įvertinimą tikrąją verte. 

Pirmiausiai, turtas įkainojamas tikrąja verte, kai  sutartyse  nėra nurodyta jo vertė ir bandoma nustatyti jo 

įsigijimo savikainą, kitas atvejis, materialiojo turto apskaitos perkainotos vertės metodas, kuomet registruojamas 

turto vertės padidėjimas. Finansinis įmonės turtas įvertinamas tikrosios vertės būdu ir verslo susijungimo atvejais 

įsigijimo apskaitoje turtas įvertinamas tikrąja verte. 

3. Apskaitoje įkainojant turtą tikrąja verte naudojami įvairūs metodai, kuriuos galima pasirinkti priklausomai 

nuo vertinamo turto likvidumo. Labiausiai likvidus turtas įkainojamas tiesioginėmis rinkos kainomis, 

pagrįstomis aktyvia prekyba identiškais instrumentais, mažiau likvidus - remiantis pastebima rinkos informacija. 

Tuo tarpu, mažiausiai likvidaus turto tikroji vertė nustatoma remiantis finansiniais modeliais, pavyzdžiui, 

diskontuotų pinigų srautų. 
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Summary 

 

THEORETICAL ASPECTS OF LONG-TERM ASSETS FAIR VALUE MEASUREMENT IN FINANCIAL 

ACCOUNTING 

 

This article analyses theoretical aspects of long-term assets fair value measurement in financial accounting. A 

growing need of assets fair value measurement, preparing financial statements, has drawn a greater scientist’s attention to this 

area in many countries. In various aspects the fair value measurement in financial accounting was analysed by foreign and 

Lithuanian authors; most of them said that the accounting data based on the method of reliable and adequate fair value 

compared to the cost of acquisition is maximized when the relevant assets are actively traded on a liquid market. Reflecting  

the fair value of the assets in financial accounting not only imposes a more realistic value of the assets, but it is also possible 

to get a reliable performance of the company which is especially important in order to provide true and correct information in 

financial statements. Furthermore, the asset valuation at fair value can provide a valuable feedback to the interested parties of 

the company. 

Despite the growing interest in this area, the concept of the fair value, problematic issues of its application still 

have not been thoroughly and comprehensively analysed. There is a lack of problematic analyses and research of the fair 

value especially in the context of Lithuania. Considering the fact, this article focuses on the analysis and research of the 

problem. 
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ATSARGŲ ĮKAINOJIMO BŪDŲ ĮTAKA ĮMONĖS FINANSINEI 

BŪKLEI: TEORINIS POŽIŪRIS 
 

Justė Šabūnaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Ekonominės sistemos dalyviai, vertindami savo bei savo konkurentų veiklą, remiasi ekonomine 

informacija, kurios didžiąją dalį teikia apskaita. Todėl norint suprasti vykstančius procesus yra svarbu tinkamai 

interpretuoti apskaitos duomenis. Atsargos tai sudedamoji trumpalaikio turto dalis, kuri egzistuoja daugumoje 

įmonių. Naudojamų atsargų kiekį įmonėse lemia jų veiklos pobūdis. Teisingas atsargų apskaitos metodikos 

pasirinkimas yra svarbus kiekvienai įmonei, kadangi tai yra gan apyvartus turtas, kuris padeda įmonei generuoti 

pajamas. Daugeliu atvejų informacija apie atsargas yra naudojama santykiniuose rodikliuose, kurie parodo 

įmonės finansinę būklę. Dėl šios priežasties atsargos įmonėse turi būti atspindėtos teisingai, kadangi šis rodiklis 

daro įtaką įmonės finansinės būklės vertinimui.  Remiantis įmonės finansine būkle yra priimami sprendimai, 

susiję su įmonių veiklos tęstinumu. 

Tyrimo objektas – atsargų apskaitos būdų įtaka įmonės finansinei būklei. 

Tyrimo tikslas – parengti  metodiką įkainojimo būdų įtakos įmonių finansinei būklei vertinimui atlikti.   

Tyrimo uždaviniai:   

1. Atskleisti atsargų įkainojimo būdus ir jų esmę; 

2. Identifikuoti atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinėse ataskaitose pateikiamai informacijai; 

3. Identifikuoti finansų analizės rūšis, taikytinas vertinant įmonių finansinę būklę; 

4. Pateikti atsargų įkainojimo būdų įtakos įmonės finansinei būklei vertinimo nuoseklumą bei vertinimui 

taikytinus metodus. 

  Tyrimo metodai – Naudojant mokslinės literatūros analizės, palyginimo, sintezės metodus 

atliktas teorinis mokslinės literatūros, verslo apskaitos standartų tyrimas, kurio metu atskleisti atsargų įkainojimo 

būdai ir jų esmė bei išanalizuotas jų poveikis verslo subjektų finansinei būklei, taip pat atskleistos finansų 

analizės rūšys. Indukcijos ir dedukcijos metodų pagalba nustatyti santykinės analizės rodikliai, atskleidžiantys 

įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinei būklei. 

  

Rezultatai 

 

Daugelio įmonių veikloje atsargos yra ypač aktualios, nes, kaip teigia J. Mackevičius, R. Valkauskas 

(2012),  tam tikras atsargas turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos pobūdžio. 

Didžiausi atsargų kiekiai vyrauja verslo subjektuose, kurie vysto gamybinę ir (arba) prekybinę veiklą. J. 

Mackevičiaus, R. Valkausko (2012) teigimu, atsargų sudėtimi, struktūra, technine būkle domisi ne tik įmonės 

vadovybė ir darbuotojai, bet ir daugelis išorės informacijos vartotojų.  

K. Rudžionienės, G.Gipienės (2007) teigimu įmonės apskaitos politika daro įtaką apskaitos praktikai, 

kurios rezultatas – finansinė atskaitomybė, pateikiama informacijos vartotojams. Siekiant svarbiausio finansinės 

apskaitos tikslo, t. y. finansinėje atskaitomybėje pateikti tikrą ir teisingą informaciją, verslo subjektai, savo 

veikloje naudojantys atsargas, susiduria su atsargų įkainojimo būdo pasirinkimo problema. Atsargų įkainojimo 

būdo pasirinkimas yra vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką informacijos apie atsargas pateikimą 

finansinėse ataskaitose. 

Remiantis 9-uoju VAS registruojant atsargas apskaitoje jos turi būti įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai ir 

rinkliavos, kurie nebus susigrąžinti, taip pat gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios 

su atsargų įsigijimu. Įsigijimo savikaina parodo kokias išlaidas patyrė įmonė, įsigydama prekes. 9-ajame VAS 

nurodoma, jog atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo 

savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos. V. Bružauskas ir  N. Stončiuvienė 

(2012) pritaria šiam teiginiui dėl nereikšmingų sumų ir teigia, jog remiantis apskaitos optimalumo principu 
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rekomenduojama nereikšmingų išlaidų netraukti į įsigijimo savikainą. Tačiau autorių nuomonė dėl nereikšmingų 

išlaidų priskyrimo sąnaudoms skiriasi nuo 9-ojo VAS nuostatų, nes autoriai  siūlo šias išlaidas priskirti 

bendrosioms ir administracinėms (veiklos) sąnaudoms. Darbo autorės nuomone, teisingesnės 9-ojo VAS 

nuostatos dėl nereikšmingų išlaidų priskyrimo  pardavimo savikainai, nes laikantis palyginimo principo 

ataskaitinio laikotarpio atsargų pardavimo pajamos turi būti lyginamos su jų pardavimo savikainos  sąnaudomis, 

kurios buvo patirtos uždirbant tas pajamas. Jei nereikšmingos atsargų įsigijimo  išlaidos priskiriamos 

bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms, o tą laikotarpį pajamų šios atsargos neuždirbo, tai pažeidžiamas 

palyginimo principas.  

Taigi, atsižvelgiant į optimalumo principą, įmonės, taikančios 9-ajame VAS numatytą išlygą, gali 

santykinai sumažinti atsargų įsigijimo savikainą. Tačiau įmonės apskaitos politikoje turi būti nustatyti kriterijai, 

kuriais remiantis būtų vertinamas minėtų išlaidų reikšmingumo pripažinimas. Mažesnė įsigijimo savikaina 

nulemia tai, jog balanse pateikiama mažesnė atsargų vertė. 

9-ajame VAS nurodyta, jog sudarant ataskaitinių laikotarpių balanso ataskaitą atsargos turi būti įvertintos 

įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Siekiant 

įgyvendinti atsargumo principą jos turi būti įvertintos ir parodomos grynąja galimo realizavimo verte, kai ši yra 

mažesnė už įsigijimo savikainą. 9-ajame VAS numatyta, jog atsargų savikainą reikia sumažinti iki grynosios 

galimo realizavimo vertės, kuomet atsargos buvo sugadintos, visiškai arba iš dalies paseno, jų pardavimo kaina 

nukrito ar išaugo įvertintos gamybos baigimo arba pardavimo išlaidos. Atsargos iki grynosios galimo 

realizavimo vertės nukainojamos siekiant neiškreipti balanso ataskaitos teikiamų duomenų ir atspindėti realią 

įmonės būklę. Pagal 9-ąjį VAS atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma ir visi atsargų 

nuostoliai turi būti pripažinti to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai ir susidarė nuostoliai 

bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis. Atsargų nuvertėjimo atveju grynoji galimo realizavimo vertė 

atspindės realesnę būsimą naudą, kurią įmonė gaus iš šio turto, nei įsigijimo savikaina. 

Įmonės, savo veikloje naudojančios materialines atsargas, susiduria su teisingo sunaudotų atsargų 

įkainojimo būdo pasirinkimo problema. Atsargoms įkainoti yra būdinga ganėtinai plati atsargų įkainojimo būdų 

įvairovė. Įmonės, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką, pačios renkasi kokį atsargų įkainojimo būdą taikyti 

savo vykdomoje veikloje. Šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis yra svarbu, jog įmonės pasirinktas 

atsargų įkainojimo būdas leistų atspindėti tikslų, t. y. nei dirbtinai sumažintą, nei išpūstą finansinį rezultatą. 

Mokslinėje literatūroje anot I. Balabonienės, G. Večerskienės (2011), R. K. Greenberg, N. A. Wilner (2011),  

V.C.Ibarra (2008), J. P. Friedman, E. L. Gifford (2002), R.William (2012) ir kt. labiausiai paplitę ir dažniausiai 

išskiriami keturi atsargų įkainojimo būdai, kurių kiekvienas yra paremtas savita atsargų judėjimo ir jų įkainojimo 

sistema:  

 Naudojant konkrečių kainų būdą (angl. specific-identification) atsargų likučiui laikotarpio pabaigoje 

priskiriamos konkrečios kainos, už kurias atsargos buvo pirktos; 

 FIFO ( angl. First-in-first-out ) atsargų įkainojimo būdas yra paremtas paskutiniųjų pirkimų kainomis. 

Naudojant šį būdą daroma prielaida, jog anksčiausiai pirktos atsargos sunaudojamos pirmiausiai, o vėliausiai 

pirktų atsargų kaina priskiriama sandėlio likučio savikainai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje; 

 LIFO (angl. Last-in-first-out ) atsargų įkainojimo būdas paremtas pirmųjų pirkimų kainomis. 

Naudojant šį būdą daroma prielaida, jog vėliausiai pirktos atsargos sunaudojamos pirmiausiai, o anksčiau pirktų 

atsargų kaina priskiriama sandėlio likučio savikainai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje; 

 Vidutinių kainų būdas ( angl.weighted average or simple average). Šis būdas yra kaip kompromisas 

tarp FIFO ir LIFO būdų. Naudojant šį būdą atsargų savikaina nustatoma pagal atsargų kiekį laikotarpio pradžioje 

ir per visą laikotarpį įsigytų atsargų kiekio kainų svertinį vidurkį. Vidurkis gali būti apskaičiuojamas periodiškai 

arba po kiekvienos naujai nupirktos atsargos. 

Darbo autorė pritaria S.Rudytės ir  S.Palubinskienės (2005) nuomonei, jog tinkamiausio būdo parinkimą 

lemia atsargų naudojimo eiliškumas, atsargų kainų kitimo tendencijos ir mąstas; atsargų vertės ir finansinių 

rezultatų duomenų realumo finansinėje atskaitomybėje garantijos; nustatytas sunaudotų atsargų vertinimas pelno 

mokesčiui apskaičiuoti. Įmonės veikloje yra svarbu taikyti jos veiklos pobūdžiui labiausiai tinkantį atsargų 

įkainojimo būdą, nes, kaip teigia V. C. Ibarra (2008), parduotos atsargos nulemia pelno (nuostolio) ataskaitos 

duomenis, neparduotos atsargos nulemia balanso duomenis. 1 lentelėje atskleidžiamas atsargų įkainojimo būdų 

poveikis finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitoms. 
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1 lentelė. Atsargų įkainojimo būdų poveikis finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitų duomenims 

(sudaryta autorės pagal: I. Balabonienė, G. Večerskienė (2011); R.William (2012); I. Varanavičiūtė, S. 

Palubinskienė (2008); K. R. Jesswein (2010), Jeffers, A. G.; Mangyu, W.; Askew, S. (2010)) 

      Būdas 

 

Poveikis 
Konkrečių kainų  FIFO LIFO Vidutinių kainų 

Balansui 

Yra galimybė 

sąmoningai valdyti 

likusių atsargų 

savikainą 

Kainų kilimo metu 

sukalkuliuojama 

savikaina artima 

faktiškai savikainai ir 

ji yra aukštesnė nei 

kalkuliuojant  kitais 

būdais. Šis būdas 

balanse atspindi 

realesnę situaciją. 

Kainų kilimo metu 

sukalkuliuojama 

savikaina yra ne tokia 

artima tačiau mažesnė 

už faktišką savikainą 

nes seniausioji 

savikaina gali labai 

skirtis nuo dabartinės 

atsargų kainos 

Sukalkuliuojama 

savikaina gerokai 

nukrypsta nuo realių 

laikotarpio pabaigos 

kainų, nes vidutinių 

kainų nustatymas 

svertinio vidurkio 

būdu yra tikslesnis 

rinkos kainų 

atžvilgiu. 

Pelno 

(nuostolių) 

ataskaitai 

Sąmoningai valdant 

atsargų savikainą, tuo 

pačiu yra valdomas ir 

grynojo pelno lygis. 

Veiklos rezultatą 

paveikti galima 

pardavimui 

pasirenkant tuos 

atsargų vienetus, 

kurie buvo pirkti 

didesne arba mažesne 

kaina, priklausomai 

nuo tikslo – turėti 

mažesnį ar didesnį 

veiklos rezultatą. 

Augant kainoms, 

laikotarpio pabaigos 

atsargų vertė yra 

didžiausia, todėl ir 

grynasis pelnas 

gaunamas išpūstas, 

didžiausias lyginant 

su pelnu, 

apskaičiuotu 

naudojant kitus 

atsargų įkainojimo 

būdus 

Šiuo būdu gaunama 

aukščiausia 

pardavimo savikaina, 

kas nulemia 

žemiausią bendrąjį 

pelną ir žemiausią 

grynąjį pelną lyginant 

su kitais būdais 

sukalkuliuota 

savikaina. Būdo 

taikymas 

minimizuoja grynąjį 

pelną, kai didėja 

pirkimo savikaina ir 

todėl daug tiksliau 

palygina einamąsias 

pajamas su 

einamaisiais kaštais. 

Naudojant šį būdą, 

parduotų prekių 

savikaina labiausiai 

atitinka esamų kainų 

lygį ir pajamos bei 

pelnas yra realiausi. 

Svertinio vidurkio 

būdu apskaičiuojama 

pelno suma yra kaip 

tarpinis rodiklis 

lyginant su pelnu, 

naudojant FIFO bei 

LIFO būdus 

 

Naudojant skirtingus atsargų įkainojimo būdus yra gaunama skirtinga atsargų vertė, o tai paveikia ir 

finansinius rodiklius, kuriems apskaičiuoti yra naudojami su atsargomis susiję balanso bei pelno nuostolių 

ataskaitos straipsniai.  Anot K. R. Jesswein (2010), atsargų įkainojimo būdo pasirinkimas finansinių ataskaitų 

duomenis gali paveikti daugeliu atžvilgių. Balanso ataskaitoje atsargų įkainojimo būdo pasirinkimas įtakoja 

įmonės turimų atsargų vertę, o kartu ir visą įmonės trumpalaikį turtą, o tai daro įtaką visiems santykiniams 

rodikliams, kuriems apskaičiuoti naudojamas atsargų ar trumpalaikio turto rodiklis. Pelno (nuostolio) ataskaitoje 

atsargų įkainojimo būdo pasirinkimas įtakoja pardavimo savikainos, bendrojo pelno, veiklos pelno bei grynojo 

pelno rodiklius, dėl ko daroma įtaka visiems santykiniams rodikliams, kurių skaičiavimuose minėti rodikliai 

naudojami.  

Įmonės, siekdamos įvertinti savo finansinę būklę retrospektyviniu, esamos padėties bei perspektyviniu 

atžvilgiu, pasitelkia finansų analizę. Finansų analizę sudaro trys rūšys, t. y.: horizontalioji, vertikalioji bei 

santykinė. Pirmosios dvi analizės rūšys parodo, kokie veiksniai ir kokią įtaką, teigiamą ar neigiamą padarė 

įmonių finansinių ataskaitų rodikliams. Šių analizių dėka nustatoma rodiklių dinamika absoliučiais dydžiais ir 

procentais, nukrypimai nuo bazinių rodiklių bei tam tikrų rodiklių lyginamasis svoris, išreikštas procentais 

visumos atžvilgiu. Tačiau, anot J. Mackevičiaus (2006), santykiniai rodikliai, gauti palyginus du ar daugiau 

absoliutinių rodiklių, yra daug pranašesni vien tik už absoliutinius rodiklius. Siekiant įvertinti įmonių finansinę 

būklę santykiniais finansiniais rodikliais išsiskiria autorių nuomonės dėl jų grupavimo. Anot J. Mackevičiaus ir  
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R.Valkausko (2010), mokslinėje literatūroje autoriai dažniausiai išskiria sekančias rodiklių grupes: 1) 

Pelningumo; 2) Mokumo (likvidumo); 3) Apyvartumo (veiklos efektyvumo). Kai kurie autoriai, pvz., V. 

Boguslauskas , R. Mileris, R. Adlytė (2011), J.Bivainis, K.Garškaitė (2010) išskiria dar vieną rodiklių grupę, t. 

y. stabilumo (sverto (rizikos)). Pelningumo rodikliai atskleidžia, kaip gerai įmonė priima investicinius ir 

finansavimo sprendimus bei parodo, kaip efektyviai uždirbamas pelnas. Mokumo (likvidumo) rodikliai 

atskleidžia įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, kurie turi būti padengti per keletą mėnesių. 

Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai atskleidžia, kaip efektyviai įmonė naudoja savo turtą bei vykdo 

pardavimus. Stabilumo (sverto (rizikos)) rodikliai matuoja įmonės naudojamo sverto dydį, rodo įmonės 

sugebėjimą vykdyti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus (V. Janovič, 2012). Mokslinėje ir metodinėje 

literatūroje yra išskiriama daugybė santykinių finansinių rodiklių. Verslo subjektai, santykinių rodiklių pagalba 

siekiantys įvertinti atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonės finansinei būklei, susiduria su santykinių rodiklių 

pasirinkimo problema. Išanalizavus mokslinę literatūrą paaiškėjo, jog finansinės analizės kontekste yra 

pateikiama nemažai su atsargomis susijusių rodiklių, kuriems įtakos gali turėti pasirinktas atsargų įkainojimo 

būdas.  

A. Krivkos (2013) sudarytoje įmonių finansinių rodiklių sistemoje, kuri turėtų leisti įvertinti ekonominės 

krizės poveikį atskiroms ūkio šakoms, išskirti du rodikliai, susiję su atsargomis, t. y. einamojo likvidumo 

koeficientas bei kritinio likvidumo koeficientas. A.Dzikevičiaus, B.Jonaitienės (2015) sudarytame pirminių 

santykinių rodiklių, dažniausiai naudotų įmonės būklei vertinti, sąraše išskirti sekantys rodikliai, susiję su 

atsargomis: kritinio likvidumo koeficientas, einamojo likvidumo koeficientas, grynojo apyvartinio kapitalo 

(GAK) ir turto santykis, atsargų apyvartumas. J.Mackevičiaus (2010)  pateiktoje integruotoje įmonių bankroto 

prognozavimo metodikoje galima išskirti 5 rodiklius, kurie susiję su atsargomis, t. y., bendrasis trumpalaikio 

mokumo koeficientas, greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas, apyvartinio kapitalo manevringumo 

koeficientas, pardavimo savikainos lygis, atsargų apyvartumas dienomis ir kartais. J.Mackevičiaus, R.Valkausko 

(2012) pateiktoje atsargų kompleksinės analizės metodikoje, siūloma skaičiuoti: atsargų apyvartumą kartais bei 

dienomis, atsargų grynąjį pelningumą. A.G. Jeffers, W.Mangyu, S.Askew (2010), vertindami atsargų įkainojimo 

būdo pakeitimo iš LIFO į FIFO įtaką finansinėms ataskaitoms, analizavo sekančius santykinius rodiklius, 

susijusius su atsargomis: bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientą, grynąjį apyvartinį kapitalą, atsargų 

apyvartumą kartais bei dienomis. Minėtų autorių moksliniai tyrimai yra susiję su įmonės finansinės būklės 

vertinimu, todėl autorės nuomone, jų siūlomi rodikliai gali būti pasitelkiami vertinant atsargų įkainojimo būdų 

įtaką įmonės finansinei būklei. 

Išanalizavus minėtų autorių darbus paaiškėjo, jog įmonės likvidumui vertinti taikomas einamojo 

(bendrojo) likvidumo (mokumo) koeficientas, kuris rodo įmonės galimybes trumpalaikiu turtu padengti 

trumpalaikius įsipareigojimus.  Autorės nuomone, šis rodiklis yra aktualus vertinant atsargų įkainojimo būdų 

įtaką įmonės finansinei būklei, nes rodikliui apskaičiuoti naudojamas trumpalaikio turto straipsnis, kurį įtakoja 

pasirinktas atsargų įkainojimo būdas. Dauguma minėtų autorių taip pat išskiria kritinio 

(greitojo) likvidumo (mokumo) koeficientą, kuris rodo kokią trumpalaikių įsipareigojimų dalį įmonė pajėgi 

padengti pinigais. Autorės nuomone, vertinant atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinei būklei, svarbu 

skaičiuoti šį rodiklį, nes skaičiavimuose naudojamas trumpalaikio turto ir atsargų skirtumas, o atsargų straipsnio 

dydį įtakoja naudojamas įkainojimo būdas. Taip pat yra pravartu tarpusavyje palyginti einamojo (bendrojo) ir  

kritinio (greitojo) likvidumo (mokumo) koeficientus. Lyginant rodiklių reikšmes jų tarpusavio skirtumą nulemia 

atsargų straipsnis. Vertinant įmonių likvidumą autorių darbuose taip pat buvo išskirtas GAK rodiklis, kuris 

atskleidžia kiek trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus, t. y. parodo įmonės likvidumo lygį. 

Nors rodiklį įtakoja atsargų įkainojimo būdas, tačiau jis yra išreiškiamas tik absoliutiniu dydžiu, todėl autorės 

nuomone rodiklis nėra informatyvus.  Siekiant didesnio informatyvumo GAK rodiklį   yra pravartu skaičiuoti 

santykyje su kitais balanso straipsniais. Autorės nuomone, yra tikslinga skaičiuoti GAK ir turto santykį, nes 

rodiklio skaičiavimuose naudojamus GAK ir turtą įtakoja pasirinktas atsargų įkainojimo būdas. GAK ir turto 

santykis leidžia tarpusavyje palyginti įvairaus dydžio įmones, o analizuojant šio rodiklio dinamiką galima 

atskleisti įmonės bankroto tikimybę. Autorės nuomone, taip pat tikslinga vertinti apyvartinio kapitalo 

manevringumo koeficientą, kuris sieja įmonės GAK su atsargomis ir parodo įmonės apyvartinio kapitalo dalį, 

įšaldytą atsargose. Rodiklio skaičiavimuose naudojamą atsargų straipsnį įtakoja pasirinktas įkainojimo 

būdas, todėl rodiklis yra svarbus vertinant įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinei būklei. Apyvartumui įvertinti 

autorių darbuose išskiriamas atsargų apyvartumo rodiklis, kuris gali būti išreikštas kartais ir (arba) dienomis. 
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Atsargų apyvartumas kartais parodo kiek kartų per metus yra parduodamos visos atsargos. Atsargų apyvartumas 

dienomis parodo per kiek dienų bus parduotos atsargos, esant nurodytoms apimtims. Atsargų apyvartumui 

vertinti naudojami pardavimo savikainos bei atsargų straipsniai, kurių dydį įtakoja pasirinktas atsargų įkainojimo 

būdas, todėl atsargų apyvartumo kartais bei dienomis rodikliai atskleistų atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonės 

finansinei būklei. Vertinant efektyvumą tik J.Mackevičius (2010) siūlė skaičiuoti su atsargomis susijusį rodiklį, 

t. y. pardavimo savikainos lygį. Pardavimo savikainos lygio rodiklis išreiškia įmonės pagrindines išlaidas vienam 

pardavimo pajamų eurui, iš ko galima spręsti apie įmonės veiklos efektyvumo lygį, t. y. gebėjimą kontroliuoti 

išlaidas. Darbo autorės nuomone, šis rodiklis taip pat svarbus, nes pardavimo savikainą įtakoja pasirinktas 

įkainojimo būdas, todėl pardavimo savikainos lygio rodiklis atskleistų įkainojimo būdų įtaką įmonės finansinei 

būklei. Analizuotuose mokslininkų tyrimuose vertinant įmonių pelningumą tik J.Mackevičius, 

R.Valkauskas (2012) siūlė skaičiuoti atsargų grynąjį pelningumą. J.Mackevičius, R.Valkauskas (2012), 

skaičiuojant atsargų grynąjį  pelningumą, siūlo įvertinti atsargų pelningumą lemiančius veiksnius naudojant 

Du Ponto piramidę. Šis būdas leidžia nustatyti pirminio lygio veiksnius, lėmusius atsargų pelningumo kitimą 

pirminiuose jo formavimo etapuose ir gautos informacijos pagrindu priimti pagrįstus valdymo sprendimus. 

Autorės nuomone, šis rodiklis taip pat yra aktualus ir turi būti skaičiuojamas vertinant įmonės finansinę būklę, 

nes rodiklio skaičiavimuose naudojamos atsargos ir grynojo pelno rodiklis yra įtakojami įmonės pasirinkto 

atsargų įkainojimo būdo. 2 lentelėje pateikiami darbo autorės atrinkti rodikliai, parodantys atsargų įkainojimo 

būdų įtaką įmonės finansinei būklei. 

2 lentelė. Santykiniai rodikliai, atskleidžiantys atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonės finansinei būklei  

 (sudaryta autorės pagal: A. Krivka (2013); A.Dzikevičius, B.Jonaitienė (2015); J.Mackevičius (2010); 

J.Mackevičius, R.Valkauskas (2012); A.G. Jeffers, W.Mangyu, S.Askew (2010) ) 

Rodiklis Naudojimo tikslas Formulė 

Einamojo (bendrojo) likvidumo 

(mokumo) koeficientas 

Likvidumui 

(mokumui) įvertinti 

𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
 

Kritinio (greitojo) likvidumo 

(mokumo)  koeficientas 

𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 − 𝑎𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖
 

GAK  ir turto santykis 
𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠 − 𝑡𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑎𝑖 į𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑜𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖

𝑇𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠
 

Apyvartinio kapitalo 

manevringumo koeficientas 

𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠
 

Atsargų apyvartumas kartais Apyvartumui įvertinti 

 

𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑎

𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
 

Atsargų apyvartumas dienomis 
365

𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔ų 𝑎𝑝𝑦𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎𝑖𝑠
 

Pardavimo savikainos lygis Efektyvumui įvertinti 
𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑎

𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
 

Atsargų grynasis pelningumas Pelningumui įvertinti 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠

𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
= 

𝐺𝑟𝑦𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑛𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠
∗

𝑃𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠

𝐴𝑡𝑠𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
 

 

Siekiant įvertinti atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinei būklei, reikia apskaičiuoti antroje 

lentelėje pateiktus likvidumo (mokumo), apyvartumo, pelningumo, efektyvumo rodiklius taikant skirtingus 

atsargų įkainojimo būdus. Gautas santykinių rodiklių reikšmes reikia palyginti tarpusavyje ir įvertinti, kurį 

atsargų įkainojimo būdą taikant gauta informacija atskleidžia geresnę ar blogesnę įmonių finansinę būklę. 

Straipsnyje atskleidus atsargų įkainojimo būdus bei pateikus finansinės analizės rūšis ir svarbiausius 

santykinės analizės rodiklius, siekiant įvertinti atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinei būklei, 

rekomenduojama vadovautis žemiau pateiktu įkainojimo būdo įtakos nustatymo nuoseklumu. Pateiktas įtakos 
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nustatymo nuoseklumas, sudaro galimybę verslo subjektui įvertinti atsargų įkainojimo būdų įtaką jo finansinei 

būklei. Atsargų įkainojimo būdo įtakos įmonės finansinei būklei nustatymo nuoseklumą sudaro 3 žingsniai: 

1. Įmonės turimas ir sunaudotas atsargas įvertinti skirtingais įkainojimo būdais (konkrečių kainų būdų, 

LIFO, FIFO, vidutinių kainų būdu); 

2. Atsargas įvertinus skirtingais įkainojimo būdais koreguoti finansinių ataskaitų duomenis ir palyginti 

gautus rezultatus. Palyginimui naudojamos absoliutinės finansinių ataskaitų straipsnių, susijusių su atsargomis, 

reikšmės. Balanso straipsniai, susiję su atsargomis: „trumpalaikis turtas“, „atsargos“. Pelno nuostolių ataskaitos 

straipsniai, susiję su atsargomis: „pardavimo savikaina“, „veiklos pelnas“, „bendrasis pelnas“, „grynasis pelnas“. 

Šiame etape, pasitelkus vertikalią bei horizontalią analizes, išsiaiškinamas kiekvieno atsargų įkainojimo būdo 

poveikis turto ir pelno rodikliams;  

3. Atsargas įvertinus skirtingais įkainojimo būdais, kiekvienu atveju apskaičiuoti santykinius finansinius 

rodiklius, susijusius su atsargomis ir palyginti gautus rezultatus.  Šiame etape, palyginus santykinių rodiklių 

analizės metu gautus rezultatus, įvertinamas atsargų įkainojimo būdų poveikis įmonės finansinei būklei. 

Atsižvelgdamos į gautus rezultatus įmonės gali įvertinti, kurio įkainojimo būdo taikymas atskleidžia geresnę ar 

blogesnę įmonių finansinę būklę. Santykinių rodiklių analizei siūlomi rodikliai pateikti 2-oje lentelėje, kurie 

leidžia įvertinti įmonės likvidumą (mokumą), atsargų apyvartumą, efektyvumą, pelningumą. 

Sistemingai atliekama atsargų analizė, remiantis aukščiau pateiktu nuoseklumu, leidžia atskleisti 

įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinei būklei ir nustatyti, kurį įkainojimo būdą pritaikius, parodoma geriausia 

įmonės finansinė būklė. 

Išvados 

 

1. Konkrečių kainų metodas yra pagrįstas faktinėmis kainomis, o verslo subjektai gali sąmoningai 

valdyti atsargų savikainą bei grynojo pelno lygį. Infliacijos metu LIFO būdas suteikia galimybę parduotų prekių 

savikainą įvertinti tuometinėmis rinkos kainomis. Kainų kilimo metu, siekiant sumažinti pelną ir pelno mokestį, 

naudotinas LIFO būdas, tačiau defliacijos atveju, šis būdas generuoja didžiausią pelną. Infliacijos metu 

atsargoms įkainoti naudojant FIFO būdą generuojamos grynosios pajamos atitinka kainų lygio pokyčius. Dėl to 

taikant FIFO būdą yra generuojamas didesnis pelnas, o kartu ir į biudžetą mokami mokesčiai. Šis būdas pateikia 

realesnę įmonių situaciją. Pelnas, generuojamas svertinio vidurkio būdu, yra tarpinis tarp LIFO ir FIFO būdų. 

Svertinio vidurkio būdas mokslinėje literatūroje pripažįstamas kaip netiksliausias pelno apskaičiavimo atžvilgiu 

lyginant jį su kitais būdais. Naudojant svertinio vidurkio būdą neįmanoma įvertinti atsargų kainų dinamikos 

poveikio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatui. Balanse pateikta atsargų vertė gerokai skiriasi nuo 

susidariusių laikotarpio pabaigos kainų. 

2. Horizontalioji, vertikalioji bei santykinė analizės leidžia įvertinti įmonių finansinę būklę 

retrospektyviniu, esamos padėties bei perspektyviniu atžvilgiu. Pirmosios dvi analizės rūšys parodo, kokie 

veiksniai ir kaip įtakojo atskirų finansinių ataskaitų rodiklius. Tačiau santykinės analizės metu gauti rezultatai 

yra naudingesni vertinant įmonių finansinę būklę, nes atskleidžia tam tikrus ryšius tarp finansinių ataskaitų 

rodiklių. 

3. Atlikus įmonių finansinės būklės vertinimo santykiniais rodikliais analizę, identifikuoti rodikliai, 

atskleidžiantys atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonės finansinei būklei. Rodiklių sąrašą sudaro likvidumo 

(mokumo), apyvartumo, efektyvumo bei pelningumo rodikliai. 

4. Siekiant įvertinti atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinei būklei, pasiūlyta įtakos nustatymo 

metodika, kuri leis nustatyti, kurį įkainojimo būdą pritaikius, parodoma geriausia įmonės finansinė būklė. 
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Summary 

 

Proper inventory accounting method choice is relevant for each company, as this is quite negotiable assets, which 

helps company to generate revenues. In many cases, information about inventory are used in relational ratios, which shows 

the company's financial condition. Since the inventory index influences company financial results, one of the most important 

questions in inventory accounting policy becomes the choice of inventory valuation method. This article aims to reveal the 

essence of inventory valuation methods, shows its strengths and weaknesses and to provide a methodology which shows 

impact of inventory valuation methods on company financial results. The prepared system and methods in order to evaluate 

inventory valuation methods influence on financial results are presented in the article. To determine inventory valuation 

methods impact on the company‘s financial results it is proposed to perform the following steps in sequence: inventory 

assessment on different inventory valuation methods; balance sheet cells which are related with inventory after assessment in 

different inventory valuation methods should be comparised using vertical and horizontal analysis; calculation of liquidity, 

turnover, effectiveness, profitability relational ratios about inventory to show the impact of inventory valuation methods on 

financial results. This methodology helps to reveal which inventory valuation method applies the best financial position.  

Key words: inventory, valuation method, financial condition; financial analysis. 
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Įvadas 

 

Viena iš ilgalaikių Europos Sąjungos (toliau ES) plėtros strateginių krypčių ir prioritetų yra kaimo 

vietovių vystymas. Taigi savivaldos institucijos tampa vis reikšmingesniais kaimo vystymo dalyviais. Savivalda, 

kaip vietos gyventojų viešuosius interesus atstovaujanti institucija, užima svarbią vietą daugelio valstybių 

politinėse sistemose (Žukovskis, 2013). Lietuvai vis labiau orientuojantis į vakarų politiką, tapus pilnateisiais ES 

nariais bei ES finansine parama paskatino aktyvios pilietinės visuomenės formavimąsi šalyje. Demokratijoje - 

visuotinis dalyvavimas labai svarbus, labiausiai tai matoma savivaldoje (Nefas, 2012). 

Tačiau remiantis Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimais paprasti piliečiai ir jų 

organizacijos turi labai mažai įtakos sprendimų priėmime, įtakojančių jų gyvenimo kokybę. Šių tyrimų 

duomenimis 2013 m. išaugusi visuomeninių, bendruomeninių ir kt. organizacijų bei paprastų žmonių įtaka 

sprendimų priėmime,  2014 m. smarkiai sumažėjo, grįžta prie ankstesnių vertinimų, t. y. gyventojams vėl 

priskiriant  daugiausia galių valdžios institucijoms, mažiausiai – paprastiems žmonėms. 2014 m. visuomenės 

pilietinės galios įvertinimas smuko (įvertinta – 34 balais iš 100) ir lyginant su visu 2007 – 2014 m. laikotarpiu 

vėl grįžo į 2007 – 2009 m. lygį (Degutis, Ramonaitė, Žiliukaitė, 2015). 

Mūsų valstybėje pagrindinės teisinės prielaidos piliečių dalyvavimui šalies ir savivaldos valdyme yra 

įgyvendintos, tačiau didžiausia problema – pilietiškumo bei domėjimosi savo teisėmis stoka, remiantis Pilietinės 

visuomenės instituto tyrimais lietuviai dažnai priskiriami prie pasyvių stebėtojų. 

Tyrimo tikslas – nustatyti vietos gyventojų galimybę, pasitelkiant vyraujančias viešojo intereso 

atstovavimo formas vietos savivaldoje, daryti įtaką kaimo vietovių pokyčiams. 

Tyrimo objektas – viešojo intereso atstovavimas formos vietos savivaldoje. 

Tikslui pasiekti taikyti metodai: mokslinės literatūros analizės, dokumentų analizės, sintezės, loginės 

analizės, sugretinimo, grafinio vaizdavimo, ekspertinio vertinimo ir kt. 

 

Tyrimo rezultatai  

Nei nacionaliniai teisės aktai, nei teismų praktika vienareikšmiškai nepateikia viešojo intereso 

apibrėžimo. Susiformavusi nuomonė, kad viešojo intereso sąvokos apibrėžti apskritai neįmanoma arba labai 

sunku. Bandymų paaiškinti, kas yra viešasis interesas, kaip šis interesas turi būti įgyvendintas ir apsaugotas, 

kokias funkcijas jis atlieka, yra daug (Lane J. E. 2001, Vonk G. 2009, Hayek F. A. 1998, Barry N. P. 1995, 

Gumbis J. 2006, Korsakaitė D. 2006, Trumpulis U. 2010. ir kt.). Šios diskusijos nėra baigtos ir priimtos bendros 

nuomonės šiuo klausimu moksle nėra. 

Kai kurie mokslininkai iš esmės neigia privačiųjų ir viešųjų interesų priešpriešą, teigdami, kad kiekvienas 

legalus interesas kartu yra ir viešas (Lippman, cit. iš Eisenberg, 1998; Hayek, 2002 ir kt.). 

Viešojo intereso kategorija – universali (LR Konstitucinis teismas, 2007), apimanti beveik visas 

visuomeninių santykių sritis. Tai suponuoja, kad viešojo intereso samprata priklauso nuo to, kurios mokslo šakos 

tyrėjas šią sąvoką nori apibrėžti. Remdamiesi mokslinės literatūros analize (Lane J. E. 2001, Vonk G. 2009, 

Hayek F. A. 1998, Barry N. P. 1995, Gentle G. 1975, Gumbis J. 2006, Korsakaitė D. 2006, Trumpulis U. 2010, 

ir kt.) savo straipsnį siejame su šia viešojo intereso samprata. Viešasis interesas – tai visa apimantis 

instrumentas, besiremiantis normatyvinėmis ir moralinėmis normomis, sudarantis geresnes sąlygas kiekvienam 

siekti savų interesų, tinkamu kasdienių pareigų ir įsipareigojimų vykdymu, siekiant nesukelti negatyvaus 

poveikio kitiems.  

Atstovavimas dažniausiai suvokiamas kaip sutartinis atstovavimas, kai suteikiami tam tikri įgaliojimai 

kitam asmeniui (Žilėnaitė, 2006). Atstovavimo institutas teisės doktrinoje yra viena iš garantijų, įtvirtinanti 

proceso dalyviams galimybę užtikrinti savo teises. Socialinėje srityje atstovavimas suprantamas kaip pagalbos 

asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens problemas (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas, 
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2006). Šiame straipsnyje remsimės (Laužikas, E. 2003; Žilėnaitė, A. 2006; Nefas, S. 2007; Zaleckienė, I. 2008; 

Stasiukynas, A. 2014 ir kt.) šia viešojo intereso atstovavimo samprata - viešojo intereso atstovavimas – tai 

piliečių ir institucijų (organizacijų) prisiimtų pareigų ir įsipareigojimų (prieš savo šeimos narius, draugus, 

darbdavius, valstybę ir visą visuomenę) tinkamas vykdymas. 

Kaimo vietovių pokyčių valdymas suprantamas kaip kaimo vietovėje vykstančių procesų koordinavimas, 

turint tikslą laiku prisitaikyti prie vidaus ir išorės aplinkos pokyčių (Atkočiūnienė, Vaišnoraitė, 2011). Šių 

procesų koordinavimui  labai svarbus LEADER metodo principas „iš apačios į viršų“, t. y. kaimo plėtra 

grindžiama vietos gyventojų iniciatyvomis, gyventojams ir bendruomenėms dalyvaujant sprendimų priėmimo 

procesuose (Jankauskienė, Ališauskas, 2008). 

ES ir Lietuvos valstybės strateginiuose dokumentuose (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, 

2000; Europos vietos savivaldos chartija, 1985; LR Konstitucija, 1992; Valstybės ilgalaikės raidos strategija, 

2002 ir kt.) kaimo vietovių pokyčių valdymui skirta gana nemažai dėmesio, tačiau kaip deklaruojamas ES ir 

mūsų valstybės politikos kryptis kaimo atžvilgiu įtvirtinti realybėje. Norint tai įgyvendinti reikia ne tik valdžios 

supratimo, kad demokratinis procesas neatsiejamas nuo piliečių įsitraukimo į visuomeninio valdymo procesą ir 

sprendimų priėmimą bendruomenei rūpimais klausimais, bet ir pačių gyventojų noro tai daryti, nesitikint, kad tai 

už juos padarys valdžia. Viešasis interesas asocijuojasi su pilietiškumu, o pilietiškumas su individo atsakomybe 

(Nefas, 2007). 

Piliečių dalyvavimas yra esminis demokratiškos visuomenės bruožas (Zaleckienė, 2008). Jis padeda 

valdžiai geriau tenkinti piliečių poreikius, o piliečiams suteikia galimybę juos išsakyti (Gineitienė, Domarkas, 

2000). Norint sukurti darnią ir atvirą pilietinę visuomenę demokratiškoje valstybėje, kiekvienam piliečiui turi 

būti svarbu atvirai reikšti savo nuomonę (NVO informacijos ir paramos centras, 2012). 

Piliečių dalyvavimas vietos valdyme gali būti suprantamas kaip: kiekvieno piliečio teisė dalyvauti su jo 

gyvenime susijusių sprendimų priėmime; vietos bendruomenės informavimas apie tai kas vyksta jų vietovėje; 

dalyvavimo kultūros vystymas; suteikimas piliečiams galimybės kontroliuoti tai, kas vyksta jų vietovėje; 

galimybė socialiai atskirtoms grupėms pasisakyti ir kt. (Marcinkevičiūte, Petrauskienė 2008). Galime daryti 

prielaidą, kad piliečių dalyvavimas tapatus viešojo intereso atstovavimui, t.y.  piliečiai aktyviai dalyvaudami 

visuomeninėje, politinėje, socialinėje ir kt. veikloje, siekdami asmeninių, bendruomeninių ar visuotinų tikslų 

įgyvendinimo, tenkina ne tik asmeninius poreikius, bet kartu ir tam tikros piliečių grupės ar visos visuomenės 

interesus, taip atstovaudami viešąjį interesą. Viešasis interesas suprantamas kaip priemonė kiekvienam 

visuomenės nariui lengviau įgyvendinti savo tikslus (Hayek, 1998). 

Efektyvią ir demokratišką savivaldą sunku įtvirtinti tiesiogiai neįtraukus piliečių į sprendimų priėmimą 

bendruomenei aktualiais savivaldos klausimais. Europos vietos savivaldos chartijoje (1999) vietos savivalda 

suprantama kaip arčiausiai žmonių esantis administravimo subjektas, besivadovaujantis vietos gyventojų 

interesais. Tai lygmuo kur piliečiams suteikiama galimybė reikšti savo nuomonę svarbiais bendruomenei 

klausimais (Gestautas, 2009). 

Piliečiams teisė dalyvauti valdant savo valstybę (įskaitant savivaldą) – viena pagrindinių pilietinių teisių, 

kurią išreiškiančios pagrindinės nuostatos įtvirtintos LR Konstitucijoje (1992). Piliečių teisė dalyvauti vietos 

valdyme įtvirtinta ir Europos vietos savivaldos chartijos preambulėje (1999), kurioje teigiama, kad piliečių teisė 

dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus yra vienas pagrindinių demokratijos principų, kuris geriausiai gali būti 

įgyvendinamas per vietos valdžios institucijas. 

Pagrindinės piliečių dalyvavimo valstybės valdyme, kartu ir viešojo intereso atstovavimo įgyvendinimo, 

formos (įgyvendinamos per šias Konstitucijoje įtvirtintas teises ir laisves) yra:   

1. Referendumas (LR Konstitucijos 9 str.); 

2. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė (LR Konstitucijos 68 str.); 

3. Peticijos teisė ir teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą, skųsti jų sprendimus (LR 

Konstitucijos 33 str.); 

4. Rinkimų teisė (LR Konstitucijos 34 str.); 

5. Teisė vienytis į bendrijas, politines partijas ir asociacijas (LR Konstitucijos 35 str.) 

6. Teisė rinktis į taikius susirinkimus (LR Konstitucijos 36 str.); 

7. Teisė streikuoti (LR Konstitucijos 51 str.); 

8. Aktyvi veikla bendradarbiavimą skatinančiose ir palaikančiose Tarybose (pvz. Nacionalinė 

nevyriausybinių organizacijų taryba, Vietos bendruomenių taryba ir kt.) ir kt. 
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Lietuvoje, vietos savivaldos gyventojų viešojo intereso atstovavimo formos, valdant kaimo vietovės pokyčius, 

realizuojamos per: 

1) LR Konstitucijos (1992) garantuojamą rinkimų teisę; 

Nagrinėjant vietos valdymo lygmenį didžiausias dėmesys teikiamas savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų 

rinkimams. LR Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas (1994) įtvirtina tiesioginius šių vietos vykdomosios 

valdžios subjektų rinkimus. Didelis žingsnis demokratijos užtikrinimo link žengtas 2015 m. įtvirtinus Lietuvos 

savivaldybių tarybų rinkimuose tiesioginius merų rinkimus. Nors gyventojų pasitikėjimas valdžios atstovais 

kardinaliai nepasikeitė, tačiau šios teisės įgyvendinimas įtvirtino daug didesnę merų atsakomybę ir atskaitomybę 

atstovaujant vietos gyventojų interesams. Labai svarbu, kad įstatyme įtvirtinta, jog savivaldybių merų 

rinkimuose gali dalyvauti ir ne partiniai kandidatai, kai tuo tarpu kandidatus į savivaldybės tarybos narius gali 

kelti tik politinės partijos (LR Konstitucinio teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas skelbia, kad ši nuostata 

prieštarauja LR Konstitucijai). Tikimasi, kad ateityje vietos bendruomenės galės rinkti tiesiogiai ir seniūnus, 

vienus iš arčiausiai gyventojų esančius vietos vykdomosios valdžios atstovus. 

2) LR Vietos savivaldos įstatymą (1994) - reglamentuojantį vietos gyventojų dalyvavimą sprendimų 

priėmimo procesuose savivaldoje: 

a) remiantis šiame įstatyme įtvirtintais savivaldos principais savivaldybės tarybos nariai už savo 

veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams; 

b) gyventojai turi teisę susipažinti su vietos institucijų priimtais sprendimais, jie turi būti įtraukiami 

į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei gauti viešus ir motyvuotus atsakymus 

rūpimais klausimais. 

c) savivaldybės institucijos turi sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti 

rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą 

peticijų nagrinėjamą, skatinti kitas pilietinės iniciatyvos formas (pvz. gyventojų apklausos ir kt.).  

d) dalyvavimas savivaldybės tarybos posėdžiuose ir darbo grupėse. Šio įstatymo 11 str. įtvirtinta, 

kad tarybos posėdžiai yra atviri ir posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti 

kviestiniams asmenims. 

e) įtakos darymas per atstovus. LR vietos savivaldos įstatymo 23 str. 5 d. ir LR Seimo statuto 12 

str. įtvirtinta valdžios atstovų pareigą bendrauti su rinkėjais. 

f) seniūnaičio, kaip tiesioginio gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovo, institutą. LR vietos 

savivaldos įstatyme įtvirtintas seniūnaičio atstovavimas seniūnaitijos gyventojų interesams 

seniūnijoje, savivaldybėje ir kt. savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose. Jam 

suteikiama teisė gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės 

aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos ir komitetų 

posėdžiuose, susijusiuose su seniūnaitijos gyventojais bei pareikšti savo bendruomenės 

nuomonę, teikti pasiūlymus. 

g) gyvenamosios vietovės bendruomenės įvairias tiesioginio dalyvavimo formas, t. y. susirinkimus, 

viešus svarstymus, apklausas, veiklomis per savo atstovus, burimąsi į bendruomenines 

organizacijas ir kt. 

Taip pat (15 str. 6 d.) gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai gali 

būti savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais, o Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje 

gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai privalo sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Taip 

gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovams sudaryta galimybė tiesiogiai dalyvauti nagrinėjant klausimus, 

susijusius su savivaldybės tarybos narių etika, t. y. viena iš pagrindinių viešojo intereso atstovavimo 

įgyvendinimo formų vietos savivaldoje. 

2016 metų sausio – vasario mėn. Šilalės r. buvo atlikta ekspertinė apklausa, kurios tikslas – nustatyti 

rajono vietos veiklos grupės viešojo intereso atstovavimo tinkamumą įgyvendinant vietos plėtros strategiją. 

Ekspertais pasirinkti pagrindiniai Šilalės r. vietos plėtros veikėjai: Šilalės r. VVG valdybos nariai, VVG nariai ir 

kaimo bendruomeninių organizacijų pirmininkai. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad gyventojai labiausiai 

pasitiki rajono bendruomenėmis (žiūrėti 1 paveikslą), kaip pagrindiniais jų viešojo intereso atstovavimo 

subjektais, valdant kaimo vietovės pokyčius. Teigdami, kad „...vietos bendruomenių darbo kokybė kasmet 

tendencingai gerėja ir vis daugiau vietos gyventojų įsitraukia į jų veiklą“. Antrojoje vietoje įvertinta Šilalės r. 
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savivaldybė, trečiojoje - Šilalės r. VVG. Ekspertai VVG veiklą įvertino teigiamai. Teigdami, kad „ ...VVG gerai 

atstovauja rajono gyventojų interesus, palaiko gerus partnerystės ryšius, rūpinasi informacijos sklaida, apjungia 

rajono bendruomenes bei atstovauja vietos gyventojų viešąjį interesą...“. 

 
Paveikslas Nr. 1. Šilalės r. vietos gyventojų viešąjį interesą atstovaujančių institucijų veiklos efektyvumo įvertinimas (5 – labai 

gerai; 1 – labai blogai; Empirinio tyrimo duomenys, 2016). 

 

 

Taip pat ekspertai pritarė nuomonei, kad „...bendruomenei atstovaujančiai ir ginančiai vietos gyventojų 

interesus yra labai svarbus jos narių aktyvus pilietiškumas“. Pilietiškumą jie siejo su „balsavimu rinkimuose, 

domėjimosi valstybės reikalais ir dalyvavimu įvairiose visuomenei naudingose iniciatyvose“. Nors apie 90 proc. 

apklaustųjų teigė, kad jie yra  pilietiški ir jiems svarbus bendruomenės narių pilietiškumas, tačiau „ ... paklausti 

ar žinodami, kad konkrečioje situacijoje yra pažeistas viešasis interesas, kreiptųsi į atsakingas institucijas, 38 

proc. teigė, kad tai institucijų pareiga rūpintis viešojo intereso gynimu, 2 proc. nesikreiptų, 26 proc. negalėjo 

atsakyti ir tik 34 proc. atliktų savo pilietinę pareigą“. Net 78 proc. apklaustųjų teigė „ ... niekada gyvenime 

nesikreipę į institucijas atsakingas už viešojo intereso gynimą“. Galime daryti prielaidą, kad pagrindinės vietos 

savivaldos gyventojų viešojo intereso atstovavimo formos, valdant kaimo vietovių pokyčius, siejamos su 

pilietiškumo iniciatyvomis ir realizuojamos per vietos savivaldos rinkimų teisę ir aktyvią visuomeninę veiklą 

vietos bendruomenėse bei vietos veiklos grupėse. 

 

Išvados 

1. Lietuvoje suformuota įstatyminė bazė sudaro teisines galimybes gyventojams dalyvauti tvarkant viešuosius 

vietos savivaldos reikalus, susijusius su kaimo vietovės pokyčiais, tiek tiesiogiai, tiek per atstovus. 

2. Viešojo intereso atstovavimas valdant kaimo vietovės pokyčius dažniausiai įgyvendinamas dalyvaujant 

vietos savivaldos rinkimuose bei aktyvia veikla vietos bendruomenėse. 

3. Vietos veiklos grupė apjungia vietos bendruomenes, tirdamas ir analizuodamas vietos gyventojų poreikius 

gali geriau atstovauti gyventojus ir viešuosius interesus. Jų vaidmuo valdant kaimo vietovės pokyčius yra 

daugiafunkcinis. 

4. Valstybės garantuojamos žmogaus teisės suteikia piliečiams daug galių sprendimų priėmimo procesuose, 

dalyvaujant vietos savivaldos valdyme. Tačiau empirinio tyrimo duomenys patvirtina, kad dėl gyventojų 

įsitikinimo jog jų interesų gynimu turi rūpintis kiti (pvz. institucijos), dažnai pasirenkama pasyvaus 

stebėtojo pozicija. 
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Summary 

 

The Opportunities of Public Interest Representation in Management of Rural Areas Changes 

 

One of the long-term European Union (EU) development of strategic directions and priorities are the development of 

rural areas. So the municipal authorities are becoming the very important rural development actors. Local authority, as the 

local population public interests representing authority, occupies an important place in many countries political systems. 

Lithuania is increasingly focused on Western policy, became full-fledged members of the EU and its given financial 

assistance led the formation of an active civil society in the country. In a democracy participation of the people are very 

important, it is the most visible in self-government area. 

In our country the basic legal preconditions for citizens participation in national and local governance decision 

making process is implemented, both directly and through their representatives. Representation of the public interests, in the 

management of change in rural areas, the most often carried out in the presence of local government elections and the active 

involvement in a local communities. 
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KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS DARNAUS VYSTYMOSI MODELIS 
 

Gintarė Bataitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Lietuvos kaimo vietovių perspektyvos siejamos su kaimo plėtra, kuri grindžiama tvariu vystymu bei 

darnia kaimo vietovių plėtra, veiklas orientuojant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir aplinkosauginius 

kiekybinius ir kokybinius pokyčius gyvenamojoje vietovėje. Kaimo plėtra – tai kryptingas kaimo kokybinių ir 

kiekybinių ekonominių ir socialinių pokyčių skatinimo procesas, nukreiptas į gyventojų gyvenimo kokybės 

gerinimą (Kaimo bendruomenių plėtra, 2004). 

Kaimas turi būti plėtojamas taip, kad iš esmės stiprėtų kaimo vietovės ir būtų sudarytos geresnės 

sąlygos visiems kaime gyvenantiems bei dirbantiems žmonėms. Kaimiškosios vietovės vystymas yra aktuali 

tema šiandieninėje Europos Sąjungos politikoje. Mokslininkai linkę analizuoti kaimo plėtros procesus, jų 

vystymąsi, tačiau ar kaimiškosios vietovės yra plėtojamos darnaus vystymosi požiūriu nėra plačiai analizuojama. 

Kaimo plėtros institucijose turėtų būti nuolat vadovaujamasi darnaus vystymosi koncepcija, nes būtent jos 

taikymas ir derinimas padeda siekti darnios kaimo plėtros. 

Tyrimo tikslas – parengti kaimo vietovių plėtros darnaus vystymosi modelį, kaimo vietovių darniai 

plėtrai užtikrinti. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) išanalizuoti darnaus vystymosi ir darnios kaimo plėtros sampratą; 

2) įvertinti pagrindinių darnios kaimo plėtros komponentų įtaką siekiant darnios kaimo vietovių 

plėtros; 

3) sudaryti kaimo vietovių plėtros darnaus vystymosi teorinį modelį. 

Tyrimo objektas – kaimo vietovių plėtros darnus vystymasis. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentinių 

šaltinių analizė ir sintezė, sisteminimas, grafinis vaizdavimas ir modeliavimas. 

 

Darnaus vystymosi ir darnios kaimo plėtros sampratos 

 

Mokslininkų darbuose darnaus vystymosi ir darnios kaimo plėtros sąvokos interpretuojamos labai 

įvairiai. Dažniausiai kiekvienas mokslininkas ar jų kolektyvas, priklausomai nuo tikslų, naudoja savitą tik tam 

tyrimui tinkamą darnaus vystymosi ar darnios kaimo plėtros sąvokos turinį. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. sausio 31 d. posėdyje „darnus vystymas(is)“ buvo 

patvirtintas kaip oficialus lietuviškas angliško „sustainable development“ termino atitikmuo. Nuspręsta, jog 

plačiai visame pasaulyje išplitęs žodis „sustainability“ iš anglų kalbos į lietuvių gali būti verčiamas dvejopai: 

darnus ir tvarus. Komisijai svarstant lietuviškus anglų kalbos termino „sustainable development“ atitikmenis 

išsiaiškinta, kad skirtinguose kontekstuose juo įvardijamos nelygiavertės sąvokos. Siūlomi lietuviški šio termino 

atitikmenys: darnus vystymas(is), tvarus vystymas(is). Rūšinis pažyminys „darnus“ geriau tinka tada, kai 

siekiama pabrėžti, kad vystymasis yra suderintas, o „tvarus“ – kai kalbama apie patvarų, nenutrūkstamą 

vyksmą. Dažnai vartojamas terminas subalansuotas vystymas (dar subalansuota plėtra) netinka, nes anot lietuvių 

kalbos komisijos, jokio balanso čia nėra. Taip pat komisija išaiškino, jog žodis plėtra labiau tinka tais atvejais, 

kai kalbama apie kiekybinius pokyčius, plėtimą(si), vystymasis – kai norima įvardyti kokybinius pokyčius.  

Kadangi, šiame straipsnyje nagrinėjamas objektas – kaimiškosios vietovės plėtra, kurioje reikšmingi 

tiek kiekybiniai tiek kokybiniai pokyčiai. Todėl toliau, priklausomai nuo konteksto, bus vartojamos ir darnios 

plėtros ir darnaus vystymosi sąvokos. 

Literatūroje gausu darnaus vystymosi sąvokos apibūdinimų, tačiau, anot R. Čiegio, pagrindinę mintį 

išreiškia klasikiniu tapęs apibrėžimas: tai vystymasis, kuris tenkina šiuolaikinio žmogaus poreikius, 

išsaugodamas galimybes būsimoms kartoms tenkinti savuosius. Jis yra paprastas, tačiau palieka pakankamai 

erdvės įvairioms interpretacijoms, sukeldamas nemažai diskusijų mokslininkams, politikams, bendruomenėms ir 
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individams. Tam tikra aiškumo stoka darnaus vystymosi apibrėžime turi ir pranašumų, leidžiančių skirtingų 

interesų grupėms turėti bendrą ideologinį pagrindą. (Čiegis, 2008). 

Minėtas R. Čiegio apibrėžimas ir darnaus vystymosi principai, kuriuos nustatė Jungtinių Tautų 

Aplinkos ir plėtros komisija, apima penkis svarbiausius teiginius (Our Common Future, 1987):  

1. ateities poreikiai negali būti paaukoti dabartinėms reikmėms;  

2. dabartinio pasaulio sistema nėra darni, todėl ją reikia keisti, norint patenkinti einamuosius poreikius;  

3. žmonijos ekonominė ateitis yra susijusi su natūralių sistemų vientisumu; 

4. turime elgtis taip, kad išsaugotume kuo daugiau galimybių ateities kartoms, kol jos pačios nustatys 

savo poreikius;  

5. neapsaugosime aplinkos, kol nepagerinsime skurdžiausių pasaulio žmonių ekonominių perspektyvų.  

Toks požiūris reiškia, kad dabartinė karta turi rūpintis būsimų kartų ateitimi ir poreikiais, žmonių 

visuomenės gerovė yra artimai susijusi su natūralių ekosistemų gerove, ekonomikos augimas turi ne tik fizinius, 

bet ir moralinius apribojimus, o bendras ekonominis tikslas yra darnus vystymasis, pasiekiamas derinant 

ekonominę, ekologinę ir socialinę plėtrą (žr. 1 paveikslą). 

 

1 pav. Vaizdinis darnaus vystymosi pateikimas – sutampančios sferos (sudaryta autorės pagal 

Jociūtę, 2013) 

Ekonominė darnaus vystymosi dimensija apibūdina tokį vystymąsi, kuris sudaro sąlygas ilgalaikiam 

stabiliam ekonomikos augimui. Ekologinė – kai naudojama tiek gamtinių išteklių, kad jų liktų ir ateities kartoms. 

Socialinė darnumo dimensija reikalauja, kad būtų patenkinti žmogaus pagrindiniai poreikiai, kuriamas 

visapusiškai kokybiškas gyvenimas (Štreimikienė, Vasiljevienė, 2004).  

Taigi, siekiant suprasti darnaus vystymosi esmę, svarbu žinoti, jog jis apima tris pagrindines dimensijas: 

ekonominę, ekologinę ir socialinę. Ir tik šių trijų sąsajų sankirta gali būti laikoma darnia, nes kalbant apie darnų 

vystymąsi yra akcentuojama visų trijų darnumo komponentų integravimo svarba. Tai reiškia – matyti ir gebėti 

suderinti visus komponentus visose veiklose ir srityse. 

Tuo tarpu, kaimo plėtros samprata mokslinėje literatūroje dažniausiai yra siejama su gyvenimo kokybės 

gerinimu, tobulinant ūkinę ir socialinę jo infrastruktūrą, taip pat tobulinant bendruomeninius ryšius, kuriant 

darbo vietas bei puoselėjant kraštovaizdį ir etninę kultūrą (Šeižė, Jasaitis, 2012). 

 Kaimo plėtra tai: 

 skatinamas kryptingas kaimo kokybinių ir kiekybinių ekonominių ir socialinių pokyčių procesas, 

nukreiptas į gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą; 

 apgalvota tolydžių ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių ir aplinkos pasikeitimų raida, 

siekiant pagerinti vietos gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas; žemės ūkio ir kitų ekonominių veiklų bei 

bendruomenės plėtra; procesas, kurio metu tam tikroje vietovėje aktyvios institucijos ir/arba vietos žmonės 

inicijuoja, stiprina bei stabilizuoja veiklą, siekdami efektyviausiu būdu panaudoti vietos išteklius. (Kaimo 

bendruomenių plėtra, 2004). 

Kiti mokslininkai teigia, jog kaimo plėtra – tai apgalvota tolydžių ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių ir 

aplinkos pasikeitimo raida, sudaryta tam, kad pagerintų vietos gyventojų gyvenimo kokybę (Mueller ir kt., 

2004). 

Kaimo plėtra apima ir ekonomiką, ir gamtos bei socialinę aplinką, kuri turi tarnauti žmogui. Žmonės yra 

vientisos kaimo plėtros pagrindas, kadangi viskas priklauso nuo paties žmogaus, nes jis viską kuria. Kaimo 
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ištekliai yra plėtros potencialas, kuris naudojamas siekiant įgyvendinti socialinius, ekonominius, kultūrinius, 

aplinkosauginius kaimo plėtros tikslus (Grumuldytė, 2006) 

Verta atkreipti dėmesį, jog kaimiškosiose vietovėse ypač svarbu išsaugoti vietovės identitetą – todėl į 

anksčiau minėtas tris darnaus vystymosi koncepcijos dimensijas dauguma mokslininkų įtraukia ir ketvirtąją – 

kultūrinę dimensiją (žr. 2 pav.). Dėl to, straipsnyje ir bus vadovaujamasi vienu iš labiausiai paplitusiu kaimo 

plėtros apibrėžimu – kaimo plėtra tai, apgalvota tolydžių ekonominių, socialinių, kultūrinių ir aplinkos 

pasikeitimų raida, sudaryta tam, kad pagerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę. 

Apibendrinant, galima teigti, jog tiek darnus vystymasis tiek darni kaimo plėtra yra glaudžiai 

tarpusavyje susiję, ir vienas kitą papildantys procesai. Darnus vystymasis yra platesnė, globali sąvoka, apimanti 

trys pagrindines sferas. Tuo tarpu, darni kaimo plėtra yra konkretesnė, tik kaimo kontekstui skirta, keturių 

dimensijų sąveika, apjungianti tiek kiekybinius tiek kokybinius išimtinai teigiamus pokyčius kaimo vietovėse. 

 

Pagrindinių darnios kaimo plėtros komponentų įtaka kaimo vietovių darniai plėtrai užtikrinti 

 

Atsižvelgiant į darnios kaimo plėtros dimensijų svarbą, vertėtų paanalizuoti jas išsamiau bei išsiaiškinti 

kokią įtaką kaimo plėtrai daro kiekviena iš jų. 

Kaimo plėtros dimensijos apibrėžiamos: 

 Ekonominė plėtra – prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, išsaugoti ir sukurti konkurencingus produktus 

ir paslaugas kaime.  

 Socialinė plėtra – stiprinti kaimo vietovės gyventojų sutelktumą ir integraciją.  

 Kultūrinė plėtra – palaikyti ir stiprinti kaimo vietovės kultūros tapatumą.  

 Aplinkosauginė plėtra – išsaugoti ir atnaujinti esamus kaimo vietovės gamtos išteklius (Kaimo 

bendruomenių plėtra, 2004). 

 

2 pav. Darnios kaimo plėtros dimensijos (sudaryta autorės pagal Kaimo bendruomenių plėtra, 

2004) 

Ekonominis darnumas, kuris yra pagrindinis faktorius regionų plėtroje, iš vienos pusės, turi užtikrinti 

pakankamą ir stabilų ekonominį augimą (finansinio stabilumo išsaugojimas, žemi ir pastovūs infliacijos tempai, 

gebėjimas investuoti ir inovacijos), iš kitos pusės, turi tenkinti teisingą gamtos išteklių paskirstymą erdvėje tarp 

regionų ir laike tarp dabarties ir ateities, suderinti ūkinę veiklą bei ekosistemų produktyvumą. Tokios 

ekonominės darnos veiksmų galimybės grindžiamos Solow išplėtota kapitalo pakeičiamumo teorija bei Hicks ir 

Lindahl maksimalių pajamų, gaunamų išsaugant būtinas turto (kapitalo), atnešančio šią naudą, atsargas kitoms 

kartoms, koncepcija. Taip įgyvendinama teisingo paskirstymo tarp kartų principas (Čiegis, 2009). 

Taigi, kaimo vietovių ekonominis darnumas tai žemės ūkio ir kitų kaimo ekonominių veiklų bei būtinos 

infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse, sudarant sąlygas ilgalaikiam stabiliam ekonomikos augimui, pasitelkiant 

naujoves, bei tenkinant teisingą gamtos išteklių naudojimą, nepažeidžiant ekosistemų. 
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Kadangi socialiniai reiškiniai iš esmės yra nematerialūs, sunkiai apčiuopiami, analizuojami ir 

kiekybiškai išmatuojami (Empacher, 2002), tad kai kurie mokslininkai, nagrinėjantys darnaus vystymosi 

koncepciją, nepateikia apibendrinto socialinės darnos apibrėžimo, bet išskiria charakteringiausius šios darnos 

bruožus.  

J. Baines ir B. Morgan (2004) bei Sinner ir kiti (2004) įvardina šiuos socialinės darnos požymius: 

 susirinkimai;  

 visuomenės įsitraukimas į problemų sprendimą, kurių atskiras individas nėra pajėgus įveikti; 

 individo atsakomybės, taip pat ir socialinės atsakomybės bei susirūpinimo ateinančių kartų 

poreikiais ugdymas;  

 socialinio kapitalo išteklių palaikymas ir plėtra, patikimo, harmoningo ir bendruomeniško 

elgesio, būtino pilietiškumui stiprinti, ugdymas; 

 teisingas plėtros galimybių tarp dabarties ir ateities paskirstymas;  

 kultūrinės ir socialinės įvairovės pripažinimas bei tolerancijos ugdymas;  

 visuomenės narių teisė dalyvauti priimant sprendimus ar pasirenkant alternatyviais vystymosi 

galimybes užtikrinimas.  

Taigi, socialinis darnumas kaime apima įvairių ryšių tinklus kaimo vietovėse, socialinį pasitikėjimą, 

bendruomeniškumą, normas ir vertybes, taip pat siekimą, kad būtų patenkinti žmogaus pagrindiniai poreikiai, 

kuriamas visapusiškai kokybiškas gyvenimas kaime, generuojant socialinę naudą kompleksinio šių aspektų 

veikimo pagrindu.  

Kultūra yra žmogaus gyvenimo visuomenėje būdą įvardijanti ir formuojanti sfera, kokybinis jos 

matmuo, persmelkiantis buitį, kūrybiškumo pasireiškimą, savasties įprasminimą veikloje, politiką bei 

ekonomiką, ugdymą, meninę raišką, pačias įvairiausias žmogaus veikimo sferas (Aleknaitė-Bieliauskienė, 2008). 

Kultūrinis darnumas, remiantis doc. dr. Rita Aleknaite-Bieliauskiene (2008), tai vertybių sistema, 

aprėpianti visa, kas žmogaus sukuriama tiek materialiojoje, tiek dvasinėje sferose, įskaitant tikėjimą, mitinį 

pasaulį, papročius, žinias, mokslą, meną, moralines, dorovines normas, pačias įvairiausias švietimo formas, teisę, 

žmogaus įpročius, poelgius, santykius, žmogui veikiant sukurtą materialųjį daiktiškąjį pasaulį.  

Atsižvelgiant į tai, kultūros dimensija kaimo plėtroje aprėpia materialinių ir dvasinių vertybių kūrimą 

kaime, taip pat jų panaudojimą ir perteikimą būsimoms kartoms. Kultūrinė sfera apibūdina visuomenės raidos 

lygį kaime,  puoselėjant ir skatinant paveldo bei tradicijų vertę. 

Vadovaujantis LR Aplinkos apsaugos įstatymu, aplinkos apsauga tai aplinkos saugojimas nuo fizinio, 

cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir 

programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius (LR Aplinkos apsaugos įstatymas, 1992). 

Vadinasi, aplinkosauginė sfera kaime apima procesų, produktų ir paslaugų poveikį orui, vandeniui, 

žemei, biologinei įvairovei, žmonių sveikatai. Dėl to, kaimo vietovių aplinkosauginio darnumo esmę sudaro 

kaime esančių gamtos išteklių racionalus ir saugus naudojimas, pagrįstas teisinių, biologinių, technologinių ir 

ekonominių priemonių visuma.  

Apibendrinant galima teigti, jog pagrindiniai darnios kaimo plėtros komponentai daro didelę įtaka 

kaimo vietovių darniai plėtrai. Kiekvieno komponento tikslai yra skirtingi bei orientuoti tik į tam tikros srities 

tobulinimą. Minėtų tikslų tarpusavio sąsajos ir kompleksinis pobūdis yra labai svarbūs užtikrinant, kad būtų 

įgyvendintas bendras tikslas – darni vietovės plėtra. 

 

Kaimo vietovių plėtros darnaus vystymosi teorinis modelis 

 

Remiantis aukščiau išvardytais faktais, analize, buvo sukonstruotas teorinis kaimo vietovių plėtros 

darnaus vystymosi modelis (3 pav.). Modelyje atskleidžiami svarbiausi darnaus kaimo vystymosi koncepcijos 

elementai, ryšiai, bendrinančios veiklos bei taikytini principai. Modelis grindžiamas visuminiu sisteminiu 

požiūriu per veiklų projektavimą ir jų įgyvendinimo organizavimą kaimo vietovės vystymo kontekste. 

Taigi, kaip matyti iš pateikto modelio, centre yra darni kaimo vietovių plėtra, kuri susideda iš keturių 

komponentų (dimensijų), kurios yra tarpusavyje derinamos pasitelkiant keturias veiklas – verslo, šveitimo, 

bendruomeninę bei mokslo – technologinę. Kiekvienas komponentas turi pagrindinius tikslus, kurie buvo išskirti 

remiantis bendraisiais darnaus vystymosi tikslais, įvardintais Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje  

iki 2030 m. (2015), bei anksčiau apibūdinta darnios kaimo plėtros komponentų analize. Visus komponentus 
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jungia pagrindiniai principai – pasitikėjimas, pilietiškumas, savanorystė bei partnerystė, kuriais turėtų būti 

vadovaujamasi priimant sprendimus bei vykdant veiklas kaime. 

 

3 pav. Kaimo vietovių plėtros darnaus vystymosi teorinis modelis (sudaryta autorės) 

 

Darnumo dimensijų tarpusavio derinimas yra vienas svarbiausių veiksnių kaimo plėtros koncepcijoje. Dėl 

šitos priežasties buvo įvardintos keturios veiklos, jungiančios darnios kaimo plėtros komponentus, siekiant 

pavaizduoti galimas jų tarpusavio sąveikas bei keturi principai, kuriais vadovautis turėtų kiekvienas kaimo 

plėtros veikėjas. 

Taigi, ekonominės ir socialinės sferų derinimas galimas per verslo sektorių, tai atspindi verslo veiklų 

rodikliai kaime (pvz.: įmonių ir ūkininkų skaičius). Pasitelkiant švietimo veiklą yra pasiekiamas socialinės bei 

aplinkosauginės darnos derinimas (pvz.: aplinkosauginis švietimas kaimo mokyklose). Bendruomeninė veikla 

naudojama pasiekti kultūrinę bei aplinkosauginę darnas (pvz.: bendruomeniniai renginiai, šventės, aplinkos 

tvarkymo akcijos). Pasitelkus mokslines – technologines veiklas galima pasiekti ekonominės bei kultūrinės 

veiklų bendradarbiavimo (pvz.: inovatyvių technologijų panaudojimas kuriant produktyvų laisvalaikį ar plėtojant 

tradicinius amatus kaime). 

Vienas pagrindinių veiksmų kaimo vystymo procese yra sisteminis planavimas, kuris turi būti pagrįstas 

ne tik sektoriaus analize, kaimo vietovės potencialo įvertinimu, bet ir nustatyta konkurencine pozicija lyginant su 

kitomis kaimo vietovėmis. Darnus kaimo vystymas privalo būti reguliuojamas ir valdomas atsižvelgiant į kaimo 

ekonomikos procesus, socialinę kaimo vietovės situaciją, aplinkosauginę būklę bei kultūrinę poziciją. Minėtų 

segmentų vystymas bei kaimo plėtros strategijų kūrimas turi būti paremtas visus komponentus jungiančiais 

partnerystės, pasitikėjimo, pilietiškumo bei savanorystės principais.  

Bendradarbiavimo pagrindas yra skirtingų kaimo plėtros veikėjų partnerystė, pasitikėjimas bei kitų ryšių 

teikiama nauda, kurią sąlygoja pasikeitimas informacija, kompetencijomis ir paslaugomis. Savanoriška veikla 

atspindi svarbias žmogaus tobulėjimo, socializacijos, gebėjimų ir įgūdžių įgijimo bei neformaliojo mokymosi 

galimybes, kurios yra naudingos ne tik pačiam savanoriui, bet ir visai kaimo bendruomenei. Pilietiškumas šiuo 
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atveju yra įsipareigojimas prisiimti teises ir pareigas rūpintis visos bendruomenės ateitimi, skleisti meilę savam 

kraštui, naudotis teikiamomis galimybėmis ir aktyviai dalyvauti kaimo gyvenime.  

 

Išvados 

 

1. Darnus vystymasis tai procesas, kurio metu užtikrinamas stabilus ilgalaikis ekonomikos augimas, darni 

socialinė plėtra bei efektyvus aplinkos išteklių paskirstymas. Kaimo vietovių darni plėtra yra grindžiama 

keturių pagrindinių komponentų – ekonominės, socialinės, kultūrinės ir aplinkosauginės sferų sąveika, kuri 

yra įtakojama tiek kiekybinių tiek kokybinių teigiamų pokyčių, nukreiptų į vietovės gyventojų gyvenimo 

kokybės gerinimą.  

2. Pagrindiniai darnios kaimo plėtros komponentai yra orientuoti tik į tam tikros srities tobulinimą, bet jų 

kompleksinis derinimas, pasitelkiant pasitikėjimo, pilietiškumo, savanorystės bei partnerystės principus bei 

naudojant verslo, švietimo, bendruomeninę ir mokslo – technologinę veiklas, užtikrina kaimiškųjų vietovių 

darnią plėtrą.  

3. Sukonstruotas teorinis darnaus vystymosi modelis atspindi darnios kaimo vietovių plėtros komponentų 

reikšmingumą kaimo vietovių konkurencingumui. Modeliu siekiama užtikrinti gyventojų gyvenimo kokybės 

gerinimą, socialinės, ekonominės struktūros, bendruomeninių ryšių tobulinimą, gamtinių išteklių saugojimą, 

etninių vertybių puoselėjimą ir malonios bei kokybiškos gyvensenos kaime propagavimą.  
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Summary 

 

The model of sustainable development in rural areas  

 

This article aims to introduce the provision of sustainable rural development, which is based on effective economic, 

social, environment and cultural dimensions interactions and is influenced by both quantitative and qualitative positive 

changes aimed at the rural population quality of life.  

The main components of sustainable rural development is oriented to improve a specific area, but their complex 

interaction, through confidence, citizenship, volunteering and partnership principles, as well as the use of business, education, 

community and scientific – technological activities ensures sustainable rural development. 

The constructed theoretical model reflects the significance of sustainable rural development components in rural 

areas to ensure sustainability and rural competitiveness. The model is intended to ensure an improvement of the social life, 

economic structures and local community relations development, conservation of natural resources, ethnic values and 

pleasant life in rural areas promotion. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Vytautas Pilipavičius (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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SPRENDIMŲ PRIĖMIMO METODŲ TAIKYMAS SUDARANT KAUNO 

RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ 
 

Agnė Busilaitė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas  

Sprendimų priėmimas yra neatskiriama kiekvienos organizacijos valdymo dalis, kuri taikoma visose 

įstaigos veiklos srityse ir visuose valdymo lygiuose. Sprendimų priėmimo teorijos, sprendimų priėmimas kaip 

procesas yra plačiai nagrinėjamas Lietuvos ir užsienio mokslininkų. Tačiau sprendimų priėmimo metodų 

analizuojant savivaldybės biudžeto sudarymo procesą nėra gausu.  

Simon (2003), Robbins (2003), Buškevičiūtė, Raipa (2010) ir kiti mokslininkai nagrinėja sprendimų 

priėmimo teorijas, jų taikymą praktikoje. Shaw (2008) pateikia reikalavimus sprendimų priėmėjams: aiškiai 

suvokti problemą, jos kontekstą bei galimas pasekmes, turėti tvirtą teisingumo jausmą ir drąsos juo vadovautis 

bei gebėti komunikuoti su kitais sprendimų priėmėjais. Arimavičiūtė (2005) priimant sprendimus pirmiausia 

akcentuoja tų sprendimų priėmimo proceso pasekmes. Tačiau nei Lietuvos, nei užsienio mokslininkai 

neatskleidžia spendimų priėmimo metodų tinkamumo ir reikšmingumo kokybiškam savivaldybės biudžeto 

sudarymo procesui užtikrinti.  

Šiame straipsnyje, remiantis moksline literatūra bei atliktu empiriniu tyrimu, bus siekiama atskleisti 

sprendimų priėmimo metodus ir jų reikšmingumą sudarant Kauno rajono savivaldybės biudžetą. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti taikomus sprendimų priėmimo metodus Kauno rajono 

savivaldybės biudžetui sudaryti. 

Tyrimo objektas – sprendimų priėmimo metodai. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) apžvelgti sprendimų priėmimo metodus ir jų klasifikavimo tipus; 

2) apžvelgti Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo procesą; 

3) išanalizuoti viešajame sektoriuje taikomus sprendimų priėmimo metodus; 

4) įvertinti Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo etapams būdingus sprendimų priėmimo 

metodus. 

Tyrimo tikslui pasiekti naudoti šie tyrimo metodai: dokumentų ir literatūros šaltinių analizės bei sintezė, 

fokus grupės interviu, grafinis vaizdavimas. 

 

Rezultatai  

 

Sprendimų priėmimo metodai ir jų tipai 

 

Sprendimų priėmimas paprastai yra suprantamas kaip procesas, kurio metu analizuojami problemos 

sprendimo variantai ir pasirenkamas tinkamiausias iš jų. D. A. Stone (2004)  teigia, jog sprendimai gali būti 

priimami vadovaujantis papročiais, bendruomenės normomis, impulsais, intuicija, bendru sutarimu, sprendimo 

delegavimu, jo atidėliojimu, tarpininkavimu, sandoriu arba teismu.  

Sprendimų priėmimo metodai pačia bendriausia prasme gali būti klasifikuojami pagal jų tikslus. Toks 

metodų klasifikavimas padeda aiškiai nustatyti konkretaus metodo taikymo ribas. Sprendimų priėmimo metodai 

pagal tikslus klasifikuojami į keletą grupių (Voros, 2006; Georghiou ir kt. 2008) : 

A. Klasifikavimas pagal požiūrį: 

A.1. Normatyviniai metodai, tai - metodai, kuriais tiriama esama situacija ir ieškomi sprendimai 

pageidaujamai ateities vizijai pasiekti; 

A.2. Tiriamieji metodai. Šie metodais nagrinėjama dabarties situacija ir galimos ateities pasirinkimo 

alternatyvos. 

B. Klasifikavimas pagal duomenų tipą: 

B.1. Kiekybiniai metodai, tai - metodai, kuriems naudojami tik objektyviu būdų surinkti duomenys, 

kuriems surinkti išlaikomos identiškos sąlygos; 
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B.2. Kokybiniai metodai. Šie sprendimų priėmimo metodai susiję su subjektyvia informacija, 

nuomonėmis bei interpretacijomis. Taikant kokybinius sprendimų priėmimo metodus, nėra taikomos identiškos 

sąlygos informacijai rinkti. 

Išanalizavus mokslinę literatūrą nustatyta, jog viešajame sektoriuje gali būti naudojai sprendimų 

priėmimo metodai: „Minčių lietus“, „Delfi“ analizė, Dinamikos (laiko) eilučių prognozavimas, Ekspertinis 

vertinimas, Ekstrapoliavimas, Kaštų – naudos analizė, Kolegialus pasitarimas, Konsensusas, sprendimų 

alternatyvų sąrašai, „Už ir prieš“ ir kiti metodai. Tačiau iš išvardintų metodų gausos savivaldybės biudžeto 

sudarymo proceso analizėje nebus vertinami du sprendimų priėmimo metodai – „Minčių lietus“ ir „Už ir prieš 

metodas“. „Minčių lietaus“ metodas, nes šie metodai skirti naujų idėjų generavimui, inovacijų planavimui, jų 

įgyvendinimui, bet ne biudžeto sudarymo procesui. „Už ir prieš“ metodas netinkamas savivaldybės biudžeto 

sudarymo procesui, nes šio metodo kriterijai yra parenkami priklausomai nuo asmeninio požiūrio, kuris šiame 

procese sudarytų galimybes subjektyvumui (Mikulskienė, 2011). 

Apibendrinti sprendimų priėmimo metodų analizės rezultatai pateikti 1 lentelėje, kur sprendimų priėmimo 

metodai ir jų  tipai priskiriami pagal sprendimų priėmimo metodų pobūdį, duomenų tipą ir žinių šalinį. 

 

1 lentelė. Sprendimų priėmimo metodai. (sudaryta autorės) 

Sprendimų priėmimo 

metodas 

Tipas Metodo paaiškinimas ar taikymo tikslas Autoriai 

„Delfi“ analizė A.1. 

A.2.  

B.1.  

B.2. 

Šiuo metodu siekiama visapusiškai įvertinti 

kiekvieno eksperto pasiūlymus. Pasiūlymai 

pateikiami kelių etapų metu. 

Scholl ir kt, 2004,  

Bradly, Stewart, 2002, 

Kenneth, 2006  

Dinamikos eilučių (laiko) 

prognozavimas 

A.2. 

B.1. 

Sprendimo priėmimas remiasi projektuojamo 

objekto kitimo per keletą metų analize. 

Graižytė-Molienė, 2004, 

Mikulskienė, 2011 

Ekspertų vertinimas A.1. 

A.2.  

B.2. 

Apibendrinta ekspertų nuomonė gali būti 

naudojama kaip viena iš sprendimo 

alternatyvų. 

Burinskienė, Rudzkienė, 

2009 

Bakanauskienė, 

Kyguolienė, 2013 

Ekstrapoliavimas  A.2. 

B.1. 

Remiasi prielaida, jog ateitis bus praeities 

tąsa. Naudojamas atliekamų darbų rangavimui 

pagal svarbą. 

Martišius, 2000 

Boguslauskas, 1999 

Kaštų – naudos analizė A.2. 

B.1. 

Projektų finansinės naudos vertinimo 

metodas. 

Mikulskienė, 2011 

Mishan, Quah, 2007 

Kolegialus pasitarimas A.2. 

B.2. 

Su problema gerai susipažinusių grupės narių 

pasitarimas. 

Benet ir kt., 2000 

Mikulskienė, 2011 

Konsensusas  A.1. 

A.2.  

B.2. 

Diskusijos metu ieškomas priimtiniausias 

sprendimas sprendimų priėmėjų grupės 

kiekvienam nariui 

Cookie, Slack, 1991 

Bivainis, Zinkevičiūtė, 

2006 

Sprendimų alternatyvų 

sąrašai 

A.1. 

A.2. 

B.2. 

Sudaromi sprendimų alternatyvų sąrašai, kurie 

padeda ranguoti galimus sprendimus. 

Mikulskienė, 2011 

Bakanauskienė, 

Kyguolienė, 2013 

Teigiama, jog „Delfi“ analizės metodu kiekvieno eksperto nuomonė yra paverčiama duomenimis 

(Kenneth, 2006). Šio metodo esmė ta, jog ekspertų grupei yra pateikiami klausimai arba prašoma įvertinti 

konkrečią situaciją. Ekspertų atsakymai tiriami statistiškai medianos atžvilgiu, vėliau atsakymai grąžinami 

ekspertams, siūlant savo atsakymus patikslinti. Taip išrenkamas tinkamiausias sprendimas. Šis metodas gali būti 

priskiriamas tiek normatyviniams, tiek tiriamiesiems metodas, nes analizuoja ir dabarties situaciją, ir 

pageidaujamą ateitį. Metodas remiasi tiek kokybiniais, tiek kiekybiniais duomenimis. 

Dinamikos eilučių (laiko) prognozavimas. Jau pats metodo pavadinimas nurodo jo naudojimo kryptį – 

ateities prognozavimą, remiantis priimamam sprendimui aktualiais praeities pokyčiais (Graižytė-Molienė, 2004). 

Šis metodas priskiriamas tiriamiesiems metodams, nes yra orientuotas į šios dienos būklės analizę. Sprendimo 

metodas yra kiekybinis, nes remiasi statistiniais duomenimis, pavyzdžiui, ekonominiais šalies rodikliais 

(Mikulskienė, 2011).  
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Ekspertų vertinimo metodas – tai konkrečios srities specialistų žiniomis ir įgūdžiais grįstas metodas 

(Siviliavičius, 2002). Šis metodas plačiai vertinamas kaip vienas tinkamiausių būdų spręsti problemas, tačiau 

galima išskirti ir šio metodo trūkumų laiko atžvilgiu (Bakanauskienė, Kyguolienė, 2013). Ekspertų vertinimas 

yra priskiriamas normatyviniams ir tiriamiesiems metodams, nes šių specialistų žinios neturėtų apsiriboti vien 

dabarties analize.  

Ekstrapoliavimo metodo esmė – ateitis bus praeities tąsa. Todėl metodas tinkamas planuoti ilgai 

trunkančius projektus, jų pradžios ir pabaigos datas. Taip pat metodas gali būti naudojamas sprendžiant, kurį 

projektą pradėti pirmiau įgyvendinti (Martišius, 2000). Šį metodą galima priskirti prie normatyvinių metodų, nes 

pirmiausia yra orientuojamasi į norimą ateities viziją, o ne į dabarties situaciją. Tai kiekybinis metodas, nes jis 

remiasi matematiniais skaičiavimais. 

Kaštų – naudos analizės metodas susijęs su projektų finansinės naudos vertinimu. Nauda šiame metode 

suprantama ne tik kaip pelnas, nauda suprantama kaip projekto poveikis visoms su juo susijusioms visuomenės 

grupėms (Mishan, Quah, 2007). Metodas priskiriamas prie  normatyvinių, nes akcentuoja ateities naudą,  

Kolegialaus pasitarimo metodas yra skirtas su problema gerai susipažinusios grupės darbui įvardinti. Tai 

vienas labiausiai paplitusių sprendimų priėmimo metodų viešajame sektoriuje (Mikulskienė, 2011). Remiantis 

šiuo metodu yra analizuojamos ateities galimybės, kurioms įgyvendinti ieškomas sprendimas dabartyje (Benet ir 

kt., 2000). Kolegialaus pasitarimo metodas priskirtinas prie kokybinių metodų, nes dažniausiai vyksta diskusijos 

būdu. 

Konsensuso metodas gali būti gretinamas su balsavimo metodu, kai sprendimo priėmimui reikalinga 

bendra kompromisu pasiekta nuomonė. Taikant šį metodą akcentuojama dabartie ir pageidaujama ateities 

situacija, tai kokybinis metodas, kuriame dominuoja bendras sutarimas am tikru klausimu. 

Sprendimų alternatyvų sąrašai – dar vienas plačiai naudojamas sprendimų priėmimo metodas. Šio metodo 

taikymo tikslas yra pateikti visas galimas alternatyvas, iš kurių renkamas geriausias sprendimas. Požiūrio 

prasme, šis metodas gali būti tiek normatyvinis, tiek tiriamasis, nes alternatyvos apima abu šiuos požiūrius.  

 

Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo procesas 

 

Savivaldybės atlieka Vietos savivaldos įstatymo joms priskirtas funkcijas. Tam, jog šias funkcijas 

savivaldybė galėtų tinkamai vykdyti reikalingas pajamų ir išlaidų paskirstymo planas. Schiavo-Campo (2007) 

teigia, jog biudžetas yra svarbiausia viešosios politikos sritis, nes būtent jis nulemia valstybės vystymąsi. 

Biudžetas gali būti suprantamas kaip tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų duomenys, kurie atskleidžia, ką 

valdžia numato per tą laikotarpį daryti ir kaip tą veiklą finansuoti, taip pat parodantys, ką valdžia iš tiesų nuveikė 

ir kas bei kokia forma turėjo už tai sumokėti (Shah; Shen, 2007). 

Savivaldybės biudžeto sudarymo procesas susideda iš tokių etapų: valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimas; asignavimų valdytojų programų sąmatų teikimas; asignavimų 

valdytojų programų sąmatų analizė; biudžeto projekto rengimas; biudžeto projekto svarstymas tarybos 

komitetuose ir komisijose; ir biudžeto tvirtinimas tarybos posėdžio metu. 

Pirmame etape Lietuvos Respublikos ateinančių metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo. Šiame dokumente yra pateikiamos prognozuojamos kiekvienos savivaldybės 

biudžeto pajamos, šis teisės aktas paprastai yra priimamas einamųjų metų pabaigoje. 

Kitas etapas - savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka asignavimų valdytojų teikiami 

savo programų sąmatų projektai. Iki nustatyto termino pabaigos pateiktus asignavimų valdytojų sąmatų 

projektus analizuoja savivaldybės administracijos, dažniausiai, finansų skyriaus darbuotojai. Įvertinus 

asignavimų valdytojų programų sąmatų projektus, savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka 

sudarytos komisijos arba darbo grupės sudaro savivaldybės biudžeto projektą. 

Savivaldybės biudžeto projekte yra numatomos savivaldybės vystymo kryptys, nustatomos biudžeto 

pajamos bei išlaidos. Savivaldybės biudžeto projektas pirmiausia teikiamas tarybos komitetams bei komisijoms 

svarstyti. Po šio svarstymo kartu su siūlomais pakeitimais dokumentas teikiamas svarstyti savivaldybės tarybai. 

Tarybos sprendimu įtakos turi savivaldybės administracijos pranešimai, tarybos komitetų pasiūlymai bei išvados. 

Būtent šioje stadijoje vyksta svarbiausio savivaldybės finansinio dokumento koregavimas.  

Paskutinis savivaldybės biudžeto sudarymo etapas siejamas su biudžeto projekto tvirtinimu savivaldybės 

tarybos posėdžio metu. Tarybos sprendime dėl savivaldybės biudžeto nurodoma bendra pajamų suma ir jų 
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paskirstymas pagal pajamų rūšis bei bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar 

administracijos padalinių programoms vykdyti (Biudžeto sandaros įstatymas).  

 

Sprendimų priėmimo metodų reikšmė sudarant Kauno rajono savivaldybės biudžetą 

 

Siekiant išanalizuoti sprendimų priėmimo metodus, naudojamus sudarant Kauno rajono savivaldybės 

biudžetą, buvo atlikta Kauno rajono savivaldybės darbuotojų (fokus grupių) apklausa. Šio empirinio tyrimo metu 

apklausti 5 Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, turintys tiesioginį ryšį su biudžeto sudarymu. 

1 paveiksle pateikta sprendimų priėmimo metodai ir jų reikšmingumas sudarant Kauno rajono savivaldybės 

biudžetą, kur 1 balas – mažai reikšmingas metodas, o 5 balai – labai reikšmingas metodas.  

 

 

1 pav. Sprendimų priėmimo metodai sudarant Kauno rajono savivaldybės biudžetą, (sudaryta 

autorės) 

 

Kaip pateikta 1 paveiksle, Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų sprendimų priėmimas 

biudžeto sudarymo procese pasideda trečiajame šio proceso etape, kai atliekama asignavimų valdytojų pateiktų 

programų sąmatų analizė. Respondentų nuomone, šiame etape taikomi tokie sprendimų priėmimo metodai: 

Dinamikos (laiko) eilučių prognozavimas (2 balai); Kaštų – naudos analizė (2 balai) ir Ekstrapoliavimas (1 

balas). 

Biudžeto projekto rengimo etapas pasižymi naudojamų sprendimų priėmimo metodų gausa. Šiame etape 

respondentai išskyrė: Ekstrapoliavimą (5 balai); Kolegialaus pasitarimo metodą (5 balai); Konsensusą (5 balai); 

Kaštų – naudos analizę (4 balai); Dinamikos (laiko) eilučių prognozavimą (4 balai); Ekspertų vertinimą (4 balai); 

Sprendimų alternatyvų sąrašus (4 balai) ir „Delfi“ metodą (3 balai). 

Sprendimų priėmimo metodai

„Delfi"

Dinamikos eilučių (laiko) 
prognozavimas

Ekspertų vertinimas

Ekstrapoliavimas

Kaštų - naudos analizė

Kolegialus pasitarimas

Konsensusas

Sprendimų alternatyvų sąrašai

4 

5 

4 

5 

5 

2 

5 5 

4 

2 

1 

5 
1 

4 

2 
4 2 

3 

Biudžeto sudarymo proceso etapai

Ateinančių metų valstybės biudžeto 
ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimas

Asignavimų vadytojų programų 
sąmatų teikimas

Asignavimų valdytojų pateiktų 
programų sąmatų analizė

Biudžeto projekto rengimas

Biudžeto projekto svarstymas 
tarybos komitetuose ir komisijose

Biudžeto tvirtinimas
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Biudžeto projekto svarstymo tarybos komitetuose etapas - daugiausiai diskusijų reikalaujantis etapas. 

Šiame etape, respondentų teigimu, praktikoje naudojami Kolegialio pasitarimo (5 balai); Konsensuso (5 balai); 

Dinamikos (laiko) eilučių prognozavimo (2 balai) bei Ekstrapoliavimo (1 balas) metodais grįsti sprendimai. 

Paskutinis – biudžeto tvirtinimo etape išskiriami: Konsensuso (5 balai); Kolegialaus pasitarimo (2 balai) 

metodai.  

Išanalizavus Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo procese naudojamus sprendimų priėmimo 

metodus, galima teigti, jog reikšmingiausi ir plačiausiai naudojami sprendimų priėmimo metodai yra: 

Ekstrapoliavimo, Kolegialaus pasitarimo bei Konsensuso metodai. Kaip mažiau reikšmingus sprendimų 

priėmimo metodus respondentai išskyrė: „Delfi“ ir Kaštų – naudos analizės metodus. 

Atliktas tyrimas atskleidė, jog sudarant Kauno rajono savivaldybės biudžetą plačiausiai taikomi 

sprendimų priėmimo metodai priskiriami klasikinių metodų grupei. Didžiausia dalimi sprendimų priėmime 

dalyvauja savivaldybės administracijos darbuotojai, kuriuos galima pavadinti vidiniais biudžeto sudarymo 

ekspertais. Siūloma į šį procesą labiau įtraukti išorės ekspertus, ypač, kai yra priimami sprendimai dėl itin 

inovatyvių projektų.  

Analizuojant asignavimų valdytojų programų sąmatas yra taikomas Kaštų – naudos metodas, šis 

sprendimų priėmimo metodas galėtų būti taikomas ir biudžeto projekto rengimo etape. Tokiu būdu būtų labai 

aiškiai pateikiamas išlaidų tam tikriems projektams palyginimas.  

 

Išvados ir pasiūlymai 

 

1. Sprendimų priėmimo metodai gali būti klasifikuojami pagal požiūrį bei pagal duomenų tipą. Pagal 

požiūrį sprendimai gali būti normatyviniai arba tiriamieji, pagal duomenų pobūdį – kiekybiniai arba kokybiniai. 

Kiekvieną sprendimų priėmimo metodą sąlyginiai galima priskirti tam tikram tipui tiek pagal pobūdžio, tiek 

pagal duomenų tipo kriterijus.   

2. Savivaldybės biudžeto sudarymo procesą sudaro: savivaldybės finansinių rodiklių patvirtinimas 

ateinantiems metams, asignavimų valdytojų programų sąmatų teikimas, pateiktų asignavimų valdytojų sąmatų 

analizė, biudžeto projekto rengimas, biudžeto projekto svarstymas tarybos komitetuose ir komisijose bei 

biudžeto tvirtinimas tarybos posėdžio metu, etapai.       

3. Reikšmingiausi ir plačiausiai taikomi, sudarant Kauno rajono savivaldybės biudžetą, metodai yra: 

Ekstrapoliavimas (biudžeto projekto rengimas), Kolegialaus pasitarimo (asignavimų valdytojų pateiktų sąmatų 

projektų analizė,  biudžeto projekto rengimas, biudžeto projekto svarstymas tarybos komisijose ir komitetuose) 

bei Konsensusas (biudžeto projekto rengimas, biudžeto projekto svarstymas tarybos komitetuose ir komisijose, 

biudžeto tvirtinimas). Mažiau reikšmingais respondentai įvardijo „Delfi“ ir Kaštų – naudos analizės metodus. 

Kaip rečiausiai taikomus sprendimų priėmimo metodus respondentai išskyrė ekstrapoliavimą atliekant 

asignavimų valdytojų pateiktų sąmatų projektų analizę bei svarstant biudžeto projektą tarybos komisijose bei 

komitetuose. 
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Summary 

 

Importance of the Decision Making Methods for Municipal Budget Preparation in Kaunas District 

 

There have been numerous attempts to define the importance of the decision-making methods to the decision-making 

process. However, decision-making methods for the State Municipal Budget preparation does not match. For this reason, it is 

important to analyse the decision-making methods and its importance to Municipal Budget preparation.  

The scientific literature and empirical research was developed to evaluate the importance of decision-making 

methods to the Municipal Budget preparation in Kaunas district.  It has been found that the Municipal Budget preparation 

process is consists of 6 phases: 1) state budget and municipality budget financial indicators approval for next year; 2) 

estimates of appropriations managers programs placing to municipality administration; 3) placed estimates of appropriations 

managers’ programs analysis; 4) preparing of budget project; 5) budget project discussion in council committees; 6) an 

adoption of the budget. Each stage of budget process is characterized by a similar decision-making methods. 

The most significant and widely used for the preparation of the Municipal Budget in Kaunas District are following 

methods: Extrapolation, Collegial consultation and Consensus methods, the less significant - Delphi and cost - benefit 

analysis methods. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Asta Raupelienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAME 

PLĖTROS PLANAVIME 
 

Inga Kanapeckienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

 Savivaldybei labai aktualus gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimo procesus, nes gyventojų 

dalyvavimas savivaldybės veikloje suteikia sprendimo priėmėjui reikalingos informacijos nustatant prioritetus, 

kuriant veiklos programas ir sprendžiant iškilusias problemas. Savivaldybė ir jų padaliniai yra arčiausiai 

gyventojų esančios valdžios institucijos, kurių užduotis – tarnauti žmogui, kad priimti sprendimai turėtų daugiau 

svorio, kitaip tariant, įtraukti gyventojus į viešąjį administravimą, nes jie žino, ko jiems labiausiai reikia.  

 E.B. Denhardt (2001) teigia, jog esantieji valdžioje turi būti pasirengę išklausyti ir savo sprendimuose 

bei veiksmuose pirmiausia atsižvelgti į gyventojų poreikius bei vertybes. Jie turi ieškoti naujų ir novatoriškų 

būdų suprasti, kas rūpi mūsų gyventojams ir atsiliepti į jų poreikius bei interesus. Asmenų skatinimas dalyvauti 

tvarkant viešuosius reikalus, ypač savivaldybėse, numatytas Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų 

strategijos įgyvendinimo priemonių plane, siekiant spręsti svarbius uždavinius, t.y. plėtoti vietos savivaldą, 

skatinti piliečių aktyvumą bei Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programoje, siekiant skatinti 

visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose.  

 Sprendimų realizacijos efektyvumas padidėja, kai vykdytojai dalyvauja sprendimo priėmimo procese ir 

tiki tuo, ką daro. Gyventojų įtraukimas į visuomeninę veiklą yra ketinimas pagerinti visuomeninę naudą. Todėl 

siūlymas gyventojams dalyvauti sprendimų procese yra geras būdas iškovoti sprendimų pripažinimą, tvirtinti 

pilietinės visuomenės ir demokratijos pamatus.   

 Tyrimo tikslas − ištirti gyventojų ir vietos atstovų nuomonę apie gyventojų dalyvavimą Šakių rajono 

savivaldybės strateginiame plėtros planavime. 

 Tyrimo objektas – gyventojų dalyvavimas savivaldybės strateginiame plėtros planavime. 

 Tyrimo uždaviniai: 

 1. Aptarti gyventojų ir savivaldybės bendradarbiavimo priemones bei jų naudojimą.  

 2. Aptarti savivaldybės strateginio plėtros plano dedamąsias.  

 3. Įvardinti gyventojų ir vietos atstovų bendradarbiavimo būdus priimant viešuosius sprendimus.  

 4. Išnagrinėti gyventojų dalyvavimo Šakių rajono savivaldybės strateginiame plėtros planavime 

galimybes. 

 Tyrimo metodai – mokslinės literatūros, įstatymų, įstaigos dokumentų analizė ir sintezė, 

apibendrinimas, anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas.  

 

Teorinės gyventojų ir savivaldybės bendradarbiavimo priemonės bei jų naudojimas  

 

 Gyventojų dalyvavimas viešojo valdymo sprendimų priėmimo procese suprantamas kaip valdžios 

institucijos sprendimų priėmimo metodas, pagrįstas atskirų gyventojų, suinteresuotų gyventojų grupių įtraukimu 

į sprendimų rengimo, svarstymo, derinimo, priėmimo procedūrą teisės aktų nustatytais būdais, siekiant, kad jų 

bendri lūkesčiai, patirtis, norai bei interesai būtų visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti prieš priimant sprendimus 

(Viešasis valdymas, 2010).  

 Gyventojų ir savivaldybės bendradarbiavimą galima skirstyti į šiuos etapus (1 pav.).   

Informavimas Konsultavimasis Aktyvus įsitraukimas 

Informacijos skelbimas 

žiniasklaidoje, internetu ar kitomis 

elektroninėmis priemonėmis; 

Kreipimasis su prašymu suteikti 

informaciją; 

Posėdžių stebėjimas ir informacijos 

gavimas iš anksto. 

Organizuojami bendri susitikimai, 

kviečiant atstovus, siunčiant 

dokumentų projektus suinteresuotoms 

institucijoms;  

Skelbiamos viešosios konsultacijos 

elektroninėje erdvėje. 

 

Dalyvavimas posėdžiuose, darbo 

grupėse, komisijose; 

Nevyriausybinių organizacijų, vietos 

bendruomenių tarybų sudarymas, 

savanoriškos veiklos organizavimas; 

Įsitraukimas per atstovus. 

1 pav. Gyventojų ir savivaldybės bendradarbiavimo etapai (sudaryta autorės, pagal Valdžios ir nevyriausybinio 

sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas tyrimo ataskaitą, 2015) 
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 Pirmajame etape svarbiausia sąlyga, jog apie valdžios atvirumą ir gyventojų dalyvavimą sprendimų 

priėmimo procesuose būtų informuota visuomenė (1 pav.). Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta, jog 

„žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“, kiekvienas žmogus turi teisę gauti 

valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. Taip pat turi būti skelbiama viešai ir prieinama neatlygintinai 

informacija apie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą, atliekamas įstatymuose numatytas 

funkcijas, struktūrą. Informacijos skleidimui internetu ar kitomis elektroninėms priemonėmis turėtų būti 

teikiama pirmenybė.  

 Antrajame etape svarbiausia konsultuotis su visuomene. Konsultacijos su visuomene apima 

bendradarbiavimą su visuomenės interesams atstovaujančiomis organizacijomis, gyventojais ir jų grupėmis. 

Teisėkūros pagrindų įstatymas numato konsultavimosi su visuomene galimybę, siekiant užtikrinti teisėkūros 

atvirumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei poreikį sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio 

reguliavimo problemas, jų sprendimo būdus, taip sudarant galimybes visuomenei daryti įtaką teisės akto projekto 

turiniui, kas leidžia numatyti teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes.   

 Trečiajame etape „Aktyvus piliečių įsitraukimas“ svarbiausia, jog gyventojai žinotų apie valdžios 

veiklą, galėtų išsakyti savo nuomonę konsultacijose bei siūlytų savo sprendimo variantus. Bendradarbiavimas 

galimas inicijuojant referendumą, įstatymų leidybą, rengiant peticijas, kreipiantis tiesiogiai į institucijas, 

politikus, administracijų darbuotojus, teikiant pastabas, komentarus teisės aktams. 

 Gyventojų bendradarbiavimas priklauso nuo nagrinėjamos vietovės tradicijų, bendruomeniškumo ir 

pilietinės visuomenės aktyvumo, informacijos ir jos sklaidos kanalų intensyvumo (Šilinskytė, 2015). 

Apibendrinant galima teigti, jog įstatymai ir teisės aktai įpareigoja viešai skelbti aktualią informaciją. 

Informacijos paskelbimas viešai turi pasiekti pagrindinį tikslą – informuoti gyventojus apie institucijų veiklą ir 

sudaryti galimybę daryti įtaką bei įtraukti į institucijų veiklos ir sprendimų priėmimo procesus. Pažymėtina tai, 

jog siekiant, kad į viešųjų sprendimų priėmimą būtų įtraukta kuo didesnė visuomenės dalis, būtina skleisti 

informaciją, sudaryti galimybes gyventojams ir nevyriausybinėms organizacijoms aktyviai dalyvauti svarstant 

viešuosius klausimus, formuluojant sprendimus, stebint ir vertinant jų įgyvendinimą. 

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano dedamosios  

 

 Savivaldybės strateginis plėtros planas – ilgesnės kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo 

dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti (Strateginio 

planavimo..., 2014). 

 Strateginio planavimo sistemą sudaro ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentai (2 

pav.) už kurių parengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą bei rezultatų pasiekimą atsakingos 

pačios institucijos.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 pav. Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai (sudaryta autorės pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintas Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas) 
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 Strateginio plėtros plano rengimo procesas naudingas tuo, jog atsiranda galimybė vietos bendruomenei 

suformuluoti savo interesus, nustatyti vietos valdžios prioritetus ir principus. Geresnis savivaldybės veiklos 

efektyvumas ir našumas, pagerinta kasdieninė kontrolė ir būdas greičiau reaguoti į aplinkos pokyčius. 

 Apskritai strateginis valdymas didina organizacijos veiklos rezultatyvumą, išmoko organizacijos narius 

palankiai žiūrėti į pokyčius, sukuria vidinės komunikacijos sistemą bei formuoja kūrybinį ir į ateitį nukreiptą 

mąstymą. Strateginio planavimo procesas naudingas tuo, jog atsiranda galimybė bendruomenei suformuoti savo 

interesus, nustatyti pagrindinius savivaldos institucijų, valdžios prioritetus ir principus. Siekiant įgyvendinti 

investicines plėtros priemones susidaro sąlygos gauti užsienio ir šalies paramos lėšas. Apibendrinant galima 

teigti, jog strategija, tai tarsi detalusis planas, padedantis įgyvendinti organizacijos misiją ir užsibrėžtus tikslus. 

Organizacijos tikslai ir misija turi būti įsisąmoninti ir kuriami aukščiausiame valdymo lygyje.  

 

Gyventojų dalyvavimo savivaldybės strateginiame plėtros planavime tyrimo metodika 

 

 Siekiant išsiaiškinti Šakių rajono gyventojų galimybes dalyvauti strateginiame plėtros planavime 

pasirinktas informacijos rinkimo būdas – anketinė apklausa. Tokio tyrimo metodo pasirinkimas grindžiamas 

laiko ir finansų sąnaudomis. Apklausti 204 Šakių miesto ir aplinkinių kaimo vietovių gyventojai 18–65 metų ir 

vyresni. Respondentų imtis apskaičiuota pagal Paniott‘o formulę (Kardelis, 2002): n = N

1

1

2 
 

čia: n – atrankos dydis; N – visos populiacijos dydis (24708);  - leistinas netikslumas (7 proc.) – 0,07. 

Remiantis tuo, kad generalinė aibė yra baigtinė, t.y., žinomas bendras Šakių mieste ir aplinkinėse kaimo 

vietovėse gyvenančių asmenų, vyresnių kaip 18 metų, skaičius. 

 Taip  pat siekiant išsiaiškinti vietos atstovų požiūrį, buvo pasirinkti rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu sudarytų savivaldybės strateginio planavimo Švietimo ir sporto, Socialinės apsaugos ir 

sveikatos (sveikata, policija, vaikų teisė), Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų, Kultūros ir turizmo, 

Ekonomikos, švarios ir saugios aplinkos, Verslo bei Žemės ūkio darbo grupių nariai. Sudarytose šešiose 

strateginio planavimo darbo grupėse iš viso yra 71 narys. 

 

Rezultatai 

 

 Apklausoje dalyvavo 204 gyventojai, iš kurių 139 moterys ir 65 vyrai. Nagrinėjant gyventojus pagal 

išsimokslinimą pastebima, jog daugiausiai respondentų nurodė turintys aukštąjį išsilavinimą (43,1 proc.). 

Trečdalis nurodė turintys aukštesnįjį išsilavinimą (30,9 proc.). Didžiausią tyrime dalyvavusių gyventojų dalį 

pagal amžių sudarė 50-64 metų amžiaus grupės respondentai (46,6 proc.), o mažiausiai (6,9 proc.) apklausta 

jauniausios amžiaus grupės (18-29 metų) respondentų. Darbo grupės narių didžiausią, - pagal amžių, - dalį 

sudarė 50-64 metų amžiaus grupės respondentai (62,0 proc.), o mažiausią (5,6 proc.) jauniausios amžiaus grupės 

(18-29 metų) respondentai.  

 Siekiant išsiaiškinti, kaip vertinamas bendradarbiavimas tarp gyventojų ir savivaldybės priimant 

viešuosius sprendimus, buvo respondentų klausiama, kiek jų nuomone savivaldybė atsižvelgia į visuomenės 

nuomonę priimdamos sprendimus (3 pav.). 

 

 
3 pav. Gyventojų ir darbo grupės narių vertinimas, kiek, jų nuomone, savivaldybės atsižvelgia į 

visuomenės nuomonę priimdamos sprendimus (vertinimas skalėje nuo 0 iki 10, kai 0 – niekada 

neatsižvelgia, o 10 – visada atsižvelgia; paveiksle atsakymai grupuoti atitinkamai: 0-3 balai, 4-6 balai, 7-10 

balų), 2016 m., (proc.) (sudaryta autorės) 
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 Iš duomenų (3 pav.) matyti, kad darbo grupės nariai mano, jog savivaldybė visada atsižvelgia į 

visuomenės nuomonę priimdama sprendimus (visada atsižvelgia – 73,3 proc., niekada neatsižvelgia – 4,2 proc.). 

Gyventojų nuomonė taip pat neatitrūksta nuo darbo grupės narių nuomonės ir jie mano, jog savivaldybė 

atsižvelgia į visuomenės nuomonę priimdama sprendimus (visada atsižvelgia – 50,1 proc., niekada neatsižvelgia 

– 21,1 proc.). Taigi, daugumos respondentų manymu, savivaldybė į visuomenės nuomonę linkusi atsižvelgti 

priimdama sprendimus. Tai skatina žmonių pasitikėjimą ir norą bendradarbiauti su vietos valdžia.  

 Siekiant išsiaiškinti, kiek gyventojai yra aktyvūs, siekdami pateikti savo pasiūlymus savivaldybei (4 

pav.), matyti jog 49,3 proc. darbo grupės narių bei 41,7 proc. gyventojų juos vertina kaip vidutiniškai pasyvius. 

Tačiau pastebėtina ir tai, jog 35,9 proc. gyventojų ir 35,2 proc. darbo grupės narių gyventojus vertina kaip labai 

aktyvius. Galima daryti išvadą, jog gyventojai aktyviai dalyvauja siekdami teikti savo pasiūlymus savivaldybėms 

ir tai leidžia suprasti, jog gyventojai noriai bendradarbiauja su vietos valdžia.  

 
4 pav. Gyventojų ir darbo grupės narių aktyvumo, siekiant pateikti savo pasiūlymus savivaldybėms, 

vertinimas) (vertinimas skalėje nuo 0 iki 10, kai 0 – labai pasyvus, o 10 – labai aktyvus; paveiksle 

atsakymai grupuoti atitinkamai: 0-3 balai, 4-6 balai, 7-10 balų), 2016 m., (proc.) (sudaryta autorės) 

  

 Tam, kad vyktų bendradarbiavimas tarp gyventojų ir savivaldybių priimant viešuosius sprendimus, 

reikia siekti, kad bendradarbiavimu būtų suinteresuotos abi šalys (5 pav.). 

5 pav. Gyventojų ir darbo grupės narių vertinimas, kiek apskritai reikalingas bendradarbiavimas tarp 

savivaldybės ir gyventojų priimant viešuosius sprendimus (vertinimas skalėje nuo 0 iki 10, kai 0 – visiškai 

nereikalingas, o 10 – labai reikalingas; paveiksle atsakymai grupuoti atitinkamai: 0-3 balai, 4-6 balai, 7-10 

balų), 2016 m., (proc.) (sudaryta autorės) 

 

 Duomenys (5 pav.) rodo, jog bendradarbiavimas savivaldybės ir gyventojų priimant 

viešuosius sprendimus yra reikalingas, taip mano 97,2 proc. darbo grupės narių ir 66,2 proc. 

gyventojų. Pažymėtina tai, jog 45,1 proc. darbo grupės narių ir 22,5 proc. gyventojų 10 balų skalėje 

rinkosi daugiausiai 8-9 balų įvertinimą ir tai parodo, jog bendradarbiavimas yra labai reikalingas. 

Galima daryti išvadą, jog abi pusės – tiek gyventojai, tiek darbo grupės nariai bendradarbiavimą 

viešųjų sprendimų priėmimo procese laiko labai reikalingu ir yra juo suinteresuoti.  

 Išanalizavus, kaip vertinamas bendradarbiavimas priimant viešuosius sprendimus, gyventojų 

buvo klausiama ar jie dalyvauja savivaldybės strateginiame plėtros planavime. 54,4 proc. gyventojų 

atsakė, jog dalyvauja ir 45,6 proc. – nedalyvauja. Kadangi dauguma respondentų dalyvauja 

strateginiame plėtros planavime galima daryti išvadą, jog jie nėra abejingi savo vietos plėtrai ir jie 

didina savarankiškos veiklos efektyvumą.  

 Darbo grupės narių pasiteiravus, ar rengiant 2011-2017 m. Šakių rajono savivaldybės 

strateginį plėtros planą aktyviai dalyvavo vietos bendruomenė, iš gautų atsakymų matyti, jog 

bendruomenė buvo neaktyvi. Galima daryti išvadą, jog 2011-2017 m. laikotarpio planavimas vietos 

bendruomenei neįdomus.  

 Gyventojai, kurie nedalyvauja vietos plėtroje mano, jog jie tam neturi pakankamai gebėjimų 

(28,6 proc.) arba tiesiog nenori dalyvauti, nes jų tai nedomina (20,4 proc.). 2 iš 93 šį klausimą atsakyti 

pasirinkusių respondentų pasirinko atsakyti „kita“ ir nurodė, jog jie „neturi laiko“ arba jiems „trukdo 
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darbiniai interesai“. Galima teigti, jog šiems piliečiams strateginis planavimas yra neįdomus, jie netiki 

tokios veiklos prasmingumu ar tiesiog trūksta išorinio paskatinimo.  

 Vertinant nuomonių pasiskirstymą, ar būtina/naudinga gyventojus įtraukti į savivaldybės 

strateginį plėtros planavimą, galima teigti, jog gyventojų dalyvavimas plėtros planavime būtinas. Taip 

manė 72,1 proc. gyventojų ir 97,2 proc. darbo grupės narių (6 pav.). Žmogų labiau reikia susieti su 

vietos valdžia, todėl, natūralu, kad daugelis mano, jog savivaldybės veikloje sprendžiant vietos plėtrą 

turi dalyvauti gyventojai, taip gerindami savo gyvenimo sąlygas. 

6 pav. Gyventojų dalyvavimo savivaldybės strateginiame plėtros planavime būtinas Šakių rajono 

savivaldybėje, 2016 m., (proc.) (sudaryta autorės) 

 

 Pasiteiravus darbo grupės narių, kodėl jų nuomone naudinga gyventojus įtraukti į strateginį 

plėtros planavimą, jie mano, kad jie padeda spręsti gyventojams aktualias problemas (79,8 proc.), 

teikia pasiūlymus vietos plėtros vizijai sukurti (71,8 proc.), nustato piliečių poreikiai ir prioritetai (71,8 

proc.) bei skatinamas bendruomenės kūrybingumas ir iniciatyvumas (56,3 proc.). Respondentai, kurie 

pasirinko atsakyti „kita“ nurodė, jog „pasiūla turi atitikti gyventojų poreikius, tik tada bus pateisintos 

investicijos“ bei, jog „skatinamas bendruomeniškumas“ .  

 Siekiant išsiaiškinti, savivaldybėje naudojamas gyventojų dalyvavimo plėtros planavimo 

reikaluose formas, buvo nustatyta, kad geriausias metodas gyventojų priėmimo valandos pas merą 

(48,5 proc.), dalyvavimas savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose (39,7 proc.), viešieji 

susirinkimai (38,7 proc.) ir piliečių dalyvavimas strateginio planavimo darbo grupėse (26,9 proc.). 

Mažiausiai naudojamos formos informaciniai pranešimai, skirti gyventojų susipažinimui su vykdoma 

veikla (1,2 proc.), diskusijos internete (1,4 proc.) bei piliečių nuomonės apklausos (3,1 proc.). 

 Apibendrinant galima teigti, jog gyventojai iškilusius klausimus ar problemas linkę aptarti 

susitinkant bei diskutuojant su savivaldybės meru ar savivaldybės tarybos nariais. Savivaldybės meras 

ir daugelis savivaldybės tarybos narių ne vienerius metus užima lyderio pozicijas, tai galima paaiškinti 

tuo, kad žmonės pasitiki šiais asmenimis. Siekiant, kad gyventojai aktyviai dalyvautų plėtros 

planavimo reikaluose savivaldybė turi atsižvelgti į Viešojo administravimo nuostatą, kuri teigia, jog 

„būtina skatinti bendruomenių atstovų dalyvavimą priimant savivaldybių sprendimus“.  
 

Išvados 

 

 1. Siekiant, kad į viešųjų sprendimų priėmimą būtų įtraukta kuo didesnė visuomenės dalis, 

būtina skleisti informaciją, sudaryti galimybes gyventojams ir nevyriausybinėms organizacijoms 

aktyviai dalyvauti svarstant viešuosius klausimus, formuluojant sprendimus, stebint ir vertinant jų 

įgyvendinimą. Teisės aktuose įtvirtinta, jog gyventojai ir savivaldybė gali bendradarbiauti per 

informavimą, konsultavimąsi ir aktyvų gyventojų įsitraukimą.   

 2. Strategija, tai tarsi detalusis planas, padedantis įgyvendinti organizacijos misiją ir 

užsibrėžtus tikslus, kurie turi būti įsisąmoninti ir kuriami aukščiausiame valdymo lygyje. Strategija 

didina organizacijos veiklos rezultatyvumą, formuoja kūrybinį ir į ateitį nukreiptą mąstymą, leidžia 

organizacijai veikti efektyviai.   

 3. Gyventojams sudaromos galimybės teikti pasiūlymus, į kuriuos valdžios atstovai linkę 

atsižvelgti.  Apie sudaromą galimybę dalyvauti rengiant savivaldybės strateginio plėtros planavimo 

dokumentus, galima sužinoti iš vietinės spaudos, savivaldybės interneto puslapio. Puslapyje skelbiama 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos strateginio planavimo darbo 

grupės, pagal atskiras sritis, grafikas. Gyventojai, norėdami pateikti savo pasiūlymus, gali atvykti į 
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darbo grupių posėdžius arba pasiūlymus teikti raštu, juos užregistruojant savivaldybės 

administracijoje.  

 4. Aktyviausi plėtros planavime vidutinio amžiaus (50-64 metų) asmenys. Būtent tokio 

amžiaus asmenys jau yra įsikūrę gyvenamojoje vietoje, taigi jiems rūpi, kad aplinka būtų patraukli ir 

komfortabili gyventi. Apskritai Šakių rajono gyventojai yra aktyvūs teikdami savo pasiūlymus 

savivaldybei ir ne tik dėl to, kad patenkintų asmeninius poreikius, bet, kad būtų skatinamas 

bendradarbiavimas. Nes būtent bendradarbiaujant priimami sprendimai dėl vietos plėtros, didinamas 

savarankiškos veiklos efektyvumas, skatinamas visuomenės ir vietos valdžios dialogas, ugdomas 

abipusis pasitikėjimas.  
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Summary 

 

THE PARTICIPATION OF RESIDENTS IN THE MUNICIPAL  STRATEGIC DEVELOPMENT PLANNING 

 

 The efficiency of the realization of decisions increases when the operators are involved in the decision -making 

process and believe in what they do. The population involvement in social activities is the intention to improve the public 

good thus offering residents to participate in the decision-making process is a good way to win the recognition of decisions, 

approve the civil society and democracy.  

 The aim of the research is to explore the opinion of residents and local representatives about the participation in 

the municipal district of Šakiai in the strategic development planning. In order to achieve the goal, it is analysed the 

participation of residents in the municipal strategic development planning. It is discussed about the residents and the 

municipality cooperation stages - information, consultation and active engagement. It is talked about the strategic planning 

system, which consists of long, medium and short-term planning documents, residents and local representatives cooperation 

ways in public decision-making. 

 The survey has revealed that is necessary to include the widest possible part of residents in public decision-

making, enabling citizens to participate actively in discussions of public affairs, formulating solutions, monitoring and 

evaluating their implementation. Finally, the active participation of the residents decides the local development, increases the 

self-efficiency, enhances the dialogue of residents and local representatives, at the same time it is built the mutual trust. 

 Mokslinio darbo vadovė: Doc. dr. Ilona Kiaušienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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KAIMO TURIZMO REIKŠMĖ VIETOVĖS EKONOMINEI IR 

SOCIALINEI GEROVEI 

 
Justė Matijošaitienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiuo metu turizmo sektoriaus augimo mastas yra vienas didžiausių iš visų šalies verslo sričių. Dėl šios 

priežasties vis labiau domimasi ekonominiu, socialiniu, aplinkosauginiu, kultūriniu ir kt. turizmo poveikiu tiek 

valstybiniu, tiek regioniniu lygmeniu. Pirmieji bandymai įvertinti turizmo sektoriaus įtaką valstybės vystymuisi 

siekia dar XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigą. 1984 m. Europos bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos turizmo komiteto sudaryta ekspertų grupė suformulavo turizmo integracijos į ekonominę statistiką 

koncepciją (Ap ir kt., 1998). Atsižvelgiant į koncepciją, dažniausiai turizmo kuriamas poveikis vertinamas 

atsižvelgiant į jo indėlį šalies BVP, sukurtų darbo vietų skaičių, turizmo įstaigų užimtumą (pvz., kaimo turizmo 

sodybų) ir kitus ekonominius rodiklius (Labanauskaitė, 2011). Visgi, vertinant minėtus ekonominius rodiklius, 

būtina atsižvelgti ir į turizmo teikiamą konkrečią naudą vietovei, kurioje jis teikiamas. Šio straipsnio atveju – 

kaimo vietovėms, kuriose egzistuoja įvairūs turizmo objektai ir teikiamos su turizmu susijusios paslaugos. 

Pažymėtina, kad tokiu būdu kaimo turizmas įtakoja minėtą vietovę per įvairius socialinius bei kultūrinius 

aspektus. Tai daroma tiek per įvairią ekonominę įtaką vietiniams gyventojams, jų užimtumui, ryšiams bei 

mąstysenai, tiek ir per plėtojamą kaimo vietovės kultūrinį gyvenimą, gerėjantį pragyvenimo lygį ir pan. Taigi 

kaimo turizmas veikia ne tik ekonominę valstybės padėtį, bet ir žmones bei vietovę, kurioje jis plėtojamas. 

Pažymėtina, kad ir minėta įtaka gali pasireikšti tiek teigiama, tiek ir neigiama nauda minėtoms kaimo vietovėms. 

Dėl to tikslinga nustatyti kokią įtaką turizmas daro kaimo vietovėms, kuriose jis vystomas.   

Tyrimo objektas – turizmo reikšmė kaimo vietovės ekonominei ir socialinei gerovei. 

Tyrimo tikslas – įvertinti kaimo turizmo reikšmę vietovės ekonominei ir socialinei gerovei.  

Tyrimo uždaviniai: 1. Aptarti kaimo turizmo sampratą; 2. Įvertinti kaimo turizmo reikšmę kaimo 

vietovei per ekonominius ir socialinius-kultūrinius rodiklius. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų, 

loginės analizės ir sintezės metodai, statistinė analizė. 

 

Rezultatai 

Turizmаs lаikomаs vienа iš svаrbiаusių žmogаus rekreаcijos sudedаmųjų dаlių. Mokslinėje literаtūroje 

turizmo sąvokа аiškinаmа įvаiriаpusiškаi, neretаi pаpildаnt sаmprаtą įvairiais turizmui būdingаis elementаis. 

Pаvyzdžiui, аutorės L. Gulbinienė ir B. Švаgždienė (2015) turizmą lyginа su „žmonių veiklа, kuri užimа tаm 

tikrą lаiko tаrpą, siekiаnt pаtenkinti norą pаžinti аplinką ir pаtirti nаujų potyrių“. Šios autorės turizmą laiko 

sociаliniu, kultūriniu ir politiniu reiškiniu. Tuo tаrpu аutoriаi J. Jаgminаs ir L. Pаulаuskienė (2011) nurodo, jog 

pirmiаusiаi turizmаs turėtų būti suprаntаmаs kаip verslаs, kurio plėtrа gаli tiek teigiаmаi, tiek ir neigiаmаi 

paveikti šаlies, regiono аr konkrečios turistinės vietovės gаmtinę, sociаlinę ir ekonominę аplinką bei inicijuoti 

pokyčius vietinėje kultūroje. Tuo tarpu aptariant kaimo turizmo reiškinį, tikslinga pažymėti, kad remiantis D. 

Vidickiene (2010), kaimą tikslinga suvokti kaip tam tikrą socialinę ekonominę sistemą, kuri apima šioje 

vietovėje gyvenančių žmonių, ūkio, socialinių ir kitų subjektų, institucijų bei kitų objektų tamprių ryšių visumą. 

Taigi turizmаs gаli būti аpibūdinаmаs kаip аtskirаs sektorius аr ekonomikos šаkа, kаdаngi dаro neginčijаmą 

poveikį šаlių ekonominiаm, sociаliniаm bei kultūriniаm gyvenimui, regionų bei vаlstybių plėtrаi. Tuo tarpu 

kaimo turizmas – tai turizmo, įgyvendinamo kaimo vietovėje, reikšmė šios vietovės gyventojams ir jų 

ekonominių bei socialinių – kultūrinių poreikių patenkinimui. 

Kаip turizmo sаmprаtа, tаip ir turizmo poveikis žmonėms, kaimo vietovėms, regionams bei vаlstybėms 

yra skirtingas (VšĮ „DVI Dаrnаus vystymo iniciаtyvos”, 2010). Turizmаs yrа svаrbus formuojаnt šаlies biudžetą, 

kuriаnt pаpildomаs dаrbo vietаs, аktyvuojаnt tаrptаutinius sаntykius ir prekybą. Gаlimа teigti, jog turizmаs 

veikiа kаip sociаlinės-ekonominės rаidos kаtаlizаtorius, neretаi šаlių pripаžįstаmаs kаip prioritetinė ūkinė veiklа. 

Jo poveikis šаlims ir regionаms yrа įvаiriаpusiškаs – šаlies ūkis, ekonomikа, ekologijа bei visuomenė gаli būti 
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paveikiаmi tiek teigiаmаi, tiek neigiаmаi. Remiаntis Jungtinių Tаutų Orgаnizаcijа (angl. United Nаtions), 

turizmаs yrа lаikomаs аplinkаi, ekonomikаi bei kultūroms drаugiškа ūkio šаkа, tаčiаu kаip ir bet kuri kitа 

žmogаus veiklа, jis susijęs su išteklių nаudojimu ir, аtsižvelgiаnt kаip šis sektorius vаldomаs, gаli sukelti 

neigiamą poveikį. Tаigi ypаtingаi svаrbu kompleksiškаi įvertinti jo poveikį, siekiаnt dаrnios turizmo rаidos ir 

subаlаnsuoto vаldymo. Apibendrinus tokių autorių kaip E. Thompson (2007), S. White (2010) ir D. 

Lаbаnаuskаitė (2011) pateikiamą informaciją, galima skirti pаgrindinius turizmo poveikio vertinimo kriterijus.  

1. Ekonominis poveikis: 

 turizmo vаidmuo kuriаnt pаjаmаs ir pridėtinę vertę (tiesioginis poveikis) – аpgyvendinimo įstаigų 

pаjаmos, kelionių аgentūrų ir kelionių orgаnizаtorių pаjаmos už suteiktаs pаslаugаs, аtvykstаmojo turizmo 

pаjаmos ir kiti stаtistiniаi rodikliаi kаupiаmi regioniniu ir nаcionаliniu lygmeniu. 

 turizmo įtаkа kitų sektorių generuojаmoms pаjаmos (netiesioginis poveikis) – ši grupė аpimа turistų 

išlаidаs vietinėse pаrduotuvėse, mаitinimo įstаigose, kitose аptаrnаvimo аr pаslаugų įmonėse; turizmo įmonių 

išlаidos perkаnt pаslаugаs ir produkciją iš kitų vietinių įmonių (pvz., viešbučiаi perkа mаisto produktus iš 

vietinių ūkininkų); turizmo sektoriаus dаrbuotojų išlаidos (dаrbuotojų аtlyginimаi). 

 turizmo sektoriаus pritrаuktos investicijos – tаi tiesioginės investicijos į tаm tikrus turizmo objektus, 

iniciаtyvаs аr su turizmu susijusius sektorius (pvz., užsienio kаpitаlo nаudojimаs viešbučio stаtyboms 

Lietuvoje). 

2. Sociаlinis poveikis: 

 dаrbo vietų skаičius ir jo аugimаs (mаžėjimаs) turizmo srityje regioniniu ir nаcionаliniu lygmeniu. 

 pаdidėjęs turizmo įmonių, turizmo pаslаugų teikėjų аr su turizmu susijusios ūkinės veiklos subjektų 

skаičiаus аugimаs (mаžėjimаs) regione аr šаlyje (pvz., viešbučių, mаitinimo įstаigų skаičiаus pаdidėjimаs 

rаjone). 

 tаm tikrų turizmo įstаigų аr su turizmu susijusios ūkinės veiklos subjektų užimtumаs sezono аr ne 

sezono lаikotаrpiu, regione аr visoje šаlyje (pvz., išаugusi viešbučių, kаimo turizmo sodybų, mаitinimo įstаigų 

pаklаusа, didesnis lаnkytojų skаičius turizmo informаcijos centruose). 

Kaip teigia J. Korneičiuk ir V. Pipirienė (2015), turizmаs vаlstybei ir atskiriems jos regionams yrа 

ypаtingаi svаrbus dėl jo poveikio skirtingoms ekonomikos sritims, susijusioms su darbo vietų kūrimu, užsienio 

vаliutų įplаukomis, trаnsportu, prekybа, stаtybа. Tai rodo, kad turizmas kiekvienoje kaimo vietovėje kuria tiek 

darbo vietas, tiek ir padeda plėtotis infrastruktūrai, prekybiniams santykiams ir pan. Pаsаk А. Mаrkаuskienės ir 

V. Gižienės (2012), turizmo poveikis ekonomikаi gаli būti tiesioginis аrbа netiesioginis. Tiesioginis turizmo 

poveikis reiškiаsi formuodаmаs turizmo veiklа užsiimаnčių įmonių pаjаmаs, o netiesioginis – kаi šios pаjаmos 

(turistų išlаidos) „sklindа“ po kitus verslo sektorius – trаnsporto, аplinkosаugos, kultūros, švietimo, mаitinimo, 

lаisvаlаikio pаslаugų ir pаn.  

Kaip ir visos kitos žmogaus veiklos, taip ir turizmas, kaimo vietovei daro tiek teigiamą, tiek ir neigiamą 

poveikį. Ekonominę turizmo įtаką gаlimа įvertinti nаudojаntis dаrbo rinkos stаtistiniаis duomenimis – pagal 

аpgyvendinimo įstаigose, kelionių аgentūrose ir kitose su turizmu susijusiose ekonominėse veiklose dirbаnčių 

аsmenų skаičių (žr. 1 pаv.).  

 

 
1 pav. Dirbančių Lietuvos gyventojų dalis turizme 2010-2012 m. (tūkst.) 
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Teigiama turizmo reikšmė kaimo vietovėse tai ne tik sukuriamos darbo vietos, bet ir gaunamos vаliutų 

įplаukos bei biudžeto pаjаmos, diversifikuojamos prаmonės šаkos, plėtojami ekonominiai sаntykiai. Remiаntis 

Pаsаulinės turizmo orgаnizаcijos duomenimis, аpie 83 proc. pаsаulio šаlių turizmаs yrа vienаs iš penkių 

pаgrindinių pаjаmаs teikiаnčių sektorių, o 38 proc. pаsаulio šаlių – pаgrindinis užsienio vаliutos šаltinis 

(Romikаitė ir Kisieliаuskаs, 2012). Tаigi ekonominė turizmo reikšmė šaliai yrа nenuginčijаmа. Teigiаmo kaimo 

turizmo poveikio ekonomikаi dėkа gerinаmа bendrа ne tik šаlies, bet ir kaimo infrаstruktūrа, stаtomi nаuji keliаi, 

аtnаujinаmаs ir geriаu prižiūrimаs vietinis trаnsportаs, turistus priimаnčios vietovės dаugiаu rūpinаsi gаmtа ir 

turistams pateikiamu įvаizdžiu. Kaip nurodo D. Lаbаnаuskаitė (2008), egzistuojа ir dаugiаu turizmo ekonominio 

poveikio rūšių. Pаdidėjus turizmo sektoriаus pаjаmoms, pаsireiškiа poveikis kaimo vietovės užimtumui (nаujų 

dаrbo vietų kūrimаs apgyvendinimo, maitinimo, pramogų organizavimo srityse). Vis dėlto dėl nepalankių 

demografinių kaimo rodiklių kaimo vietovėse neretai trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Tai lemia faktas, jog 

kaimo vietovėse žmonės yra mažiau išsilavinę negu gyvenantys mieste. Tai rodo prastesnį kaimo gyventojų 

pasirengimą vykdyti verslines veikas. Visgi turizmas regioninėse teritorijose sukuria bendrųjų išlаidų pаdidėjimo 

efektą. Viena iš kaimo vietovių silpnybių yra tai, kad jos dažniausiai priklauso nuo vieno pajamų šaltinio – 

žemės ūkio. Tad kaimo turizmas yra viena iš galimybių pakelti kaimo vietovių pragyvenimo lygį užsiimant kita 

veikla. Išlаidų pаdidėjimą kaimo vietovėse sąlygojа išаugusios turizmo аr su juo susijusių sektorių dаrbuotojų 

pаjаmos, kurių dėkа dirbаntieji įgyjа didesnę perkаmąją gаlią, leidžiа sаu dаugiаu išlаidаuti. Turizmo sektoriuje 

dalyvaujantys subjektai kuria pajamas ir mokestines įplaukas atlikdami pardavimus bei pirkimus. Kaimo 

turizmas taip pat naudingas gyventojams kaip vietinių produktų ir prekių realizavimo įrankis. Taigi turizmas yra 

svarbus pajamų šaltinis kaimo bendruomenėms. Kaip matome, jo poveikis ekonomikаi yrа svаrbus ne tik 

turizmo sektoriаus dаrbuotojаms ir vietiniams gyventojams, bet ir veiklų bei pаslаugų pаklаusаi.  

Nors dаžniаusiаi vertinаmаs teigiаmаs turizmo plėtros sąlygotаs poveikis ekonomikаi, tаčiаu turizmo 

įtаkos rezultаtаms priskiriаmi ir kаi kurie neigiаmi ekonomikos pokyčiаi (Lаbаnаuskаitė, 2011): 

 kаinų pokyčiаi – dideli аtvykstаmojo turizmo srаutаi gаli „dirbtinаi“ sukelti kаinų аugimą tаm 

tikruose kaimo vietovėse аr konkrečiаme sektoriuje (pvz., nekilnojаmаsis turtаs, žemės sklypai).  

 mаteriаlinių ir nemаteriаlinių prekių kokybės bei kiekio pokyčiаi – gаnа didelis turizmo (ir susijusių 

sektorių) įmonių užimtumаs, darbuotojų trūkumas, gаli sąlygoti prаstesnį аptаrnаvimą, аukštesnę аr žemesnę 

kitų pаslаugų kokybę. 

 nuosаvybės ir kitų mokesčių pokyčiаi – gаli būti nustаtomi didesni аr mаžesni mokesčiаi, siekiаnt 

pаdengti išаugusios infrаstruktūros išlаikymo аr pаslаugų išlаidаs vietovėse. 

 kаimo vietovėse plėtojаmаs turizmаs gаli neigiаmаi įtаkoti bendruomenės ekonominį gyvenimą – gаli 

pаdidėti nusikаlstаmumаs (į rаjoną аr kаimą аtvykstаntys turistаi gаli tаpti vаgių tаikiniu), išаugti mаitinimo, 

kitų pаslаugų, žemės ir pаstаtų kаinos.   

Taigi kaimo turizmas gali tapti viena pagrindinių sričių, nešančių pajamas ir pelną kaimo vietovėse, 

ypatingai keičiant žemės ūkio gamybinę veiklą į turistams teikiamų paslaugų sektorių.  

Аnаlizuojаnt turizmo reikšmę ir plėtros būtinumą kaimo vietovėse, iškylа poreikis diskutuoti ne tik apie 

ekonominį, bet ir apie sociokultūrinį turizmo poveikį. Аnot V. J. Žilinsko (2011), sociokultūrinio poveikio 

duаlumаs nulemiа jo nustаtytmo problemаtiką. Kur kаs sudėtingiаu nei ekonominę, nustаtyti turizmo reikšmę 

sociаliniu аr kultūriniu аspektu. Šiuo аtveju turizmo reikšmę tikslingа аtskleisti per sukuriаmą reiškinio sociаlinį, 

kultūrinį poveikį individui ir bendruomenei (žr. 1 lentelė).  

 

1 lentelė. Turizmo socialinis, kultūrinis poveikis ir įtaka aplinkai (sudaryta darbo autorės pagal VšĮ „DVI  

Rūšis Poveikio apibūdinimas 

Socialinis 

poveikis 

Poveikis individui: Kelionės atstato žmogaus gyvybines jėgas ir padeda racionaliai panaudoti laisvą 

laiką, užtikrina įspūdžių įvairovę bei kontrastingą aplinkos ir veiklos kaitą. Skatinamas žmogaus 

fizinis bei dvasinis tobulėjimas, atsiranda nauji socialiniai kontaktai. 

Poveikis bendruomenei: Stimuliuojamas didžiavimasis vietos paveldu ir tradicijomis, plėtojamas 

vietinių gyventojų bendravimas tarpusavyje bei su turistais, vyksta informacijos mainai. 

Kultūrinis 

poveikis 

Poveikis individui: Dalyvaujant kultūrinėse pažintinėse kelionėse didinamas žmogaus 

intelektualinis lygis, vyksta kultūriniai mainai ir skatinamas užsienio kalbų ir elgesio kultūros 

(tradicijų) mokymasis. 

Poveikis bendruomenei: Turizmas – tai kultūrų susitikimas, kuris gali paveikti tiek vietinių, tiek 

atvykusių turistų pasaulėžiūrą. Skatinant turizmo plėtrą, stiprinama kultūros vertybių apsauga, 

kultūros žinių kaupimas ir sisteminimas, tradicijų ir menų vystymas bei architektūros įvairovė. 
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Tačiau sudėtingа ištirti kаm minėtas poveikis аktuаlesnis – vietiniams gyventojаms аr аtvykstаnčiаm 

turistui. Bet kokiu аtveju įvykstа tų kultūrų susidūrimаs, kurios įprаstinėmis sąlygomis nesusitiktų аr negаlėtų 

koegzistuoti dėl esminių kultūrinių, etninių skirtumų, gyvenimo būdo аr išsivystymo lygio. Ši terpė leidžiа 

pаsireikšti tiek neigiаmiems, tiek teigiаmiems sociokultūrinio poveikio pаdаriniаms (žr. 2 lentelė). Žinoma, 

kaimo turizmas teikia daug sociokultūrinės naudos vietiniams gyventojams. Ne tik atsiranda kontaktai, kurie 

skatina tarpkultūrinį supratingumą tarp vietinių gyventojų ir turistų, bet ir padidėja kultūrinio paveldo, kaip 

svarbaus ir saugotino reiškinio suvokimas, kuris prisideda prie vietinės kultūros ir tradicijų išsaugojimo, 

kultūrinio paveldo tausojimo. Taip skatinami ir glaudesni ryšiai tarp vietinės bendruomenės narių, sukuriamas 

vienybės jausmas, saugomos socialinės vertybės. Plėtojant kaimo turizmą sukuriama ir naujų rekreacinių 

paslaugų ir laisvalaikio praleidimo priemonių – renginių, švenčių ir kt. Tai skatina vietinius gyventojus vystyti 

vietinę ekonomiką, gerinti pragyvenimo lygį bei mažinti skurdą.  Kaimo turizmas taip pat yra ta veikla, kurios 

dėka populiarinama šalies kultūra bei istorinis paveldas.  

 

2 lentelė. Turizmo poveikis visuomenei ir kultūrai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Žmogiškųjų išteklių plėtra  Nusikalstamumas  

Skurdo mažinimas  Alkoholizmas  

Vietinės kultūros ir tradicijų išsaugojimas  Prostitucijos ir prekybos žmonėmis paklausa  

Tarpkultūrinis supratingumas  Akultūrizacija  

Naujos rekreacinės priemonės ir laisvalaikio 

galimybės  

Paveldo „suprekinimas“ ir autentikos praradimas  

Šalies kultūros populiarinimas Vietinių gyventojų privatumo praradimas  

 Rekreacinių teritorijų praradimas (nusavinamos 

turizmo paslaugoms teikti)  

 

Visgi, kaip matome 2 lentelėje, kaimo turizmas teikia ne tik socialinę ir kultūrinę naudą tam tikrai 

vietovei, bet ir daro neigiamą poveikį. Pаdidėję užsienio turistų srаutаi gаli sukelti neigiаmų reiškinių аtsirаdimą 

– išаugа prostitucijos, nаrkotinių medžiаgų pаklаusа, nusikаlstаmumаs (pvz., vаgystės iš аtvykusių turistų). Nors 

kaimo turizmas ir skatina vietinio kultūrinio paveldo išsaugojimą, tačiau tuo pat metu gali daryti įtaką ir jo 

autentiškumo praradimui. Vietiniai gyventojai norėdami pritraukti daugiau turistų, savo paveldą gali stengtis 

pristatyti gražesniu, patrauklesniu turistui, negu jis yra ištikrųjų. Tad trаdicijos ir kultūrа „suprekinаmа“ ir taip 

gali prarasti аutentiškumą. Tai pat kaimo vietovėje vystant turizmą ir kaimui tapus dideliu traukos centru, 

vietiniai gyventojai praranda privatumą.  

  

Išvados 

 

7. Remiаntis аnаlizuotomis turizmo sąvokos interpretаcijomis, gаlimа suformuluoti keletą turizmo 

sаmprаtos krypčių: turizmаs suvokiаmаs kаip ūkio šаkа, ekonominis, kultūrinis, gаmtinis, socialinis reiškinys ar 

priemonė skirta tenkinti asmens rekreaciniams poreikiams.  Tuo tarpu kaimo turizmas – turizmo reikšmė kaimo 

vietovei per įvarius ekonominius, socialinius bei kultūrinius reiškinius ir jų teigiamas bei neigiamas tendencijas. 

8. Atlikus sisteminę kaimo turizmo analizę, teigtina, kad jis daro įtaką kaimo vietovių ekonomikai 

stimuliuodаmаs jos vystymąsi bei nаujų dаrbo vietų kūrimą. Аugаnčios turizmo pаjаmos lemiа didesnius šio 

sektoriаus dаrbuotojų аtlyginimus, didėjа jų perkаmoji gаliа, gerėjа prаgyvenimo lygis, taigi turizmo sektoriuje 

dalyvaujantys vietiniai gyventojai kuria pajamas, mokestines įplaukas, atlikdami pardavimus, pirkimus. 

Analogiškai gerinаmа ir kaimo vietovės infrаstruktūrа - stаtomi nаuji keliаi, аtnаujinаmаs ir geriаu prižiūrimаs 

trаnsportаs. Nepaisant teigiamo turizmo poveikio kaimo vietovės ekonomikаi, visgi galimi ir neigiаmi 

ekonomikos pokyčiаi. Tai „dirbtinаi“ sukeltas kаinų аugimas, neigiami mаteriаlinių ir nemаteriаlinių prekių 

kokybės bei kiekio pokyčiаi, didinami mokesčiаi.  

9. Turizmo dėkа kuriаmаs ne tik ekonominis, bet ir sociokultūrinis poveikis kaimo bendruomenėms – 

аtsirаndа tаrpkultūrinis suprаtimаs, mаžinаmа sociаlinė аtskirtis, skatinamas paveldo ir tradicijų išsaugojimas ar 

atgaivinimas. Taip pat turistаms suteikiаmа gаlimybė susipаžinti su unikаliomis vietovės trаdicijomis. Visgi, 

nenuginčijаmаs ir neigiаmаs socialinis turizmo poveikis, pаsireiškiаntis nerаcionаliаi reguliuojаnt turistų srаutus. 
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Be to, tаrp vietinių ir turistų atsiradę sociаliniаi kontаktаi gаli sumаžinti kultūrinio pаveldo bei jo аpsаugos 

svаrbą, kаdаngi bendruomenė šiuos elementus nаudojа turizmo pаslаugų teikimui.  
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Summary 

 

Importance of rural tourism to the area's economic and social welfare 

 

The fact that tourism affect both - the positives and negatives phenomenon’s in a rural area. Tourism influence the 

economy of rural areas, creation new work places and helping to shape municipal budget. Rising tourism earning’s in rural 

areas influence rising standard of living. It is important to note, that tourism creates also a socio-cultural impact - increasing 

rural population education and employment decreases social exclusion, tourists can get acquainted with the local traditions. 

However, it must be marked and negative impact on tourism, which is due to improper allocation of government priorities, 

giving greater importance of economic impact of tourism, rather than environmental objectives, which leads to extinction of 

different cultural values, animal or plant species. 

 

Mokslinio darbo vadovė: Doc. dr. Gintarė Vaznonienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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KAIMO JAUNIMO SOCIALINĖS PROBLEMOS: VILKAVIŠKIO 

RAJONO ATVEJIS 
 

Neringa Simanaitytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Jaunimas kaip atskira visuomenės grupė gana dažnai tampa sociologinių tyrimų Lietuvoje objektu, tačiau 

mokslinių tyrimų, orientuotų į jaunimo ir jaunų suaugusių socialines problemas, socialinę padėtį, gyvenimo ir 

buities sąlygas atliekama kur kas mažiau. Dar rečiau tiriamos išimtinai kaimo jaunimo socialinės problemos, 

jaunų žmonių gyvenimo ypatumai provincijoje. Analizuoti jaunimo problematiką kaimo vietovėse ypač svarbu, 

nes periferijoje gyvenantys jauni žmonės susiduria specifinėmis (gyvenamosios aplinkos nulemtomis) 

problemomis, dažniau patiria socialinę atskirtį. Siekiant išsiaiškinti jaunimo problematiką konkrečioje vietovėje 

tyrimo atveju pasirinktas Vilkaviškio rajonas. Šis rajonas specifinis tuo, jog yra kaimiškas rajonas, besiribojantis 

su dviem užsienio valstybėmis Lenkija ir Rusija (Kaliningrado sritimi).  

Tyrimo tikslas – identifikuoti pagrindines kaimo jaunimo socialines problemas Vilkaviškio rajone. 

Tyrimo objektas – Vilkaviškio rajono kaimo jaunimo socialinės problemos. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti jaunimo socialines problemas Vilkaviškio rajono kaimo vietovėse. 

2. Nustatyti, jaunimo socialinių problemų sprendimo galimybes. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir statistinių 

duomenų,  loginė analizė ir sintezė, anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas. 

Straipsnyje, remiantis užsienio autorių įžvalgomis glaustai pristatoma socialinių problemų samprata. 

Trumpai supažindinama su socialinėmis, išskirtinai kaimo jaunimui būdingomis, problemomis. Pristatoma 

tyrimo metodika, gauti rezultatai. 

 

Rezultatai 

 

Mokslininkai plačiai tyrinėja atskiras socialines problemas – skurdą (Lewis, O., 1961; Murray, Ch. A., 

1984 ir kt.), bedarbystę (Sinclair, P., 1987; Jahoda, M., Lazarzfeld. P. F., Zeisel, H., 1972 ir kt.), korupciją 

(Gibbons, K., 1989; Caiden, G., Caiden, N., 1990; Gavelis, V., 2006 ir kt.)  nusikalstamumą (Becker, H. 1950; 

Durkheim, E. 1952; Merton, R. K. 1957 ir kt.) ir pan. – jų prigimtį, atsiradimo priežastis, ieško galimų jų 

sprendimo būdų, problemų sumažinimo ar eliminavimo galimybių, tačiau sisteminis požiūris į socialinių 

problemų sprendimą nėra dažnas. Anot A. Bagdono (2007), socialinės problemos apibrėžimas gana sudėtingas 

dėl kelių priežasčių: 

1) kultūrinio reliatyvumo požiūriu, kas yra socialinė problema vienai grupei, gali nebūti problema kitai 

grupei;  

2) socialinių problemų pobūdis keičiasi atskirais laikotarpiais, besikeičiant visuomenės teisinei sistemai ir 

papročiams;  

3) egzistuoja politinė šio klausimo pusė, kai kokios nors problemos nustatymas gali sukelti vienos grupės 

socialinę kontrolę kitai grupei.  

Nėra vieno absoliutaus ir neginčijamo socialinių problemų apibrėžimo. Tiksliai apibrėžti socialines 

problemas nėra lengva, nes dažnai jos yra dualios, t. y. socialinės - ekonominės, socialinės - demografinės, 

socialinės - sveikatos, socialinės - psichologinės ir kt. Jas atskirti ir išgryninti nėra paprasta. Socialinės 

problemos skirstomos pagal objektyvius ir subjektyvius kriterijus, kurie skiriasi priklausomai nuo visuomenės, 

individų ir grupių visuomenėje bei istorinių laikotarpių. Steven E. Barkan (2012, p. 8) pateikia tokį socialinių 

problemų apibrėžimą: „socialinė problema – tai bet kokia sąlyga (aplinkybė) ar elgesys, kuris turi neigiamų 

pasekmių daugybei žmonių, ir yra pripažintas kaip aplinkybė, kuri turi būti keičiama“. Anot, jo šis apibrėžimas 

turi tiek objektyvių, tiek subjektyvių komponentų. Objektyvioji šio apibrėžimo pusė ta, jog socialinė problema 

turi neigiamą poveikį daugeliui žmonių. Subjektyvioji pusė – turi būti suvokiama, jog neigiama sąlyga ar elgesys 
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turi būti sprendžiami. Tai yra socialinio konstruktyvistinio požiūrio pamatas, žvelgiant į socialines problemas. 

Joel M. Charon ir Lee G. Vigilant (2011) pateikia įžvalgas, analizuojančias socialines problemas, jų sampratą, 

atsiradimo priežastis bei pagrindinius ypatumus, kurios pateiktos 1 paveiksle. 

 

 

 

1 pav. Socialinių problemų samprata (sudaryta autorės, remiantis Charon, Vigilant, 2011) 

 

Apibendrinant  Joel M. Charon ir Lee G. Vigilant (2011) įžvalgas apie socialines problemas, galima 

teigti, jog socialinės problemos – socialiai sukonstruotos – jų priežastys yra socialinės prigimties, o jų 

identifikavimas priklauso nuo kultūriškai apibrėžtų įsitikinimų ir vertybių bei politikos, kuria siekiama sumažinti 

jų neigiamą poveikį visuomenei. 

Kalbant apie jaunimo socialines problemas, pažymėtina, jog su problemomis ir sunkumais jauni žmonės 

susiduria jau nuo seniausių laikų. Anot M. Urmonienės (2004) XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje jaunimo 

problemos buvo ekonominis skurdas, žalingi įpročiai (alkoholio vartojimas) ir išsimoklinimo siekimas, kurių 

sprendimui daug dėmesio skyrė visuomenė, o ypač inteligentija (dvasininkai). Šiuolaikinio, XX a. pab. - XXI a. 

pr., jaunimo socialinių problemų laukas daug platesnis ir įvairesnis, skiriasi lyginant kaimo ir miesto jaunimą, 

kadangi, gyvenimo kokybė, t. y. dvasinė (emocinė), socialinė ir fizinė gerovė mieste ir kaime skiriasi. Tyrėjai, 

kalbėdami apie miestą ir kaimą, suvokia aiškią opoziciją tarp šių gyvenviečių tipų kultūrų: „Lietuvos kaimas – 

etninės, kartu ir tradicinės iš kartos į kartą perduodamos kultūros lopšys. Miestas – sparčios, modernios kultūros 

plėtros ir internacionalinės kultūros šaltinis“ (Šaknys, 2005, p. 648). Ne visada miestas laimi prieš kaimą. 

Gyvenimas kaime turi savų pranašumų, kurie kasdien įgyja vis didesnę vertę, tačiau galimybė gyventi gamtos 

prieglobstyje ir turėti didesnę nuosavą erdvę turi savo kainą, nes dėl mažo gyventojų tankumo, paslaugų teikimas 

kaimo gyventojams tampa labai brangus (Paurienė, 2011). Būtent dėl šios priežasties – dėl prasčiau išvystytos 

infrastruktūros, siauresnio paslaugų sektoriaus, daugeliu atveju mažesnių dalyvavimo ir įsitraukimo galimybių, 

siauresnio laisvalaikio praleidimo vietų pasirinkimo galimybių ir kt. kaimo vietovėse gyvenantis jaunimas 

susiduria su tam tikromis, būtent tai grupei būdingomis problemomis. 

Lietuvoje jaunimas apibrėžiamas kaip žmonių grupė nuo 14 iki 29 metų. Jaunystė kaip amžiaus tarpsnis 

yra unikalus bei sudėtingas sociologiniu - demografiniu požiūriu, kadangi šio gyvenimo etapo turinį sudaro 

dviejų skirtingų socialinių statusų – vaiko ir suaugusiojo – derinys. Jaunystė laikoma sudėtingu, netgi kritiniu 

žmogaus gyvenimo etapu, nes šiame amžiuje jaunuolis įvairiais būdais siekia suaugusiojo statuso, kuris įgyjamas 

palaipsniui, įveikiant tam tikras įtampas ir problemas (Pocius, Okunevičiūtė-Neverauskienė, 2001). Dėl 

atsiradusių ekonominių, socialinių, politinių ir kitų priežasčių integracija į visuomenę jauniems žmonėms neretai 

tampa sudėtingu, kupinu iššūkių bei ilgai užsitęsiančiu procesu. 

Siekiant išsiaiškinti su kokiais sunkumais, integruodamasis į visuomenę susiduria Vilkaviškio rajono 

jaunimas, tyrimui atlikti buvo pasirinkta tikslinė grupė – jauni asmenys – nuo 14 iki 29 metų, gyvenantys 
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Vilkaviškio rajono kaimiškosiose vietovėse (t. y. miesteliuose ir gyvenvietėse, turinčiose mažiau nei 6000 

gyventojų). Tyrime dalyvavo 360 jaunų Vilkaviškio rajono gyventojų. Buvo vykdyta anketinė apklausa, kurios 

klausimynas sudarytas iš 12 klausimų blokų (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Anketos klausimų grupės ir jų pagrįstumas 

 

Klausimų grupė Mokslininkai tyrinėjantys šią sritį Klausimų grupės tikslas 

Demografinės 

tiriamųjų 

charakteristikos 

- Nustatyti respondentų demografines 

charakteristikas. 

Jaunimo, kaip 

socialinės grupės 

ypatybės 

N. Večkienė (2001), V. Liubinienė 

(2002), R. Ališauskienė, L. Žilinskienė 

(2001) 

Išsiaiškinti, kokios savybės, jaunimo nuomone, 

jį išskiria iš kitų socialinių grupių. 

Mokykla ir studijos E. Globė, A. Goštautas  (2006), I. 

Leliūgienė (2003) 

Išsiaiškinti su kokiomis problemomis jauni 

žmonės susiduria mokymosi įstaigose. 

Darbas ir karjera L. Okunevičiūtė-Neverauskienė, 

J. Moskvina (2012), Ž. Židonis (2012) 

Nustatyti ar jauni žmonės turi darbą, kokios yra 

nedirbančiųjų nedarbo priežastys. 

Laisvalaikis V. Balčiūnienė (2015), P. J. Ward, 

R. B. Zabriskie (2011) 

Išsiaiškinti ar jauni žmonės efektyviai išnaudoja 

savo laisvą laiką. 

Draugai J. Cotterell (2007) Išsiaiškinti ar jaunimui reikalingi draugai. 

Kaimynystė E. Oberle, K. A. Schonert-Reichl, B. D. 

Zumbo (2011) 

Išsiaiškinti ar jauni žmonės saugiai jaučiasi savo 

gyvenamojoje aplinkoje. 

Dalyvavimas L. J. Mahoney, A. L. Harris, J. S. 

Eccles (2006) 

Išsiaiškinti ar jauni žmonės aktyviai dalyvauja 

Vilkaviškio r. visuomeniniame gyvenime. 

Žalingi įpročiai / 

priklausomybės 

V. Gudžinskienė (2013), E. Danila 

(2001), A. Zaborskis, N. Žemaitienė 

(1999) 

Išsiaiškinti ar jaunimas turi problemų, susijusių 

su žalingais įpročiais. 

Psichologinė 

savijauta 

Sh. M. Suido, E. J. Shaffer (2008) Išsiaiškinti pagrindines jaunus žmones 

kamuojančias psichologines problemas. 

Lytinė elgsena L. Kann, S. Kinchen, L. Sh. Shanklin, 

K. H. Flint, ect. (2014) 

Išsiaiškinti jaunų žmonių nuostatas šeimos 

kūrimo ir lytinio švietimo klausimais. 

Jaunimo socialinės 

problemos 

J Ruškus, A Mičiudaitė (2015), L 

Mooney, D. Knox, C Schacht  (2014) 

Nustatyti, su kokiomis pagrindinėmis 

socialinėmis problemomis susiduria jauni 

žmonės Vilkaviškio r. 

 

Kaip jau minėta, socialinės problemos neretai yra dualios, t. y. socialinės - ekonominės, socialinės - 

demografinės, socialinės - sveikatos, socialinės - psichologinės ir kt., todėl siekiant kuo giliau ištirti ir tiksliau 

nustatyti jaunimo, gyvenančio Vilkaviškio rajono kaimo vietovėse socialines problemas, pasirinktas toks platus 

klausimų spektras. Klausimai sudaryti remiantis anksčiau Jaunimo reikalų departamento užsakymu atliktu 

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimu (2012). 

Apklausoje dalyvavo 360  respondentų,  kuriuos sudarė 53 proc. merginų (192) ir 47 proc. vaikinų (168). 

Šis skaičius neatsitiktinis. Siekiant gauti reprezentatyvius duomenis buvo nustatyta tyrimo imtis pagal jaunų 

žmonių skaičių Vilkaviškio rajone – 359, 14-29 m. asmenys, gyvenantys Vilkaviškio rajono kaimiškosiose 

vietovėse. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2015 metų pradžioje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje 

gyveno 39,5 tūkst. gyventojų. 14-29 metų jaunimo iš viso buvo 8462 asmenų, iš kurių 5515 jaunų žmonių 

gyveno kaimo vietovėse (LR Statistikos, 2015).  

2 lentelėje pateikiami susisteminti jaunimo anketinės apklausos rezultatai. Išskiriamos pagrindinės 

Vilkaviškio rajono kaimiškųjų vietovių jaunimo socialinės problemos, kurios buvo identifikuotos analizuojant 

gautus tyrimo rezultatus.  
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2 lentelė. Jaunimo, gyvenančio Vilkaviškio rajono kaimo vietovėse, socialinės problemos 

 

Klausimų blokas Problemos paaiškėję tyrimo metu 

Demografinės 

tiriamųjų 

charakteristikos 

- Sparčiai mažėja jaunų žmonių skaičius Vilkaviškio rajone; 

- didelis nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių skaičius rajone. 

Jaunimo, kaip 

socialinės grupės 

ypatybės 

- Jaunų žmonių nuomone žalingų įpročių turėjimas yra viena iš pagrindinių ypatybių 

išskiriančių juos iš kitų socialinių grupių. 

Mokykla ir 

studijos 

- Didelis mokymosi krūvis; 

- netinkamas mokytojų / dėstytojų požiūris į ugdytinius; 

- inventoriaus stygius švietimo įstaigose. 

Darbas ir karjera - Jaunuoliai Vilkaviškio rajone nėra verslūs; 

- finansų trūkumas,  per maža valstybės parama ir idėjų trūkumas  – pagrindiniai trukdžiai 

pradėti verslą kaimo vietovėse; 

- dažniausiai jauni žmonės dirba ne pagal įgytą profesiją; 

- pagrindinės nedarbo priežastys – per mažas atlyginimas ir darbo patirties neturėjimas; 

- dalis jaunuolių yra linkę dirbti nelegalų, bet gerai apmokamą darbą; 

- dalis jaunuolių pajamas gauna iš nelegalios veiklos (kontrabandos), nelegalaus darbo, 

socialinių pašalpų, atsitiktinio uždarbio. 

Laisvalaikis - Dažniausiai laisvalaikį jaunimas leidžia neefektyviai, t. y. internete, žiūrėdami TV; 

- mažai skiria laisvo laiko kultūrinei veiklai – knygų skaitymui, lankymuisi parodose, 

koncertuose; 

- jaunuoliai beveik neskiria laiko aktyviam dalyvavimui – savanorystei, dalyvavimui NVO 

veiklose, būreliams; 

- laiko trūkumas, atoki gyvenamoji vieta (susisiekimo problema), brangios pramogos – 

pagrindinės priežastys lemiančios neefektyvų jaunimo laisvalaikio praleidimą. 

Draugai Problemų nenustatyta. 

Kaimynystė - Trečdalis jaunų žmonių ne visada jaučiasi saugūs savo gyvenamojoje aplinkoje; 

- nepakankamas gatvių apšvietimas, asmenys apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų, 

paauglių grupuotės – pagrindinės nesaugumo gyvenamoje aplinkoje priežastys. 

Dalyvavimas - Vilkaviškio rajono jaunuoliai nėra linkę dalyvauti visuomeninių organizacijų veikloje; 

- nedalyvavimo priežastys: laiko ir informacijos  apie organizacijas stoka, drąsos 

trūkumas, per jaunas amžius, negalėjimas rasti tinkamos organizacijos; 

- nemaža dalis jaunuolių nėra pilietiškai aktyvūs, t. y. nebalsuoja rinkimuose. 

Žalingi įpročiai / 

priklausomybės 

- Alkoholis – labiausiai paplitęs žalingas įprotis jaunų žmonių tarpe; 

- noras atsipalaiduoti – pagrindinė alkoholio vartojimo priežastis; 

- nemaža dalis jaunuolių turi galimybę įsigyti alkoholio ir tabako gaminių parduotuvėse, 

nors yra nepilnamečiai; 

- dalis jaunuolių vartoja kontrabandinę degtinę ar cigaretes; 

- didelė dalis jaunuolių turi priklausomybę nuo kompiuterio ir interneto. 

Psichologinė 

savijauta 

- Jaunus žmones dažniausiai kamuoja nerimas, nepasitikėjimas savimi, liūdesys; 

- save kaip visuomenės narius jauni žmonės dažniausiai linkę vertinti gerai ir vidutiniškai; 

- nepasitikėjimas savimi, baimė apsijuokti, patiriamas psichologinis ir fizinis smurtas – 

pagrindinės priežastys, lemiančios jauno žmogaus  žemą savęs vertinimą. 

Lytinė elgsena - Dažniausiai pirmuosius lytinius santykius jaunuoliai turi nesulaukę pilnametystės; 

- didelė dalis jaunuolių lytinio akto metu nenaudoja apsisaugojimo priemonių; 

- nemaža dalis jaunuolių nevengia atsitiktinių lytinių santykių. 

Jaunimo 

socialinės 

problemos 

- Pagrindinės jaunimo išskirtos socialinės problemos – polinkis į žalingus įpročius, 

nedarbas, laisvalaikio užimtumo galimybių ir vietų stoka, didelė jaunimo emigracija, sunki 

materialinė padėtis, žiaurumas, smurtas, nepakantumas, patyčios ir kt.  
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Tyrimu nustatytos pagrindinės Vilkaviškio rajono kaimo jaunimo socialinės problemos – polinkis į 

žalingus įpročius, nedarbas, laisvalaikio praleidimo vietų ir užimtumo galimybių stoka, didelė jaunimo 

emigracija, sunki materialinė padėtis, patiriamos patyčios, ankstyvi lytiniai santykiai ir kt. Daugumos tyrime 

dalyvavusių jaunuolių manymu, jaunimo socialines problemas visų pirma turėtų spręsti Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracija. Tam, kad jaunų žmonių problemos būtų sprendžiamos, situacija kaime pasikeistų, 

neigiami demografiniai, socialiniai, ekonominiai pokyčiai įgautų priešingas tendencijas, valstybės ir vietos 

valdžios politika kaimo ir jaunų žmonių atžvilgiu turėtų pasikeisti iš esmės, nes kol kas nepakanka politinės 

valios sprendimų susidariusiai situacijai stabilizuoti, o mažėjantis jaunimo skaičius neigiamai veikia Vilkaviškio 

rajono savivaldybės švietimo sistemos plėtrą, atitinkamai mažėja potenciali kvalifikuotų darbuotojų pasiūla, 

viešųjų paslaugų kokybė, verslo plėtojimo ir darbo vietų kūrimo galimybės rajone. Vilkaviškio rajonas tampa 

nepatrauklia vieta gyventi, ypač jaunimui. 

 

Išvados 

 

10. Tyrimas parodė, kad pagrindinė priežastis lemianti Vilkaviškio rajono kaimiškųjų vietovių jaunimo 

socialinių problemų atsiradimą yra  sparčiai mažėjantis jaunų žmonių skaičius rajone. Dėl to, nukenčia rajono 

švietimo sistemos plėtra, rajonas nepritraukia kvalifikuotų darbuotojų, neplėtojamas smulkus ir vidutinis verslas, 

nekuriamos naujos darbo vietos, nyksta paslaugų sektorius ir kt.  

11. Nustatyta, kad pagrindinės Vilkaviškio rajono kaimo jaunimo socialinės problemos yra polinkis į 

žalingus įpročius, nedarbas, laisvalaikio praleidimo vietų ir užimtumo galimybių stoka, didelė jaunimo 

emigracija, sunki materialinė padėtis, patiriamos patyčios, ankstyvi lytiniai santykiai ir kt.  

12. Jauni žmonės pagrindiniais jų socialinių problemų sprendėjais įvardija vietos valdžią, t. y. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, tačiau savivaldybės administracija nėra pajėgi išspręsti jaunimo 

problemų savarankiškai. Siekiant efektyvaus jaunimo problemų sprendimo būtina įgyvendinti integruotą 

jaunimo politiką, t. y. užtikrinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, įtraukiant bendruomenes, 

jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei patį jaunimą į jų problemų sprendimą. 
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Summary 

 

Social Problems of Rural Youth: the Example of Vilkaviškis District  

 

Scientists widely explore different social issues but a systematic approach is not common to solve social problems. It 

is not simple to define social problems as they are often dual: social – economic, social - demographic, social - health, social 

- psychological and others. Social problems are socially constructed - their causes are social by nature, their identification 

http://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-social-problems/s04-understanding-social-problems.html
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depends on culturally defined beliefs and values as well as policies aimed at reducing their negative impact on society. Social 

problems are very often faced by young people especially with fewer opportunities, e.g . living in rural areas.  

In order to find out social problems of rural youth, the survey was conducted among 360 young people between 14-

29 years of age living in rural areas of Vilkaviškis district. The data selected and analysis of results show that the main 

problems of rural youth in Vilkaviškis district are as follows: addiction to harmful habits, unemployment, lack of 

entertainment and employment opportunities, large number of youth emigration, poor financial conditions, bullying, early 

sexual intercourse and so on. In order to solve youth problems effectively, it is necessary to implement an integrated youth 

policy i.e. to ensure inter-ministerial and inter-sectoral cooperation. 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Gintarė Vaznonienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS TEORINIAI 

ASPEKTAI 
 

Erika Tamašauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio valstybėse auga investicijų poreikis tobulinti viešųjų paslaugų kokybę 

ir jų plėtojimą. Tačiau viešojo sektoriaus galimybės skirti šiam tikslui pakankama finansavimą yra gana ribotos, 

todėl yra ieškoma naujų priemonių ir galimybių tikslams pasiekti. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė 

sujungia turimus išteklius, kad būtų įgyvendinami viešosios politikos tikslai ir užtikrinta viešųjų paslaugų 

kokybė. Lietuvoje, viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimas tebėra naujovė nors pastaraisiais 

metais viešojo sektoriaus institucijos vykdo vis daugiau projektų, kuriuose bendradarbiaujama su privačiu 

sektoriumi, be to, stengiamasi teisiškai reglamentuoti viešojo ir privataus sektorių sutartinių santykių sritį. 

Įgyvendinant partnerystę, siekiama kuo geriau išnaudoti viešojo ir privataus sektorių pranašumus.  

Temos aktualumą pabrėžia, tai, kad esant viešojo ir privataus sektorių partnerystės teorinių aspektų 

visumai svarbu suvokti šio reiškinio priežastingumą, sietiną su politiniais, socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, 

verčiančiais organizacijas nuolat peržiūrėti bei analizuoti savo veiklos misijas, vizijas, kryptingai tobulinti 

užsibrėžtus tikslus, atsižvelgiant į išorinius pokyčius ir vidines transformacijas (Pauliukevičiūtė, 2010). Išmanyti 

partnerystės įgyvendinimo procesus, bendradarbiavimo organizavimo principus ypač aktualu. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės teorinius aspektus. 

Tyrimo objektas – viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentinių šaltinių analizė, sintezė, sisteminimas, grafinis 

vaizdavimas. 

 

Rezultatai 

 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (toliau tekste – VPSP)  Lietuvoje vis dažniau tampa mokslinio 

tyrimo objektu ir ji analizuojama iš įvairių požiūrių taškų. Lietuvoje ši kategorija naujosios vadybos požiūriu 

nagrinėta A. Raipos (2009)  ir E. Skietrio (2009) darbuose, D. Gudelio (2004) ir V. Rozenbergaitės (2004), A. 

Pauliukevičiūtės  (2010) straipsniuose, teisiniu požiūriu S. Urbonavičiaus (2010), Ž. Šutavičienės (2011) ir kitų 

autorių darbuose. Užsienio literatūroje viešojo ir privataus sektorių partnerystė nagrinėjama E. Iossa (2009) ir A. 

Eustache (1999), C. Bovi (2010), D. Hall (2004) ir kitų autorių darbuose.  

Europos Sąjungoje VPSP sąvoka nėra tiksliai apibrėžta, bet ji aiškiai siejama su viešosiomis įstaigomis 

ir privačių bendrovių partnerystės formomis, siekiant eksploatuoti ir valdyti, finansuoti, statyti ir plėsti, atnaujinti 

infrastruktūrą ir taip pat teikti kokybiškas paslaugas (Savas E. S., 2000). Lietuvoje VPSP sąvoka yra apibrėžta 

Lietuvos Respublikos Investicijų įstatyme – tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto 

teisės aktais nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos 

funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti 

reikalingą turtą, už tai gaudamas teisės aktais nustatytą atlyginimą (Lietuvos Respublikos Investicijų įstatymas, 

1999).  

Didžiausią patirtį Europoje įgyvendinant VPSP projektus turi Jungtinė Karalystė, kuri buvo viena iš šio 

bendradarbiavimo modelio taikymo pradininkių. Šiuo metu tokia partneryste pagrįsti projektai šioje šalyje 

sudaro nuo 10 iki 13 procentų visų Didžiosios Britanijos investicijų į viešąją infrastruktūrą. Švietimo sektorius 

šioje šalyje yra populiariausias tarp sektorių, kuriuose įgyvendinama VPSP praktika privačių finansų iniciatyva 

ir VPSP projektai Jungtinėje Karalystėje įgyvendinami švietimo, ligoninių statybos, kalėjimų valdymo, Londono 

metro pertvarkymo procesuose, Gynybos ministerijos projektuose, vykdant naujas vyriausybės IT programas, 

numatant vandens kelius, kuriant kelių schemas (Paliulis N. K. ir kt., 2008). 

Vienas iš garsiausių šių dienių VPSP projektų yra vykdomas Italijoje – statomas 62 km. greitkelio 

ruožas Brešia-Bergamas-Milanas, projekto vertė net 2,3 milijardų eurų, įgyvendinimo laikotarpis – 19,5 metų. 
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Taip pat dar vienas garsus VPSP projektas susisiekimo sektoriuje yra vykdomas Olandijoje: modernizuojamas ir 

praplatinamas 21 km. A1/A6 greitkelių ruožas, jungiantis Amsterdamo antrą pagal pajėgumą žiedinį kelią į 

Almere miestą. Projekto vertė 1 milijardas eurų, įgyvendinimo laikotarpis – 30 metų (Hodge G. A., Greve C., 

2007).  

Geležinkelio linija „Nadzemny Express“, prasidedanti Baltijos perle Krasnoselskio apskrityje, šis 26,5 

km. ilgio geležinkelis kirs penkių pietuose esančių miestų apylinkes, bei užsibaigs Obuchovo metro stotyje. 

Projektas taip pat apims 22 km. sistemos plėtros iki Pulkovo oro uosto ir dar 22 km. iki Petrodvoreco. 

Koncesijos sutartis numatyta 30 – čiai metų (Schwartz M., Ivanov I., 2008).  

Dar vienas VPSP pavyzdys Lenkijos transporto infrastruktūros plėtros projektų. Sudaryta koncesijos 

sutartis, pagal kurią Lenkijos vyriausybė perdavė valdytojo teises privačiam sektoriui 37 metams (iki 2037 

metų). Projektas pritraukė privataus sektoriaus subjektus ir iš viso projekte dalyvauja 18 Lenkijos kompanijų 

konsorciumas. Projekto finansavimas vykdomas iš privataus sektoriaus įnašų. Tai vienas pirmųjų Lenkijoje 

transporto infrastruktūros projektų, kuriame panaudotas VPSP principas, tad jo įgyvendinimo metu iškilusios 

problemos bei išmoktos pamokos gali būti naudingos ir Lietuvai.  

Remiantis VPSP pavyzdžiais galima teigti, kad populiariausi VPSP projektai pasaulyje yra švietimo bei 

gydymo paslaugų infrastruktūros plėtra, paskui kuriuos seka transporto infrastruktūra, aplinkosaugos, viešosios 

tvarkos ir saugumo užtikrinimo viešosios paslaugos, dažniausiai projektai įgyvendinami koncesijos forma. 

Vertinant VPSP sėkmės pavyzdžius pasaulyje, yra aišku, kad bendradarbiavimas sektoriais duoda įspūdingus 

rezultatus ir akivaizdžią naudą piliečiams ir verslui bei visai tų šalių ekonomikai (Bell, A. G., 2008). 

Šiuo metu Lietuvoje vykdomi 25 VPSP projektai, kaip vieną iš didžiausių projektų galima paminėti 

Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo Marijampolėje 

projektą, kurio esmė padidinti sporto, kultūros, švietimo, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą Marijampolės savivaldybės gyventojams, užtikrinti profesionalaus sporto ir kultūros standartus 

atitinkančios infrastruktūros prieinamumą, sudaryti Marijampolės gyventojams galimybę neišvykstant iš 

gyvenamosios vietos turiningai praleisti laisvalaikį. Projekto trukmė 25 metai, vykdoma koncesijos forma.  

Dar vienas pavyzdys Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymo projektas, Marvelės krovininės 

prieplaukos infrastruktūros išvystymas. Projekto metu numatoma sukurti reikiamą infrastruktūrą Marvelės 

krovininėje prieplaukoje, sukuriant baržų švartavimosi, krovinių krovimo, krovinių sandėliavimo, sandėlių 

nuomos paslaugas. Partnerystės projektui įgyvendinti privačiam subjektui ketinama perduoti Marvelės krovininę 

prieplauką, kuri bus pastatyta ES finansuojamų projektų „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune 

statyba. Techninės dokumentacijos parengimas” bei „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. 

Statybos darbai“ metu. Privačiam subjektui taip pat bus perduotas turtas, kurį privatus investuotojas įsipareigos 

sukurti projekto metu. Pagal partnerystės sutartį privačiam investuotojui bus perduota Marvelės krovininės 

prieplaukos palaikymo ir vystymo vykdymas. Privačiam investuotojui bus perduotos baržų švartavimosi, 

krovinių krovimo, krovinių sandėliavimo, sandėlių nuomos vystymo veiklų vykdymas. Projektui taikoma 

partnerystės forma – koncesija, VPSP sutarties trukmė iki 25 metų. 

Lietuvoje VPSP įgyvendinimo patirtis vis dar nėra didelė. Reikia pabrėžti, kad nepaisant to, jog 

Lietuvoje poreikis vykdyti VPSP projektus auga, vis dar nėra kuriamas centralizuotas VPSP proceso valdymas, 

koordinavimas bei priežiūra, kuris galėtų padėti išvengti ir lengviau spręsti problemas, susijusias su VPSP 

įgyvendinimu Lietuvoje (Urbonavičius, S., 2010).  

Anot A. Raipos (2007), partnerystė gali turėti įvairias formas, tačiau turi būti aiškiai apibrėžti 

vaidmenys ir įsipareigojimai. Pripažįstama, kad kiekvienas sektorius siekia ne tik bendrų projekto tikslų 

(kokybiškesnių paslaugų, infrastruktūros plėtojimo), bet ir asmeninių tikslų: viešasis sektorius tikisi politinės, 

ekonominės naudos, privatus sektorius – pripažinimo, pelno, plėtros galimybių. Todėl viešasis sektorius turi 

rimtai apsvarstyti VPSP reikalingumą konkrečiai veiklai vykdyti, įvertinti alternatyvius būdus bei atidžiai 

pasirinkti VPSP formą. 

Pažymima, kad Lietuvoje egzistuoja poreikis vykdyti VPSP projektus formomis, kurios specialiuose 

teisės aktuose nėra reglamentuotos. Atsižvelgiant į tai, nagrinėta, kokias VPSP formas išskiria tarptautinės 

institucijos. Siekiant geriau pristatyti VPSP sistemą ir jos sampratą, pateikiama Tarptautinės aukščiausiųjų audito 

institucijų organizacijos (INTOSAI) 2004 m. Gairėse dėl viešosios ir privačios partnerystės (Guidelines on Best 

Practice for the Audit of Risk in Public/Private Partnership) išskyrė šias VPSP formas (1 lentelė). 
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1 lentelė. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos (INTOSAI, 2004) 

 

Forma Aprašymas 

Koncesija Būdas įtraukti privatų finansavimą į viešojo sektoriaus paslaugų teikimą. 

Jungtinė įmonė Steigiant tokią įmonę kiekviena šalis prisiima pareigas, atitinkančias jos 

gebėjimus ir žinias. 

Privatizavimas Numato viešajam sektoriui priklausančio turto arba jo valdomo ūkio subjekto 

akcijų pardavimą  privatiems investuotojams. 

Frančizė Viena šalis įsipareigoja perduoti už atlyginimą kitai šaliai tam tikram terminui 

arba neterminuotai teisę naudotis verslo tikslais franšizės teisių, priklausančių 

franšizės davėjui, visuma (pvz., teisę į firmos vardą, teisę į prekių ar paslaugų 

ženklą, teisę į verslo paslaptis (know-how) ar patentus ir kt.), o franšizės gavėjas 

įsipareigoja už tai mokėti franšizės sutartyje nustatytą atlyginimą. 

Privačiai finansuojami 

investiciniai projektai 

Jų esmė – privatus sektorius gauna tam tikrą finansavimą viešojo turto, ar 

paslaugų kūrimui, konstravimui ar atnaujinimui. 

Prekybos rinkos 

išbandymas 

Visa organizuota verslo veikla yra skirta klientų poreikiams patenkinti. 

Pagrindinis rinkos analizės tikslas yra nagrinėti šių poreikių ir jais išreiškiamos 

paklausos prigimtį, ir nustatyti, kas yra klientai už kurios gaminimą (teikimą) 

atsakingas viešasis sektorius.  

Privataus sektoriaus 

metodų panaudojimas 

viešuosiuose subjektuose 

Tokių kaip personalo motyvacijos schemos ir išteklių racionalizavimas. Akcijų 

dalies išlaikymas privatizuotose kompanijose. Siekiant išlaikyti dalies paslaugų 

teikimo visuomenei kontrolę valstybė išsaugo sutartą akcijų procentą.  

 

Lietuvoje egzistuojanti teisinė bazė, sudaro sąlygas tik taikyti šias partnerystės formas (1 paveikslas). 

Išskiriami „Sutartinės partnerystės – sutarčių pagrindu” būdai: koncesijos ir investavimas, bei “Institucinės 

partnerystė“ būdas – mišraus kapitalo įmonių steigimas. 

 
1 pav. Galimos VPSP formos Lietuvoje (sudaryta remiantis Savas, E. 2000; Bell, A. G., 2008; Ž. 

Šutavičienė, 2011) 

 

Šiuo metu Lietuvoje VPSP sutartys įgyvendinamos 22-ose savivaldybėse. Iš viso įgyvendinamos 34 

VPSP sutartys iš kurių 32 yra koncesijų sutartys, 2 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau – VŽPP) 

sutartys. Papildomai pažymėtina, kad iki 2015 m. sausio 1 d. buvo pasirašytos 2 naujos VPSP sutartys (1 

koncesijos ir 1 VŽPP sutartis), tačiau nė viena iš jų per 2014 metus neįsigaliojo. Šias sutartis sudarė Kauno 

miesto ir Vilniaus miesto savivaldybės. 
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2014 metais daugiausia VPSP sutarčių vykdė Panevėžio miesto savivaldybė – 4 sutartis. Kauno miesto, 

Kėdainių rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybės įgyvendina po 3 VPSP sutartis. Per ataskaitinį 2014 metų 

laikotarpį nė viena VPSP sutartis nebuvo nutraukta. Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama atliekų naudojimo, 

perdirbimo ir tvarkymo srityje (10 sutarčių), kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos 

infrastruktūros srityje (9 sutartys) ir energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų 

išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (8 sutartys). 

VPSP – dinamiška sritis, todėl labai svarbu ir tai, kad būtų kuo plačiau skleidžiama informacija apie 

teigiamus šios partnerystės pavyzdžius. Tinkamiausia VPSP  forma turi būti pasirenkama atsižvelgus į projekto 

tipą, poreikius ir sektorių. Įvertinus šiuos kriterijus, veiklos rizikos pasiskirstymą, atsižvelgus į tai, iš ko privatus 

partneris gauna atlygį, numačius viešojo sektoriaus dalyvavimo laipsnį pasirenkamas viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės forma.   

 

Išvados 

 

1. Galima teigti, jog nėra bendrai vartojamos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sąvokos. 

2. Egzistuoja plati VPSP formų įvairovė, pasižyminti skirtingu tokioje partnerystėje dalyvaujančių 

veiklos subjektų integracijos lygiu bei sąveikos formomis, kurios daro įtaką partnerystės sėkmei, tačiau 

Lietuvoje labiausiai paplitusi ir dažniausiai naudojama sutartinė partnerystės rūšys, pasitelkiant koncesijos 

sutartis. 

3. Pasaulio šalys turi didelę VPSP įgyvendinimo patirtį, kurią galima pritaikyti ir Lietuvoje, tačiau 

nepaisant sėkmingai įgyvendinamų VPSP projektų galima pastebėti, jog nemažai planuotų VPSP taip ir nėra 

pradėtos realiai įgyvendinti. Viena iš priežasčių itin sudėtingas VPSP suteikimo procesas ir ilgas projekto 

derinimo etapas. Taip pat galima pastebėti ir tai, jog VPSP pasižymi sudėtingumu surasti privatų investuotoją 

norintį dalyvauti projekte, kadangi didžioji dalis rizikos yra priskiriama privačiam investuotojui, kaip 

mažiausiomis sąnaudomis sugebančiam geriausiai valdyti galinčią iškilti riziką. Reikia pabrėžti ir tai, jog 

nepaisant to, jog Lietuvoje poreikis vykdyti VPSP projektus auga, vis dar nėra kuriamas centralizuotas VPSP 

proceso valdymas, koordinavimas bei priežiūra, kuris galėtų padėti išvengti ir lengviau spręsti problemas, 

susijusias su VPSP įgyvendinimu.  
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Summary 
 

Public-private partnership theoretical aspects  

 

Lithuania, like the rest of the world is growing need for investment to improve the quality of public 

services and their development. However, the public availability of sufficient funding for this purpose is quite 

limited, so it is looking for new tools and opportunities to achieve the objectives. Public-private partnership 

combines the resources available to implement public policy objectives and ensure the quality of public services. 

Lithuania, a public-private partnership implementation remains a novelty although in recent years, public sector 

authorities carry out an increasing number of projects in which cooperation with the private sector, in addition to 

attempts to legally regulate public and private contractual relations. The partnership aims to make the best use of 

public and private benefits. 

Relevance of the topic emphasizes that in public-private partnerships theoretical aspects as a whole is 

important to understand this phenomenon of causality that associated with the political, social and economic 

changes, forcing organizations to constantly review and analyze their operational missions, visions, focused 

improvement targets, according to the changes in external and internal transformations. Know 

Partnership implementation process, co-organization of the particularly urgent. 

 

Mokslinio darbo vadovė: Doc.dr. Lina Marcinkevičiūtė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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VERSLO LOGISTIKA IR ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBA  
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VEIKSNIAI  DARANTYS  ĮTAKĄ  AUKŠTOSIOS  MOKYKLOS 

ĮVAIZDŽIUI 
 

Danguolė  Aukščiūnienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

 

Aukštosios mokyklos dirba rinkos ekonomikos sąlygomis ir konkurencija tarp jų yra neišvengiama. Todėl 

aukštosios mokyklos turi gebėti konkuruoti rinkos sąlygomis bei pasitelkiant rinkodaros ir marketingo elementus 

gebėti išsiskirti iš kitų aukštųjų mokyklų. Renkantis aukštąsias mokyklas studijoms įvaizdis daro įtaką studentų 

aukštosios mokyklos pasirinkimui. Todėl aukštosios mokyklos turi teikti ne tik aukštos kokybės paslaugas, bet ir 

išlikti konkurencinga organizacija savo paslaugomis išsiskirianti iš kitų aukštųjų mokyklų. 

 Pastaruoju metu pripažįstama, jog vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į 

konkrečią organizaciją yra ekonominė sėkmė, stabilumas ir teigiamas įvaizdis. Todėl kiekvienos organizacijos  

uždavinys  -  pristatyti visuomenei aiškų savo organizacijos įvaizdį. Ne išimtis ir aukštojo mokslo institucijos 

įvaizdis, kadangi aukštojo mokslo sektorius patiria didelę konkurenciją ne tik šalies viduje, bet ir tarptautiškumo 

atžvilgiu, nes daugelis jaunų žmonių renkasi studijas užsienyje. Tad aukštosios mokyklos įvaizdis įgauna 

lemiamą reikšmę studentų pritraukimui, sėkmingai veiklai bei vystymuisi. Šiuolaikinės organizacijos įvaizdis 

yra siejamas su gebėjimu kurti, plėtoti ir valdyti savo nematerialų turtą, kuris suteikia išskirtinumą bei 

konkurencinį pranašumą. Todėl aukštoji mokykla turi suformuoti savo tinkamą identitetą, kuris jį išskirtų iš kitų 

aukštųjų mokyklų bei suformuotų patrauklų savo įvaizdį siekiant pritraukti naujus studentus bei pateisinti esamų 

lūkesčius.  

Lietuvos visuomenėje tiek tarp mokslininkų, tiek tarp politikų bei kitų įvairių socialinių grupių pastarajį 

dešimtmetį nuolatos diskutuojama apie aukštojo mokslo kokybę vietiniu bei tarptautiniu mastu, aukštųjų 

mokyklų įvaizdį bei identitetą ir jų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Kadangi aukštojo mokymo įstaigų 

įvaizdis reprezentuoja jų misiją, tikslus bei uždavinius švietime, padeda išsiskirti iš kitų aukštųjų mokyklų, todėl  

teigiamas švietimo organizacijos įvaizdis tampa vienu svarbiausių veiksnių siekiant sulaukti pripažinimo 

visuomenėjei bei pritraukiant naujų studentų. Aukštojo mokslo teigiamas įvaizdis yra labai aktuali problema, 

kadangi įtakoja ne maža dalimi  potencialių studentų pasirinkimą studijuoti, jo konkurencines galimybes, todėl 

yra svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai daro įtaką aukštosios mokyklos įvaizdžiui.  

Tyrimo tikslas – nustatyti veiksnius darančius įtaką  aukštojo mokslo  įvaizdžiui studentų požiūriu.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atskleisti aukštosios mokyklos įvaizdžio struktūrą ir įtakojančius veiksnius; 

2. Ištirti aukštosios mokyklos įvaizdį studentų požiūriu. 

Tyrimo objektas – veiksniai darantys įtaką aukštosios mokyklos įvaizdžiui.  

 Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, sintezė, 

apibendrinimo metodas ir anketinės apklausos metodas, grafinis modeliavimas. Iš viso 2015 metais apklausoje 

dalyvavo 424 respondentų. 

 

Rezultatai 

 

Šiuolaikinėje rinkoje, kuomet smarkiai plinta globalizacija ir vystosi ekonominė integracija, organizacijos 

siekdamos savo veiklos sėkmės turi atsižvelgti į konkurencijos lygį, efektyviai reaguoti į pokyčius, turi suprasti, 

kad rinkoje yra apstu panašių įvairiausių paslaugų ir prekių, todėl kiekvienas valdymo sprendimas gali lemti 

vartotojo pasirinkimą. Tam, kad vartotojai pasirinktų konkrečias prekes ar paslaugas, ar įmonės kitaip galėtų 

pasiekti ilgalaikės ekonominės sėkmės ir stabilumo, ypač svarbus vaidmuo organizacijos strategijoje tenka jos 

įvaizdžiui. Kadangi šiuo metu vartotojų pasirinkimui įprastos, standartinės strategijos dažniausiai nebeturi įtakos, 

todėl vis daugiau dėmesio skiriama tvirto, pozityvaus ir stabilaus organizacijos įvaizdžio formavimui. 

Įvaizdžio sąvoka yra labai plati ir įvairiapusiška, daugelio mokslininkų nuomonės skiriasi. Skirtingi 

autoriai įvaizdžio sampratą apibrėžia nevienodai. Lyons ir Marler (2011) teigia, jog organizacijos įvaizdis yra 

tarpinis ryšys tarp estetinių įmonės virtualios erdvės bruožų ir organizacijos patrauklumo, kuris taip pat jungia 

darbuotojų pasitenkinimą ir įmonės patrauklumą (Lyons, Marler, 2011). Tuo tarpu Bouchet (2011) pabrėžia, jog 
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organizacijos įvaizdis turi būti rodiklis, pagal kurį įmonė turėtų vertinti save rinkoje, atkreipti dėmesį į vartotojų 

požiūrį, puoselėti pasitikėjimą organizacija, kurti atpažinimą ir daryti pozityvius pakitimus (Bouchet, 2011). 

Kehinde (2012) pažymi, jog organizacijos įvaizdis atvaizduoja kompanijos viziją, vadybos profesionalumą, 

darbuotojų kompetenciją bei įmonei vertės kūrimą žvelgiant pro rinkodaros ir politinės įvairovės spektrą 

(Kehinde, 2012). 

Anot A. Mikelionytės (2007) įvaizdis skirstomas į vidinį ir išorinį, vidinis išreiškiamas organizacijos 

vidinėje aplinkoje, o išorinis – už jos ribų. Abu yra vienodai svarbūs ir nebūtinai turi sutapti, jie papildo vienas 

kitą ir sudaro bendrą organizacijos įvaizdį. Išorinis įvaizdis skirtas išorinei aplinkai ir orientuotas į įtakos grupes, 

esančias už organizacijos ribų. Universiteto kontekste tai būtų potencialūs studentai, verslo organizacijos, 

valstybinės organizacijos, partneriai, konkurentai ir visuomenė iš esmės. Vidinis įvaizdis formuojamas 

organizacijos personalo sąmonėje kaip nuomonė apie darbą, darbo aplinką ir pan. Universiteto atveju kalbama ir 

apie esamų studentų kaip ypač glaudžios sąveikos su universitetu veikėjų, studijų programų kokybės, fakulteto 

veiklos organizavimo kokybės, teikiamų paslaugų kokybės vertinimus. Šiuo atveju pagrindinės dedamosios yra  

organizacijos kultūra ir susiformavęs socialinis psichologinis klimatas tarp darbuotojų ir studentų bei šių grupių 

bendradarbiavimo lygis. Kuriant aukštojo mokslo bendrąjį įvaizdį yra svarbu, kad egzistuotų glaudūs ryšiai tarp 

studentų ir dėstytojų, kitu atvejų jų nesutarimai lemtų vidaus ir išorės atstovų nepasitikėjimą organizacija.  

Pagal emocinį suvokimo atspalvį įvaizdis skirstomas į teigiamą ir neigiamą ( Mackelo, 2009). Teigiamas 

įvaizdis yra geros reputacijos užtikrinimo ateityje būdas. Jis tikslingai formuojamas įtakos grupių sąmonėje, 

pasitelkiant visas įmanomas ryšių su visuomene priemones ir būdus. Aukštosios mokyklos teigiamas įvaizdis 

laikomas misijos, tikslų atitikties sociumo reikalavimams laipsnis. Svarbu, kad atitiktų to laikotarpio visuomenės 

vertybes ir normas. Neigiamas įvaizdis įmanomas, kai organizacija nesirūpina savo įvaizdžiu, nekuria, 

neformuoja ir nevaldo, dėl tam tikrų organizacijos vidinių nesutarimų. Aukštojo mokslo nuosmukis yra visa 

aukštojo mokslo sistema, kuri neigiamai veikia kiekvienos konkrečiai aukštosios mokyklos įvaizdį. 

Pasak S. Krasauskaitės  (2004) organizacijos įvaizdžio struktūrą sudaro aštuonios sudedamosios dalys, 

kurios yra universalios ir tinka visoms organizacijoms.  Aukštosios mokyklos turi savo specifiką. 

 Edukacinės  paslaugos  įvaizdis  - kaip aukštosios mokyklos veiklos pagrindas. Jis apima asmenų 

nuostatą apie unikalias savybes, kurias jų nuomone turi  ši paslauga. Tai gali būti įvardijamos siūlomos studijų 

programos, specializacijų  įvaizdžiai ir paklausa, išskirtinių studijų programų pasiūla, studijų ir mokslo sąlygų 

kokybė, inovatyvumas, paslaugų kaina, infrastruktūros atnaujinimas, suteikiamų diplomų bei mokslinio laipsnio 

prestižiškumas.   

 Vidinis įvaizdis -  šio įvaizdžio nuostata  nagrinėjama  kaip  personalo ir studentų nuostata universiteo 

atžvilgiu, kuri formuojama remiantis vidine organizacijos kultūra, susiformavusiu socialiniu, psichologiniu 

klimatu.  Vyraujanti  nuostatų ir  vertybių  sistema, dėstytojų  ir studentų, atskirai personalo, atskirai studentų 

santykiai.  Čia svarbus darnus, komandinis kolektyvas, lojalūs darbuotojai, nepalanki vidinė atmosfera greitai 

pasiekia konkurentus, kurie operatyviai geba pasinaudoti situacija ir įvykius nukreipti sau naudinga linkme 

(pervilioti darbuotojus). 

 Studentų įvaizdis – jungiamoji mokslo organizacijos ir sociumo grandis. Tai studento gyvenimo stilius, 

turimas statusas visuomenėje, aktyvumas socialinėje ar politinėje veikloje, psichologinės savybės, studentų kaip 

socialinės grupės, bendras išsimokslinimo lygis.  

Dėstytojų įvaizdis – jungiamoji mokslo organizacijos ir studentų grandis, kadangi dėstytojai atlieka 

esminį vaidmenį edukacinės paslaugos metu. Ir būtent šiuo atveju suvokimą lemia kompetencija, 

profesionalumas, komunikabilumas, paslaugumas, draugiškumas ir fizinės, psichologinės, socialinės – 

demografinės, kultūrinės bei vizualinės savybės.  

 Valdymo organų įvaizdis -  labai reikšmingas, kaip mokslo veiklos organizavimo, jos raidos strategijos 

įgyvendinimo pagrindas. Šiuo atveju yra vertinami aukšosios mokyklos tarybos senato, administracijos atstovai, 

jų vykdoma veikla, ketinimai, motyvai, vertybės, gebėjimai, atsižvelgiant į šių asmenybių verbalinės ir 

neverbalinės komunikacijos ypatumus, socialinį statusą, išvaizdą ir psichologines savybes. 

 Vizualusis įvaizdis – apima aukšosios mokyklos vertinimą bei suvokimą per regėjimo prizmę. 

Informacijos šaltiniai šiuo atveju yra aukštosios mokyklos pavadinimas, herbas, himnas, vėliava, istorija, 

tradicijos, logotipas, šūkis ir geografinė universiteto padėtis, pastatų interjeras ir eksterjeras, personalo ir 

studentų vizualinės charakteristikos. Ši įvaizdžio dedamoji labai veikiama individo estetinio skonio, 

psicologinių, etninių skirtumų bei socialinių reiškinių.        
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Verslo  įvaizdis  apima mokslo organizacijos kaip ūkio subjekto aktyvumo vertinimus. Jis formuojamas 

pasitelkiant šiuos elementus: aukšosios mokyklos tipas, dydis, atskirų fakultetų  laimėjimai, įstojimo konkursinis 

balas, reputacija, prestižas, žymūs absolventai, konkurencingumas, įdarbinti pripažinti mokslininkai, moksliniai 

tyrimai ir t.t.  

            Aukštojo mokslo įvaizdis  kaip išorinės aplinkos elementas. Šiuo atveju aukštojo mokslo sistema yra 

vertinama iš esmės.  

           Socialinis įvaizdis tai visuomenės grupių nuostata apie mokslo įstaigą, atliekamą vaidmenį 

ekonominiame, kultūrinaime, socialiniame  visuomenės gyvenime. Šiai  kategorijai priskirti tokie elementai: 

aukštosios mokyklos sportinė bei meninė veikla, kuri skirtingai nei mokslinė veikla apibūdina mokslo instituciją, 

kaip socialiai subrendusią ir aktyvią.  

S. Krasauskaitės ( 2004) teigimu, jog kiekvienai sudedamąjai daliai įtaką daro skirtingi veiksniai ir 

elementai, kurių poveikis priklauso nuo individo savybių ir konkrečių aplinkybių.  

A. Marčinsko, V. Gudonienė ir G. Drūteikienės (2007) teigimu, aukštojo mokslo ar bet kurios kitos 

aukštojo mokymo įstaigos įvaizdis nėra savitikslis, jis turėtų padėti kurti palankų požiūrį, lemti  aukštojo mokslo 

pasirinkimą kaip studijų, darbo vietą, kaip partnerį ir pan., svarbu nustatyti tuos veiksnius, kurie ne tik lemia 

įvaizdžio suvokimą, bet ir gali būti kontroliuojami, valdomi.  

Darbe laikomasi nuostatos, kad aukštosios mokyklos įvaizdį formuoja studentų jutiminė patirtis susijusi 

su edukacinėmis paslaugomis, kurios formuoja siūlomos studijų programos, specializacijų įvaizdžiai ir paklausa, 

išskirtinių studijų programų  pasiūla, studijų ir mokslo sąlygų kokybė, inovatyvumas, infrastruktūros 

atnaujinimas, suteikiamų diplomų bei mokslinio laipsnio prestižiškumas. Dažniausiai literatūroje minimi 

veiksniai darantys įtaką aukštojo mokymo įvaizdiui (žr. 1 lentelė). 

 

1 lentelė.  Veiksniai, turintys įtakos aukštojo mokymo įvaizdžiui 

(sudaryta autorės, remiantis Duarte ir kt, 2009) 

 

Instituciniai veiksniai Akademiniai veiksniai Asmeniniai 

veiksniai 

Dydis Akademinė reputacija/ 

prestižas 

Asmeniniai tikslai 

Infrastrukūra Mokymo kokybė Profesiniai tikslai 

Administraciniai procesai Įsidarbinimo galimybės  

Dalyvavimas tarptautinėse programose, studentų mainų 

programos 

 

Kursų įvaizdis 

 

Universiteto sėkmė Atmosfera universitete  

Sporto programos Kursų apimtis  

Institucinė komunikacija Dėstytojų kokybė  

 Orientacija į studentus  

 

Aukštojo mokslo įvaizdžio subjektai yra pati mokslo įstaiga ir vadinamieji įvaizdžio kūrėjai, kurių 

vaidmenį  dažniausiai atlieka suinteresuotosios grupės. Tad neretai aukštojo mokslo įvaizdis susikuria dėl dviejų 

grupių sąveikos, tai - edukacinio personalo ir studentų.  

Aukštojo mokslo įstaigai, teikiančiai aukštojo mokslo paslaugas yra svarbu išsiaiškinti paslaugų gavėjų, 

t.y. pačių studentų nuomonę apie gaunamų paslaugų kokybę, jų lūkesčių patenkinimą. Todėl galima teigti, kad 

aukštojo mokslo įvaizdžio sąsaja su kokybės valdymu pasireiškia per studentų  poreikių patenkinimo principą. Iš 

gautų anketos rezultatų galima matyti, kas teikia studentams naudą ir  pasitenkinimą. 

Pirmuoju tyrimo klausimu siekta nustatyti, kokie veiksniai studentų požiūriu turi įtakos aukštosios 

mokyklos įvaizdžiui. Tokie tyrimo duomenys leidžia nustatyi, kurie veiksniai labiausiai formuoja universiteto 

įvaizdį studentams  (žr. 1 pav.). 
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1 pav.    Veiksniai,  turintys  įtakos  aukštosios  mokyklos  įvaizdžiui 

 

Kaip rodo tyrimo duomenys, daugiausiai respondentų (61 proc.) nurodė, jog aukštosios mokyklos 

įvaizdžiui didžiausios įtakos turi pasitenkinimas dėstytojų kompetencija bei profesinės perspektyvos. Kiek 

daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių respondentų (53 proc.) nurodė asmeninio tobulėjimo prielaidas, kiek 

mažesnė respondentų dalis (50 proc.) pagrindiniu veiksniu įvardino pasitenkinimą  pasirinkta studijų programa. 

Pasitenkinimą akademiniais santykiais su dėstytojais nurodė  (35 proc.), studijų materialine baze nurodė (31 

proc.), bendru aukštosios mokyklos lygiu (25 proc.) ir pasitenkinimu studijų organizavimo procesu  nurodė (23 

proc.). Mažiausia respondentų dalis (5 proc.) pagrindiniu veiksniu, turinčiu įtakos aukštosios mokyklos 

įvaizdžiui įvardino tarptautiškumą. 

Taigi remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, jog studentai aukštosios mokyklos įvaizdį susiformuoja 

pagal dėstytojų kompetencijos raišką, profesines perspektyvas baigus pasirinktą aukštąją mokyklą, asmeninio 

tobulėjimo prielaidas universiteto aplinkoje bei pasitenkinimu pasirinkta studijų programa. Kitaip tariant, 

studentai aukštosios mokyklos įvaizdį susiformuoja per patirtus patyrimus bei galimybes.   

Sekančiu tyrimo klausimu siekta nustatyti, kokie buvo studentų lūkesčiai renkantis aukštąją mokyklą. 

Tokie tyrimo duomenys leidžia nustatyti, į kokius veiksnius turėtų būti skiriamas dėmesys formuojant aukštosios 

mokyklos įvaizdį, siekiant patenkinti studentų lūkesčius pritraukiant studijuoti į aukštąją mokyklą (žr. 2 pav.). 

 

2 pav.   Studentų   lūkesčiai, proc. 
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Daugiausiai tyrime dalyvavusių respondentų (75 proc.) nurodė, jog jie tikėjosi gauti išsamių profesinių 

žinių, kiek mažiau respondentų pagrindiniais lūkesčiai įvardino: bendro išprusimo ir kultūros lygio pagerinimą 

(68 proc.), aukštosios mokyklos baigimo diplomo gavimą (65 proc.), paklausios specialybės darbo rinkoje 

įgyjimą (62 proc.) bei draugų susiradimą (56 proc.). Mažiausia respondentų dalis (29 proc.) tikėjosi dalyvauti 

kultūrinėje bei sportinėje veikloje. 

Taigi tyrimo rezultatai rodo, jog studentų lūkesčiai, susiję su aukštąją mokykla dažniausiai siejasi su 

profesinėmis žiniomis, išprusimu bei darbo rinkos perspektyvomis. Tai yra vieni svarbiausių veiksnių, kuriuos 

aukštoji mokykla turi užtikrinti bei sieti su savo įvaizdžiu siekiant patenkinti studentų lūkesčius bei pritraukti 

naujų studentų į studijų procesus.  

Sekančiu tyrimo klausimu siekta nustatyti, kokią naudą respondentai gavo iš aukštosios mokyklos. Tokie 

tyrimo duomenys leidžia nustatyti, kokius studentų lūkesčius geba patenkinti aukštoji moykla (žr. 3 pav.). 

 

 

3 pav.   Studentų  gauta nauda, proc. 

Kiek daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių respondentų (55 proc.) susirado draugų, (53 proc.) nurodė, jog 

jie pagerino savo bendrą išprusimą bei kultūros lygį, panaši respondentų dalis (51 proc.) nurodė, jog jie gavo 

aukštojo mokslo diplomą, kiek mažiau nei pusė tyrime dalyvavusių respondentų (48 proc.) nurodė, jog gavo 

išsamių profesinių žinių, tuo tarpu kiek daugiau nei trečdalis respondentų (36 proc.) nurodė, jog jie įgijo 

paklausią specialybę darbo rinkoje. Mažiausia respondentų dalis (28 proc.) nurodė, jog dalyvavo visuomeninėje 

ir (23 proc.), jog dalyvavo kultūrinėje ir sportinėje veikloje.  

Taigi galima teigti, jog dažniausiai studentų gaunama nauda aukštojoje mokykloje susijusi su jų 

išprusimo pagerinimu bei aukštojo mokslo diplomo gavimu. Toliau siekta įvertinti lūkesčių ir gautos naudos 

sąsajas (2 lentelė). 

 

2 lentelė.   Lūkesčių ir gautos naudos įvertinimas 

Parametrai Lūkesčiai Gauta nauda Spraga 

1. 29 23                   -6 

2. 33 28                   -5 

3. 62 36 -26 

4. 65 51 -14 

5. 68 53 -15 

6. 75 48 -27 

7. 56 55 -1 
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Kaip rodo lentelės duomenys, didžiausias skirtumas tarp studentų lūkesčių ir naudos yra išsamių 

profesinių žinių įgijime. Nors dauguma studentų tikisi gauti tinkamų profesinių žinių, tačiau šie jų lūkesčiai 

dažniausiai lieka nepatenkinti,  taip pat dauguma studentų tikisi įgyti paklausią specialybę darbo rinkoje, tačiau 

šie  lūkesčiai dažniausiai yra nepateisinami ir nauda yra suvokiama ženkliai rečiau. Ne visada studentų lūkesčiai 

yra patenkinami ir tikintis gauti universiteto diplomą bei tikintis pagerinti bendrą išprusimą bei kultūros lygį. 

Dažniausiai aukštosios mokyklos geba pateisinti studentų lūkesčius sudarant sąlygas dalyvauti visuomeninėje 

veikloje bei įsitraukiant į kultūrinę ir sportinę veiklą. 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog dėstytojų kompetencija, profesinės perspektyvos baigus 

pasirinktą aukštąją mokyklą, asmeninio tobulėjimo galimybės aukštojoje  mokykloje bei pasitenkinimas 

pasirinkta studijų programa yra svarbiausi aukštosios mokyklos įvaizdžio elementai, kuriais remiantis studentas 

susiformuoja savo požiūrį į aukštąją mokyklą. Stodami į aukštąją mokyklą studentai tikisi, jog įgis profesinių 

žinių, pagerins savo išprusimo lygį bei gaus aukštosios mokyklos diplomą. Deja, tačiau, kaip parodė šio tyrimo 

rezultatai, studentų lūkesčiai ne visada yra patenkinami. Didžiausi atotrūkiai tarp studentų lūkesčių bei negautos 

naudos nustatyti tarp profesinių žinių įgijimo, nepaklausios specialybės darbo rinkoje įgijimo, negebėjimo 

pagerinti bendro išprusimo bei kultūros lygio. Galima daryti prielaidą, jog visi šie neigiami veiksniai neigiamai 

įtakoja aukštosios mokyklos įvaizdį, kadangi  nepatenkinus studentų lūkesčių, jie liks nusivylę aukštosios 

mokyklos teikiama nauda bei turės susiformavę neigiamą nuomonę apie aukštosios mokyklos galimybes bei 

gebėjimą patenkinti jų lūkesčius.  

 

Išvados 

 

1. Aukštosios mokyklos įvaizdį lemia išoriniai bei vidiniai veiksniai. Aukštosios mokyklos dydis, 

infrastruktūra, tarptautiškumas, komunikacija su visuomene lemia aukštosios mokyklos įvaizdį. Tuo 

tarpu studentų, studijuojančių aukštojoje mokykloje įvaizdžio suvokimą įtakoja jų patirtis, lūkesčių 

patenkinimas bei sąlygos jiems realizuotis. Kuo labiau studento lūkesčiai bus patenkinti, tuo jo 

nuomonė apie aukštosios mokyklos įvaizdį bus palankesnė. 

2. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog studentai nuomonę apie aukštosios mokyklos įvaizdį susiformuoja per 

dėstytojų kompetenciją, sąlygas tobulėti aukštojoje mokykloje, pasitenkinimą pasirinkta specialybe, 

įgautomis žiniomis bei karjeros galimybėmis. Deja, tačiau aukštosios mokyklos ne visada geba 

patenkinti studentų poreikius bei lūkesčius ko pasekoje gali susiformuoti neigiamas studentų įvaizdis 

apie aukštąją mokyklą.  
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Summary 

 

FACTORS  AFFECTING  HIGH  SCHOOL  IMAGE 

 

           High school operates under market economy conditions and the competition between them is inevitable. Therefore, a 

high school must be able to compete in the market and through marketing and marketing elements to be able to stand out 

from other high schools. When choosing higher education studies image affects students at a high school choice. Therefore, 

higher education institutions have to provide not only high-quality services, but also to remain competitive in the 

organization of their services is different from other high schools. 

          Recently, it is recognized that one of the most important determinants of public attitudes to a specific organization is an 

economic success, stability and a positive image. Therefore, each organization's task - to present to the public a clear image 

of your organization. No exception and higher education institutions' image, since the higher education sector faces strong 

competition not only within the country but also in relation to internationality, because many young people are choosing to 

study abroad. So high school's image takes on a crucial importance for attracting students, the successful operation and 

development.  

 

 

Mokslinio darbo vadovė: Doc. dr. Vilma Tamulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMAS LOGISTINĖJE GRANDINĖJE: 

TEORINIS POŽIŪRIS 
 

Tomas Ciemnolonskas 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Logistinės grandinės, kaip įmonių tinklo, efektyvus valdymas, rizikos veiksnių nustatymas bei jų 

valdymas šiais inovacijų bei vis didėjančių rinkų globalizacijos laikais įgauna vis didesnę reikšmę, optimaliai 

valdant verslą ir didinant įmonės pelningumą. Logistinės grandinės vadyba yra viena iš svarbiausių priemonių 

siekti strateginių tikslų - pritraukti ir išlaikyti užsakovus, eiti į kitas rinkas, didinti pelną ir plėsti verslą. 

Logistinės grandinės yra sudėtingi nepriklausomų, tačiau susijusių organizacijų tinklai, kurie tampa vis 

sudėtingesni. Sklandžiai veikianti logistinė grandinė turi didelės įtakos verslui, kadangi nuo kokybiško jos 

elementų procesų vyksmo priklauso įmonės  egzistencija ir konkurencingumas. 

Nė viena įmonė nėra pajėgi visiškai  kontroliuoti procesų, vykstančių  logistinės grandinės proceso etape, 

todėl  neišvengiamai atsiranda  tiek pelno, tiek nuostolio galimybė - rizika, turinti įtakos visos įmonės veiklos 

pelningumui.  

Įvertinant riziką, kaip galimų nuostolių atsiradimą, ją galima klasifikuoti pagal įvairius kriterijus, 

leidžiančius apibrėžti rizikos vietą įmonės logistinėje grandinėje ir pasirenkant jos valdymo būdus. 

Efektyvi rizikos veiksnių analizė sudaro galimybes pasiruošti numatomiems nepalankiems įvykiams ir 

sumažinti iki minimumo tikėtinus nuostolius, pasirenkant tam tikrus rizikos mažinimo būdus.  

Autoriai, nagrinėjantys logistinę grandinę ir riziką, kaip reiškinius, turinčius įtakos įmonės veiklai, siekia 

įvertinti rizikos galimybę, tikimybę, kad rizika tikrai yra ir kokios bus tos rizikos pasekmės. Tai atliekama 

nustatant rizikos pasekmę, įvertinant rizikos įtaką logistinei grandinei, nustatant bendrą rizikos įvertinimo 

tikslumą. 

Tyrimo tikslas: Atlikus mokslinės literatūros analizę, pateikti logistinės grandinės rizikos veiksnių 

valdymo priemones.  

Tyrimo objektas :  Logistinė grandinė ir ją  veikiantys  rizikos veiksniai. 

Tikslui pasiekti naudojami  bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė. 

 

Rezultatai 

Atlikta literatūros šaltinių analizė leidžia daryti išvadą, kad logistika versle autorių suprantama kaip 

veikla, apimanti ir aprūpinimą žaliavomis, ir produktų paskirstymą,  siekianti kiekvieną įmonės veiklos sritį 

nagrinėti ir valdyti ne atskirai, o koordinuotai. Tai įmonių veiklos procesas, apimantis pagrindinius prekių 

paskirstymo kanalus nuo gamintojų iki vartotojų. Šį procesą galima suprasti kaip visumą veiksmų, kurie įmonėje 

atliekami eilę kartų, kol žaliava (pradinis produktas) netampa galutiniu produktu, kuris pristatomas į reikiamą 

vietą, kaip procesą, apimantį visus informacinius bei finansinius srautus, būtinus materialiems ištekliams valdyti. 

Mokslininkai, nagrinėdami logistiką,  vartoja logistikos arba logistinės grandinės terminą. M. 

Christopheris, R. Minalga savo straipsniuose vartoja logistinės grandinės terminą, bet jo tiksliai neapibrėžia. A. 

Kaminskas logistikos grandinę apibūdino taip: „Logistikos grandinė yra sistema, per kurią verslo organizacijos 

gabena savo produktus ir paslaugas tų prekių ir paslaugų vartotojams“ (Kaminskas, 2000). A. Garalis logistinę 

grandinę apibūdina kaip grandinę, kuria nuo tiekėjo iki vartotojo juda materialieji ir informaciniai srautai, 

išskirdamas pagrindines tokios grandinės grandis: 

• medžiagų, žaliavų ir pusfabrikačių bei keičiamų dalių  tiekimas, 

• produkcijos ir žaliavų saugojimas, 

• prekių gamyba, 

• prekių paskirstymas 

• produkcijos vartojimas. 

Tas pats autorius  pateikia ir kitokį logistinės grandinės apibrėžimą, teigdamas, kad „logistikos grandinė – 

tai daugybė fizinių ir /ar juridinių asmenų (gamintojų, platintojų, bendrojo naudojimo sandėlių ir t.t.), atliekančių 
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logistines operacijas, pradedant nuo išorinio materialiojo srauto judėjimo (tiekimo) baigiant gamybiniu vartojimu 

ir /arba galutiniu vartotoju (negamybiniu, asmeniniu vartojimu), o paprasčiausia logistinė grandinė susideda iš 

tiekėjo ir vartotojo“ (Garalis A. Logistikos terminų aiškinamasis žodynas. Šiauliai, Šiaulių universiteto leidykla, 

2003 p.65). 

Kitaip tariant, logistinė grandinė susideda iš atskirų grandžių – produkcijos ir prekių judėjimo tarp 

gamybos, sandėliavimo ir paskirstymo taškų, kurių susikirtimai sudaro verslo logistikos tinklą. Kiekviena 

grandis į tinklą įtraukia savo elementus (transporto priemonės, sandėliai, ryšiai, valdymo priemonės), kurie 

sudaro logistikos materialųjį pagrindą, taigi logistinėje  grandinėje atliekamų operacijų apimtis kur kas didesnė ir 

įvairesnė.Paprasčiausia logistinė grandinė, susidedanti iš 3 logistinių grandžių parodyta (1 paveiksle.). 

 

 

1 pav. Logistinė grandinė (sudaryta autoriaus pagal knygą, Muitinė tarptautinės prekybos 

logistinėje grandinėje, mokslo studija 2014.). 

 

Ši logistinė grandinė yra linijinė, kuomet iš vienos logistinės grandies formuojasi tik viena logistinė 

grandis ir kiekviena kita logistinė grandis formuojasi tik vienos grandies pagrindu. Logistinės grandinės gali būti 

sudėtingesnės, kai iš vienos logistinės grandies formuojasi kelios arba kelios grandys susijungia, arba persipina. 

Iš to, kas išdėstyta, seka, kad logistinė grandinė gali būti suprantama kaip tam tikrų operacijų, atliekamų 

su materialiaisiais objektais, visuma. Šios operacijos gali būti vykdomos tiek šalies viduje, tiek tarptautinėje 

erdvėje. 

Įmonės dažniausiai naudoja ir tarptautines logistines grandines, bendradarbiaudami su užsienio klientais. 

Tarptautinė logistinė grandinė parodyta (2 pav.). 

 

 

2 pav.  Tarptautinė logistinė grandinė(sudaryta autoriaus pagal A.Laurinavičių, S. Sarapinienę, J.J. 

Gurevičienę, E. Mariuševskąją ir A. Jablonskį). 

 

Tarptautinėje logistinėje grandyje materialusis srautas kerta vienos ar kelių valstybių muitų sienas.Šiuo 

atveju grandyje atliekamos operacijos yra sudėtingesnės, jose dalyvauja daugiau asmenų, kitų šalių institucijų, 

atliekančių įvairias priežiūros, prekybos bei reguliavimo funkcijas. 
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Materialieji srautai formuojami tiek logistinėje grandyje, tiek logistinėje grandinėje, tačiau tik pastarojoje 

yra keičiamos materialiojo srauto savybės. 

Tarptautinėje logistinėje grandinėje ypač svarbūs yra institucijų ir kitų subjektų veiksmai,  

reglamentuojantys ir kontroliuojantys  materialiųjų srautų, transporto priemonių, asmenų ir visų procese 

dalyvaujančių objektų judėjimą.  

Kaip teigia autoriai, logistinės grandinės vienas iš pagrindinių objektų yra materialieji srautai. Judantys 

materialieji srautai ir juos sudarantys objektai (kroviniai, prekės, transportas, krovinių srautų valdymas) sukelia 

logistinei grandinei eilę pavojų, kurie  sukelia tam tikrą riziką logistinėje grandinėje. Šie pavojai arba kitaip – 

rizikos veiksniai yra susiję su kontroliuojančiųjų institucijų (muitinės, pasienio tarnybos) ir kitų asmenų (vežėjų, 

produkcijos gavėjų) atliekamais veiksmais.          

Kai materialusis srautas kerta vienos ar kelių valstybių sienas, logistinei grandinei kyla muitinių ir 

pasienio zonos formalumų, skirtingose šalyse esamo skirtingo logistinės veiklos reglamentavimo, objektų 

kontrolės, šalių tarpusavio santykių rizikos pavojai. 

Materialaus srauto judėjimas turi būti planuojamas ir kontroliuojamas. Nekontroliuojamas šis procesas 

gali sukelti nukrypimus nuo suplanuoto maršruto, nuostolius dėl vežėjų nekompetencijos atliktų veiksmų ir kuro 

ar  kitus finansinius nuostolius. 

Liučvaitis S. (2003, p. 28) teigia, kad svarbiausias rizikos veiksnių nustatymo tikslas yra surasti 

didžiausią poveikį turinčius veiksnius, nustatyti galimą jų poveikį rezultato parametrams ir priimtinam rizikos 

laipsniui. 

Kitaip tariant, rizikos veiksnius pagal susidarymo šaltinius logistinėje grandinėje galima suskirstyti į: 

 Išorinius  – rizikos šaltinis išorinėje įmonės aplinkoje. Įmonė negali daryti šioms rizikoms didelės 

įtakos, tačiau gali jas numatyti ir privalo įvertinti, organizuodama savo veiklą. Išorinės rizikos tiesiogiai 

nesusijusios su įmonės veikla. 

 Vidinius – rizikos šaltinis yra verslo įmonė. Šios rizikos  atsiranda dėl neefektyvaus valdymo, 

klaidingos rinkodaros politikos. Pagrindinės vidinės rizikos yra darbuotojų rizikos, kuri susieta su verslo įmonės 

darbuotojų profesionalumo lygiu bei charakterio bruožais,  IT nepakankamas ar netinkamas naudojimas. 

Rizikos veiksnių logistinėje grandinėje skirstymas pagal šaltinius parodytas (1 lentelėje.) 

 

1 lentelė.  Rizikos veiksnių logistinėje grandinėje skirstymas pagal šaltinius 

(sudaryta  autoriaus pagal Liučvaitį) 

 

 

Atsižvelgiant į nustatytus vidinius ir išorinius  rizikos veiksnius ar keliamus pavojus, įvertinus, kokią 

ekonominę naudą patirs, įmonė turi priimti sprendimą arba prisiimti nustatytą riziką, arba jos išvengti,  

 

 

 

Išoriniai veiksniai 

 

 

 

Tiesioginio poveikio 

 

Netiesioginio poveikio 

 

Vartotojai 

Konkurentai 

Įstatymai, reglamentuojantys verslą 

Negatyvi informacija apie įmonę 

Grobstymai ir vagystės 

Samdomos paslaugos patikimumas ir sąžiningumas 

 

Politiniai ir teisiniai veiksniai 

Ekonominiai 

Socialiniai-kultūriniai 

Technologiniai 

Rinkos, kainų svyravimų 

Gamtiniai 

 

Vidiniai 

Įmonės  darbo ištekliai 

Įmonės veiklos principai 

Darbuotojai, jų kompetencija 

Produkcijos kokybė 

Grobstymai ir vagystės 

Turimos technologija 

Pakavimas 

 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Verslo_%C4%AFmon%C4%97&action=edit&redlink=1
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pasirinkus tinkamus jos valdymo būdus, kuriuos įtakoja įmonės veiklos pobūdis, veiklos specifika bei rizikos 

veiksniai, dažniausiai veikiantys įmonės logistinę grandinę. 

Rizikos valdymas apima rizikos vertinimą bei strategijų ir metodų, siekiant kaip įmanoma labiau 

sumažinti rizikos poveikį verslui, numatymą ir valdymą. Pasak Tepman, 2002, Jordan, 2013, Bauer, verslo 

rizikos valdymas – tai rizikos vadybos strategijos dalis. Strategija turi būti pagrįsta ilgalaikiu prognozavimu bei 

planavimu, parengiant programą, kaip galima išvengti nepalankaus rizikos veiksnių poveikio ar jį sumažinti.  

Rinkoje veikianti įmonė dažnai susiduria su  tokiais rizikos veiksniais, kaip įstatymų kaita, nepalanki 

ekonominė situacija, konkurencija rinkoje, kintančios prekių ar žaliavų bei paslaugų kainos. Būtent todėl prieš 

imdamasi rizikos logistinėje grandinėje valdymo, įmonių vadovai privalo įvertinti galimą rizikos veiksnių 

pasireiškimo poveikį įmonės veiklai, įvertinti galimas nenumatytas aplinkybes ir rizikos atvejų tikimybę. 

René M. Stulz, išanalizavęs rizikos valdymo procesus teigia, kad prieš pradedant naudoti rizikos veiksnių 

valdymą, reikia nustatyti, kaip rizikos veiksniai paveiks įmonės veiklą ir tik tuomet svarstyti rizikos valdymo 

būdus (Stulz, 2003, p. 147). 

Kitaip tariant, literatūroje  galima išskirti penkis rizikos valdymo etapus, kurie nurodyti  (2 lentelėje.). 

 

2 lentelė.  Rizikos veiksnių logistinėje grandinėje valdymo etapai (Sudaryta autoriaus pagal Rejda, 

George, E). 

 

Rizikos valdymo etapas Atliekami veiksmai Priemonės rizikai 

išvengti 

Identifikavimas Sudaromas galimų vidinių ir išorinių 

rizikos veiksnių  sąrašas.  Jis turi apimti 

visus rizikos veiksnius, neatsižvelgiant į 

tai, ar jie yra valdomi, ar ne. 

rizikosValdymo  įmonėje 

registro sukūrimas ir 

priežiūra. 

Analizė Įvertinama galimybė, ar nustatyta rizika 

tikrai iškils, išreiškiant ją konkrečia 

verte.Tai sisteminis informacijos 

panaudojimas, siekiant nustatyti rizikos 

veiksnius ir įvertinti rizikos veiksnių 

keliamą pavojų bei pasireiškimo 

tikimybę. 

Didesnis dėmesys toms 

proceso dalims, kur yra 

didesnė rizika 

Vertinimas Proceso metu įvertinama rizikos pagal 

nustatytus rizikos veiksnių kriterijus 

įtaka verslui, nustatomi galimi 

nuostoliai, sudaromas rizikų prioritetų 

sąrašas. Rizikos vertinimo procese  

naudojama statistinė informacija. 

 

Kiekybinis ir kokybinis 

rizikos įvertinimas 

Rizikos suvaldymo būdo 

parinkimas 

Sudaromi planai, kaip sumažinti riziką Įmonė turi sukurti rizikų 

valdymo strategijas 

Stebėjimas Stebima, ar yra rizikos išlikimo 

tikimybė, ar sudaryti rizikos suvaldymo 

planai veikia 

Nuolatinis veiklos proceso 

stebėjimas 

 

Atsižvelgiant į tai, kad svarbiausias logistikos tikslas – pateikti galutinį produktą vartotojui tinkamu laiku 

ir tinkamoje vietoje mažiausiomis sąnaudomis, rizikos veiksnių logistinėje grandinėje identifikavimas ir 

tinkamas  jų valdymas  sudaro sąlygas sėkmingam verslo vykdymui bei vartotojų poreikio tenkinimui. 

Rizikos identifikavimas – visų pagrįstai numatomų rizikos rūšių, susijusių su įmonės veikla, nustatymas – 

taip teigia autoriai, nagrinėjantys rizikos identifikavimą, kaip sudėtinę rizikos proceso valdymo dalį. Pagrindinis 

mechanizmas rizikos identifikavimui yra rizikos valdymo  įmonėje registro sukūrimas ir priežiūra. Rizikos 

registre identifikuojamos pagrindinės rizikos rūšys, kurios įmonei gali potencialiai sutrukdyti pasiekti jos tikslus. 

Registre pažymimos pagrindinės rizikos rūšys, esamas rizikos lygis, priemonės, šiuo metu naudojamos rizikai 

suvaldyti, ir veiksmų, skirtų šiai rizikos rūšiai suvaldyti, planai. Rizikos registras periodiškai atnaujinamas. 

Kiekvienai naujai veiklos rūšiai, kurios imasi įmonė, turi būti atliktas rizikos įvertinimas. 
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Rizikos analizė yra bandymas įvertinti rizikos galimybę, tikimybę, kad rizika tikrai yra ir kokios bus tos 

rizikos pasekmės. Tai atliekama nustatant rizikos pasekmę, įvertinant rizikos įtaką logistinei grandinei, nustatant 

bendrą rizikos įvertinimo tikslumą. Nei viena įmonė neturi galimybių aptarti visas rizikas, todėl dėmesys 

skiriamas pagrindinėms rizikoms. 

Rizikos vertinimo metu apibūdinama ir kiekybiškai įvertinama rizika, todėl įmonėje turi būti įdiegtas 

efektyvus rizikos vertinimo procesas, kuris apimtų vertinimą, ar numatomi įmonės veiklos pertvarkymai, 

sprendimai dėl įmonės turto panaudojimo ir kiti su įmonės veikla susiję sprendimai nesąlygos įmonės veiklos 

tęstinumo nutraukimo, nekels grėsmės įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turtui ir kt. 

Rizikos vertinimas apima kiekybinę ir kokybinę rizikos analizę. Kiekybinė analizė naudoja matematinius 

bei /ar statistinius duomenis, kad gauti skaitines rizikos išraiškas, naudoja apibrėžtus terminus aprašyti rizikos 

terminus (pvz., tikimybės vertinimas per metus pasikartojusių atvejų skaičiumi ir pasekmės vertinimas specifinių 

nuostolių skaičiais). Kokybinė rizikos analizė reikalinga rizikų palyginimui (tikimybės ir pasekmės vertinimas 

naudojant vertinimo skalę nuo „labai maža“ iki „labai didelė“).                                                 

Rejda, 2013,Skipper 2007, teigia, kad svarbiausi  yra du rizikos veiksnių valdymo būdai: rizikos 

prevencija ir rizikos finansavimas, kurie dar gali būti skaidomi į atskirus elementus. 

Rizikos veiksnių logistinėje grandinėje valdymo priemonės ir jų elementai yra pateikti (3 lentelėje.). 

 

3 lentelė.  Rizikos veiksnių valdymo logistinėje grandinėje priemonės ir jų sudedamieji 

elementai(sudaryta autoriaus pagal,SkipperHarold, D.; KwonJean, W. Risk ManagementandInsurance: 

Perspectivesin a GlobalEconomy. BlackwellPublishing: /USA, UK, Australia, 2007, p. 7–8) 

 

 

 

 

Rizikos 

prevencija 

Rizikos išvengimas 

 

 

 

Galima išvengti, atsisakius veiklos, sukeliančios 

riziką Rizikos, susijusios su  gamtinių jėgų 

poveikiu, neįmanoma išvengti, todėl reikia vengti 

neapgalvotų sprendimų. 

Rizikos šaltinių pašalinimas 

 

Būtina naudoti naujausias IT, kad išvengti 

nekokybiškos produkcijos. 

Pavojingų rizikos veiksnių pakeitimas 

mažiau pavojingais 

Įmonėje taikomos priemonės personalo 

drausminimui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikos 

finansavimas 

Rizikos prisiėmimas 

 

 

 

Tai įmonės santykis su rizika, nekreipiant į ją 

dėmesio ir taip sukeliant riziką įmonės 

pelningumui, arba riziką įvertinant ir kaupiant lėšas 

nuostoliams, atsiradusiems dėl rizikos veiksnių, 

padengti. 

Savidrauda 

 

Tai įmonės rezervinio fondo sudarymas ir nuostolių 

padengimas iš nuosavų lėšų. 

Diversifikacija 

 

Įmonės veiklos suskaldymas į atskirus susijusius ar 

nesusijusius tarpusavyje verslus 

Rizikos draudimas 

 

 

Tai galimų rizikos sukeltų nuostolių draudimas. 

Ekonominiai finansiniai santykiai, reguliuojami 

šalies teisinės bazės, dažniausiai taikomi turimam 

turtui apdrausti. 

Sutartinis perdavimas 

 

 

 

 

 

Sutartimis fiksuojami susitarimai tarp ūkio 

subjektų, parengti vadovaujantis šalies teisine baze, 

numatantys sutarties šalių atsakomybę dėl 

transportavimo, gamtinių bei kitų rizikos veiksnių –

išankstinis sutarčių sudarymas. 

 

Garantai 

 

Siekimas perkelti riziką trečiosioms šalims. Tai gali 

būti įvairūs fondai, įmonės, institucijos. 

 

Rizikos prevencija sudaro sąlygas kiek įmanoma apsaugoti įmonę nuo rizikos ar maksimaliai ją 

sumažinti. 

Rizikos, susijusios su stichiniu gamtos poveikiu (žemės drebėjimas, sausra, liūtys,  ir kt.) veiksnių 

prevencija neįmanoma – taip teigia  Tepman (2002). Galima tiesiog nepriimti rizikingų sprendimų, tačiau tuomet 

įmonė netenka galimybės plėtoti verslą ir gauti pajamų. Tenka pažymėti, kad vienos rūšies rizikos išvengimas 
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gali sukelti kitas rizikas. Pavyzdžiui, atsisakymas nuo rizikos, susietos su krovinių pervežimu oro transportu, 

verslininkui sukelia pervežimo problemas vandens, sausumos keliais. 

Rizikos finansavimas leidžia įmonei išvengti arba sumažinti rizikos realizavimosi pasekmes, riziką 

perduoti trečiosioms šalims, apsaugoti savo finansinį, materialųjį turtą  ir žmogiškuosius išteklius. 

Kaip pagrindinį iš rizikos finansavimo būdų įmonės naudoja draudimą ir įvairias jo formas.  

Apibendrinant autorių nuomonę galima teigti, kad  rizikos veiksniai logistinėje grandinėje yra vienas su 

kitu neatsiejamai susiję ir dažnai pašalinus vieną iš rizikos veiksnių, išlieka kito rizikos veiksnio pasireiškimo 

tikimybė, todėl tinkama rizikos analizė ir teisingai pasirinktas jos valdymo būdas yra  įmonės sėkmingos veiklos 

pagrindas. 

 

Išvados 

 

1. Logistinė grandinė - tai tam tikrų  operacijų, atliekamų su materialiaisiais objektais, visuma. 

2. Logistinė grandinė susideda iš atskirų grandžių – produkcijos ir prekių judėjimo tarp gamybos, 

sandėliavimo ir paskirstymo taškų, kurių susikirtimai sudaro verslo logistikos tinklą. Kiekviena grandis į tinklą 

įtraukia savo elementus (transporto priemonės, sandėliai, ryšiai, valdymo priemonės), kurie sudaro logistikos 

materialųjį pagrindą. 

3. Judantys materialieji srautai ir juos sudarantys objektai (kroviniai, prekės, transportas, krovinių srautų 

valdymas) sukelia logistinei grandinei eilę pavojų, kurie  sukelia tam tikrą riziką logistinėje grandinėje. 

4. Rizika gali būti klasifikuojama  pagal įvairius kriterijus ir gali  pasireikšti visose logistinės grandinės 

grandyse bei vykdomų operacijų metu. Rizikos veiksnius pagal susidarymo šaltinius logistinėje grandinėje 

autoriai skirsto į išorinius ir vidinius. 

5. Rizikos valdymo procesas  apima rizikos vertinimą bei strategijų ir metodų, siekiant kaip įmanoma 

labiau sumažinti rizikos poveikį verslui, numatymą ir valdymą. Rizikos valdymo logistinėje grandinėje procesas 

susideda iš šių etapų: rizikos identifikavimo,  analizės, vertinimo, rizikos suvaldymo būdų parinkimo ir rizikos 

stebėjimo.  

6. Įmonių vadovai, pasirinkdami identifikuotų rizikos veiksnių logistinėje grandinėje valdymo būdus, 

turi įvertinti, kokią ekonominę iš to  naudą patirs  ir atsižvelgti į įmonės veiklos pobūdį bei veiklos specifiką. 
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Summary 

Literary analysis leads to the conclusion that the business of logistics is a work inclusive not only the stock supply but 

also the allocation of products which pursues activity of the company to be examined concerted. This business process 

involves leading goods distribution channels from producer to consumer. This process can be understood as a unit of 

operations that are done a number of times till the stock (initial product) becomes a final product that is brought to the right 

place, as a process, that includes all information and financial flows which are necessary to possess the material resources. 

The chain of logistics is a system through which business organizations transport their products and facilities to their 

consumers. 

None of the company is able enough to control the processes that happens during the logistic stages. That leads to 

both – benefit and damage. It’s a risk that has influence on the yield company.  

Evaluating the risk, it can be classified by various criterions which let define the place of the risk in the company’s 

logistic chain and choosing it’s controlling methods. 

Effective analysis of the risk factors make chances to prepare for unpredictable unfavourable events and to minimize 

likely damages.  

The risk factors of the logistic chain is related to each other. Often elimination of the one risk factor, remains the risk 

of another. This is the reason why appropriate risk analysis and proper management is company’s successful work basis. 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBOS TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ PLĖTRA PANAUDOJANT AIRIJOS ŪKININKŲ 

KONSULTAVIMO PATIRTĮ 
 

Saulius Cironka 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Ūkių konsultavimo sistema – buvo ir yra viena svarbiausių ES Bendrosios žemės ūkio politikos 

sudedamųjų dalių, kurią ES šalys narės privalėjo įdiegti iki 2007 m. Ūkių konsultavimo sistemos tikslas yra 

padėti ūkininkaujantiems geriau suprasti ir laikytis ES reikalavimus dėl aplinkos, visuomenės ir gyvūnų 

sveikatos, gyvūnų gerovės, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir padėti jiems išvengti finansinių nuoskaitų 

ūkio išmokoms dėl kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymo ūkiuose. Kaimo plėtros politika ir jos 

finansuojamų programų priemonės remia žemdirbių naudojimąsi konsultavimo paslaugomis ir remia ES 

valstybes nares kuriant ūkio konsultavimo paslaugas teikiančias tarnybas.  

Daugelyje ES šalių buvo atliekami konsultacinių paslaugų naudingumo ir poreikių tyrimai. T. Hennessy 

ir K. Heanue (2012) atliko tyrimus, kuriuose analizavo kaip konsultantų darbas daro įtaką technologinei ūkių 

pažangai ir ūkių pelningumui, G. Manevska-Tasevska (2013) atliko tyrimus, kuriuose buvo bandoma nustatyti 

2007-2013 metų Kaimo plėtros programos priemonių efektyvumas, tiriant žinių perdavimo ir ūkių technologinio 

modernizavimo sąsajas. Lietuvoje tokių tyrimų atliekama mažai. Konsultantų ir klientų bendravimo veiksniai 

buvo tiriami D. Perkumienės ir A. Perkumo (2010), konsultavimo metodų tinkamumo vertinimo tyrimas buvo 

atliktas V. Atkočiūnienės (2010), konsultacinių paslaugų poreikio analizė ir situacija buvo tiriama V. 

Atkočiūnienės ir R. Mičiulienės (2007), ekologinių ūkių konsultavimo poreikių tyrimas buvo atliktas 

V.Skulskio, D. Stanikūno ir V. Žekonienės (2013).  

Tačiau Lietuvoje sunku rasti duomenų ir informacijos kiek ūkininkų kreipiasi į įvairias akredituotas 

konsultacines organizacijas, kokiais klausimais konsultuojasi, kokias problemas ūkininkams padeda spręsti 

konsultavimo įmonės, kokią naudą gauna iš suteiktų konsultacijų žemdirbiai, kokių konsultavimo paslaugų 

žemdirbiams labiausiai reikia dabar ir reikės ateityje. Todėl šiame tyrime atliekamas konsultacinių paslaugų 

poreikio ir pasiūlos ūkininkams tyrimas Airijos ir Lietuvos atvejais. Tyrimo metu gautus rezultatus galima bus 

naudoti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultacinių paslaugų plėtrai. 

Tyrimo tikslas – ištirti Airijos konsultavimo tarnybos (Teagasc) bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 

tarnybos (LŽŪKT) teikiamų paslaugų pasiūlą ir ūkininkams reikalingų paslaugų paklausą ir pateikti LŽŪKT 

konsultavimo paslaugų plėtros kryptis. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atlikti Airijos konsultavimo tarnybos (Teagasc) ūkininkų ir LŽŪKT klientų (ūkininkų) konsultacinių 

paslaugų poreikių tyrimą; 

2. Atlikti LŽŪKT ir Teagasc teikiamų paslaugų ir taikomų konsultavimo metodų teikiant paslaugas 

palyginimą; 

3. Pateikti LŽŪKT konsultavimo paslaugų plėtros kryptis.  

Tyrimo objektas – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos teikiamos paslaugos ūkininkams. 

Atliekant tyrimą buvo apklausti Airijos ūkininkai ir ūkininkų konsultavimo tarnybos Teagasc 

konsultantai. Tyrime dalyvavo 78 ūkininkai , iš kurių 74 vyrai ir 4 moterys, tarp jų 4,1 proc. ūkininkų 

ūkininkauja daugiau nei 20 metų, 9 proc. – 16 -20 metų, 7,7 proc. – 11-15 metų, 11,5 proc. tarp 5-10 metų ir 7,7 

proc. iki 5 metų. Ūkininkai pagal ūkio dydį pasiskirstė sekančiai: iki 30 ha sudarė 15,4 proc.; 30-50 ha – 28,2 

proc.; 51-75 ha – 24,4 proc.; 76-100 ha – 20,5 proc.; 100 ir daugiau ha – 11,5 proc. Tyrime dalyvavo 64,1 proc. 

ūkininkų , kurie laiko iki 100 sąlyginių gyvulių, 29,5 proc. ūkų, kurie turi tarp 100 – 200 sąlyginių gyvulių, 5,1 

proc. ūkininkų kurie laiko 200-300 sąlyginių gyvulių; 1,3 proc. ūkininkų turintys 300-400 sąlyginių gyvulių. 

Tyrime dalyvavę ūkininkai dažniausiai konsultavimo tarnyboje lankosi 2 kartus per metus (57,7 proc.) ir kartą 

per mėnesį (24,4 proc.), 3,8 proc. lankosi kartą per dvi savaites, 14,1 proc. ūkininkų lankosi tik kartą per metus. 

Tyrime dalyvavę respondentai turi skirtingą patirtį dirbant su konsultantais. Ūkininkai nurodė, kad nuo 1 metų 
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iki 3 metų konsultantų paslaugomis naudojasi – 7,7 proc., 3-5 metus naudojasi –10,3 proc., 5-10 metų naudojasi 

–15,4 proc. ir daugiau nei 10 metų konsultantų paslaugomis naudojasi 66,7 proc. ūkininkų. 57,7 proc. tyrime 

dalyvavusių ūkininkų planuoja plėsti savo ūkių veiklą, 34,6 proc. – nieko nekeisti ir tik 7,7 proc. planuoja 

mažinti ūkius.  

Tyrime dalyvavo 65 Airijos konsultavimo tarnybos konsultantai, iš kurių 57 vyrai ir 8 moterys. 

Daugiausiai tyrime dalyvavusių konsultantų – 33,8 proc., konsultavimo tarnyboje dirba tarp 11-15 metų; 26,2 

proc. – daugiau nei 20 metų, 24,6 proc. tarp 16 -20 metų, 13,8 proc. – 5-10 metų ir tik 1,5 proc. mažiau nei 5 

metus. Airijos konsultavimo tarnybos konsultantų klientai daugiausiai plėtoja mėsinę gyvulininkystę (57,8 

proc.), pienininkystę (51,3 proc. ) ir augalininkystę (26,5 proc.). 10,9 proc. klientų pajamas gauna ne iš ūkio 

veiklos, 7,3 proc. užsiima kita ūkine veikla ir 5 proc. klientų vysto kiaulininkystę.  

Tyrimo metodai. Atliekant ūkininkams reikalingų konsultacinių paslaugų poreikio ir pasiūlos tyrimą 

buvo atlikta anketinė Airijos ir Lietuvos ūkininkų ir konsultantų apklausa. Atliekant tyrimą buvo atlikta 

mokslinės literatūros ir juridinių dokumentų analizė. Buvo panaudoti grupavimo, palyginimo ir grafinio 

vaizdavimo metodai. Tyrimo tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti, atliekant tyrimą, buvo naudojami 

antriniai ir pirminiai duomenų šaltiniai. Pirminiai duomenys gauti atlikus anketinės apklausos tyrimą, t.y. 

apklausus ūkininkus ir Konsultavimo tarnybos konsultantus tiek Airijoje, tiek Lietuvoje, o antriniai duomenų 

šaltiniai - tai moksliniai straipsniai, tyrimai ir jų gautos išvados atliekant panašius tyrimus. Antrinių duomenų 

analizė buvo naudojama įgyvendinant 1- jį tiriamojo darbo uždavinį bei rengiant klausimynus. Kitiems 

uždaviniams, įvykdyti buvo naudojami pirminiai informacijos šaltiniai – konsultantų ir ūkininkų apklausos 

duomenys. Tam buvo parengti du klausimynai, kurių vienas skirtas apklausti ūkininkus, o kitas – konsultantus. 

Tyrimo metu tiek Airijoje, tiek Lietuvoje buvo parengti ir išplatinti skirtingi klausimynai ūkininkams ir 

konsultantams. Tačiau tiek ūkininkai, tiek konsultantai turėjo atsakyti į klausimynuose pateiktus tuos pačius 

klausimus, tam, kad būtų galima palyginti ūkininkų poreikius ir konsultantų esamą poreikių suvokimą, 

informacijos sklaidos metodų pasirinkimą ir atsižvelgiant į gautą informaciją parengti pasiūlymus konsultacinių 

paslaugų plėtrai.  

 

Tyrimo rezultatai 

 

Šiame straipsnyje pateikiami Airijoje atlikto tyrimo rezultatai.Tyrimo metu buvo apklausiami Airijos 

ūkininkai ir konsultavimo tarnybos konsultantai. Ir ūkininkai ir konsultantai atsakinėjo į tuos pačius anketose 

pateiktus klausimus. Sugretinus konsultantų ir ūkininkų nuomones galima teigti, kad yra skirtumai tarp 

respondentų pateiktų atsakymų. 1 pav. pateikiama tiek ūkininkų tiek konsultantų nuomonės, kurios yra panašios 

– svarbiausias informacijos šaltinis yra konsultantas. Ūkininkų teigimu, jiems svarbus yra ir mokslininkas bei 

kaimynas, kai tuo tarpu konsultantai mano, kad jų reikšmė priimant sprendimus yra mažesnė. 

 

1 pav. Svarbiausi informacijos šaltiniai priimant sprendimus (Airija), 2016 m. proc. 

 

Analizuojant informaciją apie informacijos šaltinius, kuriais dažniausiai naudojasi ūkininkai galima teigti, 

kad, tiek ūkininkai (62,8 proc.) tiek konsultantai (66,2 proc.) svarbiu šaltiniu nurodo konsultantus ir 

specializuotus laikraščius skirtus ūkininkams (24,6 ir 21,8 proc.). 3,1 proc. daugiau konsultantų nei ūkininkų 

teigia, kad ūkininkams yra svarbūs naujienlaiškiai, o daugiau ūkininkų (5,1 proc. ) nei konsultantų (1,5 proc.) 
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teigia, kad jiems naudingas informacijos šaltinis yra internetas bei mokslo institucijų organizuojamos lauko 

dienos (žr. 2pav.) 

 

2 pav. Informacijos šaltiniai kuriais dažniausiai naudojasi respondentai, 2016 m., proc. 

 

Apibendrinant duomenis galima akcentuoti tai, kad tiek konsultantų tiek ūkininkų nuomonės adekvačios, 

iš to galima spręsti, kad yra tinkamai formuojami konsultacinių paslaugų poreikis bei pasiūla per informacijos 

pateikimo šaltinius. 

Analizuojant konsultavimo paslaugų pasiūlos ir paklausos situaciją, buvo tiriama kokių konsultacinių 

paslaugų reikia ūkininkams šiuo metu. 3 pav. pateikiama, kad 37,2 proc. ūkininkų ir 9,2 proc. konsultantų mano, 

kad šiuo metu ūkininkams labiausiai reikia konsultacijų ES pagalbos ir paramos schemose. 33,8 proc. 

konsultantų ir tik 7,7 proc. ūkininkų mano, kad jiems reikia konsultacijų investicijų planavime, 27,7 proc. 

konsultantų ir 19,2 proc. ūkininkų mano, kad reikia konsultacijų strateginio planavimo ir ūkių plėtros 

klausimuose, 21,8 proc. ūkininkų ir 16,9 proc. konsultantų mano, kad šiuo metu yra aktualu konsultacijos 

buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais. 14,1 proc. ūkininkų ir 12,3 proc. konsultantų mano, kad 

ūkininkams yra svarbios konsultacijos technologiniais gamybiniais klausimais.  

 

 

3 pav. Ūkininkų ir konsultantų esamas konsultacijų poreikis, 2016 m. proc. 

 

Apibendrinant, galima teigti, kad labiausiai ūkininkų konsultacijų poreikis orientuotas į ES paramos 

ūkininkams schemas, jų aiškinimą bei suteikiamų galimybių panaudojimą, tačiau konsultantai didesnį dėmesį 

skiria investicijoms ir pinigų srautams, dėl to galima daryti išvadą, kad ūkininkams svarbu platesnės ūkio plėtros 

galimybės, ne tik konkrečios investicijos.  

Atliekant Airijos ūkininkų paslaugų poreikio ir konsultantų teikiamų paslaugų pasiūlos tyrimą , nustatyta, 

kad ūkininkų ir konsultantų konsultacinių poreikių pasiūlos ir paklausos ateityje poreikiai skiriasi (žr. 4 pav.). 

Tyrimo metu nustatyta, kad ūkininkams svarbios paslaugos, kurios bus reikalingos ateityje yra buhalterinė 

apskaita – 26,9 proc. ūkininkų mano, kad ji bus reikalinga ir tik 1,5 proc. konsultantų, ūkininkams bus 

reikalingos konsultacijos investicijų klausimais 46,2 proc. ūkininkų planuoja tokį poreikį ir 18,5 proc. 

konsultantų, 28,2 proc. ūkininkų mano, kad bus svarbu gerai valdyti piniginius srautus ir 10,8 proc. konsultantų 
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mato tokių konsultacijų poreikį, 48,7 proc. ūkininkų tikisi konsultacijų pelno didinimo klausimais ir 18,5 proc. 

konsultantų, 30,8 proc. ūkininkų svarbus bus konsultacijos ES paramos klausimais ir 18,5 proc. konsultantų, 

20,5 proc. ūkininkų svarbios bus konsultacijos aplinkosaugos klausimais ir 1,5 proc. konsultantų, 35,9 proc. 

ūkininkų planuoja konsultacijų poreikį įvairių žurnalų pildymui ir kompleksinės paramos reikalavimų 

įgyvendinimui ir tik 3,1 proc. konsultantų planuoja ateityje tokių paslaugų poreikį.  

 

4 pav. Konsultacinių paslaugų poreikio paklausos ir pasiūlos palyginimas tarp ūkininkų ir konsultantų 

Airijoje, 2016 m. proc. 

 

Apibendrinant atlikto tyrimo Airijoje rezultatus galima teigti, kad egzistuoja skirtumai tarp ūkininkų 

konsultacinių paslaugų poreikių ir konsultantų teikiamų paslaugų pasiūlos analizuojant ūkininkų poreikius 

esamuoju metu ir ateityje po 2-3 metų. Tyrimo metu nustatyta, kad konsultantai ir specializuoti laikraščiai 

ūkininkams yra svarbūs informacijos šaltiniai respondentams. Ūkininkų teigimu, konsultantų lankymasis ūkiuose 

bei konsultacijų teikimas konsultavimo biure yra jiems labiausiai tinkami konsultacijų metodai. O ūkininkams 

šiuo metu labiausiai aktualios konsultacijos yra ES paramos įsisavinimo klausimais bei buhalterinės apskaitos ir 

finansų valdymo klausimais.   

 

Išvados 

 

1. Konsultantai teikiantys specializuotas paslaugas ūkininkams yra svarbūs informacijos teikimo ir sprendimų 

priėmimo pagalbininkai. Tyrimo duomenimis tiek konsultantų, tiek ūkininkų nuomonės sutampa apie 

informacijos pateikimo šaltinių formuojamą konsultacinių paslaugų poreikį bei pasiūlą. 

2. Ūkininkų konsultacijų poreikis orientuotas į ES paramos ūkininkams schemas, jų aiškinimą bei suteikiamų 

galimybių panaudojimą, tačiau konsultantai didesnį dėmesį skiria investicijoms ir pinigų srautams, dėl to 

galima daryti išvadą, kad ūkininkams svarbu platesnės ūkio plėtros galimybės, ne tik konkrečios 

investicijos.  

3. Egzistuoja nuomonių skirtumai tarp ūkininkų ir konsultantų dėl paslaugų poreikio. Ūkininkams ateityje bus 

reikalingos konsultacinės paslaugos susijusios su finansų apskaita, finansų ir investicijų valdymu, pelno 

siekimu, aplinkosauginių reikalavimų diegimu bei ES paramos įsisavinimu. Šiuo metu ūkininkams pagalba 

reikalingiausia ES paramos naudojimo klausimais. 
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Summary  

 

LITHUANIAN AGRICULTURAL ADVISORY SERVICE DEVELOPMENT SERVICES USING IRISH 

FARMERS CONSULTING EXPERIENCE 

 

The farm advisory system - was and is one of the cornerstones of the EU Common Agricultural Policy ingredients by 

the EU member states were required to implement by 2007. The farm advisory system is to help farmers better understand 

and comply with the EU requirements. The aim - to explore the Irish Advisory Service (Teagasc) and the Lithuanian 

Agricultural Advisory Services (LAAS) the supply of services and farmers needed to demand and to provide consulting 

services LAAS development direction of improvement. The study results will be available to use Lithuanian agricultural 

advisory services advisory services development. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Jan Žukovskis (Aleksandro Stulginskio universitetas). 
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INTEGRUOTA RINKODAROS KOMUNIKACIJA MOKSLO 

INSTITUCIJOSE 
 

Gintarė Naujokienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

XXI-ame modernių technologijų, spartaus gyvenimo tempo, masinio vartojimo amžiuje konkurencinė 

kova vyksta ne tik tarp verslo įmonių, bet ir tarp mokslo institucijų (aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų 

institutų). Konkuruojama įvairiais būdais – kuriant mokslinių tyrimų atviros prieigos centrus, dalyvaujant 

komercializavimo projektuose, įgyvendinant mokslo ir verslo partnerystę. Siekiant efektyvių rezultatų, būtina 

plėsti mokslo institucijų veiklos ribas, be to, daugiau dėmesio skirti viešinimui – pasitelkti integruotą rinkodaros 

komunikaciją.  

Šio proceso (atidi komunikacinių kanalų integracija, koordinavimas, siekiant aiškiai, nuosekliai ir 

įtikinamai pristatyti organizacijos veiklą (Kotler, Armstrong, 2012)) aktualumas akivaizdus ne tik praktikoje, bet 

ir teorijoje. Rinkodara mokslo institucijose analizuota skirtingų autorių daugiausia aptariant universitetų įvaizdį 

(Marič, Pavlin, Ferjan, 2010; Azoury, Daou, Charbel, El Khoury, 2013; Wilkins, Huisman, 2013), neskiriant 

dėmesio tyrimų institutams ir integruotai rinkodaros komunikacijai. Vis dar trūksta holistinio požiūrio, 

apimančio santykius tiek su studentais, tiek su verslo įmonėmis, tiek su mokslo įstaigomis. 

Tyrimo problema – kaip integruotą rinkodaros komunikaciją pritaikyti mokslo institucijose? 

Darbo objektas – integruota rinkodaros komunikacija mokslo institucijose.  

Tyrimo tikslas – parengti integruotos rinkodaros komunikacijos modelį mokslo institucijoms.  

Šiam tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai: 

1. Įvardinti svarbiausius integruotos rinkodaros komunikacijos principus ir reikšmę mokslo 

institucijose; 

2. Sudaryti strateginį integruotos rinkodaros komunikacijos formavimo modelį mokslo institucijose; 

3. Sukurti mokslo institucijos atskiro padalinio integruotos rinkodaros komunikacijos kanalų planą 1-

eriems metams. 

Išsikeltam tikslui pasiekti pasitelkti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė – pateikiant 

integruotos rinkodaros komunikacijos tyrėjų teorines įžvalgas; informacijai sisteminti – grafinio vaizdavimo, 

grupavimo ir palyginimo metodai. 

 

Rezultatai 

Integruota rinkodaros komunikacija – svarbi tiek verslo, tiek aukštojo mokslo organizacijoms. Daugelio 

autorių apibrėžimuose dominuoja abstraktūs terminai: kompanija, organizacija, firma (Belch, Belch, 2013; 

Kotler, G. Armstrong, 2012; Pickton, Broderick, 2005 ir kiti). Vis dėlto šis požiūris nėra vienintelis, integruotą 

rinkodaros komunikaciją išskirtinai verslo procesu vadina Don. E. Schultz, Amerikos marketingo asociacija 

(Kitchen, 2010). Darbo autorė nepritaria tokiai nuomonei ir palaiko poziciją, kad bet kokiai šiuolaikinei 

organizacijai, norinčiai sėkmingai veikti rinkoje, privaloma išmokti naudoti tokį galingą įrankį kaip integruota 

rinkodaros komunikacija (Tamulevičius, 2006). Tradicinė rinkodaros komunikacija yra linijinė, orientuota į 

rezultatą, o integruota – ciklinė, akcentuojanti ryšių su vartotojais užmezgimą ir palaikymą; tradicinę galima 

vadinti masine vienpuse komunikacija, integruotą – selektyvia dvipuse, nes surenkama informacija iš vartotojų, 

siekiant, kad būtų patenkinti jų poreikiai (R. Radzevičiūtė, L. Šliburytė, 2007). Straipsnyje ,,Integruotos 

marketingo komunikacijos koncepcinis dualizmas“ integruota komunikacija įvardijama kaip fragmentuota, bet 

tokiu atveju jos nebūtų galima vadinti integruota (2007). Šio tyrimo autorė nepritaria tokiai nuomonei, nes 

fragmentiški yra tradicinės komunikacijos metodai (D. Pickton, A. Broderick, 2007). Taigi integruota rinkodaros 

komunikacija – padeda vystyti dialogą su vartotojais, užmegzti ilgalaikius santykius – tai itin svarbu įvairių 

juridinių formų organizacijose.  

Valstybinėse mokslo institucijose potencialių studentų pritraukimas seniai nebėra vienintelis siekis. 

Michael J. Baker teigia, kad mokslo institucijų pagrindinis tikslas – išsilaikyti ir daryti poveikį tikslinei 

auditorijai (2003). Panašios nuomonės laikosi ir J. Tanner, M. Raymond, pasak jų, universitetuose, valstybinėse 

organizacijose rinkodaros veikla (dažniausiai viešieji ryšiai) vykdoma tik siekiant padidinti susidomėjimą 

institucija (2012). Žinoma, aukštosios mokyklos, tyrimų centrai turi vykdyti socialiai atsakingą rinkodarą, kad 
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pritrauktų gabius jaunuolius, bet to nepakanka norint efektyviai plėsti veiklą. Tokia situacija susidaro dėl to, kad 

iš valstybės biudžeto gaunama pajamų dalis nuolat kinta, augant konkurencijai nebeužtenka vien teigiamo 

įvaizdžio ir studentų susidomėjimo. O visuomenę bet kokiu atveju turi pasiekti vieninga, tiksli ir aiški 

informacija. Trumpai tariant, mokslo institucijoms būtina išskirti konkurencinius pranašumus, pasiūlyti ne tik 

kokybiškas aukštojo mokslo studijas, bet ir diferencijuotas paslaugas, prototipus, technologijas – visa tai turi būti 

viešinama pasitelkiant integruotą rinkodaros komunikaciją. 

Integruota rinkodaros komunikacija, jos principai, taikymas praktikoje ir kiti aspektai nuolat 

analizuojami įvairių šalių autorių (P. J. Kitchen, I. Burgmann (2010); R. Radzevičiūtė, L. Šliburytė (2007); G. E. 

Belch, M. A. Belch (2003) ir kt.), remiantis jais išskirti svarbiausi integruotos rinkodaros komunikacijos 

principai (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Svarbiausi integruotos rinkodaros komunikacijos principai (sudaryta autorės) 

Turinti strateginę reikšmę (ilgalaikis planavimas, 

rinkodaros ir įstaigos tikslų derinimas) 

P. J. Kitchen, I. Burgmann (2010); D. Pickton, A. Broderick (2005); 

G. E. Belch, M. A. Belch (2003); P. Kotler, G. Armstrong (2012) 

Orientuota į vartotoją P. J. Kitchen, I. Burgmann (2010); D. Pickton, A. Broderick (2005); 

G. E. Belch, M. A. Belch (2003); P. Kotler, G. Armstrong (2012); 

R. Radzevičiūtė, L. Šliburytė (2007) 

Vykdanti vartotojų segmentaciją P. J. Kitchen, I. Burgmann (2010); J. Tanner, M. Raymond (2012); 

D. Pickton, A. Broderick (2005); G. E. Belch, M. A. Belch (2003); 

R. Radzevičiūtė, L. Šliburytė (2007) 

Palaikanti ilgalaikius santykius su klientais P.  J. Kitchen, I. Burgmann (2010); D. Pickton, A. Broderick 

(2005); A. Finne, Ch. Gronroos (2009); G. E. Belch, M. A. Belch 

(2003); P. Kotler, G. Armstrong (2012) 

Derinanti skirtingus komunikacijos kanalus J. Tanner, M. Raymond (2012); P. Kotler, G. Armstrong (2012); G. 

E. Belch, M. A. Belch (2003); D. Pickton, A. Broderick (2005); R. 

Radzevičiūtė, L. Šliburytė (2007) 

Siunčianti vieningą žinią visuomenei P. Kotler, G. Armstrong (2012); G. E. Belch, M. A. Belch (2003); 

D. Pickton, A. Broderick (2005) 

Integruojanti atskiras vadybos funkcijas, marketingo 

komplekso elementus 

P. J. Kitchen, I. Burgmann (2010); J. Tanner, M. Raymond (2012); 

A. Finne, Ch. Gronroos (2009); G. E. Belch, M. A. Belch (2003) 

Sukurianti atskirų komunikacijos elementų 

(reklama, viešieji ryšiai, pardavimų skatinimas, 

tiesioginis pardavimas) sinergiją 

P. J. Kitchen, I. Burgmann (2010); G. E. Belch, M. A. Belch (2003); 

D. Pickton, A. Broderick (2005); R. Radzevičiūtė, L. Šliburytė 

(2007) 

 

Galima teigti, kad mokslo institucijoms svarbiausias integruotos rinkodaros komunikacijos principas – 

turinti strateginę reikšmę. Formuojant organizacijos ateities perspektyvas, turi būti tinkamai nustatyti prioritetai, 

t. y. veikla orientuojama į vartotojus, vykdoma jų segmentacija, užmezgami ilgalaikiai santykiai su buvusiais, 

esamais, potencialiais studentais, partneriais, investuotojais. Tik po to, kai suvokiama integruotos rinkodaros 

komunikacijos svarba ir nustatomos tikslinės auditorijos, vykdomas atidus komunikacinių kanalų atrankos ir 

derinimo procesas. Trumpai tariant, mokslo institucijos turi ir išlaikyti įstaigos vientisumą, ir vykdyti prie 

kiekvienos tikslinės auditorijos prisitaikančią integruotą rinkodaros komunikaciją. Visa tai įgyvendinama 

strateginiame lygmenyje ir integruojant taktinius atskirų mokslo padalinių planus. 

Vis dėlto siekiant kokybiškų, paklausių studijų ir kitų paslaugų neužtenka vien tik integruoti rinkodaros 

veiklą, būtina daugiau dėmesio skirti vartotojams – studentams, verslo ir mokslo partneriams. Jie turi būti 

suvokiami kaip kolegos, bendraminčiai, atliekant derybų ir kitus santykių užmezgimo veiksmus (Radzevičiūtė, 

Šliburytė, 2007). Tokiu atveju į vartotojus orientuojamasi kaip į subjektus, galinčius pakeisti integracijos procesą 

(Finne, Gronroos, 2009). Taigi itin svarbi abipusė komunikacija tarp mokslo institucijos ir jos tikslinių auditorijų. 

Aptarus integruotos rinkodaros komunikacijos svarbą, atrinkus reikšmingiausius aspektus mokslo 

institucijai, atskleidus vartotojų įtaką šiam procesui, sudarytas integruotos rinkodaros komunikacijos strateginis 

formavimo modelis. Vieni autoriai akcentuoja integruotos rinkodaros komunikacijos planavimo procesą (Belch, 

Belch, 2003), kiti integruotos rinkodaros komunikacijos žingsnius nuo pradinės situacijos (Pickton, Broderick, 

2005), treti pateikia etapus, padedančius tobulinti integruotą rinkodaros komunikaciją (Kotler, Armstrong, 2012). 

Šiame darbe sukurtas integruotos rinkodaros komunikacijos mokslo institucijose modelis, padedantis planuoti ir 

modifikuoti integruotą rinkodaros komunikaciją (1 pav.). 
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1 pav. Strateginis integruotos rinkodaros komunikacijos formavimo modelis mokslo institucijose 

(sudaryta autorės pagal Pickton, Broderick; Kotler, Armstrong; Belch, Belch) 

 

Taigi strateginis integruotos rinkodaros komunikacijos formavimo modelis suskirstytas į aštuonis 

pagrindinius etapus. Pirmame – išanalizuojama jau vykdoma integruota rinkodaros komunikacija, įvertinamas 

žmogiškasis kapitalas: ar yra perteklius, ar trūkumas, užduočių atlikimo efektyvumas. Itin reikšmingas finansinių 

resursų vertinimas: kiek lėšų skirti įgyvendinti integruotos rinkodaros komunikacijos planą, esant lėšų trūkumui, 

apsvarstyti, kaip jas didinti. Siekiant sėkmingai konkuruoti, būtina ir kitų mokslo institucijų analizė. Įvardijus savo 

konkurencinius pranašumus, pradedama orientuotis į skirtingas tikslines auditorijas (studentus, verslo subjektus, 

mokslo partnerius), išaiškinami jų poreikiai, prie jų taikomi komunikacijos metodai (viešieji ryšiai, asmeninis 

pardavimas, reklama, pardavimų skatinimas). Kitas žingsnis pats svarbiausias – komunikacijos kanalų parinkimas – 

turi būti vykdomas taip, kad pasiektų visus vartotojus. Atlikus aptartus veiksmus, telieka vykdymas paskirstant 

užduotis atsakingiems asmenims, įgyvendinimo kontrolė ir vertinimas. Trumpai tariant, integruota rinkodaros 

komunikacija mokslo institucijose vykdoma nuosekliai: pradedant išorine analize, baigiant proceso vertinimu.  

Siekiant diferencijuotos pagal tikslines auditorijas integruotos rinkodaros komunikacijos, daugiausia 

dėmesio skiriama atskirų mokslo institucijų padalinių komunikacinių kanalų planui, kuris formuojamas 

atsižvelgiant į strateginį modelį. 2 lentelėje pateiktas taktinis integruotos rinkodaros komunikacijos plano 

pavyzdys, orientuotas į mokslo institucijoms aktualias tikslines auditorijas.  

 

2 lentelė. Integruotos rinkodaros komunikacijos kanalų planas 1-eriems metams (sudaryta autorės) 

Komunikacinis 

kanalas 

Priemonių vykdymo dažnis Trukmė Ketvirčiai Tikslinė auditorija 

I II III IV  

Tinklalapis Per savaitę bent trys naujienos Nuolatos + + + + Studentai, verslo 

subjektai, mokslo 

partneriai 

Socialinis tinklas 

Facebook 

Bent du įrašai per savaitę Nuolatos + + + + Didžiausias dėmesys 

skiriamas studentams  

Parodos 2 parodos Po 2–3 dienas +  +  Studentai, verslo 

subjektai, mokslo 

partneriai 

Konferencijos, 

seminarai 

3–4 per metus Po 1 dieną + + + + Didžiausias dėmesys – 

verslo subjektams 

Atvirų durų dienos 2 kartus per metus Po 1 dieną  +  + Didžiausias dėmesys – 

studentams  

Televizija 1 reklama per metus Reklamos trukmė 

ir laikotarpis pagal 

turimą biudžetą 

  +  Didžiausias dėmesys – 

studentams ir verslo 

subjektams pritraukti 

Viešinimas 

išoriniuose 

tinklapiuose  

2 straipsniai populiariuose 

dienraščiuose, informacijos 

atnaujinimas nemokamuose 

tinklapiuose 

Nuolatos + + + + Studentai, verslo 

subjektai, mokslo 

partneriai 

Specialūs 

informaciniai 

leidiniai 

1 leidinys Tiražas priklauso 

nuo finansinių 

galimybių 

+    Atskiri leidimai 

studentams ir verslo 

atstovams 

Lauko reklama Stendas dviejuose miestuose – 

Vilniuje ir Kaune 

Po savaitę   +  Plačiajai visuomenei 

   

Vertinimas

Plano vykdymas, kontrolė

Komunikacijos kanalų plano sudarymas

Komunikacijos metodų parinkimas, derinimas

Tikslinės auditorijos nustatymas

Išorinės situacijos analizė

Finansinių resursų vertinimas

Esamos situacijos analizė

Integruotos  

rinkodaros  

komunikacijos 

tobulinimas 
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Apibendrinant galima teigti, kad pirmiausia integruota rinkodaros komunikacija turi būti apsvarstyta 

aukščiausio lygio vadovų, apgalvotai paskirstant lėšas ir žmogiškuosius išteklius. Pagal suformuotą integruotos 

rinkodaros komunikacijos strategiją akademiniai padaliniai kuria taktinius integruotos rinkodaros komunikacijos 

planus. Siekiant sinergijos efekto, prasidedančio jau planavimo etape, įvertinama teikiamų paslaugų svarba, 

komunikacinių elementų ir jų išdėstymo galima įtaka vartotojams, paskiriami atsakingi žmonės, įpareigojant juos 

keistis informacija, naudojant skirtingus komunikacinius kanalus taip, kad jie vienas kitą papildytų. Pavyzdžiui, 

nuolat skelbiama informacija ir įstaigos tinklalapyje, ir socialiniame tinkle Facebook, rengiant 1-erių metų 

apžvalginį leidinį pasitelkiama visa kitais kanalais teikta informacija. Pirmą ir trečią ketvirčiais orientuojamasi į 

parodų organizavimą, antrą ir ketvirtą – stengiamasi pritraukti žmonių per atvirų durų dienas, sukuriama 

televizijos reklama, kuri būtų sustiprinama lauko reklama ir kt. Integracija svarbi paskirstant, įgyvendinant 

veiklas ir jas koreguojant po vartotojų apklausos ir bendro atsakingų asmenų pritarimo. Taigi atskiro padalinio 

integruotos rinkodaros komunikacijos kanalų planas suderintas su mokslo institucijos integruotos rinkodaros 

komunikacijos strategija padeda sistemingai organizuoti viešinimo veiklą, derinant skirtingus komunikacijos 

kanalus.  

 

Išvados 

1. Siekiant efektyviai panaudoti ribotus finansinius išteklius, gauti didžiausią įvairiapusę naudą 

mokslo institucijose, išskirti šie svarbiausi integruotos rinkodaros komunikacijos principai: turinti strateginę 

reikšmę, orientuota į vartotoją, vykdanti vartotojų segmentaciją, palaikanti ilgalaikius santykius su klientais, 

derinanti skirtingus komunikacijos kanalus, siunčianti vieningą žinią visuomenei. Be to, būtina ir komunikacinių 

elementų, atskirų vadybos funkcijų, marketingo komplekso integracija. 

2. Integruota rinkodaros komunikacija mokslo institucijose turi būti vykdoma pagal aiškų strateginį 

integruotos rinkodaros komunikacijos modelį, apimantį esamos situacijos, finansinių resursų, išorinės aplinkos 

analizę, tikslinės auditorijos nustatymą, komunikacijos metodų parinkimą, komunikacinių kanalų plano 

sudarymą, vykdymą, kontrolę ir vertinimą. Visos integruotos rinkodaros komunikacijos taikymo mokslo 

institucijose modelio dalys įgyvendinamos turint ribotus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, orientuojantis į 

skirtingas tikslines auditorijas – tai lemia sudėtingesnį integruotos rinkodaros komunikacijos vykdymą nei verslo 

įmonėse, visas rinkodaros procesas turi būti itin atidžiai kontroliuojamas.  

3. Sukurtas atskiro akademinio padalinio 1-erių metų integruotos rinkodaros komunikacijos kanalų 

planas, kuriame komunikacijos priemonės yra integruotos tarpusavyje taip, kad duotų didesnę pridėtinę vertę 

atskiroms tikslinėms auditorijoms – studentams, mokslo partneriams, investuotojams. 
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Summary 

Integrated Marketing Communication in Educational Institutions 

In 21st century competition of educational institutions (universities and research institutes) enforce to have more 

purposes than studies of higher education. Integrated marketing communication is an important tool to increase students’, 

potential research partners’ and entrepreneurs’ interest in educational institutions. The main goal of this research is to develop 

an integrated marketing communication model to educational institutions. 

With reference to all literature, several principles of integrated marketing communication have been set: integrated to 

strategical level, orientated to different target audiences but also sends one consistent message about organization. In 

strategical model of integrated marketing communication it has been found that all stages are important but the plan of 

communications channels is essential. One-year tactical plan coordinates all communication’s activities in every step in the 

direction of one goal – to reach different target audiences. Not less important is to collect the feedback of customers in order 

to improve both integrated marketing communication process and one-year communication channels plan. 
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TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGAS 
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Įvadas 

 

Logistiniai procesai yra svarbus įmonės vertės kūrimo kriterijus, nes be jų faktiškai neįmanoma jokios 

įmonės kryptinga veikla. Logistinė veikla teikia našumą įmonių veikloje, apimdama tokias veiklos sritis kaip: 

valdymas, sandėliavimas, pakavimas, atsargų kontrolė, tiekimas, prekyba  užsienio šalyse, transportavimas, 

krovinių judėjimo stebėjimas bei maršrutų sudarymas. 

Logistikos paslaugos dabartinėje konkurencingoje rinkoje turi padėti įmonėms ne tik įsitvirtinti rinkoje, 

bet ir joje išlikti. Siekdamos šių tikslų įmonės turi ne tik efektyviai veikti, bet atitikti joms keliamus 

reikalavimus. Vienas tokių veiksnių yra trečiosios šalies paslaugos, kai įmonė, siekdama pagerinti logistinius 

procesus vertės kūrimo grandinėje, naudojasi išorinių paslaugų nuoma. Todėl įmonės vis dažniau 

nebeįsivaizduoja savo veiklos be tam tikrų išorinių paslaugų nuomos, suteikiančios galimybę mažinti kaštus, 

pagreitinti prekių ir paslaugų patekimą į rinką, lanksčiau reguliuoti kainas, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas bei 

daug kitų dalykų, dėl kurių gamintojas laimi. Trečiosios šalies paslaugos yra vis dažniau naudojamos įvairiose 

veiklos srityse veikiančiose įmonėse, nes tai padeda įmonėms koncentruotis į pagrindinę savo veiklą bei išlikti 

konkurencingomis rinkoje. 

Kiekvienas verslo subjektas siekia pagerinti savo veiklą, sumažinti galimas sąnaudas (Large et al., 2011). 

Todėl įmonės nuolatos ieško galimų sprendimų ir reikiamų išorinių paslaugų, kurių panaudojimas įmonėje 

padėtų sumažinti jos turimus kaštus ir efektyvintų veiklą. Trečiosios šalies paslaugos sukuria ekonominę naudą, 

gerina įmonės veiklos efektyvumą ir didina konkurencingumą. Todėl remiantis mokslinės literatūros šaltiniuose 

pateikiama informacija ir atliktais tyrimais siekiama nustatyti trečiosios šalies paslaugų naudojimo įtaką 

logistinių procesų vertės didinimui. 

Tyrimo tikslas – apibendrinus atliktų tyrimų rezultatus, parengti trečiosios šalies paslaugų įtakos 

logistinių procesų vertės didinimui teorinį modelį. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Aptarti logistinio proceso didinimo, naudojant trečiosios šalies paslaugas, teorinius aspektus. 

2. Suformuoti logistinių procesų vertės didinimo, naudojant trečiosios šalies paslaugas, teorinį modelį. 

Tyrimo objektas – trečiųjų šalių paslaugos, kaip logistinių procesų vertės kūrimo logistinėje grandinėje 

efektyvinimo priemonė. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, 

sisteminė ir lyginamoji analizė, modeliavimo bei grafinio modeliavimas. 

 

Rezultatai 

 

Siekdamos išlikti rinkose ir užsitikrinti tinkamą pelną, įmonės naudojasi įvairiomis galimybėmis, savo 

veiklos efektyvumui didinti (Maceika, Jančiauskas, 2012). Logistika yra vienas iš svarbiausių tiekimo grandinės 

procesų (Zachariah et al., 2011), o logistinių procesų vertės didinimo kontekste labai svarbu, kad įmonės gebėtų 

įvykdyti joms pavestas funkcijas (Aguezzoul, 2014). Todėl globalinės konkurencijos kontekste, dauguma įmonių 

naudojas trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, siekdamos didinti savo įmonių vertę, ir susikoncentruoti ties 

pagrindine įmonės veikla (Bayazit, Karpak, 2013). Įmonės, pasinaudodamos išorinių paslaugų nuoma gali 

koncentruotis į savo pagrindinę veiklą, o logistikos tarpininkams perduoti logistinių procesų įgyvendinimo 

funkcijas.  

Logistika yra vienas iš svarbiausių tiekimo grandinės procesų. Kai kurios įmonės pačios kuria savo 

logistinius centrus, o dalis įmonių užsisako reikiamas logistines paslaugas iš trečiųjų šalių. Tai išaugino 

trečiosios šalies paslaugų naudojimo rinką logistikoje (Zachariah et al., 2011). Logistinius procesus 

organizuojančios įmonės sukuria sąlygas naudotis trečiųjų šalių paslaugomis, kurių dėka gali pasiekti didesnio 

savo įmonės veiklos efektyvumo, perleidžiant tam tikrų funkcijų įgyvendinimą trečiosioms šalims (Sohal, 
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Rahman, 2012). Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali sukurti įmonei didesnę vertę, padėti pasiekti 

efektyvesnių veiklos rezultatų, tikslingiau tenkinti vartotojų poreikius. 

Reikalinga logistinių procesų kokybė gali būti suformuota be papildomų investicijų, naudojantis 

trečiosios šalies paslaugomis, o tuo tarpu įmonė gali koncentruotis į pagrindinę savo veiklą ir verslo plėtrą 

(Meidutė ir kt., 2012). Trečiosios šalies logistika (arba 3PL) yra įmonių galimybė, pasinaudoti išorinių paslaugų 

nuoma (angl. outsourcing`u), kurias teikia logistikos srities specialistai (Aguezzoul, 2014). Trečiosios šalies 

paslaugos padeda vykdyti logistinius procesus, užtikrina efektyvų tiekimo grandinės veikimą (Bend- Daya, 

Akram, 2013). Tai yra trumpesnis ar ilgesnis santykių laikas tarp tiekimo grandinės ir trečiosios šalies logistikos 

teikėjų, kuomet yra siūlomos atitinkamos logistikos paslaugos, siekiant efektyvumo ir veiksmingumo 

(Kaknevičiūtė, Vasilienė-Vasiliauskienė, 2015).  

Trečiosios šalies paslaugų panaudojimas yra svarbus logistinių procesų vertės didinimui (Aguezzoul, 

2014) dėl veiksmų kryptingumo ir veiksmų rezultatų, kai sukuriama papildoma, didesnė vertė logistiniuose 

procesuose kuriant bei teikiant paslaugas (Maceika, Jančiauskas, 2012). Trečiųjų šalių paslaugų naudojimas yra 

susietas su teigiamu poveikiu įmonei. Todėl kiekvienas verslo subjektas, turintis poreikį gerinti logistinius 

procesus ir didinti jų vertę turi pasirinkti tam tinkamas sąlygas (Meidutė ir kt., 2012). Trečiųjų šalių paslaugų 

naudojimo pasirinkimas yra grindžiamas siekiais centralizuoti logistikos funkcijas, sumažinti galimą riziką, 

padidinti kontrolę, sumažinti kaštus, naudotis inovatyviomis technologijomis, palaikyti geresnius santykius su 

klientais (Aguezzoul, 2014). Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai specializuojasi šių paslaugų teikimo rinkoje ir tai 

yra pagrindinė jų veikla. Todėl trečiosios šalys, teikdamos savo paslaugas, gali pasiūlyti visas savo žinias, 

įgūdžius ir patirtį kuriant ir didinant logistinių procesų vertę (Meidutė ir kt., 2012). Trečiųjų šalių logistika, 

kurioje teikiamas paslaugų kompleksas, apima reikiamas logistinių procesų dalis bei jų panaudojimą.  Tai yra 

paslaugos, kurias teikia trečiosios šalys, o įmonės – klientai gali jomis naudotis savo paslaugų atlikimui, tiekimo 

grandinės procesų įgyvendinimui. 

Sprendimus naudotis trečiosios šalies paslaugomis, siekiant padidinti logistinių procesų vertę, dažnai 

skatina siekis reorganizuoti logistikos sistemą įmonėje. Šie siekia įgyvendinami naudojantis išorinių paslaugų 

nuoma, kai pastarųjų paslaugų tiekėjai gali teikti specializuotas paslaugas, prisiimti kylančias rizikas, kas padeda 

įmonėms sukurti didesnę logistinių procesų vertę (Guarnieri et al., 2015). Trečiosios šalies paslaugų nuoma 

padeda pagerinti logistinius procesus, jų teikimo kokybę, sukuria sąlygas sumažinti įmonėse turimas išlaidas 

logistiniams procesams (Bayazit, Karpak, 2013). Trečiųjų šalių teikiamų paslaugų kontekste, logistikos veiklos 

organizavimas ir valdymas yra perduodamas specializuotai šias paslaugas teikiančiai įmonei, kuri užtikrina 

reikiamų logistinių procesų įgyvendinimą. Naudojimasis šiomis paslaugomis sukuria sąlygas sumažinti 

investicijas sandėliavimui ir transportavimo resursams kurti ir valdyti.  

Logistikos paslaugų rinkoje labai svarbūs logistiniai procesai ir jų vertės didinimas. Įmonės siekdamos 

pagerinti savo veiklą ir sukurti pridėtinę vertę tiek įmonei, tiek ir klientams, naudojasi trečiųjų šalių teikiamomis 

paslaugomis (Min, 2013). Logistinių procesų vertės didinimo išraiška yra gaunami rezultatai ir turimos išlaidos, 

kas atskleidžia įmonės veiklos efektyvumą (Guarnieri et al., 2015). Govindan et al. (2012) nurodo, kad  3PL 

paslaugos yra pagrindinė trečiųjų šalių verslo koncentracija, todėl jie sumažina verslo procesų sudėtingumą ir 

padidina sąlygas įmonėms, besinaudojančioms trečiųjų šalių paslaugomis, įgyti ilgalaikį konkurencinį 

pranašumą rinkoje, koncentruojantis tik į jų pagrindinę veiklą. Bend- Daya, Akram (2013), Wagner, Sutter 

(2012) išskiria trečiosios šalies paslaugų naudą, didinant logistinių procesų vertę: įmonėms, kurios naudojasi 

trečiosios šalies paslaugomis, nereikia investuoti į informacines technologijas, siekiant pagerinti logistinius 

procesus; sumažinamas darbo išteklių skaičius dėl to, kad logistinių procesų įgyvendinimo funkcijas 

perduodamos trečiosioms šalims.  Kaip pažymi Guarnieri et al. (2015) įmonės, kurios naudojasi trečiosios šalis 

paslaugomis, gali sumažinti savo investicijas logistiniams procesams. Ši nauda pasireiškia tuo, kad trečiosios 

šalies paslaugų teikėjas gali suteikti efektyvesnes logistines paslaugas vartotojams, nes logistika yra pagrindinis 

jų verslas. Govindan et al. (2012) akcentuoja, kad įmonės, kurios naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, gali 

sumažinti savo veiklos sąnaudas, pagerinti savo tiesioginės veiklos našumą kokybės atžvilgiu, teikti geresnes 

paslaugas, geriau panaudoti turimą turtą ir būti lankstesnės savo klientams. 

Apibendrinant mokslinės literatūros apžvalgą reikalinga paminėti, kad trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai 

savo klientams teikia optimalų skaičių logistikos funkcijų, kas įmonėms – klientėms sukuria didesnę vertę ir 

padeda siekti efektyvesnių veiklos rezultatų, koncentruojantis į pagrindinę įmonės veiklą. Pagrindiniai trečiųjų 

šalių teikiamų paslaugų privalumai yra sąnaudų mažėjimas, augantis klientų aptarnavimo lygis, išteklių telkimas 

pagrindinei veiklai ir lanksčių, tiekimo technologijų taikymas, klientų aptarnavimo gerinimas, kokybės ir kainos 

santykis, efektyviau įgyvendinami logistiniai procesai ir jų valdymas, vartojimo skatinimas. Trečiųjų šalių 
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paslaugos padeda pasiekti gerų daugialypės įmonių veiklos rezultatų. Logistinių procesų vertė yra didinama, kai 

kiekviena įmonė atlieka tiesiogines savo veiklos funkcijas, o tam tikrų funkcijų įgyvendinimą perleidžia 

trečiosioms šalims. 

Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, sudarytas logistinių procesų vertės didinimo, naudojant trečiosios šalies 

paslaugas teorinis modelis (1 pav.). 

 

 

1 pav. Logistinių procesų vertės didinimo naudojant trečiosios šalies paslaugas teorinis modelis 

Išanalizuoti mokslinės literatūros šaltiniai įgalina teigti, kad trečiosios šalies paslaugų naudojimas sukuria 

pridėtinę vertę arba naudą tiek verslo subjektams (kurie naudojasi trečiosios šalies paslaugomis organizuodami 

logistinius procesus), tiek ir vartotojams (verslo subjektų klientams). Nauda verslo subjektams didinant logistinių 

procesų vertę: 

- sąnaudų mažėjimas. Įmonė perleisdama logistinių procesų įgyvendinimą trečiosioms šalims mažina 

savo veiklos sąnaudas, skiriamas logistikai. 

- koncentracija į tiesioginę veiklą. Naudojantis trečiosios šalies paslaugomis, įmonė gali koncentruotis į 

savo tiesioginę veiklą ir išvengti papildomų veiklų bei kylančių rizikų vykdant logistinius procesus. 

- efektyvesnis logistinių procesų valdymas. Trečiosios šalies paslaugas teikiančios įmonės koncentruojasi 

tik logistinių procesų vykdymą ir jų valdymą, todėl užtikrina efektyvesnę jų eigą. 

- diferenciacija atliekant užsakymus. Įmonės, kurios naudojasi trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, 

gali didinti savo teikiamų paslaugų ir prekių įvairovę 

- investicijų naudojimas tiesioginei veiklai. Naudojantis trečiosios šalies paslaugomis, verslo subjektų 

investicijos gali būti nukreiptos į tiesioginę veiklą, o ne į logistinių procesų tobulinimą. 

Nauda vartotojams: 

- klientų aptarnavimo lygio augimas. Perduodama logistinius procesus trečiosioms šalims, įmonė gali 

daugiau dėmesio skirti klientų aptarnavimui, jo lygio gerinimui. 

- kainos ir kokybės santykis. Trečiosios šalies paslaugas teikiančios įmonės yra savo srities ekspertės, 

todėl jos gali sukurti pridėtinę vertę logistiniams procesams, sudarydamos sąlygas vartotojams pateikti 

patrauklų kainos ir kokybės santykį.  

- lankstumas. Specializuotos trečiųjų šalių teikiamos logistinės paslaugos, sukuria sąlygas įmonėms 

veikti lanksčiau aptarnaujant klientus. 

- vartojimo skatinimas. Kai klientai yra patenkinti efektyviai suorganizuotais logistiniais procesais, jie 

yra linkę pasitikėti įmone, pasirinkti ją reikiamų poreikių patenkinimui. 

Trečiosios šalies paslaugų naudojimas 

Nauda verslo subjektui (paslaugų naudotojui)  Nauda vartotojams (verslo subjektų klientams)  

- Sąnaudų mažėjimas 

- Koncentracija į tiesioginę veiklą 

- Efektyvesnis logistinių procesų valdymas 

- Diferenciacija atliekant užsakymus 

- Investicijų naudojimas tiesioginei veiklai 

- Klientų aptarnavimo lygio augimas 

- Kainos ir kokybės santykis 

- Lankstumas 

- Vartojimo skatinimas 

- Aukštos kokybės paslaugos ir jų patikimumas 

Logistinių procesų vertės didinimas 
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- aukštos kokybės paslaugos ir jų patikimumas. Trečiosios šalys, teikiančios logistines paslaugas, veikia 

konkrečioje logistinių procesų organizavimo ir įgyvendinimo rinkoje, todėl gali pasiūlyti aukštos 

kokybės, patikimas paslaugas.  

Apibendrinant galima daryti prielaidą, kad trečiųjų šalių teikiamos paslaugos didina logistinių procesų 

vertę, kuri sukuria naudą tiek verslo subjektams, tiek ir vartotojams, kai patenkinami abiejų šalių poreikiai, 

užtikrinami efektyvesni logistiniai procesai, kas savalaikiai didina jų vertę.  

 

Išvados 

 

1. Trečiosios šalies paslaugų naudojimas sukuria pridėtinę vertę arba naudą tiek verslo subjektams (kurie 

naudojasi trečiosios šalies paslaugomis organizuodami logistinius procesus), tiek ir vartotojams (verslo subjektų 

klientams).  

2. Verslo subjektai, siekiantys didinti logistinių procesų vertę ir koncentruotis ties savo pagrindine veikla 

naudojasi trečiosios šalies paslaugomis, kurios sukuria sąlygas tobulinti logistikos grandinės valdymą, kai 

prekių/ produktų judėjimas iš teikėjo iki galutinio vartotojo yra perduodamas specializuotoms įmonėms, 

teikiančioms išorinių išteklių nuomos paslaugas. 

3.Trečiosios šalies paslaugų naudojimo nauda verslo subjektams didinant logistinių procesų vertę: 

sąnaudų mažėjimas, koncentracija į tiesioginę veiklą,  efektyvesnis logistinių procesų valdymas, diferenciacija 

atliekant užsakymus, investicijų naudojimas tiesioginei veiklai.  

4. Naudojimasis trečiosios šalies paslaugomis, padeda patenkinti vartotojų poreikius, patobulinti ryšius 

tarp žaliavų tiekėjų, gamintojų ir paskirstymo veiklos dalyvių. Trečiosios šalies paslaugas teikiančios įmonės 

gali optimizuoti logistikos grandinės veiklą ir kryptingai panaudoti turimus išteklius. 

5. Trečiosios šalies paslaugų naudojimo nauda vartotojams: klientų aptarnavimo lygio augimas, kainos ir 

kokybės santykis, lankstumas, vartojimo skatinimas, aukštos kokybės paslaugos ir jų patikimumas. 

6. Trečiosios šalies paslaugų taikymas logistiniuose procesuose, sukuria pastariesiems papildomą 

pridėtinę vertę. Naudodamos trečiosios šalies paslaugas, įmonės turi galimybes suvaldyti kylančius iššūkius 

rinkoje ir tobulinti logistikos valdymą, kuris apima tokius veiksnius kaip logistikos procesų, užsakymų, 

transporto kontrolės ir stebėjimo, sandėlių, darbo sąnaudų, informacijos, krovinių, finansinių srautų valdymas. 
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Summary 

Magnification of logistic processes using third-party services 

 

Logistic processes are important value creation criteria for company's, without which it is virtually impossible 

company`s focused activities. Logistical activities provide performance activities of companies, covering industries such as: 

management, storage, packaging, inventory control, distribution, and trading of foreign countries, transport, cargo movement 

tracking and route schedule. 

In the current competitive market logistics services should help enterprises not only to establish itself in the market, 

but also stay in it. To achieve these objectives, companies must not only operate effectively but also meet their requirements. 

One of these factors is third-party service, when company in order to improve logistic processes in the value chain, use 

outsourcing. 

That is the reason why companies are using outsourcing in their activities, what provide possibilities to reduce costs, 

speed up access of product and services to market, adjust prices flexibly according to the environmental conditions and many 

other things for which manufacturer wins. Third-party services are increasingly being used in various fields of activity in 

existing businesses, what helps companies to focus on their core business and remain their competitiveness in the market. 

Aim - to summarize results of researches and to develop theoretical model of  logistic processes magnification using third-

party services. 

Tasks: 

1. To discuss theoretical aspects of logistic processes magnification using third-party services. 

2. To form theoretical model of logistic processes magnification using third-party services. 

Analysis of scientific literature revealed that use of third-party service provides added value or benefit to both 

businesses and clients. Benefits to businesses increasing value of the logistic processes: cost reduction, concentration to the 

direct activities, efficient management of logistics processes, orders differentiation, use of investment to direct activities. 

Benefits to customers: growth of customer service level, price and quality ratio, flexibility, promotion of consumption, high-

quality services and their reliability. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof.dr.Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ĮMONIŲ VEIKLOS PLĖTROS Į NAUJAS RINKAS STRATEGINIAI IR 

LOGISTINIAI SPRENDIMAI: TEORINIS POŽIŪRIS 
 

Alfredas Ratautas 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Vykstant globalizacijos procesams, nykstant prekybos barjerams, vystantis tarptautinei prekybai 

daugelis verslo įmonių savo veiklos teritorijos neapriboja vien tik savo šalies vidaus rinka – nemaža dalis 

įmonių, jausdamos konkurencinį spaudimą šalies viduje, esant pernelyg prisotintai atitinkama produkcija vidaus 

rinkai, dėl gaminamos prekės specifiškumo ar kitų priežasčių nusprendžia veiklą plėsti į užsienio rinkas.  

Plečiant veiklą į naujas kitų šalių rinkas, verslo subjektai turi itin gerai išanalizuoti tos šalies, į kurią 

einama verslo ir aplinkos sąlygas, apsvarstyti ir įvertinti įėjimo ir konkuravimo užsienio rinkoje strategijas bei 

logistinius sprendimus. Būtent nuo šių pasirinkimų ir su jais susijusių sprendimų tinkamumo priklausys įmonės 

veiklos sėkmė pasirinktoje užsienio rinkoje ir išlikimo toje rinkoje galimybės. Dėl šios priežasties įmonės 

susiduria su problema kaip tinkamai įvertinti ir priimti tinkamiausius konkrečiai rinkai, į kurią plečiama veikla, 

logistinius sprendimus bei strategijas, kurie užtikrintų įmonės veiklos sėkmę ir aukštus veiklos rezultatus 

pasirinktoje užsienio rinkoje. 

Tyrimo tikslas – apibendrinus ankstesnių tyrimų rezultatus, parengti įmonių veiklos plėtros į naujas 

rinkas strateginių ir logistinių sprendimų modelį. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibendrinti įmonių veiklos plėtros į naujas rinkas tikslus. 

2. Išnagrinėti įmonių veiklos plėtros į naujas rinkas strategijas. 

3. Išanalizuoti su įmonių veiklos plėtra į naujas rinkas susijusius logistinius sprendimus. 

Tyrimo objektas – įmonių veiklos plėtros į naujas rinkas strateginiai ir logistiniai sprendimai. 

Siekiant atsakyti į iškeltą tyrimo tikslą ir išspręsti tyrimo uždavinius, buvo naudojami tokie tyrimo 

metodai: mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, apibendrinimas. 

 

Rezultatai 

Atlikta mokslinės literatūros analizė veda prie išvados, kad plečiant veiklą į naujas rinkas įmonė turi 

priimti sprendimus, susijusius su įėjimo į naują rinką strategijos ir logistinių sprendimų pasirinkimu, nes nuo šių 

sprendimų priklauso įmonės veiklos efektyvumas pasirinktoje rinkoje.  

Įmonių veiklos plėtra į naujas rinkas susijusi su įmonių veiklos plėtros užsienyje strategija ir tikslais. 

Įmonių veiklos plėtrą į naujas rinkas lemia ne tik maža vietos šalies rinka, bet ir įvairios kitos priežastys bei 

tikslai. Remiantis Hansson, Hedin (2007) atliktu įmonių veiklos plėtros į naujas užsienio rinkas tikslų tyrimu, 

pagrindiniai tikslai, skatinantys įmones veiklą plėsti į naujas rinkas yra susiję su įmonių siekiu didinti 

pardavimus, įgyti žinių ar išteklių, diversifikuoti su pardavimais ir tiekimu susijusius išteklius bei sumažinti 

konkurencinę riziką, tačiau konkretūs veiklos plėtros į naujas rinkas tikslai priklauso nuo daugelio su įmonės 

vidine bei išorine aplinka, įmonės veiklos pobūdžiu, turimais ištekliais, prekių specifika, konkurencine padėtimi 

susijusiais veiksniais, kurie didžiąja dalimi priklauso nuo to, kokiu mastu ir laipsniu įmonės vykdo veiklą už 

namų šalies ribų. 

Kaip buvo minėta, įmonės veiklą gali vykdyti ne tik namų šalies rinkoje, bet ir išeiti už namų šalies ribų 

bei veiklą vykdyti kelėtoje ar daugelyje skirtingų užsienio rinkų – pagal įmonių internacionalizacijos laipsnį 

mokslinėje literatūroje skiriamos nacionalinės, internacionalinės, multinacionalinės, globalios ir 

transnacionalinės įmonių rūšys. Remiantis Iwan (2007) atlikta įmonių rūšių ir joms būdingų skirtumų analize, 

priklausomai nuo įmonės vykdomos veiklos teritorijos bei planuojamos plėtros geografijos, įmonė turi priimti 

skirtingus strateginius bei logistinius sprendimus, susijusius su įmonės plėtra į užsienio rinkas. 

Siekiant sėkmingos ir efektyvios veiklos plėtros į naujas rinkas, pirmiausia įmonės turi priimti 

sprendimus, susijusius su įėjimo į naują rinką strategijos pasirinkimu. Halslaan (2008) atliktu įmonių veiklos 

plėtros strategijų tyrimu nustatė, kad įmonių strategijos naujose rinkose formulavimo procesas – daugelį su 

įmonės veiklos plėtra susijusių etapų apimanti veikla, susijusi tiek su įmonių veiklos plėtros į užsienio rinkas 
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tikslais, tiek su įmonės vidinės ir išorinės aplinkos procesais, tačiau vienas esminių įėjimo į naują rinką 

strategijos pasirinkimo aspektų yra tas, kad pasirinkta įėjimo į naują rinką strategija ir logistiniais sprendimais 

būtų galima užtikrinti veiklos vykdymo efektyvumą naujoje rinkoje. 

Pažymėtina, kad įmonė, plėsdama veiklą į naujas rinkas, turi dvi įėjimo į užsienio rinką strategijų 

pasirinkimo alternatyvas: pagamintas prekes eksportuoti į užsienio rinką, arba prekes gaminti užsienyje. Įmonių 

įėjimo į užsienio rinką alternatyvos pavaizduotos 1 paveiksle: 

 

1 pav. Įėjimo į užsienio rinką strategijų pasirinkimo alternatyvos 

 

Kaip buvo minėta, įmonės, plėsdamos veiklą į naujas rinkas, turi priimti sprendimus, susijusius su 

įėjimo į naują užsienio rinką būdo pasirinkimu ir atsižvelgiant į veiklos mastą pasirinkti eksporto arba gamybos 

užsienyje strategiją.  

Remiantis Carpenter, Dunung (2012) atliktu įmonių veiklos plėtros galimybių tyrimu, paprasčiausias 

būdas įeiti į užsienio rinką yra eksportas. Eksportas yra viena paprasčiausių, dažniausiai mažų ir vidutinių įmonių 

veikloje naudojama įėjimo į užsienio rinką strategija. Eksporto strategiją dažnu atveju naudoja ir mažai tarptautinės 

patirties turinčios įmonės. Mažos įmonės paprastai renkasi eksporto strategiją, nes eksportas reikalauja mažų 

pradinių išlaidų, susijęs su maža rizika, be to eksportuojant prekes yra didesnė tikimybė anksčiau gauti pelną. 

Pasirinkus netiesioginį eksportą įmonei nereikia kurti specialios tarptautinės logistikos sistemos, o prekių ir 

paslaugų srautai gali būti valdomi per nacionalinę arba išorinę (užsienio) logistines sistemas. Tiesioginio eksporto 

atveju įmonė gali naudoti tradicinę logistinę sistemą, prekių atsargas saugant viename ar keletoje sandėlių, iš kurių 

prekės paskirstomos klientams ir tiekiamos panaudojant greito transporto priemones. 

Lima (2008) teigimu, didesnės, daugiau patirties ir išteklių turinčios įmonės gali rinktis gamybos 

užsienyje strategiją. Gaminant prekes užsienyje įmonės turi galimybę savo produkciją geriau pritaikyti prie 

vietos rinkos poreikių, greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, greičiau įvykdyti užsakymus bei pristatyti prekes, 

užtikrinti stabilų tiekimą. Vykdant veiklą globaliu mastu ir gaminant vienarūšius produktus sumažėja prekės 

vieneto sąnaudos, taip pat dėl standartizacijos sumažėja įmonės išlaidos, susijusios su užsakymų apdorojimu, 

prekių pakavimu, atsargų valdymu ir sandėliavimu. Tačiau veikiant pasauliniu mastu gali padidėti logistikos 

vieneto kaštai, susiję su logistikos, transportavimo bei tiekimo išlaidų padidėjimu pasaulinėse rinkose. 

Įmonės, plėsdamos veiklą į naujas rinkas, turi ne tik gebėti parinkti efektyviausią įėjimo į užsienio rinką 

strategiją, bet ir priimti sprendimus, susijusius su logistine veikla pasirinktoje užsienio rinkoje. Beniušienė, 

Stankevičienė (2007) atliktu tiekimo grandinės tyrimu įrodė, kad įmonės, eidamos į naujas užsienio rinkas, 

logistine veikla gali pasinaudoti kaip veiksniu, didinančiu vartotojų pasitenkinimą, o tai savo ruožtu skatina 

įmonių konkurencingumo ir pelningumo pasirinktoje užsienio rinkoje didėjimą. 

Įmonės plėsdamos veiklą į naujas rinkas, turi priimti sprendimus, susijusius su aprūpinimu, 

sandėliavimu, transportavimu ir kitomis logistinėmis veiklomis, kurios gali būti atliekamos per nuosavus arba 

per svetimus logistikos centrus. Zinkevičiūtės, Vasiliausko (2013) teigimu, sprendimai dėl nuosavų ar svetimų 

sandėlių ar paskirstymo centrų yra ilgalaikio pobūdžio ir didele dalimi yra susiję su  kaštų pobūdžiu. 
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Remiantis Minalgos (2005) atlikta logistikos grandinės ekonominių aspektų analize, prekybos vietų 

aprūpinimas per nuosavus paskirstymo centrus mažina logistinius patarnavimus ir su jais susijusias sąnaudas, 

tačiau renkantis prekių paskirstymo sistemą įmonė turi išspręsti klausimus, susijusius su gamybos ir 

sandėliavimo vietų nustatymu, tiekėjų priskyrimu tam tikroms tiekimo įmonėms, o plečiant veiklą į naują 

užsienio rinką būtina įvertinti ir papildomas logistikos sąlygas, tokias kaip tiekimo trukmę, pavienių klientų 

pageidavimus, sandėlių atsargas, produkcijos variantus, gabenamų ir sandėliuojamų prekių apsaugą ir kt.  

Autoriaus teigimu, plėsdama veiklą į naujas rinkas įmonė turi priimti logistinius sprendimus, susijusius su 

sandėliavimu ir prekių paskirstymu, t.y. pasirinkti taikyti centralizuotą arba decentralizuotą prekių paskirstymo 

sistemą. Įmonės, pasirinkdamos konkretų paskirstymo būdą turi įvertinti tai, kad decentralizuotas paskirstymas 

pagerina įmonės pasirengimo tiekti produkciją klientui laipsnį, sumažina kapitalo įšaldymą, supaprastina produkcijos 

valdymo procesus, todėl šį paskirstymo būdą dažniausiai renkasi specializuotos ir mažmeninės prekybos įmonės, 

tačiau jis reikalauja didesnių išlaidų nei centralizuotas paskirstymas, o užsienio pirkėjų aptarnavimas pablogėja. Iš to 

darytina išvada, kad plečiant veiklą į naują užsienio rinką įmonė turi gerai įvertinti konkrečios užsienio šalies klientų 

aptarnavimo poreikius, turimą kapitalą, planuojamas investicijas į naują užsienio rinką ir pagal šiuos veiksnius 

pasirinkti konkrečią prekių sandėliavimo ir paskirstymo pasirinktoje rinkoje sistemą.  

Įmonės, plėsdamos veiklą į naujas rinkas, turi priimti logistinius sprendimus, susijusius ne tik su prekių 

sandėliavimu ir paskirstymu – plečiant veiklą į naujas rinkas labai svarbu tinkamai pasirinkti prekių 

transportavimo būdus. Įmonės, priklausomai nuo transportuojamų krovinių pobūdžio, reikiamo pristatymo 

greičio, transportavimo maršruto, reikiamo transportavimo tvarkaraščio, turimų išteklių ir kitų veiksnių gali 

rinktis iš keleto transporto rūšių alternatyvų ir krovinius į naują rinką gabenti pasirenkant kelių, geležinkelių,  

vandens ar oro transporto priemonių alternatyvas. 

Remiantis Vasiliausku (2013), plečiant veiklą į naujas rinkas įmonei tampa labai svarbu tinkamai 

įvertinti įvairių transportavimo būdų teikiamą naudą ir problemines sritis bei atsižvelgiant į kiekvienos 

transporto rūšies privalumus sukurti bendrą sistemą, kuri leistų optimaliai išnaudoti kiekvienos transporto rūšies 

potencialą. Pažymėtina, kad plečiant veiklą į naujas rinkas ir parenkant tinkamiausias transporto priemones, 

įmonės turi įvertinti ir tai, kad veikiant tarptautinėse rinkose prekės dažnai yra gabenamos panaudojant ne vieną, 

o keletą transporto rūšių - kombinuotą transportavimą. 

Autoriaus teigimu, transportavimo būdo pasirinkimas sietinas su vienu pagrindinių rodiklių -  krovinio 

pervežimo išlaidomis, tačiau transportavimo į naujas rinkas būdo pasirinkimas susijęs ne tik su minimaliomis 

vežimo sąnaudomis – priklausomai nuo įmonės vykdomos veiklos pobūdžio ir parduodamų prekių specifikos 

gali būti naudojami ir kai kurie kiti krovinio savininkui prioritetiniai transportavimo būdo pasirinkimo kriterijai, 

tokie kaip minimalus pristatymų laikas, vežimų patikimumas, tinkama transporto priemonės keliamoji galia ar 

transporto paslaugų „prieinamumas“ tam tikroje vietovėje. 

Išnagrinėjus mokslinę literatūrą galima sudaryti  šią schemą, kuri parodo su įmonės veiklos plėtra 

susijusių strateginių ir logistinių sprendimų pasirinkimo alternatyvas (2 pav.): 

 

 

2 pav. Įmonių veiklos plėtros į naujas rinkas strateginių ir logistinių sprendimų  teorinis modelis 
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Nagrinėta mokslinė literatūra parodė, kad plečiant veiklą į naujas rinkas esminiais tampa strateginiai ir 

logistiniai įmonės sprendimai, nuo kurių priklauso įmonės veiklos efektyvumas pasirinktoje užsienio rinkoje: 

 Įmonių veiklos plėtros strateginiai ir logistiniai sprendimai priklauso nuo įmonės veiklos masto, turimų 

išteklių ir siekiamų tikslų. 

 Mažos ir vidutinės įmonės bei įmonės, turinčios mažai tarptautinės patirties, dažniausiai renkasi 

eksporto įėjimo strategiją, nes ši strategija susijusi su maža rizika ir reikalauja mažų pradinių išlaidų. 

 Daugiau tarptautinio verslo patirties ir išteklių turinčios įmonės dažnai renkasi gamybos užsienyje 

strategiją, nes ši strategija leidžia įmonės produkciją geriau pritaikyti prie konkrečios šalies rinkos 

poreikių, greičiau reaguoti į pokyčius, greičiau vykdyti užsakymus bei užtikrinti stabilų tiekimą. 

 Priklausomai nuo turimų kaštų pobūdžio įmonės gali naudotis savais arba svetimais prekių 

sandėliavimo ir paskirstymo centrais. 

 Priklausomai nuo produkcijos tiekimo klientui laipsnio, turimo kapitalo bei produkcijos valdymo 

procesų pobūdžio įmonės gali taikyti centralizuotą arba decentralizuotą prekių paskirstymo sistemą. 

 Priklausomai nuo transportuojamų krovinių pobūdžio, reikiamo pristatymo greičio, transportavimo 

maršruto, reikiamo transportavimo tvarkaraščio, turimų išteklių įmonės prekes gabenti gali pasirenkant 

kelių, geležinkelių,  vandens ar oro transportą. 

 

Išvados 

1. Įmonės veiklą plečia į naujas rinkas siekdamos didinti pardavimus, įgyti žinių ar išteklių, diversifikuoti 

su pardavimais ir tiekimu susijusius išteklius bei sumažinti konkurencinę riziką. 

2. Įmonių veiklos plėtros į naujas rinkas formulavimo procesu siekiama, kad pasirinkta įėjimo į naują 

rinką strategija ir logistiniais sprendimais būtų galima užtikrinti veiklos vykdymo efektyvumą naujoje 

rinkoje. 

3. Priklausomai nuo vykdomos veiklos masto, turimų išteklių, prisiimamos rizikos bei įsipareigojimų 

laipsnio įmonės gali pasirinkti eksporto arba gamybos užsienyje įėjimo strategijas. 

4. Įmonės, eidamos į naujas rinkas, kaip vartotojų pasitenkinimą didinančiu veiksniu gali pasinaudoti 

logistine veikla. 

5. Plečiant veiklą į naujas rinkas turi būti priimami sprendimai, susiję su tokiomis pagrindinėmis 

logistinėmis veiklomis kaip aprūpinimas, sandėliavimas ir transportavimas. 

6. Įmonės, plėsdamos veiklą į užsienio rinkas, logistines veiklas gali atlikti naudojantis savais arba 

svetimais logistikos centrais, taikyti centralizuotą arba decentralizuotą paskirstymo sistemą, o prekes 

gabenti kelių, geležinkelių, vandens ar oro transporto priemonėmis. 
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Summary 

The Strategic and Logistics Decisions by Companies Development into New Markets: a Theoretical Approach 

 

Company development into new markets related with the strategy and objectives of a new foreign market. The 

main objectives of company development into new markets are to increase sales, to achieve knowledge and resources, to 

diversify resources related with sales and supply, to reduce competitive risk. Company should accept strategic and logistic 

decisions related with company expansion to new markets which depends on company work territory and expansion 

geography.  

The analysis of scientific literature and the theoretical model of strategic and logistic decisions by company 

development into new markets shows that small and medium size company and company having few international experience 

choose anexport entry strategy bus company having more international experience and more resources often choose 

manufacturing abroad entry strategy. Depends on company resources company can use its own or foreign centres of 

warehousing and distribution. Depends on degree of production supply to client, company capital and processes of 

production management company can choose centralized or decentralized distribution systems. Depends on production 

specific, needed delivery speed, transportation route and company resources there can be choosing roads, railways, waters or 

air transportation. 

 

Mokslinio darbo vadovas: Prof. A. Gargasas 
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STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ ĮTAKA ĮMONIŲ SANDĖLIAVIMO 

PROCESŲ PLĖTRAI 
 

Lina Trinkūnienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Lietuvoje logistika išgyvena aktyvaus vystymosi bei plėtros procesų laikotarpį. Pastaruoju metu rinkoje 

atsiranda vis daugiau logistikos įmonių, atitinkančių ES reikalavimus bei naudojimo ir vartotojų poreikius. 

Tačiau nuolat vykstant rinkos pokyčiams ir atsirandant naujoms technologijoms, atsiranda poreikis modernizuoti 

ir steigti naujas logistikos įmones, kurios atitiktų besikeičiančios rinkos poreikius, efektyviai optimizuojant 

tarptautinių įmonių logistikos įgyvendinimo procesus bei atitiktų visus tarptautinius teisinius standartus, - tai 

logistikos įmonių sandėliai. 

Sandėliai tai viena iš svarbiausių logistinės grandinės sudedamųjų dalių, kurie gali būti naudojami 

gamybai aprūpinti, pristatant prekes pavieniam vartotojui, jungiant keleto gamintojų prekes, dalijant didelę 

produkcijos siuntą į daugelį mažesnių siuntų, tenkinant grupės klientų poreikius ir jungiant mažesnes 

produkcijos siuntas į didelės apimties krovinius.   

Logistikos įmonių sandėliai tampa svarbia, integruota logistikos tiekimo grandinės dalimi, tiesiogiai 

įtakojančia tiekimo grandinės greitį ir pralaidumą. Logistikos įmonės, norėdamos užtikrinti sandėlių veiklos 

procesų efektyvumą, privalo numatyti ir priimti tinkamus sprendimus, skirtus įgyvendinti sandėliavimo procesų 

plėtrą.  

Efektyvus sandėliavimo strateginių sprendimų valdymas leis logistikos įmonėms išvengti tokių klaidų 

kaip žaliavų trūkumas arba perteklius, padės efektyviai panaudoti sandėlio plotą, organizuoti administracinius 

sandėlio veiklos organizavimo procesus, taip optimizuojant sandėliavimo veiklą. Logistikos įmonėms netaikant 

strateginių sprendimų, nukreiptų sandėliavimo procesų plėtros užtikrinimui, sandėliavimo funkcija gali tapti 

neefektyvi, todėl nukenčia bendras sandėliavimo veiklos procesas, atsiranda gamybos vėlavimas, atsiranda 

finansiniai nuostoliai, dėl per didelių likučių, nukenčia įmonės planavimo procesas bei įmonė negali operatyviai 

reaguoti į klientų užklausimus (nes tam, kad sužinoti reikiamą informaciją, reikia laukti kelias dienas). Visi šio 

prasto sandėliavimo rezultatai mažina įmonės galimybę išlikti konkurencinga. 

Tyrimo objektas – Strateginių sprendimų įtaką įmonių sandėliavimo procesų plėtrai. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti strateginių sprendimų įtaką įmonių sandėliavimo procesų plėtrai. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, grafinis modeliavimas. 

 

Rezultatai 

Šiandien logistika apima žaliavų, medžiagų, nebaigtos gamybos ir gatavos produkcijos, prekių judėjimo 

valdymo sistemą organizacijoje ir už jos ribų, apimant optimalaus produkcijos srauto planavimą, kontrolę ir 

reguliavimą. Logistikos procesas apima prekių transportavimo ir sandėliavimo (Meidutė, Vasiliauskas, 2007). 

Sandėliavimo proceso tikslas - palaikyti pagrindines logistines sistemas tokias, kaip vartotojų 

aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, atsargų valdymas ar transportavimas ir teikti kombinuotas paslaugas, 

aptarnaujant klientų poreikius mažiausiomis sąnaudomis. Siekiant šių tikslų įgyvendinami šie uždaviniai 

(Rushton, Croucher, Baker, 2006): 

sudaromos sąlygos patikimam žaliavų saugojimui su minimaliais produkcijos kokybės pažeidimais; 

aukštas vartotojų aptarnavimo lygis; 

efektyviai kontroliuojamas medžiagų judėjimas; 

operatyvus sandėlio operacijų atlikimas; 

galimybė saugoti plataus asortimento žaliavas;  

darbų saugos laikymasis atliekant sandėlio operacijas ir kt. 

Logistikos įmonės, norėdamos įgyvendinti logistinių procesų įgyvendinimo efektyvumą, privalo išskirti 

esmines funkcijas. Popovas ( 2013) išskiria šias logistikos įmonėse sandėlių atliekamas funkcijas: 
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Materialinių srautų intensyvumo išlyginimas ir jų apimčių pritaikymas vartotojų paklausos dydžiui. Tai 

reiškia, kad sandėliai ne tik atlieka buferinį vaidmenį tarp tiekėjų ir vartotojų, bet ir lanksčiai reaguoja į 

paklausos pasikeitimus didindami ar mažindami pristatomų partijų dydį. Intensyvumas reiškia gaunamų krovinių 

apimčių pakitimus per atitinkamą laiko vienetą. Materialinių srautų intensyvumo sąlygas diktuoja vartotojas, t.y. 

kiekvienoje tolesnėje tiekimo grandinės grandyje. Todėl, analizuojant logistinę tiekimo grandinę apskritai, 

pagrindinė grandis, nuo kurios priklauso materialinių srautų intensyvumas, yra galutinis vartotojas. 

Prekių išsiuntimo partijų sujungimas ir transportavimo sąnaudų mažinimas. Išsiunčiamų iš sandėlio 

prekių partijų (siuntų) jungimas būtinas, kai daugelis užsakovų užsako prekių partijų kiekius, mažesnius kaip 

vieno automobilio talpa ir panašiai. Tai gerokai padidina tokių prekių pristatymo išlaidas. Pavienių klientų 

nedidelės prekių partijos sujungiamos, siekiant sumažinti transportavimo sąnaudas sandėliuose ir visiškai 

panaudoti transporto priemonių talpas bei jų keliamąją galią. Žemiau pateikiamas užsakymo sujungimo 

pavyzdys, kai klientui yra formuojamas užsakymas keletą tiekėjų (žr. 1 pav.). 

 

1 pav. Užsakymo sujungimas 

Šaltinis. V. Popovas. Sandėlių valdymas ir veiklos efektyvumas. Klaipėda, 2013.  p.12 

 

Priešingai šiam užsakymo formavimo būdui galima išskirti užsakymo išskaidymo būdą, tai yra esant 

vienam tiekėjui ir siunčiant prekes keletui klientų ( žr. 2 pav.). 

 

2 pav. Užsakymo išskaidymas 

Šaltinis. V. Popovas. Sandėlių valdymas  ir veiklos efektyvumas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 

2013.  P. 12 

 

Materialinių srautų asortimento keitimas (derinimas) pagal klientų užsakymus. Gaunamo materialinio 

srauto asortimento derinimas pagal klientų paklausos pokyčius – tai svarbi sandėlio funkcija, kurios sėkmingas 

vykdymas užtikrina reikiamą prekių asortimento sudarymą, kuris atitktų klientų užsakymus. Ypač svarbus šios 

funkcijos sėkmingas vykdymas paskirstymo logistikoje, kur labai didelis prekių asortimentas, skirtingas pagal 

dydžius, formas, spalvas ir t.t. Reikiamo asortimento parinkimas sandėlyje užtikrina efektyvų vartotojų 

užsakymų įvykdymą, sudaro sąlygas atlikti dažnesnius ir didesnius klientų užsakymus pagal jų pageidavimus. 
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Atsargų kaupimas ir saugojimas. Atsargų kaupimas ir saugojimas leidžia išlyginti atotrūkius tarp prekių 

gamybos ir vartojimo, vykdyti nenutrūkstamą prekių gamybą ir tiekimą naudojantis sudarytomis prekių 

atsargomis. Tai ypač svarbu esant sezoniniam vartojimui. Siekiant maksimaliai pagerinti klientų aptarnavimo 

lygį, būtina gerokai padidinti prekių atsargas sandėliuose.  

 Skiriamas laikinas ir ilgalaikis prekių saugojimas. Laikinas saugojimas parodo sandėliavimo 

svarbą, tai reikalingų prekių saugojimas, kada atsargos nuolat pildomos. Laikino saugojimo mastas susijęs su 

ekspedicinėmis ir informacinėmis paslaugomis, įmonės planavimo lygiu ir atsargų poreikiais. Ilgalaikio 

saugojimo prireikia tada,  kai atsargų susikaupia daugiau, nei reikia normaliai vartoti. Pagrindinės ilgalaikio 

sandėliavimo priežastys: sezoniniai poreikiai; nereguliari paklausa; žemės ūkio produktų laikymas; spekuliacinis, 

arba išankstinis, pirkimas; specialūs atvejai, t.y. buvo gautos kiekio nuolaidos. 

Gamybos proceso sinchronizavimo išlyginimas. Tai yra siekimas gamybinėse įmonėse išlyginti dėl 

įvairių priežasčių atsirandančius technologinius ir organizacinius asinchroninius momentus tarp tam tikrų 

gamybos proceso darbo operacijų. Tai gamybos sandėlių, tiksliau – nebaigtos gamybos sandėlių funkcija. 

Paslaugų teikimas. Ne tik paslaugas teikiančių įmonių, bet ir gamybos įmonių sandėliai turi aktyviai 

veikti suteikiant įvairias paslaugas kitoms įmonėms ir tokiu būdu uždirbti savo įmonei papildomas pajamas. 

Sandėliai gali atlikti įvairias paslaugas toms įmonėms (klientams), kurioms jie prekes parduoda, pvz., prekių 

surinkimo ir perskirstymo, krovinio vieneto keitimo, brokuotų prekių gražinimo, sudėtingesnių prekių techninio 

aptarnavimo ir kitas paslaugas. Ši pasižymi dideliu konkurencingumu. Sandėlių suteikiamos įvairios 

aptarnavimo paslaugos rodo aktyvią įmonės veiklą rinkoje, jos prekių konkurencingumo didėjimą (Bardi, Coyle, 

Novak, 2010). 

Popovas (2013) išskiria pagrindines sandėlių teikiamų paslaugų grupes:  

Materialines paslaugos. Tai tam tikrų papildomų operacijų atlikimo paslaugos, kurios pagerina 

produkcijos technologinio baigtumo lygį ir kartu suteikia prekėms geresnę kokybę, pvz., supjaustymas pagal 

kliento pageidavimus, išfasavimas į mažesnę tarą, komplektų parinkimas, papildomas pakavimas ir t.t. 

Paskirstymo sistemų sandėliuose tokio pobūdžio paslaugų paskirtis – paruošti prekes parduoti ir suteikti joms 

geresnę prekinę išvaizdą. 

Komercinės (organizacinės) paslaugos. Šių paslaugų paskirtis – padidinti prekinių-piniginių mainų 

efektyvumą. Tai materialinių vertybių likučių perskirstymas ir pardavimas, įskaitant pardavimus komisiniais 

pagrindais. Tai įmonės gamybinių atliekų pardavimas, įmonės įrengimų, technikos, aparatūros nuoma ir t.t. 

Sandėliavimo paslaugos. Tai sandėliavimo paslaugos už atitinkamą mokestį, materialinių vertybių 

priėmimas laikinai saugoti, sandėlio patalpų ir sandėliavimo įrenginių nuoma. 

Transporto ekspedicinės paslaugos. Tai krovinių pristatymo klientams paslaugos savo ar nuomotu 

transportu. 

Taigi galima teigti, kad dauguma firmų naudoja sandėliavimą, kad pasiektų mažiausias bendrąsias 

logistines išlaidas, esant firmos nustatytam klientų aptarnavimo lygiui. Organizuodamos sandėliavimo veiklą 

logistikos įmonės turi įvertinti daugelį veiksnių, tokių kaip sandėliavimo išlaidos, transportavimo išlaidos, 

žaliavų saugojimo terminai (laikinas ar ilgalaikis) ir kiekis, klientų poreikius ir t.t. Tik atlikus išsamią analizę 

visų šių ar kitų dar nepaminėtų veiksnių turi būti priimami sandėliavimo strateginiai sprendimai. 

Strateginiai sandėliavimo sprendimai – sprendžia logistinių išteklių paskirstymą per ilgesnį laiką taip, 

kad jie atitiktų ir vykdytų bendrąją įmonės verslo politiką ir tikslus. Jie gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai arba 

projektiniai. Ilgalaikiai strateginiai sprendimai nukreipti į ilgalaikių sandėliavimo sprendimų priėmimą, o 

projektiniai strateginiai sprendimai nukreipti į sandėliavimo procesų pertvarkymus, siekiant pagerinti įmonių 

sandėliavimo veiklos procesų efektyvumą (Palšaitis, 2007). 

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 (Hutt, Speh, 2014). 

Sandėlių skaičius ir dydis. Vienas iš svarbiausių sandėliavimo strateginių sprendimų – optimalaus 

sandėlių tinklo sukūrimas, siekiant įmonės produktams užtikrinti reikiamą klientų aptarnavimo lygį. Logistikos 

įmonės vadovai turi apsispręsti dėl sandėlių skaičiaus ir dydžio, taip pat nustatyti jų teritorinį išsidėstymą. 

Kiekvienas sandėlis turi būti suplanuotas ir suprojektuotas taip, kad jo efektyvumas ir našumas būtų kuo didesni. 
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Sandėlio dydį lemia šie veiksniai: klientų aptarnavimo lygis; aptarnaujamos rinkos dydis; parduodamų gaminių 

skaičius; gaminio dydžiai; naudojama krovos technologija; nesandėliuojamų gaminių dalis; gaminių saugojimo 

laikas; ploto ir erdvės naudojimo koeficientai; atsargų išdėstymas; reikalavimai praėjimams; administracinės 

sandėlio patalpos; naudojamų stelažų ir lentynų rūšys; paklausos dydis ir pobūdis. Apsisprendžiant dėl sandėlių 

skaičiaus, reikšmingi yra keturi finansiniai veiksniai: neįvykusių pardavimų nuostoliai, investicijos į atsargas, 

sandėliavimo ir transportavimo išlaidos (Christopher, 2007). 

Vietovės analizė. Vietovės parinkimas gali būti vertinamas iš mikro ir makropozicijų.  

Mikropozicija – tai veiksnių kompleksas, leidžiantis nustatyti konkrečią sandėlio vietą pasirinktame 

regione. Makropozicija susijusi su klausimu, kur geografiniu požiūriu įkurti sandėlius (regione), kad pagerėtų 

aprūpinimas medžiagomis ir produktų pristatymas rinkai (pagerėtų paslaugos ir sumažėtų sąnaudos. 

Makropožiūriu egzistuoja trys vietovės parinkimo strategijos (Silver, Pyke, Peterson, 2008):  

Orientuotoje į rinką strategijoje sandėliai įkuriami arčiausiai galutinio pirkėjo. Tai leidžia gerokai 

padidinti klientų aptarnavimo lygį ir sumažinti įmonės transportavimo išlaidas. Į veiksnius, darančius įtaką 

sandėlių kūrimui netoli aptarnaujamų rinkų, įeina transportavimo sąnaudos, užsakymo vykdymo ciklo trukmė, 

produkto jautrumas rinkai, užsakymo apimtis, vietinio transporto pajėgumai ir siūlomas klientų aptarnavimo 

lygis. 

Į gamybą orientuoti sandėliai būna įkurti arti žaliavų tiekimo šaltinių ar gamybos įmonių. Šie sandėliai 

paprastai negali suteikti tokio klientų aptarnavimo lygio, kokį siūlo į rinką orientuoti sandėliai. Kompanijoms, 

turinčioms platų gaminių asortimentą, transporto išlaidos sutaupomos vežant krovinius pilnai pakrautais 

automobiliais. Veiksniai, darantys įtaką sandėliams įkurti arti gamybos vietų, yra žaliavų gendamumas, įmonės 

gaminių asortimento platumas, klientų užsakomų gaminių asortimentas ir žaliavų vežimo įkainiai. 

Klientų aptarnavimo lygis tarpinės padėties sandėliuose paprastai yra aukštesnis nei orientuotų į 

gamybą, bet žemesnis nei įkurtų greta rinkos. Įmonės dažnai laikosi šios taktikos, jei nori pasiūlyti aukštesnį 

klientų aptarnavimo lygį, jei siūlomi gaminiai yra įvairūs ir sukaupti skirtingose vietose įsikūrusių gamyklų. 

Sandėlių vietos parinkimo būdas yra susijęs su viena iš šių strategijų (Zylstra, 2006):  

Sandėlio gaminiams strategija – vadovaudamasi šia strategija, įmonė sandėliuoja tik vieną gaminį ar 

gaminių grupę. Todėl kiekvienas sandėlis turės daug vienos rūšies gaminių ir nedideles atsargas. Tai naudinga 

strategija, kai įmonė gamina tik kelis gaminius ar jų grupes, kurių didelė apyvarta. Jei įmonė sandėlio 

aptarnaujamoje teritorijoje turi svarbių klientų, kuriems reikia specialaus gaminio, arba gamina produktus, 

kuriems reikalingos akivaizdžiai skirtingos krovinio transportavimo sąlygos ir dydžio (svorio) krovos 

charakteristikos, ji gali priimti strategiją sandėlio gaminiams. Ši strategija taip pat gali būti taikoma naujiems į 

rinką įvedamiems gaminiams. Ši strategija taip pat gali būti taikoma naujiems į rinką įvedamiems gaminiams 

sandėliuoti.  

Sandėlio rinkai strategija – remiantis sandėlio rinkai strategiją specifinėse rinkos teritorijose išdėstomi 

pilno užsakymų sukomplektavimo sandėliai. Kiekviename sandėlyje saugomi visi įmonės gaminiai, kad klientas 

iš vieno sandėlio galėtų gauti visas užsakytas prekes.  

Bendrosios paskirties sandėlio strategija – ši strategija taikoma tada, kai sandėliuose yra visas gaminių 

asortimentas. Tačiau ji skiriasi tuo, kad kiekvienas sandėlis aptarnauja visas geografinėje rinkoje esančias rinkas.  

Sandėlio vidaus planas. Didelę įtaką sandėliavimo veiklos efektyvumui turi teisingas sandėlio vidaus 

planas ir produktų išdėstymas jame. Geras sandėlio vidaus planas leidžia: didinti apimty; gerinti produktų srautą; 

mažinti sąnaudas; gerinti klientų aptarnavimo lygį; sudaryti geresnes darbo sąlygas sandėlio personalui.  

Optimalus sandėlio vidaus planas ir projektavimas susijęs su įmonės saugomų produktų rūšimis, 

finansiniais įmonės ištekliais, konkurencine aplinka ir klientų poreikiais. Būtina atsižvelgti į darbo, įrangos, 

erdvės ir informacijos sąnaudų suderinimą. Daug brangesnis, efektyvesnės medžiagų krovos įrangos pirkimas 

gali daryti įtaką optimaliam sandėlio dydžiui. Brangios konvejerinės sistemos įdiegimas mažina darbo jėgos 

sąnaudas, didina darbo našumą ir turi reikšmės sandėlio planavimui. Atsižvelgdama į visus galimus veiksnius ir 

jų derinius, įmonė sukuria optimalią sandėliavimo sistemą, naudodama logišką ir nuoseklią sprendimų strategiją 

(Minalga, 2008). 

Numatant sandėlio vidaus planavimo strategijas būtina (Minalga, 2008): 

išanalizuoti gaminių grupes, gaminių kiekius, medžiagų srautus ir būtiną sandėliavimo erdvę; 

išanalizuoti reikalavimus krovos įrangai; 

nustatyti erdvės poreikius, atsižvelgiant į penkerių metų prognozes;  
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nustatyti, kaip tarpusavyje susijusios išsiuntimo, priėmimo, užsakymų pakavimo, atsargų sandėliavimo, 

sugrąžintų prekių tvarkymo ir t.t. funkcijos; 

parengti keletą bendrojo pobūdžio alternatyvų planu; 

išrinkti geriausią ir parengti išsamų vidaus planavimo projektą. 

Logistikos įmonė strategiškai planuodama sandėliavimo procesą privalo pasirūpinti, kad visa sandėlio 

erdvė būtų geriau ir efektyviau panaudota. Sandėlio erdvės strateginis planavimas prasideda nuo plano, sudarant 

optimalią erdvės naudojimo ir darbo efektyvumo pusiausvyra, organizuojamas sandėlių strateginis planavimas: 

visų gaminių erdvės poreikiai turėtų būti kruopščiai apskaičiuoti; aukštuminis sandėliavimas; sandėlio praėjų 

dydžiai, neribojant medžiagų judėjimo srautų ir efektyvios krovos įrangos naudojimą.  

Sandėlių veiklos organizavimas. Sandėliavimas yra svarbus logistinio proceso komponentas dėl 

poveikio produktų kainoms ir paslaugoms, tai logistikai tobulinti būtina gerinti sandėliavimo produktyvumą 

(Urbonas, 2010).  Sandėliavimo veiklos procesų organizavimo gerinimui būtina (Palšaitis, 2007): 

plėsti esamas saugojimo vietas, darant siauras praėjas ir naudojant specializuotus padėklus vietoje 

standartinės įrangos; 

smulkių produktų pakavimas, naudojant automatizuotą aptarnavimo įrangą, gali sumažinti praėjų 

skaičių, reikalingą nustatytam produktų vienetų skaičiui aptarnauti; 

naudoti kintamojo aukščio saugojimo stelažus, derinti papildomus stelažus ir lentynas bei geriau 

panaudoti sandėlio erdvę; 

virš smulkių siuntų sandėliavimo plotų įrengti antresoles, nes bus geriau užpildyti erdvė; 

didelę apyvartą turinčią produkciją sandėliuoti kuo arčiau išsiuntimo ir priėmimo zonų, kad būtų galima 

mažinti pristatymo trukmę į komplektavimo zoną; 

krauti tą pačią produkciją toje pačioje vietoje, tai leistų maksimaliai panaudoti personalą ir įrenginius; 

diegti standartizuotas operacijas, kurios didintų darbuotojų darbo kokybę; 

panaudoti ABC analizę produktų išdėstymui sandėlyje tobulinti; 

diegti šiuolaikinę technologinę įrangą atrenkamoms ir išvežamoms siuntoms apdoroti; 

naudoti efektyvesnį įpakavimą, kad būtų sumažintas krovos įrangos naudojimas ir transportavimo 

išlaidos; 

jungti smulkias siuntas į dideles siuntas, panaudojant visą automobilio įkrovumą; 

dažniau taikyti atsargų apyvartos ciklų operatyvinės apskaitos metodus nei metinę fizinę atsargų 

apskaitą, kartu mažinant darbo sąnaudas ir didinant atsargų prieinamumą; 

parengti programas, kurios tikrintų ilgai sandėliuojamų produktų paklausą ir padėtų nustatyti, kokie 

produktai gali būti pašalinti iš atsargų; 

naikinti neekonomiškus ir blogose vietose išdėstytus sandėlius. 

Logistikos įmonės , siekdamos užtikrinti sandėlio veiklos procesų efektyvumą, turi teikti ir priimti 

teisingus sprendimus dėl saugojimo procesų kūrimo įgyvendinimą. 

               Efektyvus saugojimo valdymo strateginis sprendimas leis logistikos įmonėms išvengti tokių 

klaidų kaip žaliava trūkumo ar pertekliaus veiksmingai naudotis saugojimo plotas sandėlio organizuoti kitus 

organizacinius procesus, optimizuoti atminties veikimą. 

 

Išvados 

 

1. Sandėliavimo proceso tikslas – tai logistikos įmonių siekis palaikyti pagrindines logistines sistemas 

tokias, kaip vartotojų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, atsargų valdymas ar transportavimas ir teikti 

kombinuotas paslaugas, aptarnaujant klientų poreikius mažiausiomis sąnaudomis. 

2. Sandėlių veiklos procesų organizavimas susideda iš tokių procesų, kaip materialinių srautų 

intensyvumo išlyginimas ir jų apimčių pritaikymas vartotojų paklausos dydžiui, prekių išsiuntimo partijų 

sujungimas ir transportavimo sąnaudų mažinimas, materialinių srautų asortimento keitimas (derinimas) pagal 

klientų užsakymus, atsargų kaupimas ir saugojimas, gamybos proceso sinchronizavimo išlyginimas, paslaugų 

teikimas. 

3. Strateginiai sandėliavimo sprendimai – sprendžia logistinių išteklių paskirstymą per ilgesnį laiką taip, 

kad jie atitiktų ir vykdytų bendrąją įmonės verslo politiką ir tikslus. Šie strateginiai sprendimai gali būti dviejų 

rūšių: ilgalaikiai strateginiai sprendimai nukreipti į ilgalaikių sandėliavimo sprendimų priėmimą; projektiniai 
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strateginiai sprendimai nukreipti į sandėliavimo procesų pertvarkymus, siekiant pagerinti įmonių sandėliavimo 

veiklos procesų efektyvumą. 

4. 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. 

5. Sandėliavimo sprendimų priėmimas remiasi sandėlių skaičiaus ir jų dydžio nustatymu, sandėlių 

vietovės analizės atlikimu, sandėlių vidaus plano sudarymu, sandėlių veiklos procesų tobulinimo numatymu. 

 

Literatūros sąrašas 

 

1. BARDI, E. J.; COYLE, J. J.; NOVAK, R. A. 2010. Management of Transportation. Mason: Thompson, p. 56. 

2. CHRISTOPHER, M. 2007. Logistika ir tiekimo grandinės valdymas: pridėtinės vertės tinklų kūrimas. Vilnius: Eugrimas, 

p. 28. 

3. HUTT, M. D.; SPEH, TH.W. 2014. Business marketing management: a strategic view of industrial and organizational 

markes. Australia: Thomson/ South-Western, p. 62. 

4. PALŠAITIS, R. 2007. Logistikos vadybos pagrindai: vadovėlis. 3-ioji laida. Vilnius: Technika, p. 250 – 251. 

5. POPOVAS, V. 2013. Sandėlių valdymas ir veiklos efektyvumas : mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 

leidykla, p.12 -14. 

6. RUSHTON, A.; CROUCHER, P.; BAKER, P. 2006. The Handbook of Logistics and Distribution Management. 

Bell&Brain, p. 82. 

7. MEIDUTĖ, I.; VASILIAUSKAS, A. 2007. Sandėliavimo logistika. I dalis: mokomasis leidinys. Vilnius: Firidas, p. 25. 

8. MINALGA, R. 2008. Aprūpinimo logistika: Mykolo Romerio universitetas, p. 103. 

9. URBONAS, J.A. 2010. Tarptautinė logistika. Kaunas: KTU leidykla, p. 56. 

10. SILVER, E. A.; PYKE, D. F., PETERSON, R. 2008. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 

John Wiley&Sons. Inc., p. 32. 

11. ZYLSTRA, K. D. 2006. Lean Distribution: Applying Lean Manufacturing to Distribution, Logistics, and Supply. John 

Wiley&Sons. Inc., p. 68. 

 

Summary 

 

Logistics warehouse of the company is becoming an important, integral part of the logistics supply, directly 

influencing the supply chain speed and throughput. Logistics companies, in order to ensure the efficiency of warehouse 

business processes must provide and make the right decisions for the implementation of the storage process development. 

Effective storage management strategic decision will enable logistics companies to avoid such errors as a raw 

material shortage or surplus will effectively use the storage area of the warehouse to organize administrative organizational 

processes, optimizing storage performance. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LOGISTIKOS PROCESŲ ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PREKYBOS 

ĮMONĖSE TEORINIAI ASPEKTAI 
 

Valdas Urbonas 
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SANTRAUKA 

 

Vienas pagrindinių žemės ūkio technikos prekybos įmonių logistikos tikslų yra siekis betarpiškai gerinti 

savo veiklą, visapusiškai didinti jos efektyvumą ir užtikrinti klientų lojalumą. Žemės ūkio technikos prekybos 

įmonės siekdamos savo veiklos efektyvumo turi prisiderinti prie nuolatos rinkoje besikeičiančių sąlygų, vertinti 

jas ir siekti savo veiklos pranašumo konkurencingoje rinkoje. Straipsnyje nagrinėjama svarbiausių logistikos 

procesų naudojimo reikšmė žemės ūkio technikos prekybos įmonių efektyvumui. Pateikiama logistinės sistemos 

efektyvumo rodiklių analizė, tiesioginės ir netiesioginės šios sistemos įtakos įmonės pelningumui tyrimų 

rezultatai. Pateikiamos žemės ūkio technikos prekybos įmonių teikiamos  logistinės paslaugos ir jų vertinimas, 

teorinis logistikos procesais grindžiamas vertės kūrimo  žemės ūkio technikos prekybos įmonėse modelis. 

Straipsnyje pagrindžiamas būtinumas įtraukti logistiką ir jos procesus į įmonių veiklą, kaip svarbią šios veiklos 

sudėtinę dalį leidžiančią padidinti bendrą įmonių efektyvumą ir konkurencingumą.  

Prasminiai žodžiai: Logistika, logistikos objektas, logistikos sistema, logistikos uždavinys, logistikos 

valdymas, logistikos procesai, paskirstymas, vartotojas. 

 

ĮVADAS 

 

Šiandieniniame pasaulyje įmonių aprūpinimas bei pagamintos produkcijos siejamas su logistika. 

Plečiantis rinkai didėja ir prekių srautai, kuriuos lemia įmonių tarptautinis aprūpinimas ir produkcijos 

paskirstymas tiek tarptautinėje tiek vidaus rinkoje, norint ją parduoti. Spręsdamos šiuos klausimus, įmonės 

susiduria su logistiniais sprendimais. Prekių judėjimas nuo gamintojo iki vartotojo, žaliavų, medžiagų – nuo jų 

gavybos vietos iki gamybos vietos arba per gamybą ir paskirstymo sistemą iki galutinio vartotojo - tai yra 

pamatuotas, skaičiavimais pagrįstas, suplanuotas, apibrėžiant konkretų tikslą, procesas, kurį, siekiant šio tikslo, 

būtina atitinkamai organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti. Todėl vienas pagrindinių žemės ūkio technikos 

prekybos įmonių logistikos tikslų yra siekis betarpiškai gerinti savo veiklą, visapusiškai didinti jos efektyvumą ir 

užtikrinti klientų lojalumą. Žemės ūkio technikos prekybos įmonių uždavinys - sukurti palankias sąlygas, 

efektyviausiu būdu aprūpinant vartotojus būtinomis priemonėmis ir informacija, galinčiais užtikrinti įmonės 

veiklos efektyvumą. Žemės ūkio technikos prekybos įmonės siekdamos savo veiklos efektyvumo turi prisiderinti 

prie nuolatos rinkoje besikeičiančių sąlygų, vertinti jas ir siekti savo veiklos pranašumo konkurencingoje rinkoje. 

Logistikos efektyvumo gerinimas įmonėje yra aktuali tema, nes žemės ūkio technikos prekybos paslaugas 

teikiančios įmonės turi nuolatos vertinti savo veiklą, analizuoti rinką, siekti teikiamų paslaugų efektyvumo, kas 

suponuoja poreikį gerinti logistinę veiklą. Žemės ūkio technikos prekybos paslaugas teikiančioms įmonėms 

reikalingas sėkmingai ir efektyviai dirbantis logistikos paslaugų paketas, užtikrinantis įmonės galimybes veikti 

rinkoje. Šiuo tikslu prekybos ir logistikos veiklą atliekančioms įmonėms reikia nuolatos stebėti galimybes bei 

tendencijas pagerinti savo veiklą ir atsižvelgti į vartotojų poreikius. Dalis įmonių savo logistinės veiklos 

efektyvumo vertinimui ir gerinimui vis dar  neskiria pakankamai dėmesio, kas sumažina jų konkurencingumą bei 

nesudaro pakankamų prielaidų įmonei adaptuotis besikeičiančioje rinkoje, nes vartotojų poreikiai vis auga.  

Straipsnio tikslas –  logistikoje išskirti esminius laiko, aptarnaujant klientus, vertės aspektus, sukurti 

prekybos įmonių logistikos procesų vertės kūrimo modelį. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti prekybos įmonės vietą logistikos grandinėje. 

2. Atskleisti logistikos procesus nuo gamintojo iki prekybos įmonės ir nuo jos iki vartotojo. 

3. Sukurti teorinį logistikos procesais paremtą vertės kūrimo prekybos įmonėse modelį. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamasis metodas, grafinio vaizdavimo mokslinio 

tyrimo metodai, sintezė, darbe remiamasi specialiąja literatūra, mokslinėmis publikacijomis, internete pateikiama 

informacija. 
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Tyrimo rezultatai 

 

Prekybos įmonės vieta logistikos grandinėje. Žemės ūkio technikos kaip ir kitų veiklų prekybos 

įmonės logistikos tiekimo grandinėje atlieka tarpininkavimo vietą, nuo gamintojo ir galutinio vartotojo. 

Logistikos procese nuo gamintojo iki vartotojo būtina pastebėti planavimo ir kontrolės ryšį kaip vientisą sistemą 

kuriuos tikslas organizavimas. Abu šie elementai yra svarbūs, siekiant sukurti ir įgyvendinti efektyvią logistikos 

sistemą. Šių elementų esmę (ypatumus) galima apibrėžti taip: 

a) planavimas yra susijęs su užtikrinimu, kad gamybinė veikla kuriama tinkamai veikti (ruošiama būti efektyvi); 

b) kontrolė yra susijusi su tinkamu gamybos veiklos valdymu – garantija, kad gamybos veikla vyksta efektyviai. 

c) organizavimas yra susijęs su efektyvumu, kad planavimas ir kontrolė veiktų kaip vientisa sistema, o vykdoma 

veikla būtų efektyvi. 

Prekybos įmonės yra kaip tarpininkai prekių judėjime nuo gamintojo iki vartotojo. Pagal Pranulis ir kt. 

(2000) jie skirstomi į didmenininkus ir mažmenininkus ir atitinkamai atstovauja didmeninę ir mažmeninę 

prekybą.  

 Logistikos grandinėje prekybos įmonė apima paslaugas klientų aptarnavimo, prekių paskirstymo bei 

pristatymo funkcijoms atlikti  Bischof et.al., (2002). Šis apibrėžimas yra pakankamai bendras ir apima tokias 

logistikos funkcijas  kaip vartotojo aptarnavimą, užsakymų tvarkymą, konsultavimą ir aptarnavimą po sandorio. 

Pagrindinės  logistinės operacijos tarp logistikos grandinėje esančių narių pavaizduotos (1pav). 

 

 
1pav. Logistinė sąveika tarp grandinės narių įmonėje 

 

Iš paveikslėlio matyti, kad vartotojas prekes įsigyja iš mažmeninių prekybos įmonių ir tiesiogiai iš 

gamintojų . Tačiau tai nereiškia, kad gamintojai tiesiogiai bendradarbiauja su kiekvienu klientu (pirkėju) yra 

atvejų kai vartotojas pasinaudoja prekybos agentų paslaugomis kurie neįgyja teisės į parduodamas prekes o tik  

tarpininkauja tiesiogiai su gamintojais arba su didmeninėmis prekybos įmonėmis. Pagrindinis pirkimo – 

pardavimo ciklas vyksta vartotojui kreipiantis į mažmeninės prekybos įmones kai šios neturėdamos prekių teikia 

užsakymus didmeninei prekybos įmonei dėl atsargų papildymo. Kitais atvejais kai vartotojas nėra patenkintas 

jam siūloma preke mažmeninė prekybos įmonė gali teikti užsakymą tiesiogiai gamintojui apie norimą išskirtinio 

užsakymo prekę. Gamintojas patvirtinęs užsakymą ir pagaminęs  specialaus užsakymo prekę gali ją pristatyti 

tiesiogiai vartotojui į namus  apsieinant be pervežimo į mažmeninę prekybos įmonę. Logistikos sistemos, nuo 

gamintojo link vartotojo, efektyvumą rodo gauto rezultato (efekto) santykis su jo gavimo sąnaudomis. Prekių 

srauto judėjimo galutinis rezultatas (efektas) yra reikiamo produkcijos kiekio pristatymas vartotojui pagal jo 

pageidavimą (laiko, vietos atžvilgiu). Įmonėje  labai svarbu atlikti ne tik įprastą medžiagų ir resursų planavimą, 

bet ir pelningai subalansuoti pirkimus ir paklausą, optimizuoti kaštus, švelninti tiekimo grandinės rizikos 
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veiksnius ir didinti veiklos lankstumą, atsižvelgiant į ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais, todėl svarbu atlikti 

kruopštų abipusį įvertinimą pagal veiklos procesus įmonės tiekimo grandinėje: 

1. Pardavimo ciklas. Procesas prasideda užregistruojant įvairių tipų pardavimo užsakymus. Suderinus jų 

įvykdymo sąlygas ir galutinę kainą, užsakymai yra patvirtinami. Priklausomai nuo įmonės veiklos 

pobūdžio, patvirtinti užsakymai pateikiami gamybos padaliniui arba siūloma pradėti pirkimo ciklą. 

2. Paklausos planavimas. Įmonė analizuoja ir prognozuoja prekių paklausą, siekdama formuoti įtaką 

organizuoja prekybos akcijas ir pertvarko paklausos informaciją į tiekimo planą. 

3. Gamybos planavimas. Remiantis produkcijos pardavimų prognoze, įmonė parengia gamybos ir 

platinimo planą. 

4. Medžiagų ir resursų planavimas. Įmonė planuoja, kaip pagal gamybos planą užtikrinti reikalingas 

medžiagas ir resursus. Priklausomai nuo veiklos organizavimo, atitinkamos medžiagos ir resursai gali 

būti įsigyjami arba patiekti įmonės viduje. 

5. Pirkimo ciklas. Iš skirtingų šaltinių surenkama informacija apie poreikį pirkti, kuris registruojamas 

sistemoje sukuriant pirkimo paraiškas. Pagal poreikį organizuojami pirkimo konkursai. Pirkimo 

paraiškos konvertuojamos į pirkimo užsakymus, kurie pateikiami tiekėjams. Priėmus atsargas, 

autorizuojamas atsiskaitymas su tiekėjais. 

A. Paulraj, I.J. Chen (2007) pažymi, kad logistikos procesas įmonėje pasižymi trimis pagrindiniais 

komponentais: ekonominiu, techniniu ir informaciniu. L. Braškienės (2009) vertinimu, ekonominis logistikos 

komponentas atsispindi pirkimų, kaupimų, perdirbimų ir paskirstymų srityje. Techninis aspektas logistikoje 

apibrėžia, kokiais būdais materialiniai ištekliai yra transportuojami ir sandėliuojami, o informaciniame aspekte 

planuojami ir atskleidžiami parinkti veiklos metodai, kurie įgalina prekybos įmones valdyti ir kontroliuoti 

materialinius, finansinius ir informacinius srautus, kuriais būtų patenkinti įmonės veiklos ir vartotojų lūkesčiai.  

Logistikos procesai nuo gamintojo iki prekybos įmonės. Logistikos rinkos analizė atskleidžia, kad 

efektyviausiai veikia tos įmonės, kurios savo veikloje taiko visą logistinį procesą, kurioje visi veiksniai – 

pirkimai, gamyba, paskirstymas, pardavimai, servisas - yra optimaliai suderinti pagal Popluga, Radžele-Šulce, 

(2008). Įmonė pagaminusi produkciją, turi ją pateikti pirkėjams, paskirstyti. Daugelis gamintojų prekių 

paskirstymo uždavinius sprendžia pasitelkę partnerius – pardavimo tarpininkus ir pagalbininkus, kurie perima iš 

gamintojo įvairias su produkcijos pardavimu susijusias funkcijas. Prekių judėjimas nuo gamintojo prekybos 

įmonės link yra skirtingas ir tie skirtumai priklauso nuo įmonės dydžio ir jos veiklos mastų, gamybos šakos 

medžiagų imlumo, tačiau didelės reikšmės turi logistikos procesų naudojimas organizuojant produkcijos 

judėjimo procesą ir priimant atitinkamus sprendimus. 

 Paskirstymas – tai visuma veiksmų, kuriuos atlikus, prekė iš gamintojo tiesiogiai ar per tarpininkus 

perduodama galutiniam vartotojui. Paskirstymo logistikos tikslai ir uždaviniai: 

• Priartinti prekes prie vartotojo. Prekę gaminanti įmonė visada yra mažiau ar daugiau nutolusi nuo 

vartotojo. Todėl būtina pašalinti šį neatitikimą ir prekę priartinti prie pirkėjo.  

• Tinkamu kanalu pristatyti produkciją vartotojui. Produktai gali pasiekti vartotoją tiesiogiai iš 

gamintojo arba per tarpininkus.  

• Tinkamai įpakuoti produkciją. Pvz., kad prekės saugiai būtų saugiai nugabentos į reikiamą vietą, jos 

pakuojamos į dėžes.  

• Spręsti, ar būtinas sandėlių tinklas, jei reikalingas, tai koks, kiek ir kur. Vienų prekių gamyba yra 

sezoninė, o paklausa ir vartojimas nuolatinis. Kitos prekės gaminamos nuolat, o perkamos ir vartojamos tik tam 

tikru metu. Dėl šio neatitikimo reikia kaupti prekių atsargas, jas sandėliuoti.  

• Užtikrinti reikiamą aptarnavimo lygį.  

• Kontroliuoti, kaip prekės yra vežamos ir kt.  

Pagal Zinkevičiūtės, Vasiliausko (2013) atliktą įmonių logistikos sistemų ir gamybos  procesų 

vertinimą, logistika nėra tik transportavimas nuo vieno sandėlio durų iki kito. Yra daug veiklų bei darbų, 

vykdomų nuosekliai ar lygiagrečiai, tuo pat metu kuriant efektyvią logistikos sistemą. Pastebėtina, kad daugeliui 

gamybos įmonių būtina sukurti skirtingos konfigūracijos logistikos sistemas, kurios leistų teikti skirtingas 

paslaugas ar kurti skirtingus produktus. Logistiniame procese nuo gamintojo iki prekybos įmonės yra 

įgyvendinamos funkcijos, kurių bendras tikslas yra efektyvus logistikos sistemų ir logistikos procesų naudojimas 

prekių paskirstyme nuo gamintojo iki prekybos įmonės kurios tarpusavyje naudoja tokias subsistemas: 

Transportavimas. Tai viena iš svarbiausių logistikos veiklų – užtikrinti produktų judėjimą iš gamybos į 

vartojimo vietas. Transportavimas suteikia produkcijai vietos ir laiko vertę. Ši veikla apima transporto rūšies bei 
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priemonės pasirinkimą, maršruto nustatymą, konkretaus vežėjo parinkimą ir t. t. Transportavimo sąnaudos, 

palyginti su kitomis, dažnai yra didžiausios, todėl šiai veiklai turi būti skiriama itin daug dėmesio. 

Sandėliavimas ir saugojimas. Kuo ilgesnis laiko tarpas nuo produkto pagaminimo iki suvartojimo 

momento, tuo didesnis atsargų kiekis sukaupiamas. Gaminiai gali būti laikomi gamykloje ar už jos ribų 

esančiuose sandėliuose, kad, reikalui esant, juos būtų galima pateikti klientui kuo palankesnėmis sąlygomis. 

Sandėliavimas ir saugojimas yra veikla, susijusi su atsargoms laikyti ir išlaikyti reikalingos erdvės valdymu. 

Dažnai kyla klausimas: sandėlius pirkti ar nuomoti? Svarbūs yra ir sandėlių išdėstymas, patalpų suplanavimas, 

atsargų saugumas ir išlaikymas, saugumo bei personalo kvalifikacijos užtikrinimas. 

Informacijos apdorojimas ir tvarkymas. Verslo sėkmė ir konkurencinio pranašumo įgijimas labai 

priklauso nuo to, kaip įmonėje veikia komunikacijos sistema. Informaciniai ryšiai turi būti užmegzti tarp: 

a) įmonės, klientų, tiekėjų ir įvairių tarpininkų (išoriniai ryšiai); 

b) tarp įmonės padalinių (vidiniai ryšiai). 

Tikslus ir laiku informacijos pateikimas yra sėkmingo įmonės funkcionavimo konkurencinėje aplinkoje 

garantas. Kokia bebūtų įmonės komunikacijos sistema, svarbi informacija turi būti prieinama ir perduodama 

tiems, kuriems ją būtina žinoti. 

Užsakymų tvarkymas. Užsakymų tvarkymo procesas iš esmės susijęs su veiklų ir veiksmų valdymu, 

kad būtų patenkinti kliento išsakyti reikalavimai. 

Paklausos prognozavimas. Tiksliai žinoti, kiek gaminių reikės, yra svarbus įmonės veiklos aspektas. 

Būtina nustatyti tokį gaminių ar paslaugų kiekį, kurio klientai gali pageidauti, o įmonė pajėgi kokybiškai 

pagaminti. Prognozės gali lemti įmonės prekybos taškų išdėstymą, kainų politiką bei strategiją, gamybos 

pajėgumus. Remiantis prognozėmis, priimami sprendimai, susiję su atsargomis, sandėliavimu, transportavimu 

(žaliavų aprūpinimo bei produkcijos paskirstymo strategijos). 

Pakavimas. Iš esmės pakavimas atlieka dvi funkcijas: prekybos ir logistikos. Prekybinis pakavimas − tai 

gaminio pateikimas ir reklama (produktas pakuojamas taip, kad patrauktų pirkėją). Logistinis pakavimas 

pasireiškia kaip gaminio apsauga nuo kenksmingo išorės poveikio sandėliuojant ar transportuojant; kaip 

priemonė, mažinanti kai kurių logistikos veiklų sąnaudas ir nurodanti, kaip su įpakuotu produktu reikia elgtis. 

Gamintojai jaučia pastovų rinkos spaudimą optimizuoti resursus, sutrumpinti užsakymų įvykdymo 

terminus ir dirbti lanksčiau, reaguojant į paklausos pokyčius. Tai yra pokyčių varomoji jėga, priverčianti 

gamybos įmones iš naujo įvertinti logistikos valdymo procesus iki prekybos įmonių, siekdamos sumažinti 

kaštus, patenkinti kliento lūkesčius ir plėtoti gamybą. 

Logistikos procesai nuo prekybos įmonės iki vartotojo prekybos įmonėse. Didindami savo lūkesčius 

klientai tikisi plataus prekių ir paslaugų pasirinkimo, komplektacijos lankstumo, specialių nuolaidų, greito 

pristatymo, įvairių atsiskaitymo būdų ir gero aptarnavimo. Savo ruožtu įmonės ieško naujų pardavimo modelių ir 

pardavimo vadybininkams kelia aukštesnius pardavimo tikslus, vadybininkų darbas  tampa sudėtingesnis, jo 

apimtis neišvengiamai didėja. Siekiant sėkmingai spręsti šiuos pardavimo valdymo uždavinius, prekybos 

įmonėms reikia plačių galimybių sprendimo. Pagrindinė prekybos įmonių logistikos procesų veikla teikti 

vartotojui aukšto lygio logistines klientų aptarnavimo paslaugas ir prekes. Minalga (2005) prekių paskirstymas 

yra komplekso elementas, o klientų aptarnavimo lygis priklauso logistikos sričiai ir apibūdinamas taip: tai 

įmonės marketingo logistikos rezultatas, kurį apibūdina tiekimo terminai, jo patikimumas, lankstumas ir prekių 

pristatymo kokybė. Prekybos įmonė yra paskirstymo kanalo dalyvis kuris perteikia prekes vartotojui. Marketingo 

logistikos procesai sukuria didesnį vartotojų pasitenkinimą, o įmonės sustiprina savo pozicijas rinkoje. Prekių 

paskirstymas nuo prekybos įmonės iki vartotojo yra pagrindinė prekių tiekimo į rinką grandis. Vartotojo sąvoką  

trumpai ir aiškiai apibūdino Dikavičius ir Stoškus (2003): vartotojai - tai yra tie žmonės, kurie galutinai nustato 

įmonės darbo kokybę. Vartotojas yra gyvybiškai svarbus bet kuriai įmonei, kurios veikla yra orientuota į 

pardavimus. Rothenberger, Grewal ir Iyer (2008) atliko tyrimą, kurio metu paaiškėjo, kad vienas  iš pagrindinių 

faktorių klientų lojalumui išlaikyti yra klientų lūkesčius atitinkanti paslaugų kokybė. Pasak V. Tamulienė ir kt. 

(2000) mažmeninės prekybos įmonės, siekiančios įsigyti konkurencinį pranašumą ne kainų srityje, turėtų rimtai 

apgalvoti teikiamas paslaugas. Paslaugos mažmeninės prekybos įmonėse sukuria pridedamąją vertę materialioms 

prekėms, nes pastarosios tampa patrauklesnėmis dėl kartu teikiamų paslaugų. Mažmeninės prekybos įmonėse 

teikiamų paslaugų yra daug ir įvairių. Todėl jas reikėtų suklasifikuoti, suskirstyti. Yra nemažai prekių 

klasifikacijų bei klasifikacinių sistemų, tačiau paslaugų klasifikavimo, suskirstymo prekybos versle neteko 

aptikti. Manome, kad paslaugos mažmeninėse prekybos įmonėse galima skirstyti į grupes pagal įvairius 

požiūrius (V.Tamulienė ir kt.,2000):  
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 Paslaugos, teikiančios naudą pirkėjui: paslaugos lengvinančios prekių įsigijimą; paslaugos, teikiančios 

pirkėjui informaciją; paslaugos, lengvinančios prekių vartojimą; paslaugos, užtikrinančios techniškai 

sudėtingų prekių vartojimą; paslaugos, sumažinančios pirkėjo riziką, perkant prekę. 

 Paslaugos, palengvinančios pardavimą: paslaugos, tiesiogiai susijusios su prekėmis; paslaugos, 

susijusios su prekių pirkimo procesu; savarankiškos paslaugos. 

 Paslaugų teikimo laiką (V.Pranulis ir kt.,1999): paslaugos iki pardavimo, paslaugos po pardavimo, 

papildomos paslaugos. 

 Paslaugų kiekį. Paslaugų kiekį sąlygoja įvairūs mažmenininkų tipai. Paslaugų, teikiamų klientams, 

kiekis ir tipai priklauso nuo mažmeninės prekybos įmonės asortimento platumo ir gilumo, kainų lygio. 

 Marketingo logistikos sistemoje tikslinga išskirti keletą subsistemų: sandėlių, atsargų, prekių 

gabenimo, prekių laikymo (sandėliavimo), informacijos perdavimo. Zinkevičiūtė, Vasiliauskas  (2013) pagal 

atliktą įmonių logistikos vertinimą išskiria vartotojui pagrindinius logistikos procesų aptarnavimo aspektus: 

1. laikas – dažniausiai tai užsakymo įvykdymo ciklo laikas; 

2. patikimumas – garantuotas nepažeisto užsakymo pateikimas numatytu laiku; 

3. komunikacija – užsakymo priėmimo paprastumas ir atsakymas į užklausą; 

4. lankstumas – gebėjimas suvokti ir prisitaikyti prie kintančių vartotojų poreikių. 

Kaip jau buvo minėta paskirstant prekes ir teikiant paslaugas įmonės turi suteikti vartotojui pasitikėjimą 

ir užtarnautą lojalumą, kitu atveju nebus klientų nebus ir įmonės.  Minalga (2005) paskirstant rinkoje prekes, 

atsižvelgiant į naujus ir aukštesnius  klientų reikalavimus, būtina gerinti kliento logistinį aptarnavimą, tenkinant 

tokius klientų reikalavimus kaip: pristatymo trukmė, tiekimo lankstumas, medžiagų ir prekių srauto 

patikimumas. Klientų lojalumą laimi tik tos įmonės kurios atsižvelgia į kliento norus ir poreikius kuriuos ne 

visos įmonės gali patenkinti.  

Pagal Garalis, (2003) logistinių procesų  nuo prekybos įmonės link vartotojo novatoriškumas pasireiškia 

informacijos, transporto, sandėlių ūkio, atsargų, komercinės veiklos ir daugelio kitų sistemų tarpusavio ryšio 

koordinavimu ir integracija į bendrąją sistemą. Be to, pageidaujamą rezultatą siekiama gauti mažiausiomis laiko, 

išteklių, finansų sąnaudomis ir kartu turint tikslą - kuo geriau aptarnauti vartotoją . Klientų aptarnavimas - tai 

suteikiamos paslaugos, kuriomis siekiama pridėti pagrindinei įmonės prekei papildomos vertės, tai marketingo 

logistikos ašis, apie kurią turėtų suktis visi priimami sprendimai. Svarbu paminėti - klientų aptarnavimo 

elementai skaidomi smulkiau. Klientų aptarnavimas pagal Rekašiūtė-Balsienė, (2007) išskyrė ir aprašė šias 

klientų aptarnavimo elementų kategorijas:  

• Priešsandoriniai elementai reikalingi pradedant sandorį. Įsipareigojimų planavimo rezultatas 

garantuoja, kad vėliau sandoriai vyks sklandžiai ir bus atsižvelgiama į klientų poreikius. Pvz.: raštiškos klientų 

aptarnavimo sutartys; pasiekiamumas; organizacijos struktūra; sistemos lankstumas. 

• Sandoriniai elementai susieti su fizinio tiekimo aprūpinimu. Čia svarbūs visi aspektai, tiesiogiai 

lemiantys reikiamo produkto buvimą reikiamoje vietoje reikiamu laiku. Pvz.: užsakymo ciklo laikas; įrangos 

tinkamumas; užsakymo vykdymo tikslumas. 

• Posandoriniai elementai. Po sandorio klientas paprastai tikisi tolesnio aptarnavimo paslaugų iš tiekėjo. 

Jos reikalingos įsigyto produkto naudojimo problemoms išvengti. Pvz.: atsarginių dalių tiekimas; produkcijos 

priežiūra; klientų nusiskundimai, prekių grąžinimas. Prekybos įmonių klientų aptarnavimo ciklas analizuojamas 

penkiais aspektais (Murphy, Wood, 2004), būtent: užsakymų planavimo, išsiuntimo, apdorojimo, surinkimo, 

pristatymo. Pagrindinė aptarnavimo ciklo problema - sukurti efektyvią užsakymų aptarnavimo sistemą, kuri 

neleistų užsisakyti tos pačios prekės daugeliui klientų vienu metu čia galimi mažiausiai trys užsakymų 

kontroliavimo būdai: 

• pardavėjai patys skambina klientams, kad 

priimtų užsakymus; 

• įmonės prekybos atstovas skambina klientams 

1-2 kartus per mėnesį ir priima kliento užsakymus; 

• siūlomos nuolaidos tiems klientams, kurie 

pateikia savo užsakymus sutartą dieną.  

Pagal Murphy, Wood, (2004) sandėliavimas, transportavimas, užsakymų tvarkymas, klientų 

aptarnavimas, prekių platinimas ir jų atsargos - neatskiriama produktų pardavimo ir klientų aptarnavimo dalis.  

Klientų aptarnavimas - visuotinė ir svarbi besivystančių šalių problema C. Shahani-Denning  (2001). Iš 

tiesų yra du klientų lūkesčių lygiai: pageidautinas ir tinkamas (2 pav.). Pageidautinas lygis-tai kliento lūkesčiai. 

Tinkamas lygis atspindi tai, kas klientui priimtina. 
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2pav. Klientų lūkesčiai Šaltinis: Kindurys V. (2002). Paslaugą marketingas 

 

Iš  paveikslo matyti, kad tarp pageidautino ir tinkamo lygio įsiterpusi tolerancijos sritis. Šios srities ribose 

klientas aptarnavimą pripažįsta patenkinamu (Kindurys, 2002). Pavyzdžiui, klientas nori, kad jam būtų pristatytos 

prekės į namus per 2 val. (pageidautinas aptarnavimo lygis). Tačiau jis yra pasirengęs laukti namuose prekių 3 val. 

(tinkamas aptarnavimo lygis). Vadinasi, jei kliento aptarnavimas trunka nuo 2 iki 3 vai., tai netraktuojama kaip 

netinkamas aptarnavimas (tolerancijos sritis). Šiame etape jau galima kalbėti apie vartotojo pasitenkinimą.  

Pasak Kothler, Armstrong, Saunders, Wong, (2003) klientų lūkesčiai pasireiškia per klientų 

pasitenkinimą gautomis paslaugomis ir prekėmis tarp to, ko vartotojas tikėjosi, ir to, ką jis gavo. Jei produkto 

savybės neatitinka kliento lūkesčių, tuomet pirkėjas nepatenkintas. Jei savybės atitinka lūkesčius, pirkėjas lieka 

patenkintas. Jei savybės pranoksta pirkėjo lūkesčius, tuomet klientas sužavėtas. Jeigu kaina ir kokybė yra 

apytiksliai vienodos, tuomet prekės pateikimo greitis gali būti tas veiksnys, kuris lems vartotojų pasirinkimą 

(Garalis, 2001).  

Žemės ūkio technikos prekybos įmonės kaip ir bet kurios kitos prekybos įmonės pagrindinis tikslas 

identifikuoti klientų aptarnavimo būdus taip, kad konkurentai negalėtų jų imituoti ir taip įgyti neginčijamą 

pranašumą prieš klientus.  3pav. pateikti būdai padidinti išvystytą logistikos procesą link vartotojo Cristopher, 

Peck, (2003). Pagal Edward Frazelle (2002) sukurtą metodą, logistikos procesai prekybos įmonėje apima 4 

kryptis: kokybę, reakcijos laiką, kainą, produktyvumą. 

 
3pav. Logistikos teikiama vertė vartotojui Šaltinis: Cristopher M., Peck H. (2003) Marketing logistics 

 

Kaip matyti iš  paveikslo, aptarnaujant klientus svarbiausias kliento lūkesčių patenkinimas  prekių 

tiekimas laiku, trumpesnis jų pristatymo laikas ir lankstus reagavimas Anot M. Cristopher, H. Peek (2003) 

logistikos ir marketingo strategijų sujungimas turi būti valdomas ir kuriamas vertės vartotojui pagrindu. 

Marketingo logistikos procesai pasireiškia klientų požiūriu, - kokybė, greitis (laikas) ir patikimumas. Palšaitis, 

(2003) nuo šių išvardytų logistikos procesų įmonėje link vartotojo priklauso kliento vertės suvokimas.  

Teorinis logistikos procesų optimizavimo/kuriamos vertės žemės ūkio technikos prekybos įmonėse 

modelis. Išanalizavus mokslinę literatūrą buvo sukurtas logistikos procesų įmonėje įvertinimo modelis 

orientuotas į vartotoją suvokiamos paslaugų kokybės įvertinimas tarp laukiamos  ir patirtos kokybės. Vartotojas, 

apibūdindamas paslaugų kokybę, ją vertina pasitelkęs tam tikrus kriterijus, kurių yra labai daug, nes kiekvienas 

vartotojas turi savus vertinimo kriterijus ir individualiai suteikia tiems kriterijams svarbą (4pav.). 

Išanalizavus logistikos procesus nuo gamintojo iki vartotojo prekybos įmonių eigoje buvo nustatytas 

gamintojo, prekybininko ir vartotojo tarpusavio santykis su planavimu, organizavimu ir kontrole. Visi šie 

procesai ir logistikos grandinės nariai tarpusavyje yra susiję ir vienas kitą papildo.  

Planavimo procese gamintojas stebėdamas vienų ar kitų prekių paklausos pokyčius organizuoja tolesnę 

gamybos eigą, plėtrą ir paskirstymą atsižvelgdamas į vartotojų poreikius.  

 

 

Pageidautinos paslaugos

Tolerancijos sritis

Tinkamos paslaugos

Tiekimas laiku

Trumpesnis 
paruošimo laikias

Apčiuopiama 
nauda

Vartotojo 
pasitenkinimas

Lankstus reagavimas
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4pav. Teorinis logistikos procesų optimizavimo/kuriamos vertės žemės ūkio technikos prekybos įmonėse 

modelis. 

 

Organizavimo procese svarbiausias aspektas prekių tiekimas į rinką per paslaugas pasirinkus tinkamą 

realizavimo tarpininką yra nustatomi atitinkami aptarnavimo elementai kuriais nustatomi vartotojų lūkesčiai 

Organizavimas vyksta kai prekės pristatomos klientui iš taško A į tašką B. Vertė klientui suteikiama, kai prekė 

yra pristatomas laiku, visa, nesugadinta, kitaip sakant, tai pagrindiniai rodikliai, kuriais apibūdinamas 

kokybiškos paslaugos suteikimas.  

Kontrolės procese esminis faktorius yra vartotojas kuis vertina jam parduotų prekių ir suteiktų paslaugų 

kokybę kurią perteikia patirtu pasitenkinimu gaunama produkto ir paslaugos verte. Kontrolės procese įmonės 

sužino ko vartotojas nori ir ką jis gauna.  

Paveiksle matyti, kad tikslingas ir efektyvus logistinių procesų gerinimas vyksta per klientų 

aptarnavimą, prekybos įmonėje. Logistinių operacijų išdėstymas linijiniu principu gamintojas – prekybos įmonė 

– vartotojas į logistinę grandinę leidžia analizuoti ir numatyti kiekvienos grandies procesus. Visos prekių 

judėjimo grandys gamintojas, prekybos įmonė ir vartotojas yra tarpusavyje susiję vieningoje logistinėje procesų 

sistemoje. Matyti, kad prekybos įmonių veiklos efektyvumą galima vertinti ne tik suteikiamos paslaugos 

kokybės atžvilgiu, bet ir pagal laiko, patikimumo bei reakcijos laiko ir lankstumo kriterijus.  

 

Išvados 

 

1. Apibendrinus nagrinėtos literatūros duomenis ir remiantis mokslininkų tyrimais galima teigti, kad 

logistika tai įmonių veiklos procesas, apimantis pagrindinius prekių paskirstymo kanalus nuo gamintojų iki 

vartotojų, įskaitant visą žaliavų, nebaigtos gamybos, prekių, paslaugų racionalaus judėjimo srautų ir saugojimo 

planavimą, diegimą, kontrolę, kartu ir su tuo susijusią informaciją. Logistikos požiūriu pardavėjas, pervežėjas ir 

pirkėjas yra linijiniu principu susiję logistikos grandys (elementai), turinčios savo lokalinį tikslą. Kiekvienoje 

grandyje reikalingos tam tikros logistines operacijos: gauti ir apdoroti informaciją apie užsakymą, sandėliuose 

paruošti reikalingą gatavos produkcijos kiekį pervežimui, pakrauti, pervežti, iškrauti, priimti, apiforminti 

dokumentus, atsiskaityti už pervežimą ir kitas operacijas, perduoti nuosavybės teises pirkėjui.  

2. Logistikos sistemos, nuo gamintojo link vartotojo, efektyvumą rodo gauto rezultato (efekto) santykis su 

jo gavimo sąnaudomis. Prekių srauto judėjimo galutinis rezultatas (efektas) yra reikiamo produkcijos kiekio 

pristatymas vartotojui pagal jo pageidavimą (laiko, vietos atžvilgiu). Prekių judėjimas nuo gamintojo prekybos 

įmonės link yra skirtingas ir tie skirtumai priklauso nuo įmonės dydžio ir jos veiklos mastų, gamybos šakos 
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medžiagų imlumo, tačiau didelės reikšmės turi logistikos procesų naudojimas organizuojant produkcijos 

judėjimo procesą ir priimant atitinkamus sprendimus. 

3. Logistikos ir marketingo procesų sujungimas sukurtame modelyje valdomas ir kuriamas vartotojo vertės 

ir klientų aptarnavimo pagrindu.  Siekiant, kad vertės siūlymas, t. y. klientų aptarnavimo būdas, taptų 

pranašesnis konkuruojant su kitomis įmonėmis, būtina atsižvelgti į klientų nuomonę. Pats modelio pagrindas 

parodo santykius tarp gamintojo – prekybos įmonės – vartotojo ir planavimo – organizavimo – kontrolės. 

 

Literatūra 

 

1. Minalga, R. (2010). Logistika versle. Vilnius 

2. Paulauskas, V., 2005, Logistika: monografija. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. 

3. I. Beniušienė, J. Stankevičienė. 2007. Logistikos vaidmuo tiekimo grandinėje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 

perspektyvos 1(8) 24-29. 

4. Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S., Virvilaitė, R. (2000). Marketingas. Vilnius: The Baltic Press. 

5. Bischof, Klaus D. ; Meister, H. ; Pyell, G. ; Roj, G. ; Stadler, Uwe ; Wagner, G. Vilnius : Presvika, 2002. 360 p. 

6. Antony Paulraj1 andInjazz J. Chen2. Strategic Buyer–Supplier Relationships, Information Technology and 

External Logistics Integration. Article first published online: 6 APR 2007. Journal of supply chain management. 

7. Braškienė, L. (2009). Logistika. Pagrindinis kursas. Paskaitų konspektas. Vilnius.  

8. Popluga, D., Radžele-Šulce, A. (2008). Role of Logistics for the Development of Latvia„s Meat Sector / Social 

Research. 2008. Nr. 4 (14), 95–103. 

9. Minalga, R., 2005, Logistikos ir marketingo ryšys paskirstant prekes. Jurisprudencija, 2005, t. 73(65); 63–69. 

[interaktyvus]. [žiūrėta 2016 m. kovo 6 d.]. Prieiga per internetą: 

<https://www.mruni.eu/upload/iblock/e6e/008_minalga.pdf >. 

10. ZINKEVIČIŪTĖ, V.; VASILIAUSKAS, A.V. 2013. Gamybos logistika. Gamybos vadyba. Klaipėda: VŠĮ 

Socialinių mokslų kolegija. 

11. . Dikavičius, V., Stoškus, S. (2003). Visuotines kokybės vadyba. Kaunas: Technologija. 

12. Rothenberger, S., Grewal, D., Iyer, G.R. (2008). Understanding the Role of Complaint Handling on Consumer 

Loyalty in Servines //Journal of Relationship Marketing, No. ///  

13. Marketingas (1999) /Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius, S ir kt. Vilnius. 

14. Garalis, A., 2003, Logistika: bendrieji pagrindai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 

15. Rekašiūtė-Balsienė R. (2007). Organizacijos kultūra ir jos svarba. Personalo valdymas. Verslo žinios. 

Konsultacijos vadovui. Vilnius: Verslo žinios. P.1-29. 

 
LOGISTICS PROCESSES FOR AGRICULTURAL MACHINERY TRADING COMPANIES 

THEORETICAL ASPECTS 

 

Valdas Urbonas 

 

Summary 

 

One of the main agricultural machinery sales company logistics objectives is to immediately improve their 

performance, to fully increase its efficiency and ensure customer loyalty. Agricultural machinery trading company in order to 

reach their operating efficiency to adapt to the constantly changing market conditions, evaluate them and meet their business 

advantage in a competitive market. he article deals with the most important logistics processes The effect of agricultural 

machinery sales company performance. Available in logistics system performance indicators, the direct and indirect impact 

on the system of company profitability results. Here are the agricultural machinery trade companies providing logistical 

services and their treatment in the theoretical logistics processes based on the value creation of agricultural machinery trade 

enterprises model. The article justifies the necessity to include logistics and processes in enterprises, as an important 

component of this activity allows to increase the overall efficiency of enterprises and competitiveness.  

The article aims - logistics distinguish the essential time, customer service, value aspects of the establishment of 

trading companies logistics processes of value creation model. 

Objectives: 

1. Analyze the trading company locating in the logistics chain. 

2. Reveal the logistics processes from the producer to the trading company and from there to the user. 

3. Create a theoretical logistics processes based on value creation in companies trading model. 

Research methods: analysis of scientific literature, comparative method, graphical representation of the research 

methods, synthesis, based on the work of special literature, scientific publications, online information  

Keywords: Logistics, logistics object, logistic system, logistic challenge, logistics management, logistics 

processes, distribution, consumer. 
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DRAUDIMO PASLAUGŲ PARDAVIMO KANALŲ VALDYMO 

PROCESŲ TEORINIAI ASPEKTAI 

 

Nerijus Zinevičius 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Rinkoms tampant vis globalesnėmis, vykstant modernizacijos ir technologinės pažangos procesams, 

sparčiai augant ir plečiantis ne tik prekių, bet ir paslaugų vartojimui, aštrėja konkurencija tarp įmonių, didėja 

naujų rinkos dalyvių skaičius, keičiasi vartotojų lūkesčiai ir preferencijos, įmonėms tampa vis sudėtingiau 

išsilaikyti ir konkuruoti rinkoje.  

Draudimo įmonės, siekdamos vystyti pelningą ir efektyvią draudimo veiklą, įgyti konkurencinių 

pranašumų, užimti stiprias rinkos pozicijas turi ne tik siekti pritraukti didesnį skaičių naujų draudimo paslaugų 

vartotojų, bet ir stengtis kiek įmanoma geriau ir efektyviau patenkinti esamų klientų lūkesčius, taip plečiant 

lojalių klientų bazę ir didinant potencialių draudimo paslaugų vartotojų skaičių.  

Siekiant veiklos efektyvumo gerinimo, draudimo įmonės turi ne tik siūlyti platų paslaugų asortimentą, 

galintį patenkinti net įnoringiausio kliento poreikius, tačiau siūlomos draudimo paslaugos turi pasižymėti 

unikalumu bei išskirtinumu, lyginant su konkurentais. Unikalius pasiūlymus, galinčius geriau patenkinti 

vartotojų poreikius, klientams galima teikti ne tik  siūlant unikalias ir išskirtines paslaugas – konkurencinį 

pranašumą galima įgyti didinant draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų efektyvumą, vystant ir 

plėtojant esamus bei kuriant naujus, šiandieninio verslo aplinką ir pasikeitusias vartotojų preferencijas 

atitinkančius, draudimo paslaugų pardavimo kanalus.  

Technologinės pažangos ir modernaus gyvenimo būdo sąlygoti vartotojų poreikių pokyčiai turi svarbią 

reikšmę draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų vystymui ir plėtrai. Dėl šios priežasties 

draudimo įmonėms iškyla būtinumas didelį dėmesį skirti draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų 

tobulinimui. 

Tyrimo tikslas – atlikus draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo mokslinės literatūros analizę, 

suformuoti teorinį draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų modelį.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibendrinti draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo ypatumus. 

2. Nustatyti draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesus įtakojančius veiksnius. 

3. Išanalizuoti draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo etapus ir juose atliekamus 

procesus.  

4. Suformuoti teorinį draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų modelį. 

Tyrimo objektas - draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesai. 

Siekiant atsakyti į iškeltą tyrimo tikslą naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė 

mokslinės literatūros analizė, palyginimas, apibendrinimas, modeliavimas.  

 

Rezultatai 

 

Atlikus mokslinės literatūros analizę nustatyta, kad draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo 

procesai yra tiesiogiai susiję su įmonių strateginiais tikslais, kuriais siekiama plečiant klientų bazę ir mažinant su 

veikla susijusias sąnaudas didinti įmonės pajamas. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesai yra 

orientuoti į įmonės ilgalaikio našumo didinimą, tačiau norint sėkmingai įgyvendinti šį tikslą draudimo įmonės 

turi ne tik gebėti pasirinkti tinkamiausius draudimo paslaugų pardavimo kanalus, bet ir tinkamai valdyti su 

draudimo paslaugų pardavimo kanalais susijusius procesus. 

Veiksniai, darantys įtaką draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesams. Draudimo 

paslaugų pardavimo kanalų valdymas apima draudimo paslaugų pardavimo grandinės planavimo, koordinavimo 

ir kontrolės procesus, kuriais draudimo įmonės siekia ilgalaikio našumo didinimo. Draudimo įmonės ilgalaikio 

našumo didinimas sietinas su efektyviu draudimo paslaugų pardavimo kanalų procesų valdymu, kuris tradiciškai 
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buvo orientuotas į įmonės veiklos efektyvumo didinimą ir išlaidų mažinimą. Tačiau pastaruoju metu pastebima 

tendencija, jog draudimo įmonės ilgalaikio našumo didinimo siekia ne tik tradiciniais būdais – remiantis Boon, 

Pongparanat (2011) atliktu draudimo paslaugų pardavimo grandinės valdymo procesų tyrimu, draudimo įmonės, 

reaguodamos į besikeičiančią verslo aplinką, ilgalaikio našumo didinimo vis dažniau siekia per geresnį vartotojų 

aptarnavimą. Todėl galima teigti, kad draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesai turėtų būti siejami 

su vartotojų aptarnavimo efektyvumu.  

Boon, Pongparanat (2011) nurodo, kad vartotojų aptarnavimo efektyvumas glaudžiai susijęs su  

draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų tikslu – didinant draudimo paslaugų teikėjo atsaką 

pasiūlyti geresnį klientų aptarnavimą. Šiuo tikslu draudimo įmonės dažniausiai siekia draudimo paslaugas 

vartotojui parduoti tiesiogiai, nesinaudojant distributorių ar logistikos partnerių paslaugomis.  

Veiksniai, darantys įtaką draudimo paslaugų pardavimo kanalo pasirinkimui. Kaip buvo minėta, 

draudimo įmonės, norėdamos kuo geriau aptarnauti klientus, siekia kuo daugiau draudimo paslaugų parduoti 

tiesiogiai, be tarpininkų. Šiuo atveju draudimo įmonės teikiamas draudimo paslaugas vartotojams parduoda per 

samdomus darbuotojus. Remiantis Kindurio (2002) tiesioginių draudimo paslaugų pardavimo kanalų analize, 

draudimo įmonės, paslaugas parduodamos tiesiogiai vartotojams, turi galimybę rinktis keletą tiesioginių 

draudimo paslaugų pardavimo kanalų alternatyvų ir draudimo paslaugas parduoti naudojant tiesioginį paštą, 

prospektus, draudimo įmonės pardavimo personalą, nepriklausomus arba išskirtinius agentus bei asociacijas. 

Tačiau dažnu atveju, siekiant didesnės klientų aprėpties, draudimo įmonės savo paslaugas vartotojams parduoda 

netiesiogiai, naudodamosi tarpininkų paslaugomis. Pagal Boop (2015) apibendrintus  netiesioginių draudimo 

paslaugų pardavimo kanalus, draudimo įmonės, parduodamos draudimo paslaugas vartotojams, gali rinktis 

keletą netiesioginių draudimo paslaugų pardavimo alternatyvų ir pasinaudoti draudimo brokerių, ne visą darbo 

dieną dirbančių profesionalių agentų arba agentų, teikiančių draudimo paslaugas draudėjo namuose, 

paslaugomis.  

Draudimo įmonės, siekdamos ilgalaikio našumo didinimo, ilgą laiką rėmėsi veiklos efektyvumo 

didinimo ir išlaidų mažinimo principais bei draudimo paslaugas vartotojams siūlė naudodamosi tiesioginiais ir 

netiesioginiais, dar vadinamais tradiciniais, draudimo paslaugų pardavimo kanalais. Tačiau keičiantis ir 

modernėjant verslo aplinkai pokyčiai neišvengiamai palietė ir draudimo paslaugų pardavimų sritį – be to, kad 

draudimo įmonės draudimo paslaugų pardavimo kanalus nukreipė į geresnį vartotojų aptarnavimą, to pasekoje 

susiformavo alternatyvieji, dar vadinami moderniaisiais, draudimo paslaugų pardavimo kanalais. Pagal Bashir ir 

kt. (2014) atliktą alternatyviųjų draudimo paslaugų pardavimo kanalų kritinį vertinimą, alternatyviaisiais 

draudimo paslaugų pardavimo kanalais draudimo įmonės savo paslaugas vartotojams parduoda tiesiogiai, o 

draudimo paslaugų pardavimui gali rinktis keletą alternatyviųjų draudimo paslaugų pardavimo kanalų ir 

draudimo paslaugas vartotojams parduoti pasitelkiant internetą, elektroninį paštą, telemarketingą bei savitarną. 

Boon, Pongparanat (2011) tyrimas atskleidė, jog  kad ir kokį draudimo paslaugų pardavimo kanalą – tradicinį ar 

modernųjį -  draudimo įmonė pasirinktų, visais atvejais ji turi įvertinti, kad kiekvienas draudimo paslaugų 

pardavimo kanalas parodo  tarpusavio sąveiką tarp organizacijos ir jos vartotojų.  

Kaip buvo minėta, šiandieninėje verslo aplinkoje veikiančių draudimo įmonių draudimo paslaugų 

pardavimo kanalo pasirinkimas yra  nukreiptas į geresnį vartotojų aptarnavimą, tačiau Panda (2007) pardavimo 

kanalų valdymo procesų tyrimu nustatė, kad įmonėms, siekiant vartotojų aptarnavimo efektyvumo, neužtenka 

vien tik tinkamai pasirinkti anksčiau apibendrintas tradicinių ir moderniųjų draudimo paslaugų pardavimo kanalų 

alternatyvas – ne mažiau svarbūs draudimo įmonės priimami sprendimai, susiję su draudimo paslaugų 

pardavimo kanalo struktūra, kurios pasirinkimui didžiausią reikšmę turi vartotojų pirkimo įpročiai. Nors 

draudimo įmonės, siekdamos geresnio vartotojų aptarnavimo, gali kuri naujus ar modifikuoti egzistuojančius 

draudimo paslaugų pardavimo kanalus, tačiau remiantis autorės atliktu tyrimu, dažniausiai draudimo įmonės, 

parduodamos draudimo paslaugas vartotojams, naudoja jau veikiančius draudimo paslaugų pardavimo kanalus – 

taip yra todėl, kad šie pardavimo kanalai  reikalauja mažiausiai išlaidų, yra gerai išvystyti, nekelia abejonių dėl 

savo veiksmingumo bei yra pritaikyti prie vartotojų poreikių patenkinimo.  

Draudimo paslaugų pardavimo kanalo pasirinkimui įtakos turi daugybė veiksnių, tačiau Rezvani ir kt. 

(2011) atliktu draudimo paslaugų pardavimo kanalų optimizavimo galimybių tyrimu atskleidė, kad svarbiausi 

kintamieji, įtakojantys draudimo įmonės paslaugų pardavimo kanalo pasirinkimą yra vartotojų poreikiai, 

paslaugos savybės, paslaugos teikėjo tikslai ir galimybės. Būtent nuo visų šių veiksnių priklauso, draudimo 

paslaugų pardavimo kanalo efektyvumas konkrečioje situacijoje. Pažymėtina, kad draudimo paslaugų pardavimo 
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kanalo pasirinkimo efektyvumas priklauso nuo konkrečios situacijos – kas efektyvu vienoje situacijoje, gali būti 

visiškai netinkama esant kitokio pobūdžio situacijai, todėl atsižvelgiant į tai draudimo įmonės, parduodamos tas 

pačias draudimo paslaugas tam pačiam rinkos segmentui, gali naudoti ne vieną, o keletą skirtingų draudimo 

paslaugų pardavimo kanalų. 

Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų įgyvendinimas. Draudimo paslaugų 

pardavimo kanalų efektyvumui didelę reikšmę turi ne tik tinkamai pasirinkti draudimo paslaugų pardavimo 

kanalai – ne mažiau svarbu užtikrinti tinkamą draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų 

įgyvendinimą, kuriais draudimo įmonės siekia kuo efektyvesniais būdais patenkinti vartotojų poreikius. 

Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesai apima draudimo paslaugų pardavimo grandinės 

planavimą, koordinavimą ir kontrolę bei yra susiję su draudimo įmonės paslaugų, informacijos ir finansinių 

srautų koordinavimu, integravimu ir kontrole, tiek organizacijos viduje, tiek tarp organizacijos partnerių. Kaip 

buvo minėta, draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesais siekiama padidinti paslaugų teikėjo 

atsaką ir pasiūlyti geresnį klientų aptarnavimą (Boon, Pongparanat, 2011). Šis tikslas įgyvendinamas per 

draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesus, kurie atliekami keletu etapų - planuojant, 

organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant su pardavimais susijusias veiklas.  

Pagal Kurbel (2013) atliktą įmonių pardavimo kanalų planavimo ir valdymo analizę, pirmajame - 

draudimo paslaugų pardavimo kanalų planavimo proceso etape atliekamos veiklos, susijusios su draudimo 

įmonės tikslų formulavimu bei šių tikslų įgyvendinimui tinkamos eigos nustatymu. Pažymėtina, kad draudimo 

paslaugų pardavimo kanalų planavimo procese taip pat formuojama draudimo įmonės pardavimo kanalų 

nustatymo, rėmimo, atitinkamo kiekio ir laiko pasirinkimo, paslaugų teikimo politika bei nustatomos ribos, 

kuriose vyks paslaugų pardavimai. Autoriaus teigimu, antrajame - draudimo paslaugų pardavimo kanalų 

organizavimo proceso etape atliekamos visos įmonės veiklos, susijusios su tinkamu draudimo paslaugų 

pardavimo kanalo  funkcionavimu ir apima veiklas, susijusias su užsakymo įvykdymo sprendimais.  Trečiojo - 

draudimo paslaugų pardavimo kanalų koordinavimo proceso etapo funkcija apima draudimo įmonės taikomus 

valdymo metodus, kuriais, siekiant užsibrėžtų tikslų, sutelkiamos žmonių grupės ir skatinamos vykdyti tam 

tikrus veiksmus bei tų veiksmų koordinavimas. Paskutiniajame - draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo 

proceso etape vykdoma draudimo paslaugų pardavimo kanalų kontrolė, kurios metu užtikrinama, kad reali veikla 

atitiktų planuotą. Pagal Zinkevičiūtės, Vasiliausko (2013) atliktą įmonių logistikos ir gamybos vadybos procesų 

vertinimą, kontrolės metu sužinoma, kaip įmonėje vykdomos užduotys, kokių esama kliūčių ar sunkumų – 

atsižvelgiant į tai, draudimo įmonės, siekdamos užtikrinti, kad reikiamam pirkėjui reikiamu laiku būtų 

pateikiama reikiama paslauga patiriant kuo mažesnes sąnaudas, kontrolę turi vykdyti per visą draudimo paslaugų 

pardavimo kanalų valdymo procesą tam, kad būtų galima gauti informacijos apie užduočių vykdymą kuo 

anksčiau ir kilus sunkumams būtų galima laiku imtis reikiamų priemonių. 

Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų modeliavimas draudimo įmonės 

veikloje. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą galima sudaryti schemą (1 pav.), kurioje atsispindi draudimo paslaugų 

pardavimo kanalų valdymo procesų etapai ir juose įgyvendinamos draudimo įmonės veiklos:  
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1 pav. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų teorinis modelis 

 

Nagrinėta mokslinė literatūra parodė, kad draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesai yra 

įgyvendinami keturiais etapais ir yra nukreipti į vartotojų poreikių patenkinimą: 

1. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų planavimo proceso etape atlikus draudimo įmonės 

situacijos analizę – įvertinus turimus išteklius, siūlomų paslaugų pobūdį, siekiamus tikslus ir vartotojų poreikius 

- formuojama draudimo įmonės pardavimo kanalų nustatymo politika bei apibrėžiamos ribos, kuriose vyks 

draudimo paslaugų pardavimai. 

2. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų organizavimo  proceso etape pagal planavimo  etape 

atliktos  draudimo įmonės situacijos analizės rezultatus pasirenkami draudimo paslaugų pardavimo paskirstymo 

kanalai bei atliekamos veiklos, susijusios su tinkamu draudimo paslaugų pardavimo kanalo funkcionavimu.  

3. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų koordinavimo  proceso etape atliekamas naudojamų 

draudimo paslaugų pardavimo kanalų efektyvumo vertinimas bei koordinuojamos su siekiamais tikslais 

susijusios draudimo įmonės veiklos.  

4. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų kontrolės  proceso etape vykdoma draudimo paslaugų 

pardavimo kanalų kontrolė, kuria siekiama nustatyti draudimo įmonės gebėjimą pasiekti užsibrėžtus tikslus bei 

įvertinti vartotojų poreikių patenkinimo efektyvumą esamais draudimo paslaugų pardavimo kanalais ir 

atsižvelgiant į tai reaguoti ir priimti atitinkamus sprendimus. 

Apibendrinant šiuos teiginius galima daryti išvadą, kad visi nagrinėti draudimo paslaugų pardavimo 

kanalų valdymo procesų etapai yra labai svarbūs draudimo įmonei siekiant padidinti ilgalaikį našumą per geresnį 

vartotojų poreikių patenkinimą naudojamais draudimo paslaugų pardavimo kanalais, tačiau kaip patį svarbiausią 

draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo proceso etapą galimą išskirti draudimo paslaugų pardavimo 

kanalų kontrolę – kontrolės funkcija turi būti įgyvendinama visais draudimo paslaugų pardavimo kanalų 

valdymo etapais, nes būtent nuo kontrolės funkcijos vykdymo priklauso visų kitų draudimo paslaugų pardavimo 

kanalų valdymo procesų sėkmė ir įmonės sugebėjimas realia veikla pasiekti planuotų tikslų. 

 

Išvados 

1. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymas apima draudimo paslaugų pardavimo grandinės 

planavimo, koordinavimo ir kontrolės procesus, kuriais siekiama ilgalaikio našumo didinimo per efektyvesnį 

draudimo paslaugų pardavimo kanalų procesų valdymą, orientuotą į geresnį vartotojų aptarnavimą.  

2. Draudimo paslaugų pardavimo valdymo procesams daro įtaką tokie veiksniai, kaip: vartotojų poreikiai, 

paslaugos savybės, paslaugos teikėjo tikslai ir galimybės, nuo kurių priklauso ne tik draudimo paslaugų 

pardavimo kanalo pasirinkimas, bet ir draudimo paslaugų pardavimo kanalo struktūra. 
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3. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesai įgyvendinami per keturis etapus: planuojant, 

organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant draudimo įmonės paslaugų, informacijos ir finansinius  srautus 

tiek organizacijos viduje, tiek tarp organizacijos partnerių. Planavimo etape procesai apima  tikslų formulavimą 

bei šių tikslų įgyvendinimui tinkamos eigos nustatymą. Organizavimo etape procesai apima su tinkamu 

draudimo paslaugų pardavimo kanalo  funkcionavimo užtikrinimu susijusių veiklų nustatymą ir šių veiklų 

įgyvendinimo numatymą. Koordinavimo etape procesai apima valdymo metodų ir veiksmų, kuriais siekiama 

numatytų tikslų, vykdymą ir koordinavimą. Kontrolės etape procesai apima įvykdytų užduočių ir atliktos veiklos 

kontrolę ir  grįžtamojo ryšio palaikymą.  

4. Draudimo paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų teoriniame modelyje atsispindi draudimo 

paslaugų pardavimo kanalų valdymo procesų etapai ir kiekviename jų draudimo įmonės atliekamos veiklos. 

Modelis sudarytas iš keturių blokų, kurių kiekvienas apima  skirtingus draudimo paslaugų pardavimo kanalų 

valdymo proceso etapus – planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę – bei parodo, kokiame etape, 

kokios draudimo įmonės veiklos turi būti atliekamos siekiant ilgalaikio našumo didinimo. 
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Summary 

 

The Theoretical Aspects of Insurance Services Selling Channels Management Processes 

 

The technological development and modern lifestyle determined the changes of consumer needs and all of this had 

an important significance in insurance services selling channels management processes and its development. For this reason, 

there is necessary for insurance companies to give a high priority to the insurance services selling channels management 

processes and its improvement.  

The purpose of the research – to analyze the scientific literature of insurance services selling channels management 

and to formulate the theoretical model of insurance services selling channels management processes.  

The objectives of this paper are: 

1. To summarize the peculiarity of insurance services selling channels management.  

2. To determine the factors influenced the processes of insurance services selling channels management. 

3. To analyze the stages of insurance services selling channels management and the performing processes in these 

stages. 

4. To formulate the theoretical model of insurance services selling channels management processes. 

In order to answer to the purpose of the research there were used the general scientific research methods: the 

systematic analysis, comparison, generalization of scientific literature, modeling.   

By the examination of the scientific literature there were composed the theoretical model of the insurance services 

selling channels management processes in which is described the main stages of the insurance services selling channels 

management processes and implemented activities in these stages. It follows that the most important stage of the insurance 

services selling channels management processes is control function because the capabilities to achieve essential objectives of 

insurance companies and the success of the other insurance services selling channels management processes  depends on the 

control function. 
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IVUANA“ INOVACIJŲ 

DIEGIMAS 
 

Eglė Bagotyrienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Inovacijų formavimas ir įgyvendinimas turi būti nuolatinis ir dinamiškas procesas. Inovatyvi įmonė yra ta, 

kuri nesustoja vietoje ir toliau ieško galimybių, ką reikėtų atnaujinti ateityje. Pagrindiniai inovacinės įmonės 

bruožai: orientacija į pokyčius, nuolatiniai informaciniai kanalai, komandinis darbas, decentralizacija, rizika, 

biurokratizmo ir formalumų nepaisymas, iniciatyvumo skatinimas. 

UAB “IVUANA” įregistruota 1994 m. rugsėjo mėn. 05 d. AB 94-898, Kauno m. valdybos Rejestro 

tvarkytojos įsakymu Nr.514, buveinė  Europos pr. 50,  LT-46366 Kaunas. Įmonė yra nuolatos inovacijas 

diegianti organizacija. 

UAB “IVUANA” įregistruota 1994 m. rugsėjo mėn. 05 d. AB 94-898, Kauno m. valdybos Rejestro 

tvarkytojos įsakymu Nr.514, buveinė  Europos pr. 50,  LT-46366 Kaunas. Įmonė yra nuolatos inovacijas 

diegianti organizacija. 

Tyrimo tikslas – apibendrinus įdiegtas inovacijas atskleisti UAB „Ivuana“ įmonės veiklos 

inovatyvumą. 

Tyrimo objektas – UAB „Ivuana“ inovacijos. 

Tyrimo uždaviniai: 

 Įvertinti organizacijos tinkamumą inovacijoms; 

 Išanalizuoti inovacijų diegimą įmonėje; 

 Sudaryti inovacijų planą 3 metams; 

 Įvertinti inovacijų diegimo efektyvumą. 

Tyrimo metodai: 

1. Įmonės pateiktų duomenų analizė; 

2. Internetinių, knygų, straipsnių ir kitų šaltinių analizė. 

Rezultatai 

 

Inovacijos – tai sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas, pateikiant rinkai 

naujus arba tobulinant jau esamus produktus ir procesus. Jei per prognozuojamąjį laikotarpį ūkio subjektas 

sukuria produktą, paslaugą arba valdymo procesą, technologiniu požiūriu naują arba iš esmės pagerintą, 

palyginti su naujausiais tos srities produktais, tuomet galima teigti, kad projektas ir ūkio subjektas yra 

inovatyvus.  

Inovacija yra labai plati sąvoka, todėl literatūroje galima aptikti įvairių inovacijų klasifikacijų. Inovacijos 

klasifikuojamos remiantis įvairiais požymiais. Šiame darbe neapibūdinsime visų šių klasifikacijų, svarbiausia, 

kad inovacijų rūšių yra labai daug ir į jas reikia žvelgti kompleksiškai kaip į sistemą.  

Remdamiesi Lundvall B. A. inovacijos apibrėžimu, pagal sritis, kuriose yra įgyvendinami pokyčiai, 

pateikiama inovacijų klasifikacija, kurioje yra išskiriamos 4 inovacijų rūšys: produkto, proceso, organizacinė ir 

rinkos inovacija. Inovacijos dažnai yra tuo pačiu metu skirtingose srityse vykstančių pokyčių rezultatas. Šių 

sričių sąveikos galimybės pavaizduotos 1 pav. Remiantis šiuo požiūriu produkto inovacija gali būti suprantama 

kaip bet kokia gėrybė, paslauga ar idėja, kuri yra suvokiama kaip kažkas naujo. Proceso inovacija apima 

infrastruktūros tobulinimą arba visiškai naujos infrastruktūros diegimą ir naujų technologijų įgyvendinimą. 

Organizacinė inovacija yra susijusi su rinkodaros, pirkimų ir pardavimų, administravimo, vadybos bei personalo 

politikos pokyčiais. Galiausiai rinkos inovacijos yra apibrėžiamos kaip naujų teritorinių rinkų išnaudojimas bei 

naujų rinkos segmentų įsiskverbimas į jau egzistuojančių rinkų vidų (Bigliardi B., Dormio A. I., 2009). 
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1 pav. Inovacijų rūšys, remiantis Liundvall B. A. inovacijos sąvoka 

 

Kitokią inovacijų klasifikaciją pateikia Afuah A. Jo pateikiamoje klasifikacijoje yra išskiriamos 3 

inovacijų rūšys: technologinės, rinkos ir administracinės inovacijos. Technologinės inovacijos suprantamos kaip 

žinių blokas, tarpusavyje sujungiantis metodus, procesus ir technikas, įeinančius į produktą ar paslaugą. 

Technologinė inovacija gali būti produkto, proceso arba paslaugos. Rinkos inovacijos yra apibūdinamos kaip 

rinkodaros komponentų rinkinio, kurį sudaro produktas, kaina, reklama ir vieta, tobulinimas. Administracinės 

inovacijos apima inovacijas, susijusias su organizacine 13 struktūra ir administraciniais procesais, kuriuos 

atspindi strategijos, struktūros, sistemos bei personalo pokyčiai (Popadiuk S., Choo W. C., 2006).  

Taigi inovacijos suprantamos kaip sėkmingas naujų technologijų, idėjų bei metodų komercinis 

pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančius produktus, paslaugas ar procesus. Svarbu 

pažymėti, kad šiame procese akcentuojama naujų žinių svarba.  

Inovacijos gimsta joms palankioje organizacinėje kultūroje. Ji apibrėžiama kaip esminių vertybių, 

vienodų įsitikinimų sistema, kuri pripažįstama visų darbuotojų, turi įtakos elgesiui, pasireiškia per normas, 

tradicijas, kalbą ir simbolius. Inovacijos ir inovacinė organizacijos kultūra labai priklauso nuo organizacijoje 

esančių individų, jų papročių, tradicijų, infrastruktūros, žiniomis ir pasiekto visuomenės bei ekonomikos 

išsivystimo lygio. 

Organizacinei kultūrai daro įtaką išorinė verslo aplinka ir dviejų grupių veiksniai. Viena grupė 

priskiriama prie asmens savybių ir nuostatų (kūrybiškumas, iniciatyvumas ir rizikos tolerancija). Kitai grupei 

priklauso veiksniai (lyderystė, vadovavimo stilius, organizaciniai ir psichologiniai procesai bei organizacijos 

struktūra), kurie daugiau pasireiškia ir yra priklausomi nuo organizacijos vadovo ar savininko. Vienas iš 

labiausiai su inovacijomis siejamų ir analizuojamų veiksnių yra kūrybiškumas, kuris apibrėžiamas kaip 

gebėjimas sukurti kažką naujo, neįprasto, kuris apima asmens savybes, aplinkos veiksnius ir kryptingą ugdymą. 

Inovacijos – tai kūrybiškumo pagalba sukurtų naujų idėjų pavertimas naujomis kompanijomis, produktais, 

paslaugomis, procesais ar gamybos metodais. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ivuana“ per pastaruosius 3 metus sparčiai tobulėjo ir buvo atvira inovacijoms 

įvairiuose srityse, tai įtakoja ir atviras naujovėms ir jaunas kolektyvas. Vidiniai veiksniai sąlygojantys inovacijų 

diegimą organizacijoje: teigiami – įmonės nariai – veiklos didinimo potencialas, verta investuoti į inovacijas 

veiklos plėtrai, moderni ir pažangi įmonės įranga, bei gamybinė bazė, rodo gerą šios srities investicijų 

atsiperkamumą, augantis tiekėjų bei klientų skaičius vadovų kvalifikacija. Neigiami veiksniai – sudėtingi 

investiciniai projektai reikalingi inovacijoms finansuoti, sudėtingas valdymas, ilgas sprendimų priėmimas. 

Uždarosios akcinės bendrovės „Ivuana“ lėšomis finansuotos inovacijos ir jų aprašai pateikti 1 lentelėje: 

 

1 lentelė. Inovacijos įdiegtos per pastaruosius 3 metus (sudaryta autorės) 

Inovacija Turinys Diegimo motyvas 

Programinė 

įranga 

“AutoMaster

” 

”AutoMaster“ ataskaitose pateikiamas 

didelis naujausių duomenų kiekis, todėl 

komanda visada gali tiksliai vykdyti 

planus bei atlikti veiklos rezultatų 

prognozes. Aiškios ir užbaigtos 

ataskaitos yra sukurtos šios srities 

ekspertų ir gali būti konfigūruojamos, 

kad atitiktų specialius poreikius. 

„AutoMaster“ programa padeda stiprinti ryšį su klientu 

kiekviename etape: pradedant paieškas ir pirkimo metu, 

kreipiantis dėl techninio aptarnavimo, papildomų 

paslaugų ar autodetalių, galiausiai – įsigyjant naują 

automobilį. „AutoMaster“ suteikia galimybę valdyti 

situaciją ir kiekviename žingsnyje sukuria didžiausią 

naudą. 
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Bendradarbi

avimo 

sutartis su 

automobilių 

tiekėjais 

Kurie pardavėjai pasiekia geriausius 

rezultatus? Kokie klientai perka 

daugiau? Bendradarbiavimas su 

tiekėjais, viso pabaltijo automobilių 

sandėlio matymas visa tai parodo. 

Naudojant gamintojų duomenis, 

galima konfigūruoti transporto 

priemones pagal kiekvieno kliento 

individualius poreikius. 

Su šia sistema priimami geresni strateginiai sprendimai. 

Numatomi galimi paklausos pokyčiai ir užtikrinama 

reikiama  automobilių pasiūla. Panaudojama veiklos 

ataskaitose apie  užsakytus bandomuosius važiavimus, 

pateiktus pasiūlymus ir užsakymus tam, kad kaip galima 

labiau būtų padidintas prekybos personalo našumas. 

100% 

elektrinis 

automobilis 

Nissan Leaf 

„Bendrovė NISSAN investuoja į 

„žaliųjų“ technologijų portfelį, 

įskaitant švarius dyzelinius, našius 

vidaus degimo variklius ir hibridinius 

automobilius: aplinkos visiškai 

neteršiančius automobilius – 

elektromobilius ir kuro elementais 

varomus automobilius. 

NISSAN elektromobilių tikslas – nulinė emisija. Tai 

aplinkai nekenkiančio ir socialiai atsakingo transporto 

idealas. Tai idealas, kuris patrauklus visiems, o NISSAN 

LEAF jį verčia tikrove. 

NISSAN pažadas – pirmauti aplinkos tausojimo srityje. 

NISSAN imasi visų reikiamų iniciatyvų ir investuoja, 

kad taip ir būtų. Judėjimas neteršiant aplinkos yra ta 

aistra ir raktas į žmonių ateitį.  

 

Kiekviena idėja, kurią norima įgyvendinti versle, turi būti apgalvota, siekiant sumažinti galimas rizikas 

rinkoje, suformuluoti aiškius tikslus, atlikti analizę, pritraukti finansus iš bankų, rizikos kapitalo fondų, verslo 

paramos fondų, kitų asmenų ar įmonių ir pan. Verslas, kuris diegia inovacijas, rizikuoja daugiau, nei tas verslas, 

kuris inovacijų nediegia. Tačiau sėkmė ir konkurencinis pranašumas ilgalaikėje perspektyvoje tenka būtent 

inovatyviam verslui.  

Norint įvertinti įdiegtas ar diegiamas inovacijas būtina atlikti inovacijų vertinimą. Uždarojoje akcinėje 

bendrovėje „Ivuana“  inovacijos buvo vertinamos pagal tokius kriterijus: 

 novatoriškumas; 

 aktualumas verslo plėtrai; 

 įgyvendinimo ir lėšų pagrįstumo poreikis. 

 

2 lentelė. Inovacijų vertinimas (sudaryta autorės) 

Inovacija 

 

Vertinimo 

kriterijus 

Rezervacija „iš namų“ Pagalba ūkininkams Planšetė prie kiekvieno 

automobilio 

Novatoriškumas Plačios galimybės koreguoti 

savo planus pačiam. 

 

Naujovė, kurią įdiegus 

konkurentų šiuo metų 

nebūtų. 

 

Prieiga prie informacijos gausos, 

pasirinkimo laisvė, bei žinių 

gausa ypatingas dėmesys klientui. 

 

Aktualumas 

verslo plėtrai 

Numatomas didelis 

potencialas verslo plėtrai. 

Didėjant klientui skaičiui, 

kiekvienas, tiek juridinis tiek 

fizinis asmuo gebėtų 

rezervuotis laiką, jį keisti, 

atšaukti, į servisą tiesiog 

turėdamas prieigą prie 

interneto. 

 

Ypatinga pagalba 

ūkininkams. Išvengiant 

pakartotinių kelionių į 

saloną, gebėtų pasirinkti 

modelį, spalvą, 

komplektaciją, visas 

galimas alternatyvas 

prisijungęs prie 

programos. 

 

 

Ne visus klientus pavyksta dėl 

laiko stygiaus pakalbinti. Prie 

automobilio pats klientas turėtų 

prieigą matyti kiek tokių (kokio 

pageidauja) automobilių yra 

pagamintų, kiek rezervuotų, kaip 

greitai gautų automobilį jei 

užsakytų gamybą. Klientui žinių 

bagažas didžiulis, kurio pasekoje 

liktų žymiai mažiau neatsakytų 

klausimų. 

Įgyvendinimo ir 

lėšų poreikio 

pagrįstumas 

Įgyvendinimo procesas gan 

sudėtingas. Inovacija 

reikalaujadidelių investicijų, 

nauja sudėtinga programa 

galėtų tapti prieinama 

kiekvienam pirkusiam 

automobilį. 

Įgyvendinimo procesas 

sudėtingas. Inovacija 

reikalauja didelių 

investicijų, jog nauja 

sudėtinga programa 

taptų prieinama 

kiekvienam. 

Įgyvendinimo procesas 

sudėtingas. Inovacija reikalauja 

didelių investicijų. 
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Įvertinus, pagrindines įdiegtas inovacijas, pagal pasirinktus kriterijus, tokius kaip inovatyvumas, poveikis 

veiklos plėtrai ir įgyvendinimo ir lėšų pagrįstumas, galime teigti, kad visos trys reikalauja didelių investicijų, 

tačiau galingos potencialo prasme. Pirmoji technologinė inovacija – proceso, skirta koreguoti klientams savo 

planus patiems. Antroji inovacija –  technologinė organizacinė, ypač paranki būtų įmonei norint neprarasti 

klientų ūkininkų. Trečioji inovacija tiesioginės naudos įmonei neneša, tačiau klientams labai paranki.  

Kadangi įmonei svarbus kiekvienas klientas, kiekvienas svečias, atsipirkimas turėtų būti juntamas 

didėjančiu pirkėjų skaičiumi. Praktika rodo, kad daugelis įmonių vadovų ir vadybininkų dažniausiai sprendžia 

dabarties problemas, tačiau, norint sėkmingai valdyti įmonę ir nebijoti konkurencinės kovos būtina, vis dažniau 

žvelgti į ateitį, numatyti būsimus įvykius, galimą grėsmę ir riziką, t.y. planuoti įmonės veiklą. Įmonės 

funkcionuoja nuolat kintančioje aplinkoje. Kuo nestabilesnė aplinka, tuo didesnę reikšmę turi įmonės veiklos 

rodiklių gerinimo planas. Planavimo metu ištiriami veiksniai, darantys įtaką įmonės veiklos efektyviam 

funkcionavimui, sukaupiama papildomos informacijos apie įmonės veiklos galimybes ir, o tai svarbiausia, 

pateikiamos gairės tolesnei įmonės veiklos plėtrai. 

 

Išvados 

     1. Analizuojant inovacijų rūšis pagal kitus autorius, pateikiama inovacijų klasifikacija, kurioje yra išskiriamos 

4 inovacijų rūšys: produkto, proceso, organizacinė ir rinkos inovacija. 

     2. Inovacijos gimsta joms palankioje organizacinėje kultūroje, kurią įtakoja išorinė verslo aplinka ir dviejų 

grupių veiksniai. 

     3. Vienas iš labiausiai su inovacijomis siejamų ir analizuojamų veiksnių yra kūrybiškumas, kuris 

apibrėžiamas kaip gebėjimas sukurti kažką naujo, neįprasto, kuris apima asmens savybes, aplinkos veiksnius ir 

kryptingą ugdymą. 

     4. Analizei pasirinktos trys pagrindinės inovacijos: programinė įranga „AutoMastert“, bendradarbiavimo 

sutarties su automobilių tiekėjais sudarymas, 100% elektrinio automobilio Nissan Leaf sukūrimas. 

    5. Įvertintos pagrindines įdiegtos inovacijos, pagal pasirinktus kriterijus, tokius kaip inovatyvumas, poveikis 

veiklos plėtrai, bei įgyvendinimo ir lėšų pagrįstumas. Vertinimo metu nustatyta, kad visos trys diegiamos 

inovacijos turi teigiamą poveikį verslo plėtrai. 

   6. Analizuojant įmonės inovacijų diegimą, nustatyta, kad norint sėkmingai valdyti įmonę būtina planuoti 

įmonės veiklą. 

 

 

Literatūros sąrašas 

 
1. AFUAH A. Innovation management. Strategies, Implementation and Profits. – Oxford University Press, 2003. – p. 

307-327. – ISBN 0-19-514230-6 . 

2. BOGUSLAUSKAS, V.; JAGELAVIČIUS, G. 2001. Įmonės veiklos finansinis vertinimas. Kaunas: Technologija. 

3. BIGLIARDI B., DORMIO A. I.An empirical investigation of innovation determinants in food machinery 

enterprises. International Journal of Information Management. – 2009, vol. 12, no. 2, p. 223-242. – ISSN 1460-

1060.  

4. CHLIVICKAS E., PETRAUSKAITĖ N. Aukštųjų technologijų sektoriaus plėtra: žmoniškųjų išteklių potencialas. 

Viešasis administravimas. – 2009, nr. 22, p. 26-31. – ISSN 1648-4541 

5. JUOZAITIENĖ, L.; STAPONKIENĖ, J. 2003. Verslo ir vadybos įvadas. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. 

6. JAKUBAVIČIUS A. ir kt. Inovacijos versle. Procesai, parama, tinklaveika. – Vilnius, 2008. – p. 7-10 – ISBN 978-

9955-843-00-9 

7. LAZAUSKAS, J. 2005. Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė. Vilnius: Technika. 

8. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta 2015 m. sausio 14 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=209969&Condition2=.> 

9. PAREIGIENĖ, L.; RIBAŠAUSKIENĖ, E. Kooperacijos plėtros vertinimas [interaktyvus]. [žiūrėta 2015 m. sausio 

21 d.]. Prieiga per internetą: <http://vadyba.asu.lt/12/122.pdf.> 

10. POPADIUK S., CHOO C. V. Innovation and knowledge creation: How are these concepts related? International 

Journal of Information Management. – 2006, vol. 26, no. 4, p. 302-312. 

11. RAMANAUSKIENĖ, J. Inovacijų ir projektų vadyba. Akademija, 2010. - ISBN 978-9955-896-88-3 – p. 20, 86a.  

12. STRIPEIKIS, O.; RAMANAUSKAS, J. 2011. Inovacijoms palankios organizacinės kultūros veiksniai 

[interaktyvus]. [žiūrėta 2015 m. vasario  2 d.]. Prieiga per internetą: <.http://vadyba.asu.lt/25/224.pdf> 

13. VIDICKIENĖ, D.; GEDMINAITĖ, Ž. 2009. Kooperacijos plėtros Lietuvoje stebėsena ir vertinimas. Vadybos 

mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, nr. 16 (1), p. 34-41. 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=209969&Condition2=
http://vadyba.asu.lt/12/122.pdf


219 

 

Summary 

 

Innovation of Joint Stock Company „Ivuana“ installation 

 

 Innovation activity may be defined as a complex process covering the creation, dissemination and application of 

innovation. Moreover, innovation activity is a dynamic system, the efficiency whereof mainly depends on the inner 

mechanisms in place in an enterprise and on its interaction with the external environment. The ability to combine and 

integrate those factors ensures successful innovation activity. However, it is much more complicated for small enterprises. 

Different interpretation of the definition of innovativeness by enterprises has a direct impact on the decrease in the number of 

innovative enterprises (i.e. some enterprises engaging in innovative activity may not subsume themselves under the category 

of innovative enterprises). 

 In paper reveals the concept and essence of innovations, discusses innovation typologies, analizes demand and 

significance of implementation of innovations, accomplishes theoretical analisis of innovations implementation process and 

its environment, After the methodology of survey is preperes analisis of Joint Stock Company „Ivuana“ innovations.  

  
Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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RINKODAROS KOMUNIKACIJŲ TEORINIAI ASPEKTAI  
 

Vaida Rukuižienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje aktualiausia tema yra rinkodaros komunikacija. Nebeužtenka rinkai 

pateikti kokybišką prekę ar paslaugą, nemažai svarbu yra informuoti vartotoją apie siūlomą prekę ar paslaugą. 

Vienas svarbiausių faktorių nulemiančių prekės ar paslaugos sėkmę tinkamai vykdoma komunikacijos strategija. 

Tradicinių reklamos priemonių šiuolaikiniam vartotojui nebeužtenka, todėl norint išlikti rinkoje, būtina 

komunikuoti su tiksliniais vartotojais ir perduoti jiems visą gerai apgalvotą ir suderintą informaciją. Užtikrintam 

ir maksimaliam komunikacijos poveikio užtikrinimui tarpusavyje turi veikti keturios tradicinės komunikacijos, 

t.y.: reklama, tiesioginis marketingas, pardavimų skatinimas, viešieji ryšiai ir kiti kanalai. Šiuo metu kalbėdami 

apie šiandieninę komunikaciją galėtume išskirti ir penktąjį atskirą kanalą: telekomunikacijos ir internetas. 

Šiais laikais visas pardavimo procesas gali vykti internete, t.y. nuo vartotojo noro atsiradimo iki prekės 

įsigijimo. Todėl ne tik įmanoma, bet ir būtina numatyti kiekvieną komunikacijos strategiją kiekviename pirkimo 

proceso etape. Šiam tikslui pasiekti naudojama labai daug rinkodaros kanalų, pradedant optimizavimo paieškos 

sistemomis (SEO), reklama el. paštu, turinio rinkodara, reklaminėmis juostomis, partnerių programomis ir 

baigiant naujausiomis žiniatinklio technologijomis, paremtomis garso bei vaizdo transliacijomis. Šios 

komunikacijos priemonės yra labai svarbūs žingsniai naujos rinkos link, palankaus įvaizdžio internete palaikymo 

ar klientų lojalumo. 

Literatūros apie rinkodaros komunikacijas yra daug. Ją galima rasti tiek moksliniuose straipsniuose, tiek 

įvairių autorių išleistose knygose. Praktikoje būna kitaip, todėl šis darbas atliekamas norint įvertinti naudojamas 

rinkodaros komunikacijas, tiek tradicines tiek ir naudojamas internete. 

Tyrimo tikslas – pateikti teorinę rinkodaros komunikacijų analizę. 

Tyrimo objektas – rinkodaros komunikacijos. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamos analizė, 

modeliavimo bei grafinio modeliavimas. 

 

Rezultatai 

 

Rinkodaros (marketingos) sąvoka yra labai sena. Žodis „marketingas“ kilęs iš anglų kalbos žodžių 

„market“ ir „getting“, kurie verčiami kaip rinkos užkariavimas. Laikoma, kad šią sąvoką trečiajame 

dešimtmetyje pradėjo vartoti JAV fermeriai, kurie dėl kilusios ekonominės krizės susidūrė su produktų 

realizacijos problema (Amstrong ir kt., 2000). Ekonominė krizė pastūmėjo pereiti nuo orientacijos į prekę prie 

pardavimų, vėliau prie rinkos, o galiausiai prie rinkodaros valdymo ir komunikacijos. Rinkodaros komunikaciją 

galime išskirti kaip dvipusį procesą: pirma, tai informacijos poveikis į tikslines auditorijas, antra – priešpriešinės 

informacijos gavimas apie auditorijų reakciją į atliekamus veiksmus (Pajuodis, 2005). Pagal Prickton ir 

Broderick (2001) rinkodaros komunikacija nėra paprastas informacijos skleidimo būdas, kai yra pasikeičiama 

informacija tarp pranešimo gavėjo ir siuntėjo. A. Bakanauskas (2004) taip pat sutinka su šiuo teiginiu ir pabrėžia, 

kad rinkodaros komunikacija yra procesa, kurio metu pasiekiama tikslina auditorija ir jai perduodama reikalinga 

ir tikslinga informacija per tinkamai parinktus komunikacijų kanalus tinkamu laiku. 

Fiske (1990) remdamasis Shannono ir Weaverio matematinės komunikacijos teorija teigia, kad 

komunikacija ne tik nustato kokiu kanalu perduodamas maksimalus informacijos kiekis, bet ir koks kanalo 

laidumas. Komunikacijos apibrėžimuose akcentuojamas keitimasis informacija tarp dviejų ar daugiau žmonių, o 

pagrindinis informacijos pasikeitimo tikslas – nuomonių plėtotė, vystymasis, bendradarbiavimas, sprendimų 

priėmimas, tam tikrų procesų ar užduočių atlikimas. Įmonių veikloje komunikacija, kaip keitimosi procesas, 

klasifikuojama įvairiai. Vertinant organizacijos atvirumo laipsnį komunikacija gali būti vidinė ir išorinė. Vidinė 

komunikacija – kuomet informacijos keitimasis vyksta įmonės ar organizacijos viduje, o išorinė komunikacija – 

kai organizacija sąveikauja su ją supančia aplinka, t.y. vartotojais, konkurentais, technologiniais pokyčiais, 

politika ir pan.). Pagal komunikacijos kodavimą, informacijos pateikimas gali būti verbalinis arba neverbalinis. 
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Atsižvelgiant į komunikacijos perdavimo intencijas komunikacija skirstoma į tikslinę ir netikslinę. Pagal 

informacijos sudėtingumą komunikacija gali būti vienpusė ir dvipusė, o pagal informacijos teikimo kanalo 

pobūdį komunikacija skirstoma į formalią ir neformalią. Rinkodaros komunikacija taip pat gali būti asmeninė 

arba dalykinė, priklausomai nuo siuntėjo ir gavėjo santykių pobūdžio. 

Rinkodaros komunikacija glaudžiai susijusi su rėmimo kompleksu, todėl apima ne tik reklamą, bet ir 

kitus rėmimo būdus, kuriuos panaudojus organizacija turi įtakos tikslinės auditorijos elgsenai pateikiant aiškią, 

nuoseklią ir patraukiančią dėmesį informaciją. 

Daugelis autorių sutinka ir išskiria keturis pagrindinius rinkodaros komunikacijos rėmimo elementus: 

 Reklama, 

 Pardavimų skatinimas, 

 Asmeninis pardavimas 

 Ryšiai su visuomene. 

 

1 pav. Rinkodaros komunikacijos modelis (sudaryta pagal P. Kotler, 2001) 

 

Tačiau šiame modelyje (1 pav.) galima įžvelgti rinkodaros komunikacijos problemiškumą, nes visi šie 

paslaugų rinkodaros komplekso elementai yra visiškai kontroliuojami atitinkamų įmonių. Visi jie arba atskirai po 

vieną turi poveikį vartotojų sprendimams, ar naudotis paslauga, ar jos atsisakyti, taip pat daro įtaką vartotojo 

pasitenkinimui ir lemia, ar įvyks kartotinis naudojimas. Kaip pažymima toks rinkodaros komunikacijos elementų 

išskyrimas nėra visapusiškai orientuojamas į interaktyvumo apibrėžtį. 

Taigi, atsižvelgiant į šiuolaikinio mokslininko Oladele'o Josepho Kehinde's (2011) rinkodaros 

komunikacijos modelį, pastebima, kad rinkodaros komunikacija išskiriama su penkiais pagrindiniais rinkodaros 

elementais, kurie didina pardavimo mastą būtent vietoje darant įtaką pirkėjo apsisprendimui. Šis modelis prie 

tradicinių keturių elementų priskiria dar vieną – tiesioginį ir interaktyviojo (interneto) rinkodaros elementą. Visi 

šie penki elementai, kaip matyti pateiktame modelyje (2 pav.), remiantis Kehinde, parodo, kad siekiama tikslo – 

informuoti, įtikinti, priminti ir diferencijuoti. 

 

2 pav. Atnaujintas rinkodaros komunikacijos modelis (sudaryta pagal autorių O. J. Kehinde, 2011) 
 

Reklama. Bakanausko (2012), Pranulio, Pajuodžio, Urbonavičiaus ir Virvilaitės (2012) teigimu, šis 

elementas yra geriausiai pastebimas. Jis turėtų pabrėžti apčiuopiamus aspektus, kuriais vartotojas galės įvertinti 

ir suprasti paslaugos teikiamą naudą. Kalbant apie reklamos priemones būtina paminėti, kad jų yra labai daug. 
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Pasak Albrechti (2006) pagrindinės reklamos priemonės yra žiniasklaida (laikraščiai, žurnalai, knygos, skrajutės, 

katalogai, televizija, radijas ir internetas) bei išorinė reklama. Elektroninėse interaktyviosios reklamos 

priemonėse, pasak Bakanausko (2012), sukuriama interaktyvioji komunikacija, kartu dideli informacijos kiekiai 

pateikiami efektyviai, kuriais remdamiesi vartotojai turi galimybę naudotis specialiomis paieškos interneto 

programomis. Reklama turi tam tikrus požymius, kurie skiria ją nuo kitų marketingo komunikacijų elementų. B. 

Čereška (2004) išskiria tokius reklamos požymius: 

 Reklama yra mokama; 

 Reklamos užsakytojas yra žinomas; 

 Reklama yra vienpusiška ir neasmeninė; 

 Reklamos tikslas – įtikinti pirkėją; 

 Reklama atstovauja reklamos užsakovo interesus; 

 Reklama skleidžiama per tarpininkus, kurie vadinami reklamos priemonėmis arba kanalais; 

 Reklama yra ryški, emocinga, pasikartojanti ir nėra šališka. 

Gaižutis (2008) išskiria tokias tris reklamos savybes: 

 Tai yra apmokamas informacijos perdavimo būdas. 

 Reklama yra netiesioginis perdavimo būdas (išskyrus reklamą paštu). 

 Visada yra reklamos užsakovas. 

Pardavimų skatinimas. P. Kotler, G. Armstrong ir kt. (2001) pardavimų skatinimą apibrėžia kaip 

trumpalaikį vartotojų skatinimą, kai vartotojui siūlomos pagrindinės gaminio ar paslaugos naudos. Toks 

skatinimo tikslas yra didinti prekės ar paslaugos pardavimus, gerinti prekybos tinklo darbą. Pardavimų skatinimo 

tikslas – sužadinti vartotojo norą prekę įsigyti tuoj pat (Kotler, Amstron ir kt., 2001). Pardavimų skatinimas turi 

padėti užmegzti organizacijai ilgalaikius ryšius su vartotojais. Vitkienės (2004) pardavimų skatinimo būdai yra 

keli: kainų mažinimas, kuponų dalinimas, dovanos už kitos prekės ar paslaugos pirkimą. Šios priemonės gali būti 

pasitelktos produktui pagražinti ir taip padidinti jo pardavimą. Dažniausiai pardavimų skatinimo veiksmingumas 

yra trumpalaikis, todėl jis nėra tinkamas, norint sukurti ilgalaikį vartotojų lojalumą prekiniam ženklui. 

Asmeninis pardavimas. Asmeninis pardavimas remiasi pardavėjo ir pirkėjo abipuse komunikacija, 

leidžiančią išsiaiškinti pirkėjo individualius bruožus, jo poreikio ypatybes ir, atsižvelgiant į tai, pasirinkti atitinkamą 

bendravimo bei aptarnavimo formą. Tai glaudžiausia paslaugų teikėjų ir klientų bendravimo su vartotojais 

priemonė (Kindurys, 1998). Asmeninio pardavimo pranašumai, lyginant su kitomis rėmimo priemonėmis, kad 

pardavėjas pokalbio metu gali sužinoti pirkėjo nuomonę apie jam siūlomas prekes, įvairias įmonės veiklos puses 

kaip aptarnavimas, reklama ir pan. Toks betarpis bendravimas tarp kliento ir pardavėjo leidžia valdyti pokalbį ir 

prireikus dar kartą argumentuoti prekių ar paslaugų privalumus ir teikiamas naudas. Taigi, pagrindinis asmeninio 

pardavimo skirtumas nuo kitų komunikacijų elementų (reklamos, ryšių su visuomene, pardavimo skatinimo) yra tai, 

kad asmeninių pardavimų efektyvumą yra labai paprasta įvertinti. Asmeniniame pardavime labai svarbūs yra 

emociniai aspektai, ypatingai svarbi yra pardavėjo asmenybė, jo sugebėjimai. 

Ryšiai su visuomene. Tai informavimo, bendravimo, įvaizdžio kūrimo ir kitos funkcijos, kurios 

atliekamos dažniausiai per žiniasklaidą. Pasak Aušros (2005), ryšius su visuomene galima apibrėžti kaip 

„koordinuojamas pastangas, siekiant sukurtu gerą produkto įvaizdį visuomenėje, siūlant atitinkamą veiklą ar 

pramogą skelbiant tam tikras žinutes ar naujienas žiniasklaidoje ar kitoje plotmėje pasiekiant tikslinę auditoriją 

(pristatymai per TV, įvairios šventės ir pan.). Viešieji ryšiai rinkodaros komunikacijoje siejami su įvaizdžio 

reklama, ypatingų įvykių organizavimu ir propagandine reklama“. 

Ryšiai su visuomene veikia labai įtikinamai- naujienos, straipsniai ir renginiai vartotojus geriau įtikina nei 

reklamos. Šie elementai padeda pasiekti ir tokius vartotojus, kurie neskaito reklamos ir vengia susitikimų su 

pardavimų agentais, nes reklamos pranešimas vartotojus pasiekia kaip žinios, o ne kaip su prekės ar paslaugos 

perdavimu susijusi informacija. 

Internetas ir jo galimybės verslo įmonių rinkodaroje siejamos su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis 

organizacijos rinkodaros tikslams pasiekti. Aptinkama nuomonė, kad internetinės rinkodaros priemonės turėtų būti 

analizuojamos kaip visuma, kadangi jos tarpusavyje glaudžiai susijusios (Ziborova, Stašys, 2009). Kaip teigia H. 

Berkley (2007), internetinė rinkodara – tai produkto ar verslo pristatymas daugiau kaip 200 milijonų nuolatinių 

interneto vartotojų, kurie ieško informacijos ir paslaugų virtualioje erdvėje. Tai procesas, kurio metu svetainė tampa 

efektyvia verslo ir pardavimų erdve. Internetinį rinkodara – tai ne vien reklamos pirkimas internete, tai yra ryšys su 

vartotojais tiek el. paštu, skelbimų lentose bei forumuose, bet taip pat ir socialiniuose tinkluose. 
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Pagal Kiškio (2009) straipsnį yra išskiriamos penkios pagrindinės internetinės rinkodaros formos, 

kurioms priklauso ir virusinė rinkodara: 

Paieškos sistemų rinkodara (PSR) (ang. Searc Engine Marketins arba SEM) – tai veiksmų visuma, kurių 

pagalba yra populiarinama internetinės svetainė paieškos sistemose. 

Reklaminiai tinklapiai, laukai ir antraštės. Juos kuriant didžiausias dėmesys skiriamas dizainiui, nes nuo 

jo priklauso pirmasis lankytojų įspūdis. Siekiant išskirtinio dizaino ir maksimalaus interaktyvumo naudojama 

„Flash“ technologija. 

Tiesioginė elektroninė rinkodara – ekonomiškai naudinga verslui ir vartotojui. JAV įmonių patirties 

analizė byloja, kad tiesioginė elektroninė rinkodara yra vienas efektyviausių verslo rinkodaros būdų (Kiškis, 

2009). 

Rinkodara socialiniuose tinkluose (angl. Social Media Marketing arba SMM) – vienas iš naujausių ir 

pigiausių reklamos internete būdų, kurį efektyviai naudodamos įmonės gali ženkliai padidinti pardavimus ir 

plėsti klientų ratą bei sukurti bendruomenę bei skatinti įmonės ar prekės ženklo lojalumo vystymą. Socialiniuose 

tinkluose organizacijos sutapatinamos su žmogumi, kuomet klientas gali tiesiogiai žinutėmis bendrauti su 

organizacija, taip suteikiant klientui didesnį pasitikėjimą. 

Virusinė internetinė rinkodara. Tai panaši į virusą, greitai sklindanti reklaminė žinutė internete, kuomet 

yra skatinamas savanoriškas informacijos platinimas tarp potencialių klientų. 

Kanalai, kuriais perduodama reklamos žinutė ar platinama reklamos produkcija, pastaraisiais dešimtmečiai 

patyrė reikšmingų pokyčių, ir šiandien sparčiai kinta. Kiekviena žiniasklaidos priemonė, kaip ir kiekviena organizacija, 

siekia būti matoma ir girdima tada, kai vartotojas nori ją girdėti ir matyti. Ši reklama vadinama „pagal pareikalavimą“, 

paremta vartotojo gebėjimu pasirinkti reklamos turinį ir sąveikauti su prekės ženklais. Keičiasi era, kuomet nebėra 

būtina žiūrėti siužetus ir reklamas pagal nustatytą laiką, klientas šiuo metu gali pasirinkti kada jam tai aktualu ir įdomu 

(Rappaport, 2007). Kol nebuvo taip sparčiai išsivystęs internetas, pagrindinė ir vienintelė informacija apie prekes buvo 

gamintojų ir platintojų rankose, tačiau šiandien vartotojai prieina, plėtoja ir veikia bet kokią informaciją apie prekes ar 

prekių ženklus. Šiuo atveju itin svarbiu tampa žiniasklaidos turinio personalizavimas. Norint pasiekti geriausią 

rezultatą reikia naudoti reklamos skleidimo priemonių kompleksą, kurį pasirenka reklamos užsakovai ir nepasikliauti 

vien tik tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis. 

Kaip teigia autoriai Kitchen, Schultz (2001) įmonė norėdama išvengti nesklandumų turėtų laikytis tam 

tikrų patarimų diegiant rinkodaros komunikacija. Pirmiausia reikia atlikti rinkos tyrimus, norint geriau pažinti 

savo klientą. Antra, išsiaiškinti ir suprasti kiekvieno kliento troškimus – išsiaiškinti kas juos motyvuoja priimti 

sprendimą dėl prekių ar paslaugų pirkimo. Pabrėžtina, kad reikia sutelkti dėmesį į vartotoją, o ne į produktą. 

Svarbiausia – turėti atsakingą asmenį, kuris koordinuotų komunikacijos procesus, paskirstytų informaciją ir 

atliktų darbus laikus. Būtina paminėti, kad norint užtikrinti gerą rinkodaros komunikaciją būtina naudoti visus 

tarpusavyje suderintus rinkodaros komunikacijos elementus. 

 

Išvados 

 

13. Rinkodaros komunikaciją sudaro šie pagrindiniai rėmimo elementai: reklama, pardavimų 

skatinimas, asmeninis pardavimas, ryšiai su visuomene (populiarinimas).  

14. Prie tradicinių keturių elementų priskiriamas dar vienas – tiesioginis ir interaktyvus (interneto) 

rinkodaros elementas. Visi šie penki elementai, remiantis Kehinde, parodo, kad siekiama tikslo – informuoti, 

įtikinti, priminti ir diferencijuoti. 

15. Pagrindinės reklamos priemonės yra žiniasklaida (laikraščiai, žurnalai, knygos, skrajutės, katalogai, 

televizija, radijas ir internetas) bei išorinė reklama. 

16. Pardavimų skatinimą apibrėžiamas kaip trumpalaikis vartotojų skatinimas, kuomet vartotojui 

siūlomos pagrindinės gaminio ar paslaugos naudos. 

17. Asmeninis pardavimas remiasi pardavėjo ir pirkėjo abipuse komunikacija, leidžiančią išsiaiškinti 

pirkėjo individualius bruožus, jo poreikio ypatybes ir, atsižvelgiant į tai, pasirinkti atitinkamą bendravimo bei 

aptarnavimo formą. 

18. Ryšiai su visuomene veikia labai įtikinamai- naujienos, straipsniai ir renginiai vartotojus geriau 

įtikina nei reklamos. Šie elementai padeda pasiekti ir tokius vartotojus, kurie neskaito reklamos ir vengia 
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susitikimų su pardavimų agentais, nes reklamos pranešimas vartotojus pasiekia kaip žinios, o ne kaip su prekės 

ar paslaugos perdavimu susijusi informacija. 

19. Norint užtikrinti gerą rinkodaros komunikaciją būtina naudoti visus tarpusavyje suderintus 

rinkodaros komunikacijos elementus. 
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Summary 

 

Marketing comunnications theoretical aspects 

In the modern business world the most relevant topic is a marketing communication. The market is no longer sufficient 

to provide a quality product or service that is equally important is to inform the consumer of the product or service. One of 

the most important factors determining the success of the product or service is the proper operation of the communication 

strategy. Traditional advertising media is no longer sufficient for today's consumer, so in order to survive in the market, it is 

necessary to communicate with the target users and transmit them to all the well-thought-out and balanced information. 

Assured and maximum communication impact another assurance to operate four traditional communication, i.e .: advertising, 

direct marketing, sales promotion, public relations and other channels. At this time, when we talk about today's 

communication we can distinguish and separate fifth channel: telecommunications and the Internet. 

Nowadays all the sales process can take place online, the user's desire to occurrence of purchase. It is therefore not only 

possible but also necessary to provide each of the communication strategy for each stage of the procurement process. To 

achieve this, it uses a lot of marketing channels, ranging from search engine optimization (SEO), e-mail advertising, content 

marketing, promotional tapes, partner programs and ending with the latest web technology-based audio and video streaming. 

These communication tools are very important steps towards new markets, a favorable image of the online support, or 

customer loyalty. 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Vilma Tamulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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VYRESNIO AMŽIAUS PAAUGLIŲ FIZINĖS KOMPETENCIJOS IR 

VERTYBINIŲ ORIENTACIJŲ BEI PROFESINIŲ LŪKESČIŲ SĄSAJOS 

 
Saulius Dubickas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Siekiant padėti mokiniams tinkamai pasirinkti profesiją pedagogams svarbu žinoti,  kaip paauglių fizinis 

aktyvumas sąlygoja  pasirenkamas profesijas ir kaip fizinė kompetencija įtakoja jų profesinius lūkesčius. 

Jaunimo ugdymo praktika byloja, kad fizinio lavinimo siekiniai dažnai būna susijęs su kūniškojo grožio ir 

malonumų vertybėmis, dėl to, vertybinis ugdymas fizinio lavinimo metu yra labai aktuali šių dienų jaunimo ir 

mokyklos problema.  

Tyrimo tikslas: nustatyti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profesinių lūkesčių ir vertybinių 

orientacijų sąsajas su jų fizine kompetencija.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profesinių lūkesčių ir fizinės kompetencijos ugdymo 

teorijas. 

2. Ištirti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profesinių lūkesčių bei vertybinių orientacijų sąsajas su jų 

fizine kompetencija. 

Tyrimui buvo formuluojama tokia hipotezė: tikėtina, kad mokiniai, kurių vertybių sistemoje labiau 

dominuoja fizinės kompetencijos siekiniai, orientuojasi ne į gnoseologines-analitines, o į fizinio darbo ir 

socialines veiklas.  

Tyrimo metu buvo naudota kiekybinio tyrimo metodika, kuriai pritaikytas parengtas  klausimynas. 

Klausimyno struktūroje buvo numatytos tokios tiriamų kintamųjų dalys: demografiniai respondentų  duomenys; 

vertybių tyrimo testas (adaptuotas pagal Swarco (2008) metodiką (adaptuota 2008 m.); fizinės kompetencijos 

tyrimo klausimų blokas (sudarytas autoriaus); profesinių lūkesčių tyrimo klausimai (sudarytas autoriaus). Tyrime 

dalyvavo 345 bendrojo lavinimo mokyklų paaugliai. 

 

1. Paauglių profesinių lūkesčių ir fizinės kompetencijos ugdymo teorijų apžvalga 

 

Vyresniųjų paauglių vertybes ir jų kaitą analizavo mokslininkai Arimavičiūtė (2005), Bitinas (2000), 

Gleeson (2004), Jovaiša (2007), Martišauskienė (2013). Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 

metams direktyvos įpareigojo ypatingą dėmesį skirti doriniam ugdymui, bei vertybinių nuostatų puoselėjimui. 

Taip pat pradinio ir pagrindinio ugdymo programų svarbiausias ugdymo  tikslas yra vertybių plėtojimas ne tik 

per etikos pamokas, bet ir per kūno kultūros pamokas, kitas ugdymo sritis, kurios grindžiamos pagarba kitam, 

tolerancija, empatiškumu bei kitomis vertybėmis. Moksleiviai supažindinami su vertybiniu pasauliu formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo metu (Budreikaitė, 2013).  

Žmogus nuolat troško tobulėti, šimtmečiais siekė tiesos, grožio, harmonijos, vertybėse įkūnijo tauriausius 

savo bruožus, ir jos, kaip visuomenės istorinės raidos patyrimo rezultatas, ilgainiui tapo sudedamąja individo ir 

visuomenės dalimis. Vertybių turinys metų metus kristalizavosi, transformuojant gėrio patyrimą iš kartos į kartą. 

Žmogus nuolat buvo gėrio ir blogio akistatoje. Vertybės, kaip žmogaus santykis su būtimi, padeda jam 

orientuotis aplinkoje,  atskirti iš aplinkos tuos ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo aspektus, kurie tampa 

subjektyviai svarbūs. 

2012 metais buvo atlikti  moksleivių fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo tyrimai (V.Volbekienė, 

A.Griciūtė, A.Gaižauskienė, 2007), kurie parodė, kad  5–12 klasių mokinių kasdienis fizinis aktyvumas 

didžiausias yra penktose klasėse ir su kiekviena vyresne klasė intensyvumas mažėja, o  mokinių fizinis 

pajėgumas mažėjo (tiek berniukų tiek mergaičių tarpe). Raumenų ištvermės funkcinė jėga neigiamai keitėsi ir 

mergaičių, ir berniukų. Lankstumo rodiklių analizė taip pat parodė  neigiamus  rodiklius,  tik jėgos rezultatų 

rodikliai parodė kiek mažesnius berniukų ir mergaičių neigiamas tendencijas. Buvo tiriama pagal Europos 

standartinę metodiką ir lyginama su 1992, 2002 ir 2012 metais.  

Anot V. Arimavičiūtės, E. Martišauskienės (2010), šiuolaikinės ugdymo paradigmos siekis yra remtis 

patirtimi ir įrodymais apie pasiektus rezultatus, kad būtų sudaromos prielaidos konstruktyviai modeliuoti 

pedagoginę pagalbą. Taigi mokslu grįstų idėjų kryptingas ir tikslingas gimnazisto asmeninių kompetencijų 
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ugdymasis prasmingu fizinės saviugdos procesu yra svarbus edukologinis reiškinys rengiantis savarankiškam, 

atsakingam gyvenimui.  

Fizinė kompetencija atspindi fizinį žmogaus atsparumą, sveikatos lygį, higieninius įpročius, įvairių 

medicinos priemonių panaudojimą sveikai gyvensenai. Ji taip pat parodo sugebėjimą išlaikyti atitinkamą fizinio 

darbo apimtį ir krūvį, mankštinimosi įpročius gerai fizinei būklei pasiekti bei jai kontroliuoti. Šios  

kompetencijos sąvokos „šerdis“ – gebėjimai, sąlygojami žinių, mokėjimų, įgūdžių, meistriškumo, vertybinių 

nuostatų, asmenybės savybių. Kompetencija nėra statiškas reiškinys, nes kinta keičiantis žinioms, asmenybės 

savybėms bei vertybinėms nuostatoms, taip pat keičiantis visuomenės sąlygoms. 

Kadangi suvokta fizinė kompetencija patikimai nuspėja motyvuotą elgesį, kai kas gali paklausti “Kaip 

vaikai sužino savo fizinį pajėgumą? Kokia informacija reikalinga kad galėtų įsivertinti savo sugebėjimus ? 

Atsakius į šiuos klausimus, galima suprasti, kaip pagerinti vaiko suvokimą apie fizinę kompetenciją. Fizinėje 

veikloje ar sportuojant galima gauti žinių iš sportinės veiklos rezultatų bei socialinės aplinkos, kurioje gyvena 

jaunuoliai. Rezultatas gali būti išaiškinamas supažindinant su statistiniais duomenimis, atliekant fizinio 

pajėgumo nustatymo testus, gaunant apdovanojimus, medalius, diplomus.  

Žmogaus prigimtis yra tokia, kad svarbiausia ugdyti fizinę kompetenciją. Pastaroji suteikia galimybę 

asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai funkcionuoti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir 

saviraiškos poreikius. Tai patvirtina ir lietuvių pedagogikos klasikas S. Šalkauskis (1992).  Mokslininkas išskyrė 

devynis ugdymo uždavinius: fizinį auklėjimą, protinį lavinimą, dorinį lavinimą, estetinį lavinimą, religinį 

lavinimą, individualų auklėjimą, visuomeninį auklėjimą, tautinį auklėjimą, tarptautinį auklėjimą. Fizinei 

kompetencijai ugdyti, ypač vyresniesiems paaugliams, taip pat svarbu saviugda. Saviugda – teigiamų savo 

bruožų ugdymas. Saviugdą galima apibrėžti kaip savęs tobulinimą visuomeniniame auklėjimo procese. Saviugda 

gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė, daugiau ar mažiau sąmoninga, tikslinga bei organizuota (G. Levickienė, K. 

Kardelis, 1999). 

Mokinių fizinę saviugdą skatina noras būti gražesniais, stipresniais, sveikesniais, patobulinti kūno formas, 

labiau pasitikėti savimi, turėti daugiau draugų. Mokiniai taip pat nori pailsėti nuo protinės veiklos, pajudėti. 

Didelę įtaką fizinei mokinių saviugdai daro asmeninės savybės - tokios kaip valia, pasitikėjimas savimi. 

Paauglių profesiniai lūkesčiai tampriai siejasi su jų vertybinėmis orientacijomis ir fizine kompetencija. 

Kaip teigia A. Palujanskienė ir R. Adamonienė (2003), asmenybės raidoje visuomet aktualus yra profesinio 

apsisprendimo momentas, kuris priklauso nuo paauglio sugebėjimo išsikelti sau profesinius tikslus, susidaryti 

profesijos įsigijimo planus bei keisti profesinius įsitikinimus mokantis specialybės. Vyresnieji paaugliai linkę 

keisti kai kuriuos profesinius įsitikinimus: prisiimant didesnę atsakomybę už savo sprendimus, derėtis su 

darbdaviais ieškant darbo, vėl mokytis, jei reikėtų, persikvalifikuoti. Profesiniai planai gali kisti, galima keisti 

savo profesinį pasirengimą, dirbant svarbu jausti pasitenkinimą, reikia būti pasiruošusiam rizikuoti, ieškoti darbo 

ir derėtis. 

2. Paauglių profesinių lūkesčių bei vertybinių orientacijų sąsajų su jų fizine kompetencija tyrimo 

rezultatai 

Tyrime dalyvavo Kauno rajono ir miesto gimnazijų 10-12  klasių mokiniai, kurių amžius 16-19 metų. 

Tiriant profesinius lūkesčius buvo siekiama nustatyti, kokių profesijų darbo objektai domina paauglius ir kaip šis 

tiriamas kintamasis koreliuoja su paauglių fizine kompetencija. Profesiniai lūkesčiai buvo grupuojami pagal 

profesijų požymius, apibūdinančius būsimos profesinės veiklos objektą: 

 darbas su žmonėmis; 

 darbas su skaičiais; 

 darbas su gyvąja gamta; 

 darbas su negyvąja gamta; 

 netradicinės profesijos; 

 meninės raiškos profesijos; 

 sporto profesijos; 

 protinės - analitinės veiklos (gnoseologinės) profesijos. 

Gauti tyrimo rezultatai parodyti 1 paveiksle. 
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1 pav. Vyresniojo amžiaus paauglių profesinių lūkesčių pasiskirstymas pagal būsimo darbo objekto 

esminius požymius (N=345) 

Tyrimo metu nustatyta (žr. 1 pav.), kad paaugliai daugiausia domisi profesijomis, kurių metu žmonės 

dirba su kitais žmonėmis (119 respondentų, 34 proc.). Apie darbą su skaičiais svajoja tik 13 proc. tiriamųjų. 

Beje, gana didelis neapsisprendusių jaunuolių skaičius - net 31 proc. Tai byloja faktą, kad beveik trečdalis 

jaunuolių vis dar nežino, kokį darbą jie norėtų ateityje dirbti.  

Toliau atlikome respondentų statistinę analizę, kurios metu nustatėme, kaip profesinės orientacijos siejasi 

su pagrindiniais fizinės kompetencijos parametrais: sveika gyvensena, sveika mityba, pagrindinės medicininės 

fizinio lavinimo grupės sveikatos kriterijais. Minimi tyrimo rezultatai parodyti 2 paveiksle. 

 

 

2 pav. Paauglių profesinių lūkesčių sąsajos su sveikos gyvensenos, mitybos bei pagrindinės fizinio lavinimo 

grupės sveikatos kriterijais (N=345) 

Pastarasis tyrimas parodė (žr. 2 pav.), kad daugiausiai dėmesio savo fizinei kompetencijai skiria 

paaugliai, kurie ateityje nori profesionaliai sportuoti ir dirbti darbus, susijusius su gyvąja gamta. Mažiausiai 

dėmesio savo fizinei kompetencijai skiria tie asmenys, kurie rinktųsi profesijas susijusias su skaičiais (analitinės, 

gnoseologinės profesijos). 

Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad ketinantys rinktis darbą, kurio objektas yra gyvoji gamta, didesnį 

dėmesį teikia sveikai mitybai. Be to paaugliai, kurie savo profesiją sieja su sportu ir darbu su gyvąja gamta, 

priklauso pagrindinei medicininei fizinio lavinimo grupei, neturi didesnių sveikatos sutrikimų. 
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Išvados 

1. Fizinė kompetencija apima žmogaus fizinį pajėgumą, sveikatingumą, higieninius įpročius, gražią kūno 

sandarą. Jai ugdyti svarbu saviugda – teigiamų savo bruožų ugdymas. Didelę įtaką fizinei mokinių saviugdai 

daro asmeninės savybės - tokios kaip valia, pasitikėjimas savimi, kurios turi įtaką renkantis profesijas. 

Paauglių profesiniai lūkesčiai tampriai siejasi su jų vertybinėmis orientacijomis ir fizine kompetencija. 

Paaugliai, labiau orientuoti į vertybes, kurios būdingos fizinei kompetencijai (sveika gyvensena, mityba, fizinis 

aktyvumas) didesnį dėmesį skiria fizinio darbo ir socialinės veiklos profesijoms. Šis tyrimo faktas byloja, kad 

kelta hipotezė pasitvirtino. 

2. Tyrimo rezultatai taip pat byloja, kad paaugliai, kurie orientuoti į protinės veiklos profesijas, savo 

fizinei kompetencijai skiria mažiau dėmesio. Šių paauglių gyvenimo būde daugiau sutinkama veiklų, susijusių su 

aktyvesniu pažinimu (darbas su kompiuteriu, knygų skaitymas ir pan.). Pastarieji tyrimai byloja faktą, kad 

minimų vertybinių orientacijų asmenys mažiau kreipia dėmesį į protinio ir fizinio darbo racionalaus santykio 

derinimą. 
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Summary 

 

Coherence of physical competence, social value orientations and professional expectations of 

older teenagers 

For the educators, it is important to know what factors make influence on the future career plans of the students. The aim 

of the research is to examine the coherence of physical competence, social value orientations and professional expectations of 

the older teenagers at secondary schools. 

Received results of the research confirmed the hypothesis that students, whose social value orientations are coherent with 

physical competences, have more expectations to find a future profession in a physical and social fields, not in the gnoso-

analytical field. 

Physical competence was found to be really one of the key factors influencing professional expectations related with 

physical professions. Physical competence involves various functional personality levels, such as physical capabilities, 

health, hygiene, physical body shape etc. For the physical competence acquiring, it is very important to have self-educational 

skills and aspirations to improve positive personality traits. 

The results clearly demonstrated that the more physical competence teenagers acquire, the more they tend to choose a 

profession which requires physical capabilities. The physical professions chosen are also statistically coherent both with the 

healthy living style  and healthy eating  habits of the teenagers. 

.The scientific supervisor: prof. Sigitas Daukilas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIRBANČIŲ SOCIALINIŲ 

DARBUOTOJŲ KOMPETETINGUMO ATITIKTIS STUDIJŲ 

PROGRAMŲ REZULTATAMS 
 

Marius Girčys 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Šiuo metu Lietuvoje socialino darbo bakalauro studijas siūlo 14, o magistro - 5 aukštosios mokyklos. 

Remiantis Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, Lietuvoje šiuo metu veikia 89 psichikos 

sveikatos centrai, 11 psichiatrijos ligoninių – stacionarų ir 33 socialinės globos namai. Vilniaus Respublikinėje 

psichiatrijos ligoninėje 2012 metais gydėsi 7962 pacientai, o pacientus gydančio, reabilituojančio ir pagalbinio 

personalo dirbo 612. Iš pastarojo skaičiaus 28 specialistai yra socialiniai darbuotojai (Vilniaus Respublikinė 

psichiatrijos ligoninė, 2012). Kaip rodo statistika, socialinių mokslų sritis yra populiariausia Lietuvoje. Šioje 

srityje studijuoja net 55 procentai visų Lietuvos studentų (SKVC, 2014). 

Socialinis darbas psichiatrijoje tarnauja kaip jungiamoji grandis, siejanti pacientą su visomis 

paslaugomis, kurios vienaip ar kitaip galėtų padėti pacientui. Socialinis darbuotojas yra specialistas palaikantis 

ryšius tarp paciento ir šeimos, socialinių paslaugų teikėjų ir gydytojų. Dirbant su pacientu sergančiu sunkia 

psichikos ligos forma, svarbu matyti ir vertinti pacientą kaip visumą. Ši visuma apima psichinius, aplinkos, 

dvasinius ir fizinius žmogaus gyvenimo aspektus. Tačiau ar socialiniai darbuotojai yra atitinkamai pasiruošę 

suteikti profesionalias paslaugas klientams? Ar aukštosios mokyklos pajėgios perteikti specifinius profesinius 

gebėjimus šiam darbui atlikti?  

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti psichikos sveikatos įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų turimų 

kompetencijų atitikimą studijų programų rezultatams. 

Tyrimo objektas: Psichikos sveikatos įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų kompetetingumas. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atskleisti socialinio darbuotojo dirbančio psichikos sveikatos srityje darbo specifiškumą.  

2. Ištirti, ar studijų programos rezultatai atitinka socialinio darbuotojo praktiniame darbe reikalingas 

kompetencijas. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, anketinė socialinių darbuotojų 

apklausa, statistinė duomenų analizė. 

Socialinis darbas psichiatrijoje 

Nepriklausomai nuo aukštos psichiatro kvalifikacijos, kitų specialistų įgūdžių, medikamentų kokybės, 

gydymas ir pagalba bus nesėkmingi, jeigu nebus apimamos visos žmogui svarbios jo gyvenimo sritys. Socialinio 

darbuotojo vaidmens svarba pasireiškia tame, kad jis atsižvelgia į visas minėtas žmogaus, kaip visumos, dalis, 

„surenka“ jas ir stengiasi padėti pacientui sudėlioti šias dalis ir sukurti pacientui jam suprantamą, priimtiną, 

tinkamą ir veiksmingą pagalbos planą. Dėl specifinių terapinių paciento-socialinio darbuotojo santykių, 

socialinis darbuotojas gali nustatyti/įvertinti paciento poreikius ir šiuos poreikius referuoti atitinkamų sričių 

specialistams.  

Sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatai (Žin., 

1999, Nr. 85-2553) pabrėžia veiklos sritis „stiprinti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą besikreipiančių ir joje 

besigydančių asmenų prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, teikti socialines paslaugas, atnaujinti ryšius su 

bendruomene, padėti integruotis į visuomenę ir skatinti socialinį funkcionavimą“. Socialinės paslaugos asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos norint garantuoti neįgalių asmenų, kitų rizikos grupėms priklausančių 

asmenų socialinį saugumą, jų psichikos sveikatos priežiūrą ir psichosocialinę reabilitaciją (Išoraitė, 2007). Tad 

psichikos sveikatos priežiūros institucijose dirbantys socialiniai darbuotojai yra socialinių (LR socialinių 

paslaugų įstatymas, 2006) ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų (Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymas, 2004; Psichinės sveikatos strategija, 2007) teikėjai, o paslaugų spektras (pvz., bendrųjų socialinių 

paslaugų – socialinio darbo, informavimo ir konsultavimo, darbo terapijos ir užimtumo, kultūros ir laisvalaikio 

organizavimo, maitinimo ir buitinės, sveikatos priežiūros ir psichologinės paramos ir kita) apibūdinamas 

psichosocialinės reabilitacijos tarnybų veiklos reglamentuose (Mikaliūnas, 2003). 

Psichiatrijos klientas apibūdinamas kaip paslaugų vartotojas, galintis kvalifikuotai vertinti paslaugų 

kokybę ir padėti formuoti tobulinimo gaires (Matulionis, Šedienė, 2008). Tačiau Lietuvoje dar vyrauja požiūris, 
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jog šios grupės žmonės nėra pajėgūs adekvačiai vertinti jiems teikiamas paslaugas (Baltrušaitytė, 2007). 

Socialinis darbuotojas tokioje srityje privalo teikti pirmenybę kliento išreikštiems poreikiams, atlikti 

informatoriaus ir mokytojo vaidmenis, rūpintis fiziniu komfortu ir emociškai palaikyti klientą, mažinti baimės ir 

nerimo jausmą, stengtis įtraukti artimuosius į pagalbos teikimą ir jos tęstinumą. Vartotojui taip pat svarbūs tokie 

paslaugos kokybės parametrai kaip profesionalumas, patikimumas, prieinamumas, lankstumas, operatyvumas, 

teikėjo pasirengimas padėti, estetiniai aspektai, patogumas, tvarkingumas, empatija, požiūris ir elgsena 

(Žalimienė, 2005). 

Socialiniai darbuotojai užimtumo veiklas traktuoja kaip esminę veiklos sritį įgyvendinant 

psichosocialinės reabilitacijos programą, skirtą asmenims, sergantiems psichikos ligomis. Teoriniu požiūriu 

(Brijūnaitė, 2007) užimtumo veikla kaip metodas yra taikoma dirbant su pačiais įvairiausiais klientais, o jos 

turinys apima platų įvairių užduočių ir veiklų spektrą, kurios gerina psichiškai ir socialiai pažeistų žmonių 

gyvenimo kokybę, socialinį dalyvavimą. Tačiau dėl klientų poreikių įvairovės socialiniai darbuotojai susiduria 

su iššūkiais, nes tenka ieškoti įvairių veiklos formų ir jas įgyvendinti psichikos sveikatos priežiūros institucijos 

užimtumo kambariuose:  bendravimo, socialinių įgūdžių lavinimo grupės, dailės, rankdarbių (lipdymo iš molio, 

siuvinėjimo, siuvimo, mezgimo, papuošalų darymo), kompiuterinio raštingumo kursai, grupės kartu su 

psichologu. Veiklos vykdomos pagal klientų pomėgius (rankdarbiai iš vilnos, karoliukų, lino, dekupažas, 

nėrimas ir mezgimas). Vykdomos įvairios terapijos: biblioterapija, judesio, žaidimų, dailės, taip pat 

populiariausias užsiėmimas – maisto produktų pirkimas ir maisto gaminimas. 

Daugiametė patirtis rodo, kad vien medikamentinio gydymo neužtenka, kad galėtum grąžinti žmogų į 

pilnavertį gyvenimą. Didelę reikšmę turi reabilitacija. Jau XIX a. buvo plėtojamos idėjos apie psichikos pacientų 

gydymą aplinka, užimtumu, apie tai, kaip svarbu įvertinti jų dabartinę, laisvalaikio ir socialinę veiklą. 

Ankstyvoji reabilitacija prasideda dar besigydant ligoninėje ir viena iš jos svarbesnių dalių yra užimtumo 

terapija. Užimtumo organizatorius – socialinis darbuotojas susipažįsta su pacientu pirmomis stacionarizavimo 

dienomis. Kartais atrodo, kad dėl psichinės būsenos neįmanoma užimti paciento, tačiau pastebima, kad neigiamą 

paciento energiją galima nukreipti tikslingai veiklai, o nevalingą, apatišką ligonį išmokyti higieninių įgūdžių, 

laikytis rėžimo. Keičiantis psichinei būsenai atsiranda daugiau galimybių užimti pacientą jo mėgstama veikla ar 

pasiūlyti dalyvauti ligoninėje vykstančiuose užsiėmimuose, padėti įgyvendinti jo iniciatyvas. Socialinis 

darbuotojas aptaria su gydytoju ir personalu bendravimo su pacientu ypatumus, sužino į ką reikėtų atkreipti 

dėmesį, kada pacientas gali dalyvauti užimtumo veiklose, kurios vyksta už skyriaus ar ligoninės ribų. Tik 

bendras komandinis aptarimas padeda įtraukti pacientą į jam tinkamą veiklą (Šinkūnienė, 2010). 

Socialiniems darbuotojams yra svarbu dirbti su kiekvieno paciento individualia situacija ir 

aplinkybėmis, nes tik toks pagalbos būdas gali efektyviausiai atliepti paciento poreikius. Socialinio darbuotojo 

tikslas – pagelbėti pacientui padėti sau pačiam išlikti sveikam ir funkcionaliam.  

Tyrimo metodika 

Siekiant ištirti psichikos sveikatos įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų turimų kompetencijų 

atitikimą studijų programų rezultatams buvo atlikta anoniminė internetinė apklausa. Remiantis dokumentų 

analize (atlikta Lietuvos aukštųjų mokyklų socialinio darbo studijų programų rezultatų analizė), buvo sukurta 

tyrimo anketa, kurią sudarė kausimai apie socialinių darbuotojų įgytas kompetencijas studijų metu, reikalingas 

kompetencijas praktikoje. Analizuojant studijų programas buvo kreipiamas dėmesys į studijų rezultatus 

(siekinius), t.y. kokias kompetencijas įgys studentas baigęs vienos ar kitos pakopos studijas. Tokiu būdu, buvo 

sudarytas bendras visų aukštųjų mokyklų socialinio darbo studijų programų siekinių sąrašas. Vėliau ši 

informacija buvo sisteminta ir remiantis analizės rezultatais – suformuluojami anketiniai klausimai. Tyrimas 

buvo atliktas 2016 metų vasario mėnesį. Buvo apklausta 149 moterys ir 16 vyrų, dirbančių socialinį darbą 

psichikos sveikatos srityje.  

Tyrimo duomenų statistiniai analizei atlikti buvo naudojama SPSS (angl. Statistical Package for Social 

Science) programos 17.0 versija. Gautų kintamųjų įvertinimui buvo naudojami aprašomosios statistikos metodai. 

Buvo atlikta kiekybinių kintamųjų dažnių analizė. Apskaičiuota tyrimo duomenų dažnis (N), jo procentinė 

išraiška (Proc.) ir vidurkiai.  

Norint nustatyti, kiek ir kokių žinių reikia turėti dirbant socialinį darbą, respondentų buvo prašoma 

įvertinti kiekvieną kompetenciją pagal svarbumą nuo 1 (visiškai nesvarbu) iki 5 (labai svarbu). Norint nustatyti, 

kiek ir kokių žinių įgijo studijų metu, respondentų taip pat buvo prašoma įvertinti kiekvieną kompetenciją pagal 

svarbumą nuo 1 (labai mažai) iki 5 (labai daug). Norint nustatyti, kiek ir kokių gebėjimų reikia turėti dirbant  

socialinį darbą, respondentai vertino kiekvieną kompetenciją pagal svarbumą nuo 1 (visiškai nesvarbu) iki 7 

(visiškai svarbu). Taip pat, norint nustatyti, kiek ir kokių gebėjimų įgijo studijų metu, respondentų buvo prašoma 

įvertinti kiekvieną kompetenciją pagal svarbumą nuo 1 (labai mažai) iki 7 (labai daug).  
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Socialinių darbuotojų įgytų žinių studijų metu palyginimas su darbe reikalaujančiomis žiniomis 

Labiausiai reikalingos yra socialinio darbo organizavimo (4,38±0,07), krizių intervencijos (4,37±0,05), 

suaugusiųjų psichologijos (4,376±0,057), socialinio darbo metodų (4,32±0,04), sprendimų priėmimo (4,28±0,05) 

ir raidos psichologijos žinios (4,18±0,06). Mažiausiai reikalingos yra sociologijos (3,60±0,06), viešojo 

administravimo (3,40±0,07) ir ekonominės žinios (3,23±0,07). Kaip matome iš 1 paveikslo, paskaičiavus 

vidurkius, galima manyti, kad visos kompetencijos svarbios šiame darbe, nes visų vidurkis didesnis negu 3.  

 

 

1pav. Socialinių darbuotojų darbe reikalingų žinių vertinimas (vidurkiai) 

Iš visų kompetencijų daugiausiai įgyta socialinio darbo teorijos (3,89±0,06), socialinio darbo metodų 

(3,86±0,06), socialinio darbo organizavimo (3,73±0,06), krizių intervencijos (3,67±0,07) ir raidos psichologijos 

žinių (3,67±0,07). Mažiausiai įgyta viešojo administravimo (2,61±0,07), ekonomikos (2,65±0,07) ir logikos 

žinių (2,83±0,08). Kaip matome iš 2 paveikslo, paskaičiavus vidurkius, galima matyti, kad tikrai ne visos žinios 

buvo įgytos studijuojant, nes kai kurių vidurkių nesiekia 3.  

 

2pav. Socialinių darbuotojų studijų metu įgytų žinių vertinimas (vidurkiai) 
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Žvelgiant į 1 paveikslą ryškiai matomos dominuojančios žinios. Palyginus 1 ir 2 paveikslus galime 

spręsti, kad studijuojant yra suteikiamos praktikoje reikalingos žinios.  

Socialinių darbuotojų studijų metu įgytų gebėjimų palyginimas su darbe reikalaujamais gebėjimais 

Labiausiai reikalingi gebėjimai yra siekti socialinio teisingumo, priimti atsakingus ir mažiausiai klientą 

žalojančius sprendimus (6,38±0,07), taikyti socialinio darbo problemos sprendimo modelius (6,37±0,07) ir 

ieškoti bei apdoroti informaciją sprendžiant įvairias socialines problemas (6,35±0,07). Mažiausiai reikalingi 

gebėjimai yra savarankiškai planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus (4,86±0,12) bei veikti multikultūrinėse 

aplinkose (5,26±0,11). Kaip matome iš 3 lentelės, paskaičiavus vidurkius, galima matyti, kad visos 

kompetencijos svarbios šiame darbe, nes visų vidurkis didesnis negu 4. 

3 lentelė. Socialinių darbuotojų darbe reikalingų gebėjimų vertinimas (vidurkiai) 

Gebėjimas  
Vidurkis 

Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus 4,867 

Gebėjimas veikti multikultūrinėse aplinkose 5,236 

Gebėjimas vadovaujantis vadybinės socialinio darbo praktikos principais organizuoti veklą ir telkti specialistų 

komandą socialinei pagalbai teikti įvairiose sistemose 

5,558 

Gebėjimas analizuoti bei prognozuoti socialines problemas, kurti ir įgyvendinti soacialinių problemų prevencijos 

programas ir projektus 

5,691 

Gebėjimas tarpkultūriniame lygmenyje efektyviai komunikuoti, keistis idėjomis, siekiant bendro susitarimo, 

vieningumo (konsensuso) 

5,842 

Gebėjimas planuoti karjerą bei analizuoti ir taikyti naujoves profesinėje veikloje 5,848 
Gebėjimas vystyti ir nuolat vertinti savo profesines žinias ir gebėjimus 5,927 

Gebėjimas parinkti alternatyvius sprendimo būdus planuojant, teikiant bei įvertinant psichosocialinę paramą 6,121 

Gebėjimas stiprinti asmenų gebėjimą spręsti problemas, padedant klientams patiems surasti reikiamus išteklius, 
paslaugas ir panašiai 

6,236 

Gebėjimas ugdyti kliento ir klientų grupių socialinius įgūdžius, reikalingus socialinių problemų prevencijai 6,279 

Gebėjimas ieškoti ir apdoroti informaciją sprendžiant įvairias socialines problemas 6,352 
Gebėjimas taikyti socialinio darbo problemos sprendimo modelius 6,370 

Gebėjimas siekti socialinio teisingumo, priimti atsakingus ir mažiausiai klientą žalojančius sprendimus 6,382 

 

Iš visų kompetencijų dominuoja gebėjimai ieškoti ir apdoroti informaciją sprendžiant įvairias socialines 

problemas (5,612±0,098), taikyti socialinio darbo problemos sprendimo modelius (5,539±0,097), siekti 

socialinio teisingumo, priimti atsakingus ir mažiausiai klientą žalojančius sprendimus (5,503±0,094). Mažiausi 

vidurkiai teko gebėjimams veikti multikultūrinėse aplinkose (4,921±0,119) ir vadovautis vadybinės socialinio 

darbo praktikos principais organizuoti veiklą ir telkti specialistų komandą socialinei pagalbai teikti įvairiose 

sistemose (5,042±0,109). Kaip matome iš 4 lentelės, paskaičiavus vidurkius, galima matyti, kad daugmaž visi 

gebėjimai buvo įgyti studijuojant. 

 

4 lentelė. Socialinių darbuotojų studijų metu įgytų gebėjimų vertinimas (vidurkiai) 

Gebėjimas  Vidurkis 

Gebėjimas veikti multikultūrinėse aplinkose 4,921 

Gebėjimas vadovaujantis vadybinės socialinio darbo praktikos principais organizuoti veklą ir telkti specialistų 
komandą socialinei pagalbai teikti įvairiose sistemose 

5,042 

Gebėjimas planuoti karjerą bei analizuoti ir taikyti naujoves profesinėje veikloje 5,139 

Gebėjimas tarpkultūriniame lygmenyje efektyviai komunikuoti, keistis idėjomis, siekiant bendro susitarimo, 

vieningumo (konsensuso) 

5,145 

Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus 5,158 
Gebėjimas vystyti ir nuolat vertinti savo profesines žinias ir gebėjimus 5,236 

Gebėjimas analizuoti bei prognozuoti socialines problemas, kurti ir įgyvendinti soacialinių problemų prevencijos 
programas ir projektus 

5,279 

Gebėjimas stiprinti asmenų gebėjimą spręsti problemas, padedant klientams patiems surasti reikiamus išteklius, 
paslaugas ir panašiai 

5,382 

Gebėjimas ugdyti kliento ir klientų grupių socialinius įgūdžius, reikalingus socialinių problemų prevencijai 5,418 

Gebėjimas parinkti alternatyvius sprendimo būdus planuojant, teikiant bei įvertinant psichosocialinę paramą 5,430 
Gebėjimas siekti socialinio teisingumo, priimti atsakingus ir mažiausiai klientą žalojančius sprendimus 5,503 

Gebėjimas taikyti socialinio darbo problemos sprendimo modelius 5,539 

Gebėjimas ieškoti ir apdoroti informaciją sprendžiant įvairias socialines problemas 5,612 
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Žvelgiant į 3 lentelę, aiškiai matosi, kurios kompetencijos yra reikalingiausios darbe psichikos sveikatos 

srityje. Lyginant 3 ir 4 lenteles galime spręsti, kad studijuojant socialinį darbą yra suteikiami reikalingi gebėjimai 

darbui psichikos sveikatos srityje. 

Išvados 

1. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė leidžia atskleisti socialinio darbuotojo dirbančio psichikos 

sveikatos srityje darbo specifiškumą. Apžvelgus socialinio darbo psichikos sveikatos stacionare 

ypatumus pastebėta, jog socialinis darbuotojas šioje srityje turi turėti daug ne tik šiai sričiai reikalingų 

specifinių, bet ir kūrybinių įgūdžių. Pareigų spektras labai platus, o kliento poreikis yra beribis, todėl 

dažnai socialinis darbuotojas turi būti ne tik socialinio darbo profesionalas, bet ir kitus gebėjimus 

turintis (muzikinio, meninio pobūdžio) asmuo. 

2. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, jog baigus socialinio darbo studijų programą, įgytos žinios ir gebėjimai 

yra reikalingi ir pakankami praktiniame socialinio darbuotojo darbe psichikos sveikatos srityje. 
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Summary  

The conformity of social employers working in mental health institutions to their study programme results 

The aim of research is analyze the adequacy of competencies of social employees who are working at mental health 

institutions to reveal that their abilities match the results of their study program.The methods of the research was the analysis 

of scientific literature, the analysis of documents and statistical data, the survey of social employers. The research was 

accomplished  in February 2016. 149 women and 16 men who are working in mental health institutions were examined. 

After reviewing the work in mental health institutions it was revealed that social employee has not only be able to 

manage this work in a traditional way, but also be creative and react to present situation. Clients has limitless demands, so 

social employee has frequently improve his skills in other specific fields such as music and art to become a real proffesional 

in this field. The analysis of statistical data reveals that after graduating a person has the right abilities and skills to start 

working as a social employee in a proper and proffesional way. 

Mokslinio darbo vadovas  doc. dr. Kristina Kovalčikienė (Aleksandro Stulginskio universitetas 

  

http://www.rvpl.lt/images/stories/teises_aktai/1_isak.pdf
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PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJA IR ATLIEKAMOS FUNKCIJOS: 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO DALIS VALSTYBINĖSE IR 

NEVALSTYBINĖSE IKIMOKYKLINIO ŠVIETIMO INSTITUCIJOSE 
 

Renata Grigelionytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Jaunos šeimos skuba grįžti į darbo rinką, todėl vis dažniau 1,5 m. ar net mažesniems vaikams ieškoma 

vietų ikimokyklinėse įstaigose. Matydami tokią situaciją, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai sukūrė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011 – 2013 m.  programą (2011). Programos uždaviniuose 

numatyta atnaujinti jau esamus valstybinius vaikų darželius, atjauninti pedagogus, didinti darbo užmokestį, <...> 

buvo numatyta, kad iki 2014 m. bus įsteigta ne mažiau, kaip 50 nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

Verslumu pasižymintys žmonės netruko tuo pasinaudoti ir štai nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

skaičius vis didėja (2009 m. veikė 8, 2010 m. – 15, o 2011 m. – 19 įstaigų) („Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo plėtros 2011 – 2013 m.  programa“, 2011). Visuomenėje susiformavo požiūris, kad nevalstybinės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos teikia kokybiškesnį, modernesnį ir individualius vaiko poreikius labiau 

atitinkantį ugdymą.  

Tad Švietimo ir mokslo ministerija numatė sudaryti sąlygas plėsti nevalstybinių ugdymo įstaigų 

kūrimąsi ir prieinamumą. Teikiamos rekomendacijos besirengiantiems įkurti nevalstybines ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas. Tačiau kokia tai bebūtų ikimokyklinio ugdymo įstaiga: valstybinė ar nevalstybinė –  kiekviena 

turi turėti savo pedagogus, kurie tikslingai ir kokybiškai ugdytų vaikus bei atitiktų valstybės keliamus 

reikalavimus.  

Problema: Kuo skiriasi ir kuo panaši valstybinių ir nevalstybinių ugdymo įstaigų pedagogų 

kvalifikacija ir  jų atliekamos funkcijos?  

Tyrimo objektas: pedagogų kvalifikacija ir atliekamos funkcijos. 

Tyrimo tikslas: atskleisti valstybinių ir nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 

kvalifikacijos ir atliekamų funkcijų panašumus ir skirtumus. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Apibrėžti pedagogų kvalifikaciją kaip ugdymo turinio dalį. 

2. Palyginti pedagogų kvalifikaciją ir atliekamas funkcijas valstybinėse ir nevalstybinėse 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Tyrimo metodika: Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa. Tyrimo Duomenims 

apskaičiuoti bei statistiniams vertinimams atlikti naudotas statistinių programų paketas SPSS 17.0 (Statistical 

Package of Social Sciences), atliktas Pearson‘o chi-square testas. 

 

Pedagogų kvalifikacija kaip ugdymo turinio dalis 

Edukologijos moksle dažnai vartojamas terminas curriculum (liet. k. – ugdymo turinys). Šis terminas 

pradėtas vartoti, siekiant sumoderninti ugdymo sistemą, įsilieti į Europos šalių ugdymo sistemas. Šio žodžio 

reikšmė ugdymo įstaigose dažnai apibūdinama, kaip ugdymo turinys. Diskusijos kyla, kas gi sudaro ugdymo 

turinį, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Ugdymo turinio reikšmė yra kur kas platesnė, turinti filosofinę prasmę, kuri 

apima visuminį ugdymą.  

Autorės Žydžiūnaitė, Crisafulli, (2012), Monkevičienė, Žemuglienė ir Stankevičienė (2013) savo 

darbuose curriculum įvardina ugdymo turiniu, kuris apima ugdymo kūrimo ir realizavimo procesą: planavimą, 

įgyvendinimą, pasiektą rezultatą. Mokslininkės (Monkevičienė, Žemuglienė, Stankevičienė, 2013), remdamosi 

JAV mokslininkų darbais išskiria, kad ugdymo turinio samprata turi siaurąją ir plačiąją prasmę. Ugdymo(si) 

turinys siaurąja prasme yra formalusis ugdymo(si) turinys, kurį sudaro tai, ko mokomasi. Ugdymo(si) turinį 

plačiąja prasme sudaro jau paminėtas formalusis ir dar du turinio aspektai: įgyvendinamas ugdymo(si) turinys, 

kuris apima ugdytinių veiklą, pedagogo ir vaiko sąveikas, vertinimą, priemones ir kitus praktinius aspektus; 

paslėptas ugdymo(si) turinys, apimantis pedagogo gebėjimą sukurti mokymąsi skatinančias sąlygas. Jei 
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pedagogui nepakanka kompetencijos, ugdytinių mokymasis nebūna pakankamai efektyvus. Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos Lietuvoje turi galimybę susidaryti savo individualias ugdymo programas, remdamiesi 

ikimokyklinių ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. birželio 7  d. įsakymu Nr. V- 1009  (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo redakcija ministro 2005 

m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627). Šių ugdymo programų turinys susideda iš 5 pagrindinių dalių: 

bendrosios nuostatos; ikimokyklinio ugdymo principai; tikslai ir uždaviniai; turinys, metodai ir priemonės; 

ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas. Šios visos dalys atliepia prieš tai aptartą ugdymo turinio sąvoką. Taip pat 

reikėtų akcentuoti pedagogų kompetentingumą, kvalifikuotumą, kad visas ugdymo procesas būtų efektyvus.  

Visos šios dedamosios dalys ir sudaro ikimokyklinio ugdymo turinį, tai pavaizduota 1 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav.: Ugdymo turinio schema (sudaryta darbo autorės). 

 

Tad išanalizavus sąvoką „ugdymo turinys“ (curriculum) ir ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų 

aprašą, šiame darbe ugdymo turinys apima ugdymo kūrimo ir realizavimo procesą: planavimą, įgyvendinimą, 

pasiektus rezultatus. Atliepiant į tai, šiame darbe dėmesys bus sutelkiamas į vieną pagrindinių dedamųjų – 

pedagogų kvalifikaciją ir pasirengimą darbui. 

  

Pedagogų kvalifikacija ir pasirengimas darbui 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai vadinami auklėtojais. Pavyzdiniame auklėtojo pareigybės aprašyme 

(2005), auklėtojas apibrėžiamas, kaip asmuo, ugdantis vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių metų, dirbant 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Kokiomis gi kompetencijomis ir savybėmis turi pasižymėti auklėtojas, 

dirbantis ikimokyklinio ugdymo įstaigose? 

Visų pirma reikėtų paminėti, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogais, auklėtojais gali dirbti asmenys 

įgiję aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą bei būti baigę vieną iš 

mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turėti auklėtojo 

kvalifikaciją („Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas“, 2005; Monkevičienė, Glebuvienė, Stankevičienė ir 

kt., 2009; „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“, 2014).  

„Mokytojo kompetencijos apraše“ (2007) aprašoma mokytojo profesinė kompetencija, kurią sudaro 

kelios smulkesnės kompetencijos: informacinių technologijų naudojimo, ugdymosi aplinkų kūrimo, dalyko 

turinio planavimo ir tobulinimo, <...> mokymosi proceso valdymo, ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, 

<...> bei profesinio tobulėjimo kompetencija. Pedagogo darbe neatsiejama dalis – ugdomojo proceso 

planavimas, ugdymo tikslų/uždavinių išsikėlimas, ugdymo metodų parinkimas ir kt., tai apibrėžia dalyko 

tobulinimo ir planavimo kompetenciją. Atlikus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo Lietuvoje būklės ir 

galimybių tyrimą (Ruškus, Žvirdauskas, Zybartas, Eskytė, Motiečienė ir kt., 2012) paaiškėjo, kad tiek tėvai, tiek 

patys pedagogai mano, kad kvalifikuotas auklėtojas grupėje gali veiksmingiau ugdyti vaikus, pasiekdamas daug 

aiškesnių vaikų gebėjimų. 
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Taigi, išanalizavus mokslinę literatūrą ir apžvelgus švietimo teisinius ir norminius dokumentus, 

paaiškėjo, kad asmenys, dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais pirmiausia turi būti baigę aukštąjį mokslą ir 

įgiję auklėtojo kvalifikaciją, atlikti pedagogui skirtus darbus, tokius, kaip ugdymo proceso planavimas, 

organizavimas, įvairių ugdymo metodų taikymas bei pasižymėti profesinio tobulėjimo kompetencija.   

 

Tyrimo rezultatai  

Siekiant ištirti pedagogų kvalifikaciją ir jų pasirengimą darbui, buvo atlikta keturių pasirinktų 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų (2 valstybinės ir 2 nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos) pedagogų 

anketinė apklausa. Tyrimo duomenų skaičiavimui bei statistiniams vertinimams atlikti naudotas statistinių 

programų paketas SPSS 17.0 (Statistical Package of Social Sciences). Tyrimas vyko 2016 m. sausio – vasario 

mėn.  

 Analizei apklaustos 16 valstybinių ir 15 nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės, kurios 

dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Visos apklaustosios įgiję aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, tačiau 8 iš 

15 nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės neturi auklėtojos kvalifikacijos. Tuo tarpu visos 16 

valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės yra įgiję auklėtojos ar aukštesnę kvalifikaciją (žr. 1 

lentelę). Analizuojant anketas pastebėta, kad nevalstybinėse įstaigose dauguma pedagogių dirba ne daugiau nei 5 

metus, kai tuo tarpu valstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose daugumos (13 iš 16) auklėtojų darbo stažas 

siekia 10 ir daugiau metų.   

 

1 lentelė. Pedagogų kvalifikacinė kategorija 

Analizuojant nevalstybinių institucijų anketas, viena pedagogė pažymėjo, kad turi pedagoginį 

išsilavinimą, tačiau muzikos mokytojos kvalifikaciją, o tai neprilygsta auklėtojos kvalifikacijai.  

 

2 lentelė. Pedagogų aukštesnės kvalifikacijos siekiamybė valstybinėse ir nevalstybinėse 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

 

 

 

  

Valstybinė įstaiga Nevalstybinė įstaiga 

Taip 4 9 

Ne  12 6 

Iš viso: 16 15 

 

Pateiktoje lentelėje galima matyti, kad dauguma valstybinių ikimokyklinių ugdymo pedagogių nesiekia 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, tai paaiškinama taip: „manau, kad aukštesnei trūksta gebėjimų“, „labiau 

patinka tiesioginis darbas su vaikais“; „neturiu tokio tikslo“; „neturiu gebėjimų ekspertui“; „tenka nemažai dirbti 

ir vykdant pareigas jau turimoje metodininko kategorijoje“ ir pan. Verta paminėti tai, kad aukštesnės 

kvalifikacijos nesiekiančios auklėtojos dauguma jau turi auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. O štai 

nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo pedagogių atsakymai rodo, kad dauguma jų siekia įgyti bent jau auklėtojos 

kvalifikaciją. Jos sako, kad nori tobulėti, nori įgyti aukštesnę kvalifikaciją, nes to reikia, dirbant su vaikais. Taip 

pat, valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogės, kurios dar neturi aukštesnės nei auklėtojos 

kvalifikacijos įvardijo, kad siekia aukštesnės kvalifikacijos, nes nori tobulėti, siekti kuo aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos. 

 

  

 

Valstybinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga 

Nevalstybinė ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga 

Auklėtoja 2 4 

Vyr. auklėtoja 6 1 

Auklėtoja metodininkė 8 1 

Neturiu auklėtojos kvalifikacijos 0 8 

Kita 0 1 
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3 lentelė. Pedagogų tobulinimosi būdai (proc.) 

Valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga 
Ats. 

proc. 

Nevalstybinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga 

Ats. 

proc. 

1. Dalyvauju seminaruose, 

konferencijose, projektuose 
100 

1. Dalyvauju seminaruose, konferencijose, 

projektuose 
100 

2. Dalinuosi gerąja patirtimi su kolegėmis 
87,5 

2. Skaitau pedagoginę/psichologinę 

literatūrą 
80 

3. Skaitau pedagoginę/psichologinę 

literatūrą 
75 

3. Konsultuojuosi su įstaigos vadovybe 
66,7 

4. Bendrauju su įstaigos specialistais 
75 

4. Semiuosi idėjų iš vaikų 
53,3 

5. Konsultuojuosi su įstaigos vadovybe 62,5 5. Dalinuosi gerąja patirtimi su kolegėmis 53,3 

6. Analizuoju savo ir kolegių veiklą 
62,5 

6. Konsultuojuosi su aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją turinčiomis 

kolegėmis 

40 

7. Semiuosi idėjų iš vaikų 
50 

7. Lankau papildomus pedagoginius/ 

psichologinius/socialinius kursus 
40 

8. Konsultuojuosi su aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją turinčiomis 

kolegėmis 

50 
8. Analizuoju savo ir kolegių veiklą 

26,7 

9. Lankau papildomus pedagoginius/ 

psichologinius/socialinius kursus 
31,2 

9. Bendrauju su įstaigos specialistais 
20 

10. Studijuoju 

magistrantūroje/doktorantūroje 
12,5 

10. Studijuoju 

magistrantūroje/doktorantūroje 
0 

 

Tiek valstybinių, tiek nevalstybinių įstaigų pedagogės dalyvauja seminaruose, konferencijose, 

projektuose, taip tobulindamos savo jau turimas pedagogines žinias. Taip pat ryškėja panašumas, kad abiejų tipų 

institucijų pedagogės užsiima savišvieta ir domisi naujausia psichologine/pedagogine literatūra, tačiau 

nevalstybinių įstaigų pedagogės, tai daro aktyviau. Valstybinių įstaigų auklėtojoms svarbu bendrauti su įstaigų 

specialistais (logopedais, psichologais, muzikos pedagogais, kūno kultūros specialistais), kai tuo tarpu 

nevalstybinėse įstaigose bendravimas su specialistais sudaro vos 20 proc.. Taip yra todėl, kad nevalstybinėse 

įstaigose tokių specialistų nėra, kilus sunkumams, tėvai kreipiasi į privačius specialistus, kurie paskiriami 

gydytojų, o ne nukreipiami pedagogių, kaip tai yra daroma valstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taip 

pat verta paminėti tai, kad dalintis gerąja patirtimi su kolegėmis labai svarbu valstybinių įstaigų pedagogėms (87 

proc.), šis būdas yra bene paprasčiausias ir lengviausiai prieinamas, nes padiskutuoti apie iškilusias problemas, 

dar neišsiaiškintas situacijas galima bet kuriuo dienos metu, esant darbo vietoje, galima konsultuotis su 

aukštesnę kvalifikaciją turinčiomis kolegėmis, ko padaryti nevalstybinių įstaigų auklėtojos neturi galimybės, nes 

dauguma jų neturi jokios pedagoginės kvalifikacijos. Todėl konsultavimasis su įstaigos vadovybe (66,7 proc.) 

nevalstybinių įstaigų specialistėms  yra svarbiau ir aukščiau nei valstybinių įstaigų auklėtojoms(62,5 proc.). 

Privačiose ugdymo įstaigose vadovų ir darbuotojų santykiai yra kur kas artimesni nei valstybinių įstaigų. 

Vadovai diskutuoja, tariasi su savo darbuotojais, kai tuo tarpu valstybinių įstaigų pedagogės pirmiau kreipiasi 

pagalbos į koleges, įstaigos specialistus ir tik tuomet į įstaigos vadovus. Valstybinių institucijų pedagogės 

mažiausiai svarbias savęs tobulinimo formas pažymėjo papildomų pedagoginių/psichologinių kursų lankymą 

(31,2 proc.) bei studijas, siekiant magistro ar doktorantūros laipsnio (12,5 proc.). Tai paaiškina prieš tai pateikti 

duomenys, kad dauguma valstybinių įstaigų pedagogių jau yra įgiję pakankamai aukštą auklėtojos metodininkės 

kvalifikacijos laipsnį ir jau yra įgiję magistro laipsnį, o papildomi kursai dažniausiai rengiami pedagogėms, 

siekiančioms aukštesnės kvalifikacijos. Tačiau stebinantis rezultatas tas, kad dauguma nevalstybinių įstaigų 

pedagogių neturi auklėtojos kvalifikacijos, tačiau nepanašu ir kad jos siektų, nes nė viena auklėtoja nepažymėjo, 

kad studijuotų ir siektų aukštesnio kvalifikacinio laipsnio. Tad galima teigti, kad abiejų tipų institucijas sieja 

dalyvavimas seminaruose, konferencijose ir projektuose bei savišvieta, o skiria šias įstaigas bendradarbiavimo su 

specialistais ir kolegėmis aspektai.  
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Prireikus dalyvauti rengiant individualias ugdymo (-si)
programas

Nevalstybinė Valstybinė

  2 pav. Svarbiausios auklėtojos atliekamos funkcijos 

 

Buvo palyginti valstybinių ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogių atliekamų funkcijų 

vertinimai. Nors statistiškai reikšmingi skirtumai gauti tik vienoje funkcijoje, tačiau ryškėja  nevienodas 

dėmesys auklėtojos atliekamoms funkcijoms. Valstybinių darželių pedagogės išskiria 4 svarbias veiklos sritis: 

ugdomojo proceso organizavimą ir vykdymą, tėvų švietimo vykdymą, tėvų įtraukimo į ugdymo procesą ir vaikų 

ugdymosi sunkumų sprendimą, bendradarbiaujant su įstaigos specialistais; tuo tarpu nevalstybinių įstaigų 

pedagogės pirmiausia išskiria sistemingą vaikų pažangos vertinimą, ugdomojo proceso organizavimą ir 

vykdymą, ir dalyvavimą įstaigos renginiuose. Ugdymo proceso vykdymas ir organizavimas yra neatsiejama 

pedagoginio darbo dalis, todėl abiejų įstaigų atstovės tai pažymėjo, kaip labai svarbias funkcijas. Šios dvi 

minėtos funkcijos logiškai paaiškina pedagogių darbo pobūdį – ugdymo procesas turi būti planuotas, sistemingas 

ir vertinamas. Visa tai yra daroma dėl vaikų, siekiant išugdyti brandžią, savimi pasitikinčią asmenybę, 

besiruošiančią sėkmingam ugdymuisi mokykloje 

Esminiai respondenčių skirtumai matomi tėvų švietimo srityje. Naudojant Pearson‘o chi-square testą 

gauti duomenys išryškino šį skirtumą (p<0,05, d=2). Mažiau nei puse (47 proc.) nevalstybinių ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogių įvardino tėvų švietimo funkciją, kaip svarbią, kai tuo tarpu valstybinėse įstaigose 

visos pedagogės vykdo tėvų švietimą.  Valstybinių įstaigų pedagogėms, labai svarbus vaikų ugdymas, darbas su 

specialistais ir tėvais, visa tai siejasi su sėkmingu vaiko tobulėjimu. Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiuose 

dokumentuose (Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas, 2011, Lietuvos Respublikos švietimo 

įsakymas, 2011) apibrėžta, kad pagrindiniai vaiko ugdytojai yra tėvai, o tėvams pageidaujant vaikai gali būti 

ugdomi švietimo įstaigose, tai atliepdamos valstybinių įstaigų pedagogės pirmiausia teikia šviečiamąją pagalbą 

tėvams ir jų vaikams. Tuo tarpu nevalstybinių įstaigų pedagogės pačios siekia užfiksuoti vaikų daromą pažangą, 

neįtraukiant tėvų į ugdymosi procesą. Įtakos tėvų švietimo vykdymo aspektui galbūt turi tai, kad tėvai, vesdami 

vaikus į nevalstybinę instituciją investuoja į jos individualų fondą nustatytą sumą už ikimokyklinio ugdymo 

proceso vykdymą, todėl auklėtojos jų aktyviai neįtraukia į įstaigų veiklas, taip prisiimdamos vaikų ugdymo 

atsakomybę sau. 

Labai vienodai įvertintas dalyvavimas bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, darbo grupėse. Šio 

pobūdžio darbai ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dažniausiai atliekami auklėtojų, nes jos labiausiai prisideda 

prie ugdomojo proceso kūrimo ir realizavimo, tad ir projektai, renginiai bei darbo grupės sudaromos iš įstaigose 

dirbančių pedagogių. 

Apibendrinant tyrimo duomenis, išryškėja, kad valstybinių ikimokyklinio ugdymo institucijų pedagogės 

atitinka valstybės keliamus reikalavimus pedagogams, ko negalima pasakyti apie nevalstybines institucijas, nes 

mažiau nei pusė jų neturi auklėtojos kvalifikacijos. Aptariant funkcijas išryškėja tėvų, kaip pagrindinių vaiko 

ugdytojų svarba valstybinėse įstaigose, pedagogus ir specialistus pasitelkiant tik į pagalbą, o privačių – 
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orientacija į vaiko pasiekimus ir pažangą be tėvų pagalbos. Kvalifikacijos tobulinimo formose matoma daugiau 

skirtumų nei panašumų valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose. Esminiai panašumai, kad visos pedagogės 

dalyvauja seminaruose, projektuose, konferencijose ir užsiima savišvieta, o skirtumai ryškiausiai matomi 

bendravimo su kolegėmis, specialistais ir studijavimo aspektais. Valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogės visapusiškai tobulina ir gilina savo žinias ir gebėjimus, kai tuo tarpu nevalstybinių įstaigų pedagogės 

atsirenka tik kelis, populiariausius savęs tobulinimo būdus. Tad galima teigti, kad tirtose ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose valstybinių institucijų pedagogės pasižymi aukštesne pedagogine kompetencija.  

 

Išvados 

 

1. Pedagogų kvalifikacija ir darbo funkcijų atlikimas ikimokyklinio ugdymo turinyje svarbus tuo, 

kad tik kompetentingas ir kvalifikuotas pedagogas ugdymo turinį gali paversti efektyviu ugdymo(si) procesu, kur 

vaikai pasiekia geriausius rezultatus, ugdymo tikslai ir uždaviniai įgyvendinami pagal tai, kaip numato ugdymo 

programa, panaudojami būtent tie metodai, kurie yra pasirinkti. Tai gali atlikti tik kompetentingas ir 

kvalifikuotas pedagogas, kuris geba atlikti visas jam priklausančias funkcijas.  

2. Išanalizavus ugdymo turinio pedagogų kompetencijos ir atliekamų funkcijų aspektą paaiškėjo, 

kad valstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirba valstybės reikalavimus atitinkantys pedagogai, o 

nevalstybinėse – daugiau nei pusė jų neatitinka formalių kvalifikacinių reikalavimų. Valstybinių institucijų 

pedagogų požiūris į atliekamas funkcijas yra sukoncentruotas į vaikų ugdymą, tėvų švietimą ir bendradarbiavimą 

su specialistais, nevalstybinių – vaikų pasiekimų ir pažangos fiksavimas. Kvalifikacijos kėlimo aspektu 

valstybinių įstaigų pedagogės pasižymi aukšta kvalifikacija, tačiau savęs tobulinimo formas renkasi įvairias, 

bendraudamos su įstaigos specialistais, kolegėmis, nevalstybinių institucijų pedagogės renkasi populiariausias 

savęs tobulinimo formas tokias, kaip dalyvavimą seminaruose, konferencijose, tačiau nestudijuoja, ir nesiekia 

įgyti bent jau auklėtojos kvalifikaciją.   
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Summary 

 

Pre – school curriculum: private and state pre – school educational pedagogical qualification and 

preparation for the job 

The pedagogical process in kindergarten is more effective when it is developed by qualified teacher.  In this 

research it is attempted to reveal similarities and differences between private ant state kindergartens, focusing on the 

pedagogical qualification and preparation for the job. The survey was held with 31 pre-school teacher: 16 from the state 

kindergarten, and 15 from the private. This survey shows that the state kindergartens have qualified teachers while in the 

private kindergartens work unqualified teachers. These data are giving the main difference to this research – unqualified 

teachers in the kindergartens are not fulfilling their pedagogical functions as well as qualified teachers in the state 

kindergartens, but the main similarity is that all pedagogues are planning, organizing and implementing pedagogical process.  

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Rita Mičiulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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MOKYMOSI STILIŲ SĄSAJOS SU ANGLŲ KALBOS IŠMOKIMO 

REZULTATAIS 

 
Mantas Krasauskas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Nuolat didėjantis užsienio kalbų mokymosi poreikis, skatina veiksmingų užsienio kalbos mokymosi 

metodų mokslinius tyrimus ir jų taikymą praktikoje. Mokymosi stiliai yra vienas pagrindinių veiksnių galinčių 

lemti anglų kalbos mokymosi būdus ir išmokimo rezultatus. Mokymosi stilių poveikis anglų kalbos išmokimui 

Lietuvoje nagrinėtas nepakankamai, o mokymosi stilių sąvoka nėra vienareikšmė, tiksli ir aiški, daugelis 

užsienio autorių mokymosi stilius aiškina skirtingai.  

Teorinė mokslinės literatūros analizė rodo, kad nėra vieningos mokslininkų nuomonės apie veiksnius, 

kurie lemia besimokančiųjų anglų kalbos išmokimo rezultatus. Viena iš priežasčių galėtų būti nepakankamas 

mokytojų ir dėstytojų įsigilinimas į besimokančiųjų asmenybės psichologiją, individualius mąstymo, reagavimo į 

aplinką būdus ir mokymosi stilius. Pilnavertis ir įvairiapusis atsižvelgimas į besimokančiųjų dominuojančius ir 

silpnai išreikštus mokymosi stilius anglų kalbos mokymo procese, galėtų suteikti naujų perspektyvų motyvacijai 

ir išmokimo kokybei gerinti. Todėl labai svarbu išsiaiškinti besimokančių anglų kalbos dominuojantį mokymosi 

stilių ir išmokimo rezultatų sąsajas, kurios galėtų paskatinti naujus mokslinius tyrimus siekiant veiksmingesnio 

anglų kalbos mokymosi proceso. 

Tyrimo tikslas: įvertinti ASU studentų mokymosi stiliaus ir užsienio kalbos išmokimo rezultatų sąsajas. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apžvelgti dažniausius mokymosi stilius ir jų klasifikacijas; 

2. Išanalizuoti ASU studentų mokymosi stilių ir anglų kalbos išmokimo rezultatų sąsajas. 

Tyrimo objektas: ASU studentų mokymosi stiliai ir anglų kalbos išmokimo rezultatai. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, gautų duomenų statistinė analizė 

naudojant SPSS kompiuterinę programą. 

 

Mokslinės literatūros analizė 

Mokymosi stiliaus koncepcija, kaip asmenybės sąvybė, plačiai nagrinėjama pedagoginėje ir 

psichologinėje literatūroje. Remiantis skirtingų autorių apibrėžimais, mokymosi stilių galima apibūdinti kaip 

besimokančiojo ypatingą, asmeninį būdą derintis prie mokymosi situacijos, kuris turi poveikį mokymosi 

procesui ir mokymosi pasiekimams. 

Coffield ir kt. (2004) pateikia 71 mokymosi stilių tipologiją. Mokymosi stilių sąvoka analizuojama 

remiantis skirtingais metodais. Coffield ir kt. (2004) analizuoja kaip genetiniai veiksniai lemia suaugusiųjų 

mokymosi stilius. Mokymosi stiliaus klasifikacija, grindžiama estetiniu patyrimu, nagrinėja adaptyviųjų 

mokymosi sistemų ir mokymosi stilių tendencijas. 

 Teresevičienė, Gedvilienė, Zuzevičiūtė (2006) mokymosi stilių apibūdina kaip kognityvinių mokymosi 

problemų sprendimą, siekiant parodyti žmogaus žinias ar gebėjimus. Mokymosi stiliaus sąvoka apima 

kognityvinius, konceptualizmo ir jausminius procesus. Ugdymosi psichologijoje, mokymosi stiliai analizuojami 

kaip esminė asmenybių skirtumų sudedamoji dalis. Mokymosi stilius yra stabilus ir nekintantis konstruktas. 

Mokymosi stiliaus konstruktas, kuriame galima išskirti dvi dalis: kognityvinį stilių ir mokymosi strategiją. 

Mačianskienė (2004) teigia, kad mokymosi stilius apjungia kognityvinį stilių, kaip besimokančiojo individualų 

mąstymą ir mokymosi strategiją. Tai procesai, kuriuos naudoja besimokantysis, priderindamas savo veiklą prie 

mokymosi veiklos keliamų užduočių. Mokymosi stilius apibūdinamans kaip besimokančiojo asmens sprendimas 

pasirinkti mokymosi strategiją, mokymosi užduočiai įvykdyti (Turbull, 2009). Reid (2005) mokymosi stilių 

apibūdina kaip prigimtinius būdus priimti, apdoroti ir įsisavinti pateikiamą informaciją ar įgūdžius. Byram 

(2006) mokymosi stilių apibūdina kaip asmens pamėgtą būdą priimti ir išlaikyti naują informaciją, bei kaip 

kognityvinius skirtumus asmenybės mokymosi procese. Pagal Leaver,  Ehrman, Shektman (2005) mokymosi 
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stilius yra įprastinis asmenybės būdas suvokti, apdirbti ir reaguoti į gaunamą informaciją. Autoriai mokymosi 

stilius grupuoja į tris esmines grupes: sensorinius,  kognityvinius stilius ir asmenybės tipus. Fry, Kettridge, 

Marshall (2009) teigia, kad mokymosi stiliai skirstomi į serialistinį ir holistinį. Serialistinio mokymosi stiliaus 

atstovai orientuojasi į detales, užduotis mėgsta atlikti palaipsniui. Asmenys, kuriems būdingas holistinis 

mokymosi stilius užduotis suvokia remdamiesi plačia perspektyva. Patirtinio mokymosi teorijos atstovai 

mokymosi stilių apibūdina kaip socialinę psichologinę koncepciją, kuri tik iš dalies priklauso nuo asmenybės ir 

reiškiasi visose mokymosi situacijos. Mokymosi stilius yra veikiamas įvairių aplinkos veiksnių, karjeros, darbo, 

užduočių atlikimo įgūdžių (Kolb, 2005). Vienoje populiariausių mokymosi stilių klasifikacijoje išskiriami 

regimasis, girdimasis ir kinestetinis mokymosi stiliai (ang. visual, auditory, kinaesthetic, VAK). Fleming (2006) 

šią klasifikaciją papildė aprašydamas skaitymo ir rašymo procesus, tokiu būdu ši klasifikacija apima regimajį, 

girdimajį, skaitymo ir rašymo mokymosi stilius. Xu (2011) analizuodamas mokymosi stiliaus koncepciją, juos 

skirsto į tris esmines kategorijas: kognityvinius, jausminius ir fiziologinius elgesio modelius, kurie atlieka 

stabilių indikatorių funkcijas, fiksuodami kaip besimokantieji priima, sąveikauja ir reaguoja į mokymosi aplinką. 

Montemayor, Aplaten, Mendoza, Perey (2009) mokymosi stilių apibrėžia kaip būdą, kurio pagalba 

besimokantysis sutelkia dėmesį, apdoroja ir išlaiko naują informaciją. Mokymosi stiliai atitinka biologines 

asmenybės charakteristikas, ko pasekoje vienas mokymo metodas yra priimtinas ir tinkamas vieniems 

studentams, o kitiems ne. Dunn ir Burke (2006) mokymosi stilių tyrė kaip besimokančiojo reakciją į ramią ar 

triukšmingą aplinką, ryškų ar silpną apšvietimą, temperatūros svyravimus, mokymosi procesą su pertraukomis ar 

be jų, informacijos suvokimo būdus (regimasis, girdimasis, kinestetinis), dienos laiką, kurio metu mokomasi. 

Honey ir Mumford (2006) mokymosi stilių tipologija vengia asmenybės stereotipizavimo, kas būdinga daugeliui 

mokymosi stilių klasifikacijų. Ši tipologija išskiria keturis mokymosi stilius: aktyvistas, pragmatikas, mąstytojas 

ir teoretikas. Aktyvistai turi polinkį išbandyti ką nors nauja, yra spontaniškos asmenybės, mėgstančios 

eksperimentuoti; pragmatikai linkę tikrinti teorijas ir technikas kartu nustatant jų veikimo patikimumą praktikoje, 

nemėgsta teorijų, ilgų diskusijų; mąstytojai renka informaciją, yra metodiški,  lėtai priima sprendimus, niekada 

neskuba daryti išvadų, įsigilina į problemas detaliai; teoretikai remiasi asmenine patirtimi, linkę analizuoti, kurti 

logiškas teorijas, pasižymi racionalumu, ir maksimalizmu. 

Mokymosi stiliaus įvertinimui naudojami du metodai – bendravimo ir automatinis. Naudojantis 

bendravimo metodu, raštu atsakoma į pateiktos anketos klausimus. Automatinis mokymosi stiliaus nustatymo 

metodas reikalauja stebėti ir analizuoti besimokančiųjų elgesį (Preidys,  Sakalauskas, 2011). 

 

Rezultatai 

 

Siekiant išsiaiškinti kokie mokymosi stiliai būdingi Aleksandro Stulginskio universiteto studentams, 

buvo atliktas kiekybinis tyrimas. Anketinė apklausa buvo vykdoma 2016 m. vasario mėnesį. Anketa sudaryta iš 

penkių blokų: demografinis, anglų kalbos mokymosi motyvacija, mėgstami anglų kalbos mokymosi būdai, 

dominuojantys mokymosi stiliai ir savivertė (šiam straipsniui naudoti tik dominuojančių mokymosi stilių ir 

įvertinimų duomenys). Studentams buvo išdalinta 180 anketų, iš jų tyrimo analizei tiko 156 anketos 

(grįžtamumas 86,6%). Anketos buvo anoniminės, atsitiktinai atrinkti studentai į jas atsakė paskaitų metu.  

Studentų dominuojančiam mokymosi stiliui nustatyti naudotasi bendravimo metodu. Klausimai sudaryti 

remiantis Honey ir Mumford (2006) mokymosi stiliaus nustatymo klausimynu.  

 Apklausoje dalyvavo 156 Aleksandro Stulginksio universiteto studentai iš ekonomikos ir vadybos, 

agronomijos, žemės ūkio inžinerijos ir vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetų. 72 respondentai dalyvavę 

apklausoje yra iš ekonomikos ir vadybos fakulteto, 54 iš agronomijos, 22  iš žemės ūkio inžinerijos ir likusieji 8 

studijuoja vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete. Daugiausia anketas užpildžiusių studentų yra 

devyniolikmečiai, 67,3% . Apklaustųjų amžiaus vidurkis – 20 metų. Beveik 47 proc. respondentų yra iš Kauno, 

beveik  39 proc. iš mažų miestelių arba kaimo vietovių. 151 asmuo nurodė, kad anglų kalba jiems buvo pirmoji 

užsienio kalba mokykloje, ir tik 3 asmenys nurodė rusų bei 2 – vokiečių užsienio kalbas kaip pirmąsias. Beveik 

visi respondentai mokosi dieninėse studijose. Aštuoni respondentai mokosi ištęstinėse bei du – neakivaizdinėse 

studijose. 

Mokymosi stiliaus nustatymo klausimyne buvo pateikti 48 klausimai. Kiekvienam iš keturių mokymosi 

stilių skirta po dvylika klausimų. Kiekvieno respondento atsakymai buvo suskirstyti į keturis stilius ir 

suskaičiuotas kiekvieno stiliaus stiprumas balais. Apklausoje dalyvavo 85 moterys ir 71 vyras. Buvo apskaičiuoti 
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vyrų ir moterų surinkti taškai pagal mokymosi stilių ryškumą (žr. 1 pav.). Susumavus visų stilių taškus, vienam 

vyrui tenka vidutiniškai 34,8 taško, o moteriai – 25,5. Šis statistiškai reikšmingas skirtumas rodo, kad vyrai 

pasižymi ryškesniais vyraujančiais mokymosi stiliais, nei moterys, nepaisant to, kad vyrų apklausoje dalyvavo 

mažiau nei moterų. Tai gali būti paaiškinama biologiniais ir socialiniais vyrų ir moterų skirtumais.  

 

 

1 pav. Dominuojančių mokymosi stilių ryškumas tarp vyrų ir moterų 

 

 Buvo apskaičiuotas vyrų ir moterų anglų kalbos išmokimo rezultatų vidurkis, pagal diagnostinio testo 

universitete, brandos atestato pažymį ir I semestro universiteto egzamino pažymius (žr. 2 pav.). Visų trijų 

įvertinimų vidurkiai tarp vyrų yra aukštesni nei moterų. Tai gali būti paaiškinama stipriau išreikštais mokymosi 

stiliais tarp vyrų.  

 

 

 2 pav. Vyrų ir moterų anglų kalbos išmokimo rezultatų vidurkiai 

 

Gauti mokymosi stilių ryškumo taškų vidurkiai pagal fakultetus  (žr. 3 pav.) atskleidžia, kad išsiskiria 

vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, kuriame didesnis pragmatikų ir teoretikų, bei mažesnis aktyvistų taškų 

vidurkis. Šio fakulteto studentai yra linkę priimti analitiškus ir racionalius sprendimus, bei pritaikyti juos 

praktikoje. Mažesnis aktyvistų skaičius fakultete atitinka šios klasifikacijos teoriją, kadangi aktyvistai pasižymi 

priešingomis teoretikams savybėmis. Taip pat ryškus skirtumas matyti Žemės ūkio inžinerijos fakultete, kur daug 

mažesnis pragmatikų taškų vidurkis.  

 

 3 pav. Mokymosi stilių dominavimo taškų vidurkiai pagal fakultetus 

 

Gauti anglų kalbos išmokimo rezultatų vidurkiai pagal fakultetus (žr. 4 pav.) rodo, kad vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakulteto studentai turi geriausius įvertinimus, lyginant su kitų fakultetų studentais, visose trijose 

įvertinimų kategorijose. Tai rodo, kad pragmatikų ir teoretikų mokymosi stilius lemia geresnį anglų kalbos 

išmokimą. Tuo tarpu žemiausi įvertinimai yra agronomijos fakultete (diagnostinio testo ir I semestro egzaminų 

vidurkiai). 3 pav. duomenys rodo, kad  pragmatikų ir teoretikų agronomijos fakultete yra santykinai mažesnis 



245 

 

skaičius.  Taigi, žemi agronomijos fakulteto studentų įvertinimai susiję su mažesniu pragmatikų ir teoretikų 

skaičiumi fakultete.  

 

 

 

4 pav. Anglų kalbos išmokimo rezultatų vidurkiai pagal fakultetus  

 

Siekiant nustatyti, kuris mokymosi stilius tarp studentų dominuoja, buvo išanalizuoti mokymosi stilių 

duomenys (žr. 5 pav.). Vadovaujantis teorija, minimali surinktų balų reikšmė kiekvienam stiliui yra ne didesnė 

nei 3, o masksimali – ne mažesnė nei 12, vadinasi imtyje egzistuoja įvairiais mokymosi stiliais pasižymintys 

respondentai. Didžiausias vidurkis – 7,76 – tenka mąstytojo stiliui, o mažiausias – 6,88 – aktyvisto stiliui. Trijų 

populiariausių stilių vidurkiai yra panašūs, tačiau aktyvisto stiliaus vidurkis žymiai mažesnis, vadinasi šis stilius 

yra mažiausiai populiarus tarp studentų. Pagal klasifikacijos autorių Honey ir Mumford (2006) atliktus tyrimus, 

mažiausiai populiarus yra aktyvisto stilius, o dažniausiai pasitaikantys yra mąstytojo ir teoretiko mokymosi 

stiliai. Ta pati tendencija pastebima ir tarp ASU studentų.  

 

Mokymosi stilius Min.      Maks. Vidurkis   Standartinis nuokrypis 

Aktyvistas 

Mąstytojas 

Teoretikas 

Pragmatikas 

1 

2 

2 

3 

       12 

       15 

       12 

       12 

     6,88 

     7,76 

     7,71 

     7,40 

              2,492 

              2,386 

              2,092 

              2,282 

 

5 pav.  Studentų mokymosi stilių dominavimas 

 

 Apskaičiavus koreliacijas tarp keturių mokymosi stilių stiprumo ir trijų anglų kalbos išmokimo rezultatų 

įvertinimų, nustatyta, kad aktyvisto mokymosi stilius neigiamai veikia išmokimo rezultatus – koreliacijos 

koeficientas su brandos atestato pažymiu yra -0,310, o universiteto diagnostinio testo - 0,201 (p< 0,01).  

Literatūros analizė rodo, kad aktyvistai linkę rizikuoti, remtis intuicija, spontaniškai griebtis naujų idėjų, 

neplanuoti, daugiau kalbėti nei klausyti. Taigi tokios asmens savybės gali trukdyti veiksmingai mokytis anglų 

kalbos ir lemti prastesnius išmokimo rezultatus. 

Mąstytojo mokymosi stilius turi reikšmingą teigiamą įtaką brandos atestato pažymiui – Pirsono 

koreliacijos koeficinetas 0,142 (p<0,05). Mąstytojo mokymosi stiliumi besimokantys žmonės dirba kruopščiai, 

apgalvoja smulkmenas, remiasi kuo daugiau šaltinių, atidžiai klausosi ir remiasi argumentais, taigi toks 

mokymosi stilius tikrai gali teigiamai veikti mokymosi rezultatus. Tačiau reikšminga įtaka matoma tik brandos 

atestato pažymiui, galima būtų daryti prielaidą, kad toks stilius duoda rezultatų tik ilgalaikiame ir nuosekliame 

mokymosi procese siekiant konkretaus tikslo (šiuo atveju – brandos egzaminui). 

 

Išvados: 

 

1. Nustatytos sąsajos tarp studentų mokymosi stilių ir anglų kalbos išmokimo rezultatų. 

2. Studentų, kuriems būdingas aktyvisto mokymosi stilius, anglų kalbos išmokimo rezultatai yra statistiškai 

patikimai žemesni nei studentų kuriems būdingi kiti mokymosi stiliai.  

3. Studentų, kuriems būdingas pragmatikų ir teoretikų mokymosi stilius, anglų kalbos išmokimo rezultatai yra 

statistiškai patikimai aukštesni nei studetų, kuriems būdingi kiti mokymosi stiliai.   
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4. Studentų, kuriems būdingas mąstytojo mokymosi stilius, anglų kalbos brandos atestato išmokimo rezultatai yra 

statistiškai patikimai aukštesni nei studentų, kuriems būdingi kiti mokymosi stiliai.  
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Summary 

 

THE LINKS OF ASU STUDENTS‘ LEARNING STYLES WITH THE OUTCOME OF ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE ACQUISITION 

 

 The article discusses the links of the learning styles of Aleksandras Stulginskis University students with the  

acquisition outcome of English as a foreign language. Honey and Mumford classification of learning styles has been chosen. 

Three formal evaluations of school graduation, diagnostic test and university examination are analyzed as the outcome of 

acquisition. The links of these evaluations with four learning styles, i.e. activist, theorist, pragmatist and reflector are 

determined. The most popular learning style among students is reflector, while the least popular style is activist. Activist 

learning style negatively influences on the outcome of English acquisition as a foreign language. Reflector learning style 

positively influences on school graduation evaluations. Pragmatist and theorist learning styles lead to better acquisition of 

English as a foreign language. 

 
Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Vilma Makauskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO AUKŠTOSIOSE 

MOKYKLOSE VEIKSMINGUMAS: DARBDAVIŲ IR STUDENTŲ 

POŽIŪRIS 

 
Justina Krivickaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Bendrosios kompetencijos – dinamiškas žinių, gebėjimų, vertybių ir požiūrių derinys, lemiantis visapusišką 

asmenybės ugdymąsi, jos profesinį lankstumą ir mobilumą, tuo pačiu ir socialinio saugumo bei asmeninės 

savirealizacijos galimybes (Sanchez, Ruiz, 2008). Dar XX a. pab. bendrųjų kompetencijų svarba buvo suvokta ir 

jos įtraukos į nacionalines profesinių kvalifikacijų sistemas bei ugdymo turinį Jungtinėje Karalystėje, 

Australijoje, Naujojoje Zelandijoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose.  

Remiantis minėtų šalių gerąja patirtimi ir siekiant sukurti žinių visuomenę, Europos Taryba paskelbė 

„Bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus – Europos orientacinius matmenis“, kurie 

apibrėžė bendrąsias kompetencijas ir pateikė jų sampratą visoms Europos Sąjungos šalims. Dokumente išskirtos 

aštuonios bendrosios kompetencijos, kurios yra integruotos ir į Lietuvos aukštojo mokslo studijų programų 

turinį. Jų ugdymo veiksmingumas tiriamas apklausiant  aukštąjį mokslą baigusius studentus ir juos įdarbinančius 

žmones. 

Tyrimo objektas – absolventų ir darbdavių suvokiamas bendrųjų kompetencijų ugdymo veiksmingumas.  

Tyrimo tikslas: ištirti bendrųjų kompetencijų ugdymo aukštosiose mokyklose veiksmingumą darbdavių ir 

absolventų požiūriu. 

Tyrimo uždaviniai: 

1.  Išnagrinėti mokslinę Lietuvos bei užsienio autorių literatūrą pateikiančią bendrųjų kompetencijų 

sampratą; 

2.      Išanalizuoti bendrųjų kompetencijų ugdymo istoriją ir raidą Lietuvoje bei pasaulyje; 

3.   Ištirti, kaip bendrųjų kompetencijų ugdymo veiksmingumą aukštosiose mokyklose vertina šalies 

darbdaviai ir absolventai. 

Tyrimo metodai: tyrimui atlikti naudojama literatūros analizė ir anketinė apklausa. Skirtingas anketas 

pateikiant darbdaviams ir absolventams siekiama ištirti jų požiūrį į aukštųjų mokyklų ugdomų bendrųjų 

kompetencijų veiksmingumą. Anketas sudaro uždaro ir atviro tipo klausimai.  

 

Teorinė analizė 

Šiuolaikinėje visuomenėje vykstantys socialiniai- ekonominiai pokyčiai ir technologijų kaita vis dažniau iš 

žmogaus reikalauja didesnio asmeninio indėlio - atsakomybės ir savarankiškumo, o žmogaus mokymosi ar darbo 

pasiekimai vertinami kompetencijomis (Jakubė, Juozaitis, 2012). Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste, 

kompetencija apibrėžiama kaip įrodytas gebėjimas naudoti žinias, gebėjimus, asmeninius, socialinius ir (arba) 

metodinius gebėjimus dirbant, studijuojant bei siekiant profesinio bei asmeninio tobulėjimo (Mokymosi visą 

gyvenimą Europos kvalifikacijų sąranga, 2009). 

Kompetencijos skirstomos į bendrąsias (plačiai pritaikomus gebėjimus) ir dalykines  (teorinės, praktinės 

ir(ar)eksperimentinės žinios bei dalykiniai gebėjimai). Bendrųjų kompetencijų reikšmė integracijai į darbo rinką 

tokiose šalyse kaip JK, Australija, Naujoji Zelandija, JAV jau buvo akcentuojama XX a. pabaigoje (Stephen, 

2004). Bendrosios kompetencijos buvo įtrauktos į šių šalių bendrojo, profesinio bei aukštojo mokslo ugdymo 

turinį, pagal jas naujai parengtos kvalifikacijų sistemos. Pažangia patirtimi sekė ir Europos Sąjungos šalys, kur 

bendrųjų kompetencijų poreikio analizė atlikta 2001 metais, o atsižvelgiant į jų aktualumą paskelbti “Bendrieji 

visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai – Europos orientaciniai metmenys“. Pagal Europos Parlamento 

ir Tarybos (2006) koncepciją,  bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai, arba kompetencijos 

(angl. key/core competencies, key skills, core skills, common skills) apima žinias, įgūdžius ir požiūrius, o juos 

įgiję žmonės tampa aktyvesniais tvaraus vystymosi ir demokratinio pilietiškumo dalyviais (Europos Parlamento ir 

Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, 2006). 
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Lietuvos aukštosios mokyklos savo statutuose deklaruoja prisiimančios atsakomybę už kūrybingų, 

pilietiškai ir socialiai atsakingų, nuolat besimokančių asmenybių ugdymą. Šių tikslų integracija kompetencijomis 

grįstose programose reiškia bendrųjų kompetencijų reikalingų darbo rinkai bei svarbių bendruomeniniame, 

visuomeniniame, politiniame gyvenime bei mokslo pasaulyje, ugdymą. Tiriant Lietuvos aukštųjų mokyklų 

bendrųjų kompetencijų ugdymo veiksmingumą naudojamos Europos Parlamento ir Tarybos išskirtos  aštuonios 

bendrosios kompetencijos: bendravimas gimtąja kalba; bendravimas užsienio kalbomis; matematiniai gebėjimai 

ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse; skaitmeninis raštingumas; mokymasis mokytis; 

tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai; verslumas; kultūrinė išraiška. Siekiant 

tikslesnių tyrimo rezultatų bendrosios kompetencijos - matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo 

ir technologijų srityse –išskirtos į atskiras kategorijas (matematiniai gebėjimai; mokslo bei technologijų 

gebėjimai), o socialiniai ir pilietiniai gebėjimai taip pat atskirti. Tokiu būdu sudarytas galutinis dešimties 

bendrųjų kompetencijų sąrašas.  

 

Tyrimo analizė 

2015 m. pab. – 2016 metų pradžioje buvo atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip bendrųjų 

kompetencijų ugdymo veiksmingumą aukštosiose mokyklose vertina šalies darbdaviai ir absolventai.  

Aukštųjų mokyklų absolventams skirtoje apklausoje dalyvavo 165 studentai (119 moterų ir 46 vyrai),  

daugiausiai jų baigę Vilniaus universitetą (VU), Aleksandro Stulginskio universitetą (ASU) bei Šiaulių 

universitetą (ŠU) (1 pav).  

 

 

1 pav. Tyrime dalyvavusių aukštųjų mokyklų absolventų skaičius (vnt.) 

Apklausos metu respondentai identifikavo fakultetą, studijų programą, kurią baigė. Paskutiniame klausime 

studentai buvo prašomi išranguoti Europos Parlamento ir Tarybos išskirtas bendrąsias kompetencijas, 

atsižvelgiant į tai, kaip šios kompetencijos pasikeitė studijų metu (kai “0 – kompetencija nebuvo ugdoma”, “10 – 

labai stipriai pagerėjo”). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžiausia dalis respondentų yra baigę Verslo ir 

vadybos studijų kryptį. Jie vertina, kad aukštosios mokyklos veiksmingiausiai išugdė socialinius gebėjimus bei 

“mokymosi mokytis” kompetenciją, o mažiausiai dėmesio studijų metu buvo skiriama kultūriniam 

sąmoningumui bei pilietiniams gebėjimams.  

Apibendrinant rezultatus pagal absolventų studijų sritis, didžiausias skaičius studentų baigę Fizinius, 

Socialinius bei Humanitarinius mokslus, o analogiškai, kaip ugdomos veiksmingiausiai įvardintos šios 

bendrosios kompetencijos - mokslo ir technologijų gebėjimai, skaitmeninis raštingumas, bendravimas gimtąją 

kalba bei „mokymasis mokytis“; prasčiausiai įvertintos kompetencijos - pilietiniai gebėjimai, matematiniai 

gebėjimai (2 pav) 

 

17

3 5
1

12 11
7

3 2 4
7 8

15

2 3 1

9

3 2

48

0

6

12

18

24

30

36

42

48

A
SU IS
M K
K

K
M

A
IK

K
TU K

U

K
V

K

LE
U

LM
TA

LS
M

U

M
R

U

ŠV
K

ŠU

TT
V

A
M

V
D

U

V
D

A

V
G

TU

V
IK

O

V
K

K

V
UA

b
so

lv
e

n
tų

 s
ka

ič
iu

s

Aukštoji mokykla



249 

 

 

2 pav. Socialinių, Humanitarinių ir Fizinių mokslų absolventų bendrųjų kompetencijų vertinimas 

Darbdavių apklausoje dalyvavo 50 įvairių veiklos rūšių (informacijos ir ryšių, finansinės ir draudimo 

veiklos, apdirbamosios gamybos, švietimo, žmonių sveikatos priežiūros, nekilnojamojo turto operacijų, statybų), 

privataus ir valstybinio sektoriaus įmonės. Jų atstovai teigė, kad dažniausiai 2010-2015 metais įdarbinami buvo 

Informatikos bei Vadybos ir verslo administravimo studijų programas baigusiusieji absolventai. 

 

3pav. 2010-2015 metais įdarbintų absolventų studijų programos 

Apklausos metu darbdaviai vertino, kiek ateinantys dirbti aukštųjų mokyklų absolventai pasižymi tomis 

pačiomis, Europos Parlamento ir Tarybos parengtomis bendrosiomis kompetencijomis.  Kadangi didžiausia dalis 

respondentų - informacijos ir ryšių paslaugų įmonės – remiantis apklausos duomenimis, šių įmonių atstovai kaip 

veiksmingiausiai aukštųjų mokyklų ugdomas bendrąsias kompetencijas įvardino: bendravimą gimtąja kalba ir 

skaitmeninį raštingumą. Respondentų pateiktais duomenimis, aukštųjų mokyklų absolventai prasčiausiai 

pasižymi pilietiniais gebėjimais bei kultūrinių sąmoningumu (pav 4). 

 

4 pav. Informacijos ir ryšių paslaugų įmonių bendrųjų kompetencijų vertinimas 
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Tyrimo rezultatai rodo, kad tokios bendrosios kompetencijos kaip skaitmeninis raštingumas, 

“mokymasis mokytis” veiksmingai ugdomos skirtingose studijų srityse bei teigiamai vertinamos absolventus 

įdarbinančių darbdavių. Visgi aukštųjų mokyklų dėmesys nepakankami skiriamas pilietinių gebėjimų bei 

kultūrinio sąmoningumo ugdymui, kurie yra asmeninės brandos matas. Kokybiškas šių kompetencijų ugdymas 

skatina demokratijos, bendruomeniškumo bei individualaus asmens vertingumą, tad šalia kitų veiksmingai 

ugdomų kompetencijų, jos taip pat turėtų tapti aukštojo mokslo pagrindas (Adizes, 2007). 

 

Išvados 

Bendrosios kompetencijos, kurias sudaro žinios, gebėjimai, vertybių ir požiūrių derinys, lemia 

visapusišką asmenybės ugdymąsi, jos profesinį lankstumą ir mobilumą, tuo pačiu ir socialinio saugumo bei 

asmeninės savirealizacijos galimybes. Todėl ypatingai svarbu, kad šios kompetencijos aukštosiose mokyklose 

būtų ugdomos nepriklausomai nuo studijų krypties ar programos ir tiesiog būtų orientuotos į besimokantį 

asmenį.  

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad aukštųjų mokyklų bendrųjų kompetencijų ugdymo turinyje galima 

įžvelgti studijų sričių įtaką. Matematiniai, mokslo ir technologijų gebėjimai veiksmingiausiai ugdomi Fizinių 

mokslų srityje, kai tuo tarpu tie patys matematiniai gebėjimai iš visų dešimties pateiktų, vieni prasčiausiai 

ugdomi Humanitarinių mokslų disciplinose.  

Tiek absolventų, tiek darbdavių manymu, pilietiniai gebėjimai ir kultūrinis sąmoningumas aukštosiose 

mokyklose nėra ugdomi veiksmingai. Šių kompetencijų vertinimas labai menkai priklauso nuo absolventų 

studijų krypties, bei nuo įmonės, įdarbinančios absolventus, veiklos rūšies. Ypatingai svarbu, kad kuo greičiau 

būtų suteiktas dėmesys šių kompetencijų ugdymui bei išaiškintos priežastys, kodėl būtent šios bendrosios 

kompetencijos aukštosiose mokyklose ugdomos neveiksmingai. 
 

Literatūra 

1.  ADIZES, I. 2007. The Impact of Globalization on Management Education. Proceedings of the 15th CEEMAN Annual 

Conference 27–29 September 2007. 

2.  JAKUBĖ, A.; JUOZAITIS, A. 2012. Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje [interaktyvus]. Vilnius 

[žiūrėta 2016 m. vasario 12 d.] Prieiga per internetą: 

<http://www4066.vu.lt/Files/File/Bendruju_kompetenciju_ugdymas.pdf >. 

3.  Key Competences for Lifelong Learning. Recommendation of the European Parliament and of the Council. 2006. 

European Parliament and of the Council [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. spalio 1 d.] Prieiga  per internetą: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF>. 

4.  Mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) [interaktyvus], [žiūrėta 2016 m. vasario 1 d.] Prieiga  per 

internetą: <https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_lt.pdf>. 

5.  SANCHEZ,  A.  V.,  RUIZ  M.  P.  2008. Competence-based  learning.  A proposal for the assessment of generic 

competences. University of Deusto. 

6.  STEPHEN, A. 2004. A consideration of the nature, role, application and implications for European  education of 

employing ‘learning outcomes’ at the local, national and international levels [interaktyvus], [žiūrėta 2016 m. sausio 15 d.] 

Prieiga per internetą: <http://www.ehea.info/uploads/seminars/040620learning_outcomes-adams.pdf>. 

 

KEY COMPETENCE DEVELOPMENT EFFECTIVENESS IN HIGHER EDUCATION: STUDENTS AND 

EMPLOYERS ' APPROACH 

Summary 

Key competences are determined by the individual's development and completeness of personal, social and professional 

areas. It is thought that such universal, complex and clearly indescribable competences are valuable and will remain as such 

in the twenty-first century, characterized by constant change, and their education should be given a particular attention. While 

summarizing scientific literature, article contains general concept of competencies, their history and development of 

Lithuania and the world. An empirical study examined employers’ and students’ approach to the key competences 

education’s effectiveness in higher education performance. 

Key words: higher education, qualification, key competencies, education effectiveness, citizenship, “learning to learn” 
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JAUNIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SMURTAS PRIEŠ MOKYTOJUS: 

PRIEŽASTYS  IR  POŽIŪRIS  
 

Aušra Kunigonytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

 

Mokykla yra ne tik švietimo įstaiga, kurioje vaikui suteikiamas pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas, žinios, 

gebėjimai ir įgūdžiai, bet ir gyvenimo mokykla, kurioje išmokoma bendravimo, pasitikėjimo, veiklumo ar 

pagarbos. Kad ir kaip bebūtų apmaudu, tačiau ne visi mokiniai išmoksta šių dalykų, neretai jie pedagogams 

jaučia neapykantą, nepagarbą, nusivylimą jais todėl naudoja neleistinus ir nederamus veiksmus, ne vienas jų 

nusprendžia pasitelkti smurtą. 

Nors tai mūsų visuomenėje yra nepriimtina ir įstatymiškai draudžiama, kiekvienais metais ši problema 

didėja ir ją suvaldyti tampa vis sunkiau. Smurto problema aktuali ne tik Lietuvoje, tačiau ir visame pasaulyje. 

Nors smurto apraiškos pastebimas ir bendrojo lavinimo mokyklose, bet jaunimo mokyklose ši tendencija ypač 

aktuali. 

Daugelis mokytojų kiekvieną dieną patiria įvairias smurto apraiškas, susiduriama tiek su psichologiniu, 

tiek su fiziniu smurtu. Tai įtakos turi daugelis priežasčių, kurios neretai prasideda šeimoje. Tad norint kovoti su 

šia problema būtina numatyti efektyvų veiksmų planą padedantį sumažinti smurto apraiškas. 

Tyrimo objektas -  jaunimo mokyklų mokinių smurtas prieš mokytojus. 

Tikslas. Išanalizuoti jaunimo mokyklų mokinių smurto prieš mokytojus požiūrį ir smurto atsiradimo 

priežastis. 

Uždaviniai: Išsiaiškinti smurto sąvoką; 

Ištirti mokinių smurtą predisponuojančias priežastis; 

Išanalizuoti požiūrį į smurtą prieš mokytojus; 

Aptarti smurto prieš mokytojus prevencijos taikymą. 

             

Tyrimo metodika 

Apžvelgiant smurto prieš mokytojus problemą, buvo analizuojama mokslinė literatūra, LR įstatymai bei 

atliekamas kiekybinis ir kokybinis tyrimas.  Mokslinis tyrimas buvo atliktas 4 jaunimo mokyklose ar jaunimo 

klasėse. Apklausti 129 jaunimo mokyklų (klasių) mokiniai. Mokiniams buvo išdalintos anketos su uždaro tipo 

klausimais. Taip pat struktūrizuoto interviu metodu apklausta 30 jaunimo mokyklų (klasių) pedagogų. Tyrimas 

vyko 2016 m. vasario – kovo mėnesiais. Gauti duomenys apskaičiuoti su statistikos skaičiavimų programa SPSS 

(angl. – Statistical Package for the Social Sciences).  

 

 

Smurto raiškos formos,  rūšys, priežastys 

Šių dienų mokyklose viena didžiausių problemų - tai smurtas, nukreiptas ne tik prieš savo bendraamžius, 

tačiau ir prieš pedagogus. Nepriklausomai nuo to, kokio tipo mokykla visose pasireiškia įvairių formų bei rūšių 

smurtas. Ši problema ugdymo įstaigose paplitusi ir aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tačiau 

išryškėja tendencija jog jaunimo mokyklų mokiniai labiau linkę naudoti įvairias smurto formas.  

Jaunimo mokyklose taikomas ugdymas skiriasi nuo pagrindinių, vidurinių mokyklų ar gimnazijų. 

Didžiausias skirtumas yra tas, kad jaunimo mokyklose mokymo programos yra šiek tiek lengvesnės ir pritaikytos 

mokiniams susiduriantiems su mokymosi, socialinėmis, psichologinėmis ir kt. problemomis. Taip pat skiriasi ir 

pedagogų darbas, jaunimo mokyklose pedagogai turi būti ypatingai pasiruošę psichologiškai, sugebėti spręsti 

stresines ir konfliktines situacijas bei atrasti ryšį su mokiniu, kuris nusiteikęs priešiškai. Jaunimo mokyklas 

daugiausiai lanko skirtingų gebėjimų, suvokimo, mokymosi patirties, motyvacijos turintys mokiniai, taip pat 
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turintys daugelio mokomųjų dalykų žinių spragų, neįsisavinę mokymo programos turinio, susiduriantys su 

psichologinėmis, socialinėmis ir kitomis problemomis (Mečkauskienė, R., 2007). 

Smurtas yra elgesys, kuris nukreiptas prieš kitą žmogų, siekiant jam sukelti nepasitenkinimą, skausmą 

arba padaryti kokią nors kitą žalą. Smurtas gali būti išreiškiamas įvairiais būdais, jis gali būti fizinis ir (arba) 

psichologinis. Daugelis autorių, apibūdindami smurtą, išskiria du pagrindinius kriterijus – tai asmens ketinimus 

ir jo veiksmų pasekmes (Bukšnytė, Kitrys, 2007). 

Dažniausiai yra išskiriamos trys labiausiai paplitusios smurto formos: fizinis smurtas (kūno sužalojimas, 

fizinės jėgos demonstravimas, mušimas, kankinimas, sužeidimas, nužudymas); seksualinis smurtas (seksualinis 

priekabiavimas, kraujomaiša, prievartinis lytinis kontaktas, prievartinė prostitucija ir pan.); psichologinis smurtas 

(žeminimas, įžeidinėjimas, grasinimas, prievartinės vedybos, draudimas mokytis, dirbti ir pan.). Su šiomis 

smurto formomis susiduria daugybė žmonių nepriklausomai nuo jų amžiaus ar lyties.  

Kiti autoriai prie fizinio, psichologinio ir seksualinio smurto priskiria dar kelias smurto rūšis: 

- apleidimas (nepriežiūra) – tai ilgalaikis fizinių ir psichinių asmens poreikių nepatenkinimas, kuomet 

iškyla pavojus jo atsiradimui bei augimui (higienos nebuvimas, alkis, saugumas, sveikata, bendravimas ir kt.); 

- suicidiškasis smurtas – kuomet asmuo pakelia ranką prieš save (savęs žalojimas, savižudybės grėsmė), 

tarpasmeninis smurtas – nukreiptas prieš kitą asmenį ar asmenų grupę; 

- kolektyvinis smurtas – nukreiptas į dideles grupes (valstybę, mokymo įstaigas, didelius žmonių 

susibūrimus ir pan.) (Bulovaitė I., Pivorienė R. V., Strulienė N., 2001). 

Šiuolaikinėje mokykloje dažniausiai mokiniai prieš mokytojus naudoja dvi smurto formas – tai fizinį ir 

psichologinį smurtą. Fizinis smurtas rečiau panaudojamas prieš mokytojo asmenį, dažniau nukenčia asmeninis 

mokytojo turtas, įvairūs daiktai, gyvūnai ir kt. Labiausiai paplitęs psichologinis smurtas, pasireiškiantis mokinių 

ir mokytojų tarpusavio santykiuose. Jo apraiškos gana plačios: įvairūs įžeidinėjantys rašteliai, rašomos žinutės 

mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu, piktybinis triukšmavimas pamokų metu, įžeidžių replikų taikymas 

pamokų ar pertraukų metu, gąsdinimas, grasinimas, demonstratyvus atsisakymas vykdyti pedagogo nurodymus, 

susijusius su ugdymo procesu ir pan. (Pruskus, 2009). 

Tyrime dalyvaujantys jaunimo mokyklų mokiniai išsakė savo nuomonę, dėl kokių priežasčių 

bendraamžiai smurtauja prieš mokytojus (buvo galima rinktis keletą variantų) (žr. pav. nr. 1 Mokinių nuomonė, 

kodėl kai kurie mokinai yra linkę smurtauti prieš mokytojus). 59.6 % apklaustųjų kaip pagrindinę smurtaujančių 

mokinių priežastį įvardino norą pasirodyti prieš draugus, būti lyderiais, šiek tiek mažiau pasirinko teigdami, jog 

mokiniai nėra tokie blogi, tik taip elgiasi, kad ,,pakvailiotų“, pasilinksmintų ir draugus palinksmintų. Šiek tiek 

mažiau nei pusė pažymėjo, jog mokiniai yra žiaurūs iš prigimties ir jaučia malonumą, kai kiti kenčia (45,9%) bei 

linkimą į blogą elgesį (38,2%). Mažiau buvo teigusių, jog prieš mokytojus smurtauja mokiniai,  neturintys kuo 

pasirodyti iš gerosios pusės, taip stengdamiesi pasirodyti nors iš blogosios pusės (18,4%), bei manantys, jog ir 

mokytojai taip pat naudoja psichologinį smurtą prieš mokinius. Na ir mažiausiai teigė, jog smurtaujama dėl to, 

kad mokiniai svaiginasi narkotikais, alkoholiu, kurie lemia tokį neigiamą elgesį (7,4%).  

Pav. 1 Mokinių nuomonė, kodėl kai kurie mokinai yra linkę smurtauti prieš mokytojus 
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Siekiant išsiaiškinti ne tik asmenines priežastis, kurios skatina smurtą prieš mokytojus, bet ir aplinkybes, 

kurios daro įtaką toms priežastims atsirasti (žr. pav. 2 Mokinių nuomonė, kokios priežastys lemia smurto prieš 

mokytojus pasireiškimą), jaunimo mokyklų mokiniai savo nuomonę išsakė taip: teigdami, jog smurtą prieš 

mokytojus labiausiai skatina didelis žmonių nervingumas (61,8 %) ir tai, jog labai daug smurto rodoma per 

televiziją (58,1%). Jog trūksta dorinio auklėjimo mokykloje teigė 27,2% apklaustųjų ir panašiai manė, kad dėl 

menkų moralinių vertybių vertinimo (26,5%), kaip mažiausias priežastis smurto atsiradimui įvardino mokyklos 

sistemos nepriimtinumą (17,6%) ir mokytojų nemeilę vaikams (16,2%).  

Pav. 2  Mokinių nuomonė, kokios priežastys lemia smurto prieš mokytojus pasireiškimą 

 

J. Pivorienė ir R. Jurkonytė (2008) kaip ir V. Pruskus (2009) išskiria keturis socializacijos veiksnius, 

skatinančius smurtinį moksleivių elgesį: šeimos įtaką, mokyklos įtaką, bendraamžių ir žiniasklaidos įtaką.  

Mokinių smurtą prieš mokytojus lemia daug priežasčių ir išskirti vieną svarbiausią būtų pakankamai 

sudėtinga. 

 

Požiūris į smurtą 

 

Kadangi smurto protrūkis Lietuvoje yra pakankamai didelis ieškoma ir keliamos įvairios to priežastys. 

Daugelis žmonių smurto naudojimą smerkia ir skatina su juo kovoti. Nuo šios problemos kenčia patys vaikai, jų 

tėvai, aplinkiniai, tačiau pastebima, kad žmonės, kurie patyrė smurtą ir patys yra linkę smurtauti.  

Dalis suaugusiųjų teigia, kad fizinių bausmių naudojimas prieš vaiką yra efektyvi auklėjimo priemonė. 

Tad būtina įvardinti tokį teiginį, kad mušimas (smurtas) yra grubus vaiko teisių pažeidimas (Šalaševičiūtė R., 

2007). Kaip rodo atlikti tyrimai, su elgesio problemomis dažniausiai mokykloje susiduria tie vaikai, kurie yra 

patyrę smurtą šeimoje ar kitokiu būdu netinkamai auklėti. Į mokyklą vaikai iš šeimų ateina jau turėdami kitokį 

suvokimą apie žmonių santykius ir pagal tai kuria savo socialinio elgesio ir santykių su bendraamžiais modelį 

(Žakaitienė R., 2007).  

Kaip teigia Lars Loof (2007) daugumoje postsovietinių šalių remiamasi teorija, kad didesnis smurto lygis, 

lyginant su kai kuriomis kitomis šalimis jose yra pastebimai didesnis .  

Pagal įstatymus specialistai, sužinoję apie netinkamą elgesį su vaiku, privalo pranešti vaiko teisių 

apsaugos skyriui ir/ar teisėsaugos institucijai. 

Atliekant tyrimą, buvo siekiama išsiaiškinti jaunimo mokyklų mokinių požiūrį į smurtą prieš mokytojus 

(žr. pav. nr. 3). Paaiškėjo, jog daugiau nei pusė respondentų pasisakė už tai, jog jie smerkia smurtą prieš 

mokytojus. 31.6 % teigė iš dalies pateisinantys, 12,8 % – pateisino visiškai, o 3,7 % į šį klausimą neatsakė. 

Vertinant pagal tai, jog mokykloje turi būti sukurta saugi aplinka tiek mokiniams, tiek mokytojams, atliktas 

tyrimas rodo, jog mokinių požiūris į smurtą prieš mokytojus yra įvairus ir kad esančią smurto problemą nemaža 

dalis mokinių pateisina iš dalies arba visiškai.  
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Pav. 3 Mokinių požiūris į smurtą prieš mokytojus 

 

Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kokius veiksmus mokiniai įvardina, kaip smurto prieš mokytojus 

veiksmus (žr. pav. nr. 4 Mokinių nuomonė, kokius reiškinius jie priskiria prie smurto apraiškų). Daugiausiai 

apklaustųjų pasirinko, jog tai tik fiziniai veiksmai (pastūmimas, mušimas) (55,9 %), mažiau nei pusė įvardino 

tyčiojimąsi, pravardžiavimą (39%) ir 36,8 % atsakiusiųjų teigė, jog grasinimai žodžiu ir telefonu taip pat yra 

smurtas prieš mokytojus.  

 

Pav.  4 Mokinių nuomonė, kokius reiškinius jie priskiria prie smurto apraiškų 

 

Prevencijos taikymas mokykloje sprendžiant smurto problemą prieš mokytojus 

Siekiant užkirsti kelią smurto plitimui tiek prieš mokytojus, tiek prieš bendramokslius būtina taikyti 

įvairias prevencijos formas. Pastaraisiais metais skiriama daug dėmesio smurto ir patyčių mažinimui per 

televiziją rodomos įvairios socialinės reklamos, švietimo įstaigose įgyvendinamos programos. Vis daugiau 

dėmesio kreipiama į užsienio šalių patirtį. Taip pat mokytojo profesiją gina įvairūs Lietuvos Respublikos išleisti 

įstatymai. 

Pasak V. Pruskaus (2009) norint mažinti smurtą prieš mokytojus mokykloje, svarbūs keli aspektai. Būtina 

formuoti teigiamą pedagogo įvaizdį visuomenėje. Šio formavimo pagrindas – pedagogo darbo svarbos 

suvokimas ir tinkamas pristatymas visuomenei, panaudojant įvairias žiniasklaidos priemones. Taip pat 

atitinkamas atlygis už mokytojo darbą, kas padidintų šios profesijos patrauklumą, socialinį pripažinimą kitų 

profesijų tarpe. Pedagogų kolektyvo atnaujinimas padėtų mažinti atskirtį tarp kartų mokykloje ir kartu sumažėtų 

galimybes įtampai plisti. Nemažiau svarbu LR Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos švietimo reformos, 

keliančios mokinių, jų tėvų ir mokytojų nepasitenkinimą. Jos turi būti vykdomos gerai apgalvotos ir pagrįstos. 

Toks švietimo institucijų supratingesnis elgesys mažintų prielaidas mokykloje plisti mokinių nepasitenkinimui, 

kurio aukomis dažnai tampa ir mokytojai.  

Taigi prevencijos taikymas mokykloje yra būtinas, norint užtikrinti saugias pedagogų darbo sąlygas. 

Kiekvienais metais ši problema mokykloje tik didėja, o smurtaujančių vaikų amžius tampa vis jaunesnis. 

Vyriausybė bando ieškoti būdų kaip su šia problema kovoti efektyviai ir kokių priemonių tam imtis. Mokslinės 

literatūros autoriai išskiria tokias priemones kaip socialinių gebėjimų ugdymą, draugystės ryšių skatinimą ar 

pasitikėjimo santykių nutiesimą. Ypač svarbu keisti visuomenės požiūrį į mokytojo profesiją. 
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Išvados 

 

1. Pastebima, kad labiausiai paplitusi smurto forma prieš mokytojus tai psichologinis smurtas, kai 

įžeidinėjama, grasinama, nevykdomos mokymo užduotys, atsikalbinėjama ir pan., bet pasitaiko ir fizinio smurto 

apraiškų. Smurtas taip pat yra išreiškiamas ir prieš mokytojui priklausantį turtą.  

2. Priežasčių, lemiančių vaikų smurtą prieš mokytojus, yra daug ir visos jos turi vieną ar kitą atsiradimo 

aplinkybę, tačiau bene dažniausiai daugelis problemų prasideda šeimoje. Mokyklos aplinka turi taip pat daug 

neigiamų aplinkybių smurto prieš mokytojus atsiradimui. 

3. Didžioji dalis visuomenės smerkia bet kokio pobūdžio smurtą ir pritaria prevencijos taikymui. Tačiau vis 

dar pastebima, kad dalis vaikų tėvų pateisina fizines bausmes, kadangi jas laiko puikia auklėjamąja priemone. 

4. Prevencijos taikymas mokykloje yra būtinybė, norint išvengti skaudžių pasekmių, kada yra pažeidžiamas 

pedagogų saugumas. Kasmet smurtas mokyklose tik didėja, o smurtaujančių vaikų amžius tampa vis jaunesnis. 

Viena kaip svarbiausių priemonių galima išskirti visuomenės požiūrį į mokytojo profesiją ir saugios aplinkos 

kūrimą šeimoje. 
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EKOLOGINIO IR DARNAUS TURIZMO ŠVIETĖJIŠKOS VEIKLOS 
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Įvadas 

 

Pastaraisiais dešimtmečiais turizmo plėtra auga ne tik visoje Europoje, bet ir Lietuvoje. Plėtojasi ES 

politika dėl ekoturizmo veiklos plėtros, kurioje akcentuojami darnaus vystymosi principai. Todėl ekoturizmas 

neišvengiamai siejamas su darniuoju turizmu. Darnaus ir ekologinio turizmo plėtra – vienas pagrindinių šio 

šimtmečio turizmo sektoriaus plėtros iššūkių ir prielaidų, norint išlaikyti konkurencingumą tarptautinėje turizmo 

rinkoje. Ekologinio turizmo plėtra Lietuvos verslininkams atvėrė naujas veiklos perspektyvas. Vis daugiau 

žmonių trokšta ilsėtis saugioje, švarioje ir ekologiškoje aplinkoje. Deja, svajodami apie keliones, pamirštame, 

kiek šis pomėgis gali sukelti žalos – masinis turizmas, priešingai nei darnus ir ekologinis turizmas, kelia oro 

taršos, gamtos vertybių apsaugos, gyvūnijos ir augalijos nykimo problemas, todėl siekiant šias problemas 

spręsti, būtina užsiimti švietėjiška veikla. Ekoturizmas reikalauja ne tik praktikos, bet ir atitinkamų žinių bagažo. 

Vis garsiau kalbama apie ekologinio turizmo gidų trūkumą, t. y. visuomenei trūksta žmonių, gebančių subtiliai 

atskleisti gamtos paslaptis, paskatinti turistus domėtis gamtos pasauliu ir prisidėti prie jos turtų išsaugojimo. Iš 

kitos pusės ekoturizmo paslaugų teikėjai pasigenda sąmoningų vartotojų. Juk ekoturizmas neįsivaizduojamas be 

ekoturistų – produktas be vartotojų gyvuoti negali. Iš tiesų sąmoningai ekoturizmą pasirenkančiųjų, t. y. 

socialinį susirūpinimą išreiškiančių, keliautojų grupė sudaro mažiausią ekoturizmo rinkos dalį. Didžioji 

dauguma siekia aktyvaus poilsio, nuotykių ir pramogų. Tai reiškia, kad ekoturizmo paslaugų teikėjas, siekdamas 

ekonominės naudos, negali užtikrinti teikiamų produktų atitikimo standartams. Siekiant spręsti minėtąją 

problemą, būtina organizuoti ugdomąsias programas, kurios formuotų socialiai pagrįstas ekoturistų nuostatas. 

Kitaip sakant pasitelkti edukologijos mokslą ekoturizmo verslo plėtrai. Todėl kyla esminiai klausimai: koks yra 

visuomenės informatyvumo poreikis vertybinių orientacijų kontekste, kas atsakingas už ekoturistų švietimą, 

kokie  yra  švietėjiškos veiklos būdai ir metodai vystant ekoturizmo verslą. 

Ekologinio turizmo sampratą ir principus nagrinėjo N. Hetzer (1965), D. Fennel (1999), M. Honey 

(1999), Darnios turizmo plėtros principus ir tradicijas detalizavo C. Hall (2000) ir kt. Lietuvos autoriai taip pat 

yra atlikę mokslinius tyrimus darnaus turizmo plėtros srityse – R. Ligeikienė ir R. Urbanskienė (1999), V. J. 

Žilinskas (2007), D. Labanauskaitė (2011), A. Baležentis (2012) ir kt. 

Vis dažniau kalbama apie edukologinį turizmą, jo plėtros perspektyvas, konkrečias programas, 

integravimą į ugdymo procesą. Tačiau Lietuvoje moksliniu požiūriu jis išsamiai nenagrinėtas, nėra atlikta 

mokslinių tyrimų. Aptinkami tik pavieniai moksliniai straipsniai atskiromis temomis. L. Salickaitė – Bunikienė 

ir E. Motiejūnienė apžvelgė 1992 -1997 m. edukologinę veiklą Drūkščių ekologinėje stotyje;  D. Šaulienė 

analizuoja ekologinio ugdymo kaime aktualumą (1999);L. B. Garbačiauskienė, J. Stulpinaitė (2006) ekskursiją 

nagrinėja kaip žinių visuomenės raidos veiksnį;B. Švagždienė (2010) analizuoja turizmo paslaugos edukacinio 

potencialo raišką besimokančios organizacijos kontekste. M. Vilkonienė, R. Vilkonis (2005); gamtamokslinį 

ugdymą kaip integralų reiškinį Lietuvoje ir Latvijoje analizavo V. Lamanauskas, J. Gedrovics, J. Raipulis 

(2004); Edukologinio turizmo sąsajų su gamtamoksliniu ugdymu galima aptikti kai kuriuose moksliniuose ir 

metodiniuose straipsniuose. R. Vilkonis, R. Navickaitė (2007) aptarė ugdymą lauke skatinančią tarptautinę 

mokymosi partnerystę; I. Krivickienė (2010) aptaria ekskursijų metodo panaudojimo stiprinant mokinių 

mokymosi motyvaciją reikšmę. 

Raktiniai žodžiai: ekologinis turizmas, darnus turizmas, švietimas, švietėjiškos veiklos būdai ir formos, 

vertybinis ugdymas. 

Tyrimo tikslas – ištirti darnaus turizmo švietėjiškos veiklos formas ir būdus. 

Tyrimo uždavinys: teoriniu lygmeniu išanalizuoti ekologiško ir darnaus turizmo koncepcijas jose  

identifikuojant naudojamas efektyvias švietėjiškos veiklos formas ir būdus. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginamoji analizė, teisės aktų analizė, statistinių ir 

empirinių duomenų analizė, loginė analizė ir sintezė, grafinis modeliavimas. 
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Ekologiško ir darnaus turizmo koncepcijų analizė  

 

Pagal Lietuvos turizmo rinkodaros 2016–2020 metų strategiją (2015) didėja vartotojų, kurie atsakingai 

žiūri į aplinką keliaudami, skaičius. Sąžininga prekyba (angl. “fair trade“) tampa svarbi daugeliui vartotojų, ypač 

iš tokių šalių kaip Jungtinė Karalystė, Švedija ir kt. Turizmas taps vis daugiau atsakingas, o tai reiškia, kad 

didesnis dėmesys skiriamas neigiamo turizmo poveikio mažinimas turistus priimančioms bendruomenėms. 

Didės vietovių, kurios yra neužterštos ir aplinkos apsaugai skiria didesnį dėmesį, paklausa:  

populiarės kaimo ir ekologinis turizmas, 

nuoseklus turistinės vietovės planavimas taps neišvengiamas, 

pirmenybė bus teikiama toms turistinėms vietovėms, kurios rūpinasi švara ir tvarka, kurių turizmo 

produktai ir paslaugos tausoja aplinką, 

populiarėjant vietovėms su natūraliu kraštovaizdžiu, mažės lankomumas vietovių, kuriose infrastruktūra 

užgožia gamtos grožį,  

ekologinis turizmas išliks paklausus ir populiarus, nes žmonės vis atsakingiau žiūri į savo veiksmus ir 

saugo aplinką (atliekų ir išmetamų į aplinką teršalų kiekio mažinimas, alternatyvių energijos šaltinių naudojimas, 

natūralių produktų gaminimas).  

Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindai buvo suformuluoti 1980 metais trijų tarptautinių institucijų 

–Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN), Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) ir 

Laukinės gamtos fondo (WWF) vardu paskelbtame dokumente „Pasaulio apsaugos strategija“, kuriame aiškiai 

deklaruojama, kad racionalus gamtos išteklių naudojimas yra neatskiriama ne tik visuomenės vystymosi, bet ir 

aplinkos apsaugos dalis. Ekologinis turizmas yra darnaus turizmo sudedamoji dalis (1 pav.) ir viena sparčiausiai 

besivystančių turizmo rūšių pasaulyje. Terminas „darnus turizmas" reiškia - „turizmą, kuris grindžiamas darnaus 

vystymosi principais",o darnus vystymasis - tai toks vystymasis, kuris tenkina dabartinių kartų poreikius ir 

neapriboja galimybės ateities kartoms patenkinti savųjų.  

Ekologinis turizmas turi minimalų poveikį gamtiniams ir kultūriniams ištekliams, suinteresuotų pusių 

įtraukimu (individų, bendruomenių, ekoturistų, kelionių organizatorių ir valstybės institucijų) į planavimo, 

įgyvendinimo ir stebėsenos procesus, gerbti vietinę kultūrą ir tradicijas, šviesti visas suinteresuotas puses apie jų 

svarbą, vykdyti aktyvią rinkodarą (1 pav.). Taigi, norint plėtoti šią turizmo rūšį, reikalingas integruotas 

suinteresuotų pusių požiūris, apimantis ekonominių, ekologinių ir etinių procesų vystymąsi. 

 

1 pav. Ekoturizmas – tausojančio turizmo šaka. 

 

Plėtojant darnų turizmą išskiriamos šios suinteresuotosios grupės:  

turizmo įmonės, kurios siekia ilgalaikio pelno, rūpinasi savo įvaizdžiu, santykių su darbuotojais kokybe ir 

savo veiklos poveikiu aplinkai; 

vietinės bendruomenės, kurios siekia pagerinti gyvenimo kokybę; 

aplinkosaugininkai, kurie rūpinasi neigiama turizmo įtaka, tačiau vertina šios veiklos rūšį kaip vertingą 

pajamų šaltinį aplinkos apsaugos programoms įgyvendinti; 
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turistai, kurie siekia aukštos kokybės paslaugų saugioje ir patrauklioje aplinkoje.  

 

2 pav. Ekologinio turizmo komponentai 

 

Anot Sirusienės R. (2005), pirmąjį ekologinio turizmo apibrėžimą pasiūlė amerikiečių ekonomistas 

ekologas Hektoras Cebalosas – Laskureinas 1980 m. Jo nuomone, ekologinis turizmas – tai kelionių ir 

ekologiškai jautraus požiūrio į gamtą derinys, leidžiantis pajusti pažinimo džiaugsmą, susipažinti su floros ir 

faunos pavyzdžiais, taip pat prisidėti prie jų apsaugos. Vėliau buvo pasiūlyta daugiau įvairių ekologinio turizmo 

apibrėžimo variantų. Tačiau vieną iš imliausių apibrėžimų yra pasiūlę rusų autoriai J.J. Ledkovskis, A.V. 

Drozdovas, N.V. Moraleva. Jie rašo: „Tad beveik tuo pačiu metu Senajame ir Naujajame pasauliuose 

susiformavo supratimas apie turizmą, atitinkantį ekologinius ir socialinius reikalavimus, padedantį puoselėti 

atsakomybę gamtai ir ją saugoti, keliantį keliautojų kultūrą, atliekantį švietėjišką funkciją, tausojantį tradicines 

kultūras ir vietos bendrijas.   

Mokslinėje literatūroje egzistuoja du požiūriai į ekologinį turizmą: 

 ekologinio turizmo objektu laikoma tik natūrali gamtinė aplinka; 

 ekologinis turizmas yra darniojo turizmo sudėtinė dalis, apimanti gamtinę ir kultūrinę aplinką. 

Dauguma autorių (Fennell, 1999; Honey, 1999; Mose, 1998; Weaver, 1998; Glasson, 1995), 

kritikuojančių pirmąją požiūrį, teigia, kad yra sudėtinga atskirti gamtą nuo tradicinės kultūros, todėl šią, kartu su 

gamta, jie priskiria prie ekologinio turizmo objekto, o ekonominės plėtros ekologizavimas tampa labai 

reikšmingu kai kuriems regionams, pvz., agroturizmas, kuris susijęs su ūkių ir kaimų lankymu, siekiant pajusti 

kaimo gyvenimo būdą, atmosferą bei susipažinti su vietinėmis tradicijomis ir kultūra. 

Antrojo požiūrio šalininkai akcentuoja, kad ekologinis turizmas yra paremtas pagrindiniais darniojo 

turizmo principais, todėl jų negalima atskirti. Remiantis šiuo požiūriu, turizmo objektai gali būti ir natūralios, ir 

dirbtinės kilmės (Panov, 2003). Šis požiūris susiformavo ir Lietuvoje, kur ekologinis turizmas siejamas su 

turizmu saugomose teritorijose, apimančiu gamtos ir tradicinės kultūros pažinimą, stebėjimą laikantis darnios 

plėtros principų (Aiškinamasis..., 2009). Tačiau praktika rodo, jog ekologinį turizmą darnaus vystymosi 

kontekste bando ir gali įgyvendinti privatus verslas. Lietuvoje turime visas palankias sąlygas ekoturizmo plėtrai, 

t. y. mūsų šalis išsiskiria unikaliu kraštovaizdžiu ir savitu kultūriniu paveldu. Nors ekoturizmas vis labiau 

plečiasi valstybiniuose parkuose ir miškų urėdijose, tačiau kaimo turizmo sodybos taip pat turi tinkamas sąlygas 

šio verslo sektoriaus plėtrai – šios sodybos apsaugotos nuo oro, dirvožemimo, vandens taršos ir miesto triukšmo. 

Ekoturizmo sąvoka yra neatsiejama ir gali būti pilnai suvokiama tik darnaus vystymosi kontekste. 

Pastarasis paskutinius dešimtmečius yra traktuojamas kaip modelis, galintis užtikrinti ilgalaikį žmonijos 

išlikimą, o jame apibrėžti siekiai ir principai sudaro Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos bei daugelio šalių 

nacionalinių strateginių dokumentų ašį. Lietuvos darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, išskirti šie nagrinėjamai temai aktualiausi 

prioritetai: 

- pagrindinių ūkio šakų (tarp jų ir turizmo) poveikio aplinkai mažinimas; 

- socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir regionų viduje mažinimas išsaugant jų savitumą; 

- efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas; 

- pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas; 

- geresnė biologinės įvairovės apsauga; 
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- geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas; 

- užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas; 

- švietimo ir mokslo vaidmens didinimas; 

- Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas.  

Kaip matome, tarp išvardintų prioritetų išskiriamas švietimo vaidmens didinimas, nes be švietimo 

praktiškai darnus vystymasis sunkiai įgyvendinamas. Jovaišos L. (2007) teigimu,  švietimas -  pagrindinė 

ugdymo funkcija, tenkinanti individo ir visuomenės informacinius poreikius, todėl  šią funkciją ekoturizmo 

verslo plėtrai būtina panaudoti rinkodarinėje veikloje.  

Ekoturizmo metodinėse rekomendacijose teigiama, kog kiekvieno, siekiančio plėtoti ekologinį turizmą, 

motyvacijų prioritetuose turėtų dominuoti siekis skatinti sveiką ir tausojančią gyvenseną darnoje su gamtine ir 

kultūrine aplinka. Aplinkos pažinimas ir pajautimas turėtų sudaryti planuojamų veiklų ašį. Ne naujų statinių 

statyba ar kelių tiesimas, įrangos pirkimas, bet veiklų pasiūla, jų turinys, diegiamos tausojančios gyvensenos 

normos turi būti pagrindinis ekoturizmo keliu nusprendusių žengti siekis. Tai reiškia, kad ekoturizmo plėtrai 

reikalingos santykinai nedidelės finansinės investicijos, tačiau svarbų vaidmenį vaidina pasirengimas bei 

gebėjimai. Sėkmingai ekoturizmo plėtrai užtikrinti svarbus turizmo paslaugų teikėjų ir aplinkosaugininkų (ypač 

saugomų teritorijų direkcijų) bendradarbiavimas. Dirbant drauge sėkmingiau diegiama ir efektyviau 

panaudojama pažintinė infrastruktūra (pažintiniai takai, apžvalgos bokštai ir kt.), lengviau parengti įdomią ir 

kokybišką informaciją, užtikrinti vertybių apsaugą ir ekoturizmo produktų rinkodarą.  

Akivaizdu, kad švietimo veikla ekoturizmo verslo plėtroje užima svarbų vaidmenį, todėl norint 

sėkmingai veikti reikalingas platesnis požiūris į verslą, orientuotas ne tik į ekonominę naudą. Būtina populiarinti 

darniojo turizmo sąvoką (jos esmė švietimas ir mokymas pozityviai veikia atsakingo požiūrio į poilsį bei 

turizmą formavimą) tarp turistų (pagal A. Baležentį, 2012). Kaip ir būtina ieškoti tinkamų švietėjiškos veiklos 

būdų ir metodų, kurie padėtų išlikti konkurencingiems bei sėkmingai plėtoti ekoturizmo verslą. 

Pasak Jovaišos L.( 2007)  veikla – tai reguliuojamas struktūruotas veikimas. Veiklos struktūrą sudaro: 

tikslas, siekiamo tikslo motyvai, veikimo turinys, veiksmai, kuriais realizuojamas siekimas, grįžtamoji 

informacija apie turinio ir veiksmų kryptingumą, veiksmų koregavimas.  

Tautų Europos Ekonomikos Komisijos Darnaus vystymosi švietimo srategijoje (2005) teigiama, jog 

švietimas – tai ne tik viena iš žmogaus teisių, tai būtina darnaus vystymosi sąlyga ir esminė gero valdymo, 

pagrįsto sprendimų priėmimo ir demokratijos skatinimo priemonė. Darnaus vystymosi švietimas padeda plėtoti 

ir stiprinti asmenų, grupių, bendruomenių, organizacijų ir šalių gebėjimą svarstyti klausimus ir priimti 

sprendimus darnaus vystymosi labui. Jis gali padėti pakeisti žmonių požiūrį ir taip suteikti jiems galimybę kurti 

saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį – gerinti gyvenimo kokybę. Darnaus vystymosi švietimas gali padėti 

ugdyti kritiškai mąstantį, labiau nusimanantį ir pajėgesnį žmogų, galintį svarstyti naujas vizijas ir koncepcijas bei 

kurti naujus metodus ir priemones. Anot Jovaišos L. (2007), švietėjiškos veiklos formos ir būdai – tai mokomojo 

ir pažintinio pobūdžio vidinė struktūra renginio, skirto įvairaus amžiaus bei išsilavinimo žmonėms kuriame 

naudojamos įvairios priemonės, metodai ir jų būdai konkrečiam pedagoginiam tikslui pasiekti.  

Siekiant sujungti švietimo veiklą su ekologine veikla būtina pasitelkti edukologiją. Tokiu būdu 

aptinkama nauja mažai mokslinėje literatūroje nagrinėta edukologinio turizmo sąvoka. Užsienio literatūroje, 

apibrėžiant edukologinį turizmą, vartojamos dvi pagrindinės sąvokos: „edukologinis turizmas“ ir „turizmo 

edukologija“. Jų vartojimas iki šiol yra mokslinių diskusijų objektas, nes dažniausiai neišryškėja didelių 

skirtumų, jos yra panašios ar net turi tą pačią reikšmę. Pirmieji edukologinio turizmo apibrėžimai, buvo siejami 

su suaugusiųjų tęstinėmis studijomis, pažintinėmis kelionėmis ar kultūriniu turizmu (Kalinowski, 1992; Wood, 

2001). Vėliau sąvoka buvo transformuota išryškinant edukologinį aspektą. B. W. Ritchie (2003, p.11) šią 

problemą analizuoja dviem aspektais: pirmuoju – kai svarbiausias objektas yra turizmas, antruoju – kai 

edukologija. Tiems atvejams, kai dominuoja turizmo sritis, minėtas autorius priskiria keliones, ekskursijas, 

kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas pačiam turizmui, keliavimo tipui. Tačiau jis neatmeta to fakto, kad 

keliaudamas žmogus gali išmokti daug svarbių dalykų. Šį pagrindimą jis linkęs pritaikyti „turizmo 

edukologijai“. Kalbėdamas apie „edukologinį turizmą“ nurodo, kad svarbiausias vaidmuo tenka edukologijai. 

Šiai sričiai autorius priskiria mokyklines ekskursijas, kalbų mokymąsi, mainų programas, t. y. visą veiklą, 

susijusią su ugdymo procesu. Edukologinio turizmo dalyviai yra motyvuoti įgyti konkrečių žinių ar gebėjimų. 

Vis dėlto ši autoriaus iškelta teorija taip pat yra diskutuotina. Nors reikėtų išsamesnio mokslinio pagrindimo, 
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visgi teigtina, kad „turizmo edukologijos“ sąvoka apibrėžia sąlygas, kaip mokyti turizmo, kokiais metodais ir 

pan. O „edukologinis turizmas“ yra nukreiptas į edukacinę veiklą, realizuojamą per turizmą.  

Edukologinis turizmas yra dviejų veiklos sričių – turizmo ir edukologijos – derinys (3 pav.). Šie mokslai 

vienas kitą papildo ir naudojasi vienas kito ištekliais. Teigtina, kad edukologinis turizmas dažniausiai naudojasi 

konkrečiu turizmo rinkos produktu, o remdamasis edukologijos mokslu jį kokybiškai realizuoja ugdymo srityje. 

Tačiau būtina akcentuoti, kad edukologinis turizmas yra aplinkos dalis, kuri neišvengiamai veikiama vadybos 

moksle plačiai išanalizuotų išorinės aplinkos veiksnių: politinių, socialinių, ekonominių, ekologinių, 

technologinių ir teisinių. Tad besikeičianti išorinė aplinka, vykstantys globalizacijos procesai tiesiogiai veikia ir 

edukologinio turizmo organizavimą ir plėtrą. 

 

3 pav. Edukologinio turizmo sampratos struktūrinis modelis 

 

Akcentuotina tai, jog darnaus ir konkurencingo Europos turizmo darbotvarkėje nurodoma, kad norint 

pasiekti tinkamą gerovės, gamtos ir kultūrinės aplinkos poreikių, turizmo vietovių ir įmonių plėtros bei 

konkurencingumo pusiausvyrą, reikia integruoto ir holistinio strateginio metodo, kuriuo visos suinteresuotosios 

šalys siektų tų pačių tikslų. O pagrindas šios darbotvarkės tikslams – ekonominė gerovė, socialinė lygybė ir 

sanglauda, aplinkos ir kultūros apsauga. Taigi, darnaus vystymosi švietimo ir darnaus turizmo metodologinį 

pamatą vienija holistinė tikrovės samprata. Pasak Bruzgelevičienės, R. (2006), tikrovės reiškiniai - sudėtingos, 

dėsningumams paklūstančios sistemos; pasaulis - integruota visuma, kurioje visa tarpusavyje susiję. 

Lietuvos turizmo rinkodaros 2016–2020 metų strategijoje (2015) nurodoma, jog vienas iš pagrindinių 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos uždavinių – įgyvendinti veiksmingas rinkodaros ir 

komunikacijos priemones. Turizmo rinkodaros strategijoje, kuri parengta penkerių metų laikotarpiui, pateikti 

pasiūlymai yra susiję su Lietuvos, kaip turistinės vietovės, žinomumo didinimu, konkurencingų turizmo 

produktų kūrimu, veiksmingos rinkodaros įgyvendinimo ir efektyvių komunikacijos kanalų diegimu. Tai gali 

būti pasiekta racionaliai panaudojant Lietuvos gamtos ir kultūros išteklius, populiarinant tradicijas ir renginius, 

pristatant turizmo paslaugas tarptautinėse ir vidaus rinkose. 

Lietuvoje turi būti ne tik gerinama turizmo informacinė infrastruktūra, bet ir įgyvendinamos vietos 

turistams skirtos rinkodaros priemonės. Statistiniai rodikliai rodo, kad didžioji dalis keliautojų planuodami 

keliones, informacijos ieško internete, Lietuvos gyventojai taip pat. Elektroninės rinkodaros priemonės yra bene 

svarbiausia priemonė visos rinkodaros komplekse, todėl vienas svarbiausių rinkodaros uždavinių – stiprinti 

rinkodarą internete, atsižvelgiant į Europos šalių e-rinkodaros tendencijas ir naujoves. Svarbus išlieka 

dalyvavimas „Adventur“ parodoje ir kituose renginiuose, leidinių leidyba, komunikacija ir reklaminės 

kampanijos televizijoje, radijuje, spaudoje ir interneto portaluose, renginių (verslo misijų, konkursų, seminarų, 

konferencijų, pristatymų, pažintinių turų žurnalistams ir pan.) organizavimas, informacijos sklaida žiniasklaidos 

atstovams.  

Vykdant ekologinį bei darnų turizmą prasmingos švietėjiškos veiklos formos galėtų būti šios: seminarai 

ekologinio turizmo sodybose,  ekologinės stovyklos, edukaciniai vaikų gimtadieniai, dalyvavimas parodose, 

ekologinė reklama, edukaciniai žygiai, demonstruojamų amatų stebėjimas, dokumentiniai filmai, ekologinio ir 

darnaus turizmo žurnalo išleidimas, edukacinės lauko dienos, šeimų sąskrydžiai, konkursai, akcijos ir kt.  Per 
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šias veiklas turėtų būti patenkinami visuomenės informatyvumo poreikiai bei auginamas ekoturistų 

sąmoningumas.  Tačiau, kiek šios veiklos būtų dar ir ekonomiškai naudingos, sunku pasakyti. Tai jau priklausytų 

nuo ekoturistų bei ekologinio turizmo teikėjų galimybių ir noro investuoti į šias švietėjiškas veiklas. Šios 

organizacinės formos tinka tiek suaugusiems, tiek vaikams. Atsižvelgiant į tai, kad vaikų ir paauglių ekologinio 

sąmoningumo kėlimas – viena iš svarbiausių ekologinio turizmo veiklos užduočių (Sirusienė, 2005), galima 

išskirti šias su vaikų vertybiniu ugdymu susijusias laisvalaikio praleidimo formas, kurios galėtų būti 

organizuojamos ekoturizmo teikėjų: ekologiškos uogienės virimo pamokėlės (jeigu tai būtų orhanizuojama 

ekologiniame ūkyje), spalvų iš gamtos išgavimo pamokėlę, vaistažolių rinkimo ir arbatų pasigaminimo 

stovyklėlę, paukščių stebėjimo stovyklėlė, kūrybinė stovyklėlė atliekų rūšiavimo tematika, vaikų talentų 

atskleidimo stovyklėlę, savęs pažinimo stovyklėlę, lyderių ugdymo stovyklėlė, savaitgalinės gamtos pažinimo 

stovyklos ir kt.  

Mokslinėje literatūroje (Gamtamokslinis ugdymas...(1998)) teigiama, jog ekologinis ugdymas yra 

neatsiejamas nuo praktinės veiklos, kurioje išskiriamos šios pagrindinės sritys: atliekų rūšiavimas, antrinis 

panaudojimas, perdirbimas, pasirinkimas prekių, kurių įpakavimas yra minimalus ir mažiausiai kenksmingos 

aplinkai; energijos taupymas namuose, mokyklose, darbe, apšiltinančių ir izoliuojančių medžiagų naudojimas, 

vietinių prekių ir transporto rūšių pasirinkimas, žemės ūkio ekologizavimas ir pan. Todėl temų spektras labai 

platus, svarbiausiai išsirinkti tinkamas ir įdomiai bei efektyviai jas pateikti, kad rezultatas būtų naudingas visoms 

suinterasuotom pusėms. Ir svarbiausia nepamiršti, jog ekologinio ugdymo siekiamybė yra įsitvirtinusios 

vertybinės nuostatos – pagarba gyvybei ir atsakomybė už ją bei ekologijos požiūriu tinkamas elgesys ir 

gyvenimo būdas.  

 

Išvados 

Išanalizavus teisės aktus bei apžvelgus mokslinę literatūrą, galima teigti, jog norint išlaikyti 

konkurencingumą  tarptautinėje turizmo rinkoje, ekologinis turizmas gali ir turi būti vystomas ne tik 

valstybiniuose parkuose bei urėdijose, bet ir privačiame sektoriuje. Plėtojant šią turizmo rūšį, reikalingas 

atsakingas ir integruotas suinteresuotų pusių požiūris, apimantis ekonominių, ekologinių ir etinių procesų 

vystymąsi. Šis verslas turi būti grįstas ne tik ekologinio, bet ir darnaus turizmo principų laikymusi. Tokiu būdu 

ekologinis turizmas turi būti suprantamas kaip vienos iš sparčiausiai besivystančių turizmo rūšių pasaulyje – 

darnaus turizmo sudedamoji dalis.   

Ekoturizmo verslas darnaus vystymosi kontekste reikalauja ne tik praktikos, bet ir atitinkamų žinių 

bagažo. Švietimo veikla ekoturizmo verslo plėtroje užima svarbų vaidmenį, todėl norint sėkmingai veikti, 

reikalingas platesnis požiūris į verslą, o rinkodara orientuota ne vien į ekonominę gerovę, o labiau į švietėjišką 

veiklą ieškant patrauklių formų ir būdų.  

Vykdant ekologinį bei darnų turizmą prasmingos švietėjiškos veiklos formos galėtų būti šios: seminarai 

ekologinio turizmo sodybose, ekologinės stovyklos, edukaciniai vaikų gimtadieniai, dalyvavimas parodose, 

ekologinė reklama, edukaciniai žygiai, demonstruojamų amatų stebėjimas, dokumentiniai filmai,  ekologinio ir 

darnaus turizmo žurnalo išleidimas,  edukacinės lauko dienos, šeimų sąskrydžiai, konkursai,  akcijos ir kt.  Per 

šias veiklas turėtų būti patenkinami visuomenės informaciniai ir edukaciniai poreikiai bei auginamas ekoturistų 

sąmoningumas. Nėra tikslių empirinių tyrimo duomenų apie ekoturistų bei ekologinio turizmo teikėjų siekius ir 

norą investuoti į šias švietėjiškas veiklas.  
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ECOLOGICAL AND SUSTAINABLE TOURISM EDUCATIONAL ACTIVITIES FORMS AND METHODS 

 

Ecotourism is a sub-component of the field of sustainable tourism. Ecotourism’s perceived potential as an effective 

tool for sustainable development is the main reason why developing countries are now embracing it and including it in their 

economic development and conservation strategies. Educational tourism is a educational activity which is implemented 

through excursions, tours or trips, and helps to acquireknowledge and skills. The aim of the research was to identify the 

educational activities of ecotourism and sustainable tourism in organization. Research methods: analysis of scientific 

literature, comparative analysis, legislative analysis, statistical and empirical data analysis, logical analysis and synthesis, 

graphic modeling. 
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PROFESIJOS PEDAGOGŲ SOCIALINIO STATUSO VEIKSNIAI: 

KAUNO PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ EMPIRINĖ STUDIJA 
 

Lina Mainonienė 
Aleksandro stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, keliantys 

vis naujus reikalavimus pedagogams. Sparčiai besikeičianti visuomenė ir nesibaigianti Švietimo reforma, kurios 

pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje kūrybiškai atsiskleidžianti asmenybė, priverčia mokytojus 

mokytis dirbti naujomis sąlygomis. Šiuolaikinei visuomenei reikalingas pedagogas, padedantis jauniems 

žmonėms ne tik įgyti žinių, bet ir išmokti bendrauti, pažinti save, kūrybiškai atsiskleisti.  

Tačiau rinkos ekonomikos sąlygomis keičiasi vertybių sistema, atsiranda ryškus visuomenės 

išsisluoksniavimas. Moderniose visuomenėse prestižinėmis laikomos profesijos mūsų visuomenėje neužtikrina 

pajamų, tinkamos socialinės padėties. Deja, būtent pedagogo profesija Lietuvoje yra laikoma neprestižine. 

Mokytojams vis  sunkiau patikėti, kad jie pasirinko kilnią profesiją, kad yra vertinami už savo pastangas 

nuoširdžiai ir profesionaliai ugdyti jaunąją kartą. 

Mokytojų profesijos socialinis statusas plačiai tyrinėjamas ir aprašomas įvairiuose moksliniuose darbuose 

(Treiman, 1977; Hoyle, 2001; Jovaiša, 2007; Varžinskienė, 2009). Iš šių ir kitų šaltinių galima pastebėti, jog 

pedagogų socialinis statusas plačiau nagrinėjamas nuo XX a. vidurio įvairiose šalyse, skirtingose kultūrose. 

Tyrimų metu vis dažniau akcentuojami profesijos socialinio statuso veiksniai. Pirmuosiuose tyrimuose (North, 

1949) įrodyta, jog profesijos statusą veikia amžius, išsilavinimas, atlygis už darbą, visuomeninis profesijos 

reikšmingumas. Vėlesni tyrimai parodė, jog susiformavo skirtingi požiūriai į šį fenomeną. Išskiriami tokie 

veiksniai, kaip pagarba, žinios ir įgūdžiai, valdžios veiksniai, autoritetas.   

Tyrimo tikslas – atskleisti Kauno profesinių mokyklų mokinių požiūrį į pedagogo profesijos socialinio 

statuso veiksnius. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Ištirti Kauno profesinių mokyklų mokinių požiūrį į pedagogo profesiją. 

2. Pateikti veiksnius, lemiančius mokytojo profesijos socialinį statusą. 

3. Pateikti profesijos statuso veiksnius, kurie pagerintų visuomenės požiūrį į mokytojo profesiją. 

Tyrimo objektas – mokytojo profesijos socialinis statusas. 

Tyrimo metodai: Tyrimo metu analizuota mokslinė literatūra apie socialinį statusą ir jį veikiančius 

veiksnius.  Remiantis šia analize buvo sudaryta anketa mokiniams, kurioje pirmiausia siekiama išsiaiškinti 

tiriamųjų demografinius duomenis, kiti klausimai susiję su mokytojo socialinį statusą visuomenėje lemiančiais 

veiksniais bei kas galėtų pagerinti visuomenės požiūrį į mokytojo profesiją. Tyrimas atliktas 2016 metų vasario 

mėnesį. Analizuojant rezultatus buvo taikyti statistinės duomenų analizės metodai: duomenų sisteminimo, 

grafinio vaizdavimo, Kronbacho alfa įvertinant skalės patikimumą. Duomenys apdoroti SPSS 15.0 programa. 

 

Teorinė apžvalga 

Statusas – tai individo vieta socialinių santykių sistemoje, kuri priklauso nuo to, kaip kiti vertina individo 

veiklą ir elgesį bei lemia paties individo nuomonė apie savo vietą grupėje ar kolektyve (Jovaiša, 2007). Jovaiša 

teigia, jog statusas išaiškinamas stebėjimo, pokalbio, sociometrijos metodais. Statusas nėra stabilus ir gali labai 

staigiai keistis; jo keitimąsi lemia tiek grupės, kolektyvo narių pažiūrų, emocijų, nuomonių keitimasis, tiek paties 

individo veiklos rezultatų ar elgesio pokyčiai (Jovaiša, 2007). 

Statusas tai daugialypis terminas, kuris susijęs su pagarba, prestižu, pasitikėjimu, autoritetu, 

profesionalumu. Adams C. (2002) statusą apibrėžia taip: atsižvelgia į plačiąją visuomenę ir turi jos pagarbą, yra 

patikimas, atsižvelgia į klientų interesus, gauna tinkamą atlygį už sudėtingą darbą (Hargreaves, 2007).  

Hoyle E. (2001) teigia, jog statusas susijęs su trimis aspektais: prestižu, pagarba ir padėtimi. Profesinis 

prestižas - tai visuomenės suvokimas, kurioje profesijų hierarchijoje yra tam tikra profesija. Profesijos padėtis 

yra kategorija grupių, tokių kaip valstybės tarnautojai, politikai, mokslininkai, kuri išskiriama kaip ypatinga 
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profesija. Profesinė pagarba – tai yra visuomenės požiūris į asmens savybes, tokias kaip pvz. rūpinimasis klientu 

(mokiniu), kompetencija, sąžiningumas.  

Vienas pirmųjų profesijos prestižo tyrimų, kurį 1949 m. atliko JAV Tarptautinis požiūrių tyrimo centras 

(National Opinion Research Center), vadovaujamas C. North, įrodė, kad profesijos prestižą veikia amžius, 

išsilavinimas, atlygis už darbą, visuomeninis profesijos reikšmingumas. Šis profesijų rangavimas pagal jų 

socialinę vertę užtikrina visuomeninio gyvenimo stabilumą, tačiau kita vertus, pateisina socioekonominę 

nelygybę. Vėliau atlikti tyrimai pateikė skirtingus socialinį statusą veikiančius veiksnius.  

Visuomeninė padėtis – bendra individo arba socialinės grupės padėtis visuomenėje, susijusi su jų 

pareigomis ir teisėmis. Socialinis statusas apima išsilavinimą, profesiją, pareigas, atliekamų darbų pobūdį, 

materialinę bei nacionalinę padėtį, politinę pakraipą, dalykinius ir šeimos ryšius, religiją ir kt. Socialinį statusą 

individas jau turi, t. y. įgauna nuo gimimo. Priskirtinis statusas apibūdinamas remiantis biologiniais veiksniais. Jį 

atspindi rasė, lytis, amžius ir kt., o pasiektąjį statusą individas užsitarnauja savo pastangomis, pavyzdžiui, 

sportininko arba tarnautojo statusą (Giddens). 

Socialinis statusas - tai integracinis rodiklis, nusakantis socialinės grupės ir jos atstovų padėtį 

visuomenėje, socialinių santykių sistemoje; socialinis pagrindas, teisės, pareigos, prestižas (Leonavičius, 1993). 

Ekonominis matas yra svarbus susiskaidymo veiksnys, bet vien jo nepakanka, todėl įvedamas statuso 

terminas, kuris apibūdina žmones, turinčius panašų prestižą, gyvenimo stilių, kuris nepriklauso nuo klasinės 

pozicijos. Taigi statusas yra kultūrinis matas, nustatantis grupės rangą ir vietą socialinėje sistemoje, pagal toje 

visuomenėje suvokiamą prestižą. Individas, įgydamas prestižą, įgyja ir tam tikrą vietą visuomenėje. Profesinis 

prestižas priklauso ne tik nuo atlyginimo ar išsilavinimo, bet ir nuo valdžios, ir privilegijų. 

Profesinis statusas – profesinės stratifikacijos, tam tikros sėkmės visuomenėje, rodiklis (t.y., individų 

skirstymas pagal jų atliekamą darbą ar jų karjerą priklausomai nuo jų įtakos ir prestižo). Profesinis statusas yra 

pozityvus rezultatas, nes yra susijęs su didesne atsakomybe, pozityviais darbo rezultatais bei didesniu 

pasitenkinimu darbu. Vidinis sėkmės išgyvenimas sietinas su aukštesnio statuso ir prestižiškesnio darbo siekimu 

(Žukauskienė, 2005). Profesijos statusas paprastai apima prestižą, turtą ir valdžią. Tačiau mokytojo statusui yra 

labai svarbi visuomenės pagarba. Mokytojo socialinis statusas ir mokytojo profesija yra tiesiogiai proporcinga 

švietimo kokybei kiekvienoje šalyje.  

Pasaulyje ir Lietuvoje atlikta nemažai profesijos statuso tyrimų, o vienas pagrindinių tyrimo metodų yra 

subjektyvių profesijų įvertinimų fiksavimas, kurių pagalba sudaromas profesijų prestižo reitingas. Tačiau 

daugeliui tyrėjų kyla klausimas: kokiu būdu ir kokiais veiksniais remiantis visuomenė sureitinguoja profesijas 

pagal prestižą? Vienas pagrindinių profesijų prestižą nagrinėjusių autorių D. J. Treiman (1977), nurodo, kad 

profesijų prestižą lemia keletas pagrindinių veiksnių: tai išteklių kontrolės ir valdžios veiksniai, kurie apibrėžia 

profesijos atstovų gaunamas privilegijas, autoritetas ir žinios bei įgūdžiai. 

Išanalizavus atliktus tyrimus ir kitus literatūros šaltinius, galima išskirti penkis veiksnių blokus, kurie 

lemia mokytojų socialinį statusą:  

 ekonominis naudingumas (atlygis už darbą, premijos, apdovanojimai, karjeros galimybės); 

 valdžios veiksniai (didesnės  lėšos švietimui, įtaka sprendimų priėmimui, profesinė autonomija); 

 darbo sąlygos ir aplinka (krūvio sumažinimas, mokinių elgesys, darbo aplinkos gerinimas); 

 visuomeninis požiūris (pagarba, pasitikėjimas, autoritetas); 

 asmeninis profesionalumas (išsimokslinimas, kompetencija, asmeninės savybės). 

Apibendrinus galima teigti, kad profesijos statusas yra daugialypis fenomenas, priklausomas nuo 

visuomeninių poreikių, šalies socialinės politikos, materialinio bei socialinio atlygio už darbą, įgytos 

kvalifikacijos bei jos tobulinimo galimybių, specialybės paklausos darbo rinkoje, asmeninių nuostatų ir kt. 

Mokytojas - tai svarbi, atsakinga, prestižinė profesija. Tačiau pagal ekonominę būklę, ją palyginus su medicinos 

ar teisės profesijomis, ji yra prastesnė. Socialinį statusą suteikia asmenys ir jų grupės pagal šiuos rodiklius: 

socialinė galia, turtai, profesionalumas ir pagarba. 

 

Tyrimo rezultatai  

Tyrime dalyvavo 110 mokinių (33 vyrai ir 77 moterys) iš skirtingų Kauno profesinių mokyklų. Tyrimo 

imtis – atsitiktinė. Tyrime dalyvavo 16 - 22 metų amžiaus mokiniai. 35 proc. apklaustų mokinių pritaria L. 

Jovaišos (1981) pateiktam mokytojo apibūdinimui, jog mokytojas – „tai žmogus, kuris ne tik perteikia mokslo 

žinias, bet ir įgūdžius, domėjimąsi mokslu. Jis išmoko kritiškai mąstyti, būti komunikabiliu, laikytis etinių 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Individas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialin%C4%97_grup%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Visuomen%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1silavinimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Profesija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pareigos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Religija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ras%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lytis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Am%C5%BEius
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nuostatų, turėti pilietiškumo jausmą“. 93 proc. tirtų mokinių nesirinktų mokytojo profesijos dėl per daug laisvo 

laiko atimančio darbo (77 proc.), įtampos darbe (77 proc.), mokinių nepagarbos (63 proc.), mažo užmokesčio (63 

proc.), didelio darbo krūvio (57 proc.). Tokios priežastys, kaip menkas šios profesijos vertinimas visuomenėje, 

netinkama darbo aplinka, saviraiškos ar karjeros galimybių nebuvimas, jiems neatrodo svarbios.  

 

 

1 pav. Pagrindinės priežastys, dėl kurių mokiniai nesirinktų mokytojo profesijos 

 

Vertinant mokytojo profesiją 10-balėje sistemoje (kai 1- labai prastai vertinama profesija, o 10 – labai 

gerai vertinama profesija), apklausti mokiniai vertinimo skalėje dažniausiai rinkosi 7 (30 proc.) ir 8 (32 proc.). 

Tad galima teigti, jog mokytojo profesija mokinių požiūriu vertinama gana gerai.  Dešimčia balų įvertino 5 

apklausti mokiniai.  

Tiriant mokytojų socialinį statusą lemiančius veiksnius, buvo matuotas vidinis skalės patikimumas. 

Nustatyta, kad visų penkių blokų Kronbacho α yra > 0,6, taigi skalės yra patikimos. Apklaustų mokinių 

nuomone, mokytojo socialiniam statusui visuomenėje daugiausia įtakos turi asmeninio profesionalumo blokas 

(išsimokslinimas, kompetencija (90 proc.), profesionalumas (88 proc.), kūrybiškumas, saviraiškos laisvė (85 

proc.). Galima teigti, jog didžiausią įtaką statusui turi ne tik mokytojo žinios, bet ir asmenybės ypatumai. Taip 

pat socialinį statusą lemia darbo užmokestis (82 proc.), darbo sąlygos ir aplinka (74 proc.), visuomenės pagarba 

ir jos pasitikėjimas (72 proc.).  
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2 pav. Veiksniai, turintys įtakos mokytojo socialiniam statusui  

 

3 paveiksle pateikta apklaustų mokinių nuomonė, kas galėtų pagerinti visuomenės požiūrį į mokytojo 

profesiją. Nustatyta, kad išvardintų skalių Kronbacho α yra > 0,7, taigi skalės yra patikimos.  Tirtų mokinių 

nuomone, labai svarbios yra mokytojo asmeninės savybės (89 proc.). Neveltui Henry L. Smith (1943) nuomone, 

pedagogų socialinį statusą nustato mokiniai įvertinę mokytojų elgesį. Geri mokytojai yra tie, kurie yra naudingi 

ir gali prisitaikyti prie mokinių. Taigi linksmas, drausmingas ir atsargus mokytojas turi aukštą socialinę padėtį 

visuomenėje (Henry L. Smith, 1943). Apklaustų mokinių nuomone, mokytojų socialinį statusą pagerintų darbo 

aplinkos gerinimas (86 proc.), profesijos tobulinimas (86 proc.), gaunamos premijos, apdovanojimai (84 proc.), 

karjeros galimybės (84 proc.), mokinių elgesio, požiūrio gerinimas (83 proc.) ir kt. 

 
3 pav. Veiksniai, kurie pagerintų visuomenės požiūrį į mokytoją 

Iš 3 paveikslo duomenų matome, jog apklaustų mokinių nuomone, pagerinę ekonominio naudingumo, 

darbo sąlygų, aplinkos, asmeninio profesionalumo blokus, galime padidinti mokytojo profesijos socialinio 

statuso kartelę.  
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Išvados 

Pedagogų socialinį statusą lemiančius veiksnius galima suskirstyti į penkis blokus: 1) materialūs ištekliai 

(atlygis už darbą, premijos, apdovanojimai, karjeros galimybės); 2) valdžios veiksniai (didesnės  lėšos švietimui, 

įtaka sprendimų priėmimui, profesinė autonomija); 3) darbo sąlygos ir aplinka (krūvio sumažinimas, mokinių 

elgesys, darbo aplinkos gerinimas); 4) visuomeninis požiūris (pagarba, pasitikėjimas, autoritetas); 5) 

profesionalumas (išsimokslinimas, kompetencija, tobulinimasis, asmeninės savybės). 

Nors apklaustų Kauno profesinių mokyklų mokinių mokytojo profesijos vertinamo balo vidurkis yra 7,35, 

t.y. gana geras vertinimas, tačiau net 93 proc. apklaustųjų nesirinktų mokytojo profesijos. Tai lemia šie neigiami 

veiksniai: per daug laisvo laiko atimantis darbas, didelė įtampa darbe, mokinių nepagarba, mažas užmokestis, 

didelis darbo krūvis.  

Tyrimo rezultatai rodo, jog: 

1) mokytojo profesija mokinių požiūriu vertinama gana gerai.  

2) mokytojo socialinį statusą visuomenėje veikia asmeninio profesionalumo blokas, t.y. jo 

išsimokslinimas, kompetencija, profesionalumas, kūrybiškumo, saviraiškos laisvė, asmenybės ypatumai, bei 

ekonominio naudingumo blokas (darbo užmokestis); 

2) visuomenės požiūrį į mokytojo profesiją pagerintų visi minėti veiksnių blokai. Tačiau atlikto tyrimo 

rezultatai parodė, jog, apklaustų mokinių nuomone, asmeninio profesionalumo, ekonominio naudingumo ir 

darbo sąlygų blokai labiausiai pagerintų mokytojų socialinį statusą. 
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Summary 

 

SOCIAL STATUS FACTORS OF VOCATIONAL TEACHERS: EMPIRICAL STUDIES OF VOCATIONAL 

SCHOOL STUDENTS 

 

Five factor blocks that determine the social status of teachers could be identified on the basis of scientific analysis of the 

sources:1) economical effectiveness; 2) government factors; 3) working conditions and environment; 4) public attitude; 5) 

personal professionalism. 

The research results indicate that teacher's social status inthe  society is mainly affected by the personal professionalism 

block, e.g. his education, competence, professionalism, creativity, freedom of expression, personal features and economic 

efficiency block (salary). On the basis of students‘ opinion, we could increase teacher profession‘s  social status by 

improving economic efficiency, working conditions, environment and personal professionalism blocks.  

Key words: social status, teacher‘s profession, status factors. 

 

Darbo vadovas: doc. dr. Bronislavas Krikščiūnas (Aleksandro Stulginskio univeritetas) 
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JOJIMO TRENERIŲ TERAPEUTŲ KOMPETENCIJOS: 

TARPKRYPTINIS KONTEKSTAS 
 

Lina Povilauskaitė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Didėjant alternatyvios medicinos poreikiui, auga ir jos pasiūla. Deja, ne visada garantuojama kokybė. Ne 

visos terapijos būna pakankamai ištirtos ar reglamentuojamos siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą. Viena iš 

galimų alternatyvios terapijos formų yra jojimo terapija. Tokia terapija žinoma jau nuo seno, moksliškai jos 

naudingumas pagrindžiamas vis platesniam panaudojimui. Jungtinėse Amerikos Valstijose jojimo terapija 

populiari tiek fizinių, tiek psichologinių problemų atveju. Lietuvoje tokia terapija taip pat populiarėja. 

Jojimo terapijos nauda keletui ligų jau taikoma ir moksliniai tyrimai tęsiasi plečiant panaudojimo ir 

pritaikymo galimybes. Tyrimais nustatyta, kad yra didelė jojimo terapijos nauda vaikams su cerebriniu 

paralyžiumi (Kang  ir kiti., 2013), autizmu (Bass ir kiti., 2009), Dauno sindromu (Copetti ir kiti., 2007). Taip pat 

gali būti taikoma emocinei ar psichologinei būklei gerinti, pavyzdžiui vaikams patyrusiems smurtą (Schultz ir 

kiti., 2007), vaikams linkusiems į nusikalstamumą (Trotter ir kit., 2008). Lietuvoje taip pat atliekami tyrimai 

susiję su terapijos veiksmingumu ir pritaikomumu (Anužienė ir kiti., 2010; Simonavičienė ir kiti., 2006).  

Visgi nedaug dėmesio mokslininkai skiriama žmonėms, kurie atlieka jojimo terapiją. Terapijos metu 

dirba ne tik medicinos darbuotojas, bet ir treneris, žirgas ir padėjėjai. Dalis atsakomybės už terapijos eigą tenka 

treneriui, kuris paruošia žirgą ir su juo dirba terapijos metu. Mažai dėmesio kreipiama į jojimo trenerių, 

atliekančių terapiją, kompetenciją. Žirgo paruošimas ir teisingas jo panaudojimas gali nulemti terapijos eigą, taip 

pat būtina užtikrinti žirgų, dalyvaujančių terapijoje, gerovę ir saugumą. Jungtinėse Amerikos Valstijose 

norintiems dirbti treneriams reikalinga kvalifikacija, skatinama ne tik ją įgyti, bet ir toliau tobulinti įgūdžius. 

Lietuvoje šiai problemai spręsti nėra aiškių reikalavimų ar kontrolės. Siekiant užtikrinti efektyvią ir saugią veiklą 

pacientams, bei suteikti galimybę mokslinių tyrimu metu palyginti jojimo terapijos efektyvumą, būtina žinoti 

kokias kompetencijas turi turėti specialistai dirbantys su žirgais. 

Tyrimo objektas – jojimo trenerių, dirbančių jojimo terapijos srityje, kompetencijų turinys ir struktūra. 

Tikslas – ištirti trenerių, dirbančių jojimo terapijos srityje, kompetencijų turinį ir struktūrą. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti mokslo darbus apie jojimo trenerių kompetencijas. 

2. Ištirti, kokio turinio ir struktūros kompetencijos būdingos jojimo treneriams, dirbantiems terapinį darbą 

su pacientais. 

Naudota kiekybinio tyrimo metodika – anketinė apklausa, siekiant nustatyti trenerių dirbančių jojimo 

terapijos srityje kompetencijų turinį ir struktūrą. Taip pat kokybinio tyrimo metodas – atvejo analizė. Tyrime 

dalyvavo 24 jojimo treneriai, kurie užsiima terapiniu jojimu, bei vienas jojimo terapijos ekspertas. 

 

1. Jojimo trenerių kompetencijų struktūra ir turinys 

Kompetencija, tai individo savita raiška veikloje, pagrįsta jo profesiniais ir asmeniniais sugebėjimais 

(Adamonienė ir kiti 2001). Nuolat besikeičiančioje aplinkoje kinta tiek darbuotojo kompetencijos, tiek jų įgijimo 

būdai. Kaip teigia Liučvaitienė ir Paunksnienė (2011), „net įgyta kompetencija turi būti nuolatos tobulinama“. 

Siekiant kokybiško aptarnavimo terapinio jojimo srityje, neužtenka žirgus atrinkti pagal charakterį, 

svarbus ir jų biomechaninis tinkamumas. Žemi ir plačios nugaros žirgai rekomenduojami pacientams, kuriems 

sunku išlaikyti pusiausvyrą. Nedidelis ūgis taip pat padeda pagalbininkams, einantiems šalia, tvirtai prilaikyti ir 

pasiekti raitelį. Visgi aukštesni, ilgesnės nugaros žirgai rekomenduotini jojant tandemu (pagalbininkas sėdi 

pacientui už nugaros ir jį prilaiko) (Matsuura kiti., 2008). Be to, arklių judesio parametrai gali ženkliai skirtis 

tarp skirtingų arklių, bet išlieka apytiksliai pastovūs lyginant to pačio žirgo judesį skirtingų treniruočių metu 

(Janura ir kiti., 2012).  

Trenerio darbas yra atrinkti tinkamą žirgą kiekvienam užsiėmimui, priklausomai nuo to, kokį metodą ir 

pratimus planuojama atlikti. Taip pat teisingas žirgininko arklio vedimas gali paveikti terapijos poveikį 
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(Dvořáková ir kiti., 2010). Dvorakova ir kt. (2010) savo tyrime nustatė, kad skirtingi vedliai gali paveikti žirgo 

judėjimą, kuris įtakoja poveikį raiteliui-pacientui. Ir nors tai tik vienas iš galimų poveikių, nulemiančių žirgo 

eisenos biomechaniką, į tai būtina atsižvelgti siekiant kokybiško aptarnavimo, bei mokslinio vienodumo tarp 

skirtingų tyrimų. Taip pat, siekiant taisyklingo raumenų formavimosi, svarbu kokiose vietose aplink žirgą 

išsidėstę pagalbiniai darbuotojai ir vedlys. Jei posūkio metu, ar einant ratu vedlys yra žirgo išorėje, terapija gali 

nesuteikti pageidaujamo poveikio (Małachowska-Sobieska ir kiti., 2008). Treneriui tenka atsakomybė ne tik 

teisingai atrinkti ir paruošti arklius, bet ir užtikrinti taisyklingą jų panaudojimą. 

Rutkienė ir kiti., (2012) teigia, kad autizmu sergantiems vaikams jojimo terapija įtakoja psichoterapijos 

raidą, bet siūlo išlaikyti griežtą struktūrą užsiėmimų metu, naudoti vizualinę kalbą. Šapurova ir kiti., (2013) 

jojimo terapijoje aktualina ir edukacinį poveikį, pabrėždamos, kad tuo turėtų užsiimti apmokyti specialistai. 

Stewart (2014) atliko tyrimą, kuris skirtas apibrėžti terapeutų, dirbančių su gyvūnais, tame tarpe ir žirgais. 

Tyrimo metu buvo neapsiribota jojimu, tik kaip priemone gerinti pacientų psichinę sveikatą. Tyrimo metu 

nustatytos pagrindinės žinios, įgūdžiai bei nuostatos reikalingos specialistams. Anot Stewart (2014), 

kompetentingas specialistas privalo pirmiausia būti itin kompetentingas įprastame psichologiniame 

konsultavime, baigti mokymus ir išlaikyti egzaminus. Taip pat būtina išmanyti etiškumo, atsakomybės gyvūnui 

principų bei taisyklių. Tyrimo metu buvo akcentuotas būtinas kryptingumas, specializavimosi kryptis, tinkami 

įgūdžiai ir gebėjimai, veiklos propagavimas ir požiūriai. Autorė pasiūlė kompetencijų struktūros modelį sudarant 

mokymo programas psichoterapeutams, pasitelkiantiems gyvūną kaip terapijos priemonę (Stewart 2014). Nors 

tyrimas ir apžvelgia būtiniausias veiklas  kompetentingam specialistui, bet ne iki galo apibrėžia kompetencijų 

struktūrą.  

JAV veikiančios organizacijos ruošia ir tobulina specialistus, dirbančius jojimo terapijos srityje. 

Hipoterapija užsiimantiems instruktoriams siūloma trijų lygių kvalifikacijos: pirma – sertifikavimas 

(Registered), antra – pažengusiems (Advanced) ir trečioji – profesonalams (Master). Tokie mokymai susideda iš 

žirgo pažinimo ir priežiūros gebėjimų, medicinos krypties žinių apie klientą, saugumo užtikrinimo protokolų, 

kliento duomenų kaupimo ir saugojimo, kliento įvertinimo ir progreso vertinimo gebėjimų, teisinių žinių 

(Hippotherpy certification examination handbook for candidates, 2016).  

 

2. Jojimo trenerių kompetencijų tyrimo rezultatų analizė 

Tyrime dalyvavo 24 treneriai iš įvairių Lietuvos miestų. 58 proc. dalyvavusiųjų  tyrime amžius nuo 18 – 

30 metų, 8 proc. -  amžius nuo 30-40 metų, 29 proc. amžius nuo 40-50 metų ir 4 proc. - nuo 50 – 60 metų.  

 

 

1 pav. Respondentų teikiamų jojimo terapijos paslaugų pasiskirstymas pagal terapijos paslaugų teikimo 

dažnumą. 

Net 50 procentų respondentų nurodo, kad terapijos paslaugas teikia tik iki 3 kartų per metus, tai rodo kad 

didelė dalis atliekamos terapijos tėra vienkartiniai bandymai, o ne pastovus darbas. Ir tik dalis jojimo terapijos 

paslaugomis užsiima reguliariai.  

50%

17%

13%

13%

8%

Iki 3 kartų per metus 3 – 6 kartus per metus

1-3 kartus per mėnesį 1-3 kartus per savaitę

 Daugiau kaip 3 kartus per savaitę
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2 pav. Jojimo terapijos trenerių kompetencijos turinys ir struktūra 

 

Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad lyginant su įprastomis jojimo treniruotėmis, daugiausiai prireikia 

psichologinių ir medicininių žinių.  

 

 

3 pav. Jojimo terapijos trenerių biomedicinos krypties žinių ir gebėjimų struktūra 

 

Respondentai išskyrė tinkamo žirgo klientui parinkimo gebėjimus, kliento vertinimo gebėjimus ir jutimo 

sistemos žinias, kaip svarbiausias sritis. O klientų duomenų kaupimo ir saugojimo gebėjimai išskirti kaip mažiau 

reikalingi. Atviro tipo klausimo srityje respondentai galėjo papildyti jų manymu reikalingas žinias ar gebėjimus 

ir išskyrė kad reikalingos: žinios apie kiekvieno kliento ligos ypatumus; kliento motorinės raidos žinios, 

biopsichosocialinio pasitenkinimo modelis; holistinis požiūris į klientą/pacientą, bendravimo su 

klientais/pacientais pagrindai. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

komunikaciniai gebėjimai

žirgų treniravimo gebėjimai

medicinos žinios

psichologinės žinios

 komandinio darbo gebėjimai

planavimo ir organizavimo
įgūdžiai

visai nereikia reikia mažiau reikia tiek pat reikia šiek tiek reikia labai daug

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Raumenų sistemos žinios

Neuromotorinės sistemos žinios

Jutimo sistemos žinios

Limbinės sistemos žinios

Kognityvinės sistemos žinios

Kvėpavimo sistemos žinios

Širdies ir kraujagyslių sistemos žinios

Kliento įvertinimo gebėjimai

Terapijos plano sudarymo gebėjimai

Tinkamo žirgo parinkimo klientui gebėjimai

Klientų duomenų kaupimo ir saugojimo gebėjimai

1 visai nesvarbu 2 3 4 5 - labai svarbu
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75 procentai respondentų pageidautų, kad jojimo terapijos specialistai būtų licencijuojami. Galima daryti 

išvadą, kad respondentai jojimo terapijos darbą vertina kaip atsakingą ir reikalaujantį specifinių žinių.  

 

Kokybinio tyrimo rezultatai pateikti 1 lentelėje. Joje analizuojami duomenys apie jojimo terapijos 

specialistui reikalingą patirtį ir kompetencijas. Pagal respondentės pateikiamus atsakymus matyti kad dirbant su 

negalią turinčiais klientais neužtenka įprastų jojimo treneriui kompetencijų, reikia ir supratimo apie ligas ar 

negalias ir gebėjimo bendrauti bei ugdyti specialių poreikių turintį žmogų.  

 

1 lentelė. Atvejo analizės duomenų suvestinė  

Kokį išsilavinimą turi 

respondentė? 

Įstojau į Šiaulių universiteto socialinės pedagogikos ir psichologijos specialybę. 

..stojau į Šiaulių kolegiją į kineziterapiją. ...mokiausi ir ten ir ten. Ir pabaigiau. 

Dar baigiau taikomąją kūno kultūrą. Veterinariją. 

Kokia respondentės darbo 

patirtis? 

...buvus sportininkė, žirgininkė, buvus jojimo trenerė ir jau kalba eina ne apie 

vienus metus, bet apie ilgą, ilgą mano laikotarpį. Socialine pedagoge niekada 

nedirbau, bet iš tikrųjų šiaip ar taip aukštąjį išsilavinimą turiu, kineziterapeute 

dirbu jau daug metų. 

Kas ir kaip ruošia žirgus 

terapijai? 

Žirgo paruošti man kompetencijos užtenka. ...žinojom ką perkam iš ko perkam ir 

žinojom kokį žirgą perkam. ...nusipirkom kitą kumelaitę iš Vilniaus, jinai praėjus 

Latvijoi, turi tą hipoterapijos licenziją. 

Kas padeda terapijos metu? Dabar Šiaulių universiteto mergaitė daro tyrimus - automatiškai padeda. Mano 

buvus mokinė, kurią išmokiau jojimo, padeda. Jinai irgi baigė kineziterapiją. 

Tarkime darom vasarą neįgaliųjų stovyklas tai iš Kauno dabar jau tris turim 

savanorius, prisiekusius draugus atvažiuoja padeda. 

Kokie sunkumai iškyla 

terapijos metu?  

Savanorystė yra toks dalykas , galiu - galiu, negaliu - negaliu. Tai reikia kartais 

ir palaužyt galvą. Jeigu mes tikrai negalim tai mes tėveliam atsakom. Nes nu ir 

taip hipoterapija yra brangi ir jei dar savanoriui pradėsi mokėt. 

Kaip vyksta terapijos 

procesas? 

aš prašau gydytojo išrašo kad aš maždaug žinočiau , kokia diagnozė, kai yra 

problema,  ko man reikia tikėtis, aš įsivertinu kaip kinezoterapiautė, kad ir pas 

mane ateitų į privatų sakykime kabinetą... Įsivertini žinai visas indikacijas 

kontraindikacijas kuo mes galim būti naudingi, kuo mes galim būti žalingi, kur 

yra sakykime raudonos vėliavėles, kur yra pavojinga žmogui ir kuo mes galim iš 

tikrųjų žmogui pakenti. Pasikalbi su tėvais, pasakai visą situaciją, ko mes galim 

tikėtis, kada tikrai kad rizika yra per didelė mes negalim. 

Kokiomis 

kompetencijomis turėtų 

pasižymėti jojimo terapijos 

treneris? 

Aš vis dėlto galvoju kad tas modelis gali būti du. Tai ta prasme specialistas ir 

žirgininkas. Bet būtinai žirgininkas vis dėl to turėtų praeiti kursus; Ir pirmos 

pagalbos ir ligų kad jis suprastų kokios yra ligos, kokių tikimybių tikėtis kaip 

apsisaugoti ką nuo ko daryti. ..būti savanoriavęs kažkur būtent tame darbe, kad 

suprastų specifiką kas vyksta, kaip vyksta. 

Kokių žinių reikia jojimo 

terapijos treneriui? 

labai daug pedagogikos, tai yra labai labai daug psichologijos, labai labai daug 

judesio. logoterapiją, vat man labai pritrūksta mano žinių... 

Kokie gebėjimai ir įgūdžiai 

reikalingi? 

Mokėti sugebėti pateikti tą žirgą ir jojimą vaikui maloniai, gebėti atpalaiduoti, 

gebėti motyvuoti, gebėti. mano tikslas taip fizine raida, naujų judesių mokymasis, 

bet šalia to man yra ir socializacija ir gebėjimas sustruktūrinti ir išmokyti 

prisitaikyti vaiką prie naujų taisyklių, naujos veiklos. 

Kokiomis savybėmis turėtų 

pasižymėti jojimo terapijos 

treneris? 

kartais komanda turi būti susigyvęnusi komanda. Ir tas specialistas kuris būna 

šalia, ir žirgininkas jie turėtų vienas kitą be žodžių suprasti. ..mes turim 

atsakomybę jausti prieš žmogų. Nes mūsų tas požiūris vėlgi į vaiką, į žmogų, į 

asmenį turi būti holistinis, mes negalim žiūrėti tiktai į vieną. 
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Išvados: 

1. Treneris įtakoja terapijos eigą ir veiksmingumą. Sėkmingai ir efektyviai vykdyti jojimo terapiją reikia 

ne tik panaudoti žirgą, bet ir sugebėti terapijos metu užsiimti edukacine veikla. Jojimo terapijos treneriams, 

dirbantiems jojimo terapijos srityje, siūlomi keli skirtingi kompetencijų modeliai, priklausomai nuo to kokio 

pobūdžio terapija teikiama.  

2. Lietuvoje nėra kompetencijų modelio treneriams, dirbantiems jojimo terapijos srityje. Treneriui 

neužtenka žirgininkystės kompetencijų, reikalingos psichologijos, medicinos krypties žinios, bei komandinio 

darbo gebėjimų.  

Raumenų sistemos žinios, neruromotorinės sistemos žinios ir jutimo sistemos žinios yra vienos 

svarbiausių iš biomedicinos krypties mokslų žinių. Treneris, dirbantis su terapijos klientais, turi sugebėti gerinti 

klientų fizinę ir emocinę būkles, žiūrėti į klientą kaip į visumą, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugą. Be to, 

reikalingi ir sugebėjimai tinkamai parinkti žirgą raiteliui.  

Treneriams neužtenka vien specifinių žinių, reikia ir gebėjimų bendrauti, bei motyvuoti pacientą, sugebėti 

dirbti komandoje ir jausti atsakomybę už atliekamą darbą.  

Treneriai sutiktų licencijuoti terapeutų darbą, bet siekiant kokybiškos paslaugos užtikrinimo reikalingas 

aiškus reglamentavimas.  
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Summary 

 

Riding instructor therapist competencies: interdisciplinary context 

 

This study aims to investigate the content and structure of competencies within the instructors working in riding 

therapy. 

Results were collected from two types of methods. Method of quantitative research - a survey to determine the 

trainers working in the field of equestrian therapy competencies content and structure. Qualitative research method - a case 

study, the data were collected using open-ended questions. 

Riding instructors working in riding therapy needs requires additional expertise in several fields and should aim to 

raise their qualifications in interdisciplinary training programs.  

 

Mokslinio darbo vadovas prof. dr. Sigitas Daukilas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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TĖVŲ ĮTAKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIAM  

AKTYVUMUI 
 

Gintarė Ragelienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

 

Įvadas 

 

  Straipsnis yra orientuotas į tėvų požiūrį į aktyvią pradinių klasių vaikų fizinę veiklą. Pasak PSO 

(pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis) fizinis aktyvumas kasmet mažėja, itin reikšmingas fizinio 

aktyvumo sumažėjimas nustatytas tarp pradinio amžiaus mokinių, ypatingai mergaičių. Todėl per visą vaiko 

ikimokyklinį ir mokyklinį amžių didžiausia atsakomybė tenka jo artimiausiems žmonėms – tėvams ir 

pedagogams, nuo kurių priklauso vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas. Deja, šiandien tėvai, kurie turėtų rodyti 

pavyzdį augančiai kartai, dėl savo fizinio pasyvumo ar abejingumo vaikų kūno kultūrai neskatina jų pomėgio 

fiziškai lavintis, todėl dažnai laisvalaikiu mokiniai užsiima kita jiems patrauklesne ir reikalingesne, bet 

pasyvesne veikla. (Kardelis, Kavaliauskas, Balzeris, 2001). Autoriai apgailestauja, kad  nepamąstoma apie savo 

ir savo vaikų netolimą ateitį – jų fizinės sveikatos būkę – ir nesiimama paprastų, bet veiksminų priemonių jai 

gerinti. Petrevičiūtė, R. (2013) teigia kad vaikas, augdamas šeimoje, perima tėvų gyvenimo būdą, požiūrį, 

tradicijas. Tačiau ne kiekvienoje šeimoje vaikas įgyja pakankamai žinių apie sveikatą, išmoksta ją saugoti, 

tausoti ir stiprinti. Todėl šeimai padeda ikimokyklinė įstaiga. E. Adaškevičienė teigia, jog „auklėjimo stiliai taip 

pat turi didelės įtakos vaikų charakterio bruožų formavimuisi, sveikatai. Šeimos pastangos praleisti laiką kartu, 

bendrauti vieniems su kitais, kurti tvirtus šeimos santykius ir savigarbą - tai lemia gerą vaikų fizinį aktyvumą. 

(Ornelas IJ, Perreira KM, Ayala GX, 2007). Eriksson, Nordqvist, Rasmussen, (2008) ištyrė  sąsajas tarp tėvų 

paramos ir vaikų  fizinio aktyvumo dažnio. Autoriai domėjosi šiuo aspektu, nes jų manymu šeima, šeimos 

vaidmenų modeliavimas yra svarbūs vaikams. Tėvai turėtų vaikams ne vien skiepyti fizinio aktyvumo svarbą, 

bet ir gerbti, tikėti, palaikyti įvairiose sitacijose savo vaikus. O tėvų įtaka jų vaikams  su amžiumi vis mažėja 

(Eriksson, Nordqvist, Rasmussen, 2008). Prancūzų mokslininkų Julien B.; Philippe S. (2006) tikslas buvo 

apžvelgti jau turimas mokslines žinias apie tėvų įtaką vaikų fiziniam aktyvumui. Autoriai mini, kad tokių tyrimų 

taip pat buvo atlikta tik keleta, tad gana sunku nustatyti  tikrąjį tėvų požiūrį į vaikų fizinį aktyvumą. Pagrindiniai 

šių tyrimų rezultatai patvirtina, kad ir nedidelė tėvų įtaka vaikams, vis vien  yra reikšminga.  Mokslininkai 

nustatė, kad vieni vaikai labiau palaikomi tėvų, kiti mažiau. Degval; Malinauskaitė (2008) pateikia 2008 metais 

atlikto tyrimo rezultatus, kur buvo analizuojami pirmaklasių fizinio aktyvumo ypatumai, atsižvelgiant į tėvų 

socialinę – ekonominę padėtį. Remiantis tyrimo rezultatais autorės teigia, kad tėvų socialinė – ekonominė 

padėtis turi įtakos pirmokų sportavimui ir jų fiziniam aktyvumui. Daugiausia vaikų, lankančių sporto ar šokių 

būrelius, žaidžiančių kompiuterinius žaidimus, buvo aukšto tėvų išsilavinimo ir didelių pajamų šeimose. Taip yra 

todėl, kad mažas pajamas turinčios šeimos neturi galimybės išleisti vaikus į sporto būrelius, įsigyti kompiuterį. 

Jų vaikai daugiau laiko praleidžia lauke būdami fiziškai aktyvūs. Apibendrinat šį skyrių galima teigti, jog  

ugdant vaiko sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius šeimos įtaka yra pati svarbiausia ( Zumeras,  

Gurskas,(2012); Gudžinskienė (2011); K. Kardelis, (2001) ir daugelis kitų Lietuvos mokslininkų pabrėžia, kad 

vis tik  tėvai  stokoja žinių apie fizinio aktyvumo naudą. Tyrimo reikšmingumas. Rašant straipsnį, buvo remtasi 

pragmatizmo paradigma. Pragmatikai mano, kad į ugdymą reikėtų žiūrėti ne kaip į pasirengimą gyvenimui, o 

kaip į patį gyvenimą. Dėl to ugdytojams turėtų būti žinomi vaikų interesai ir paskatos, taip pat ir aplinka, iš 

kurios jie atėjo. Pragmatizmo filosofijos požiūriu ugdymo paskirtis - išmokyti ugdytinį spręsti realias gyvenimo 

problemas ir sukaupus jų sprendimo patirtį, pasiekti maksimalią asmeninę gerovę nepažeidžiant normų, kurios 

galioja visuomenėje. 

          Darbo problema. Analizuojant mokslinę literatūrą galima pastebėti, kad yra nemažai  darbų apie 

ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymo, fizinio aktyvumo skatinimą švietimo įstaigose, tačiau ypač 

stokojama tyrimų, kuriuose būtų analizuojama šeimos įtaka, ugdant 7-10 metų vaikų  sveikatos saugojimo 

kompetenciją, remiantis fiziniu aktyvumu. Šią temą daugiau nagrinėjo užsienio  šalių mokslininkai. (Wagner A, 

Klein-Platat C, Arveiler D, et al, (2004); Eriksson, Nordqvist, Rasmussen, (2008);  Ornelas IJ, Perreira KM, 

Ayala GX, 2007); Julien B.; Philippe S. (2006) ir kt.).        
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         Tyrimo tikslas – atskleisti  tėvų įtaką 7-10 metų vaikų fiziniam aktyvumui. 

         Tyrimo uždaviniai: 

1. Atlikti teorinę literatūros analizę apie fizinio aktyvumo naudą, tėvų įtaką vaikų fiziniam 

aktyvumui. 

2. Įvertinti tėvų žinias apie fizinio aktyvumo naudą 7-10 metų mokiniams. 

3. Atskleisti, kaip tėvai  skatina  savo vaikus būti fiziškai aktyvesniais.  

4. Nustatyti tėvų auklėjimo stiliaus įtaką mokinių fiziniam aktyvumui. 

        Tyrimo objektas - tėvų įtaka  7-10 metų vaikų fiziniam aktyvumui. 

        Tyrimo metodika: Kiekybiniam  tyrimui atlikti buvo naudojama individuali apklausa raštu (anketavimas). 

Anketinių duomenų analizei  naudojama SPSS 17.0 ir MS Excel 2010 programa. Daugiau kaip dviejų 

nepriklausomų imčių neparametrinių kintamųjų vidutinėms reikšmėms palyginti naudojami chi-kvadrat (χ2) 

kriterijus, Kruskal-Wallis testas ir Spearman koreliacijos koeficientas (r). 

 

       Tyrimo rezultatai: 

                Tam, kad nustatyti tėvų poveikį pradinių klasių mokiniams, 2015.12.01-2016.01.30 Kauno rajono 

dviejose mokyklose buvo atliekama individuali apklausa - anketavimas: išdalintos  648 anketos 1-4 klasių 

mokinių tėvams. Iš viso tyrime dalyvavo 487 respondentai iš dviejų mokyklų: 37,4 proc. (n=182) iš Kauno 

Ugnės Karvelis gimnazijos (X) ir 62,6 proc. (n=305) iš Garliavos Jonučių progimnazijos (Y). 

     

                    1. Tėvų žinių apie 7-10 metų mokinių fizinio aktyvumo naudą vertinimas. Atlikus tyrimą 

paaiškėjo, jog beveik visi tyrimo dalyviai (93,2 proc., n=454) žinojo, kad fizinis aktyvumas yra žmogaus būsena, 

kuomet jis, normaliai dirbdamas, nepavargsta, išlieka energingas ir gerai jaučiasi. 3,9 proc. (n=19) respondentų 

negalėjo tiksliai įvardinti fizinio aktyvumo sąvokos. (žr. 1pav.). 

 

 
            1 pav. Tėvų žinios apie fizinio aktyvumo sampratą (N=487) 

                 Tyrimo metu vertinome kaip skyrėsi skirtingo išsilavinimo tėvų nuomonė apie jų vaikams 

tinkamiausią fiziškai aktyviai praleisti laiką (žr. 1 lent.) 

 

1 lentelė. Skirtingo išsilavinimo tėvų nuomonė apie vaikų fizinio aktyvumo laiką per dieną (N=487)         

 

Išsilavinimas 

Tėvų nuomonė apie vaikų fizinio aktyvumo laiką per dieną  

(n / proc.) 

 

χ² (p) 

1 val. >1 val. Kiek nori vaikas Nežino 

Vidurinis (n=59) 7 / 11,9 25 / 42,4 26 / 44,1 1 / 1,7  

32,2 (0,001) Aukštesnysis (n=78) 6 / 7,7 43 / 55,1 29 / 37,2 - 

Aukštasis (n=350) 55 / 15,7 231 / 66,0 60 / 17,1 4 / 1,1 

  

            Skirtingo išsilavinimo tėvų nuomonė statistiškai reikšmingai skyrėsi apie laiką, būtiną vaikui fiziškai 

aktyviai praleisti per dieną (p=0,001). Tėvai, turintys aukštąjį išsilavinimą, dažniausiai manė, kad vaikai turėtų 

daugiau kaip valandą per dieną būti fiziškai aktyvūs (66,0 proc., n=231). 44,1 proc. (n=26) tėvų su viduriniuoju 

išsilavinimu teigė, kad vaikas per dieną gali būti fiziškai aktyvus tiek, kiek jis pats nori, 42,4 proc. (n=25) – 

daugiau kaip 1 valandą. Mūsų tyrimas parodė, kad vaiko fizinio aktyvumo naudą įžvelgia 99,6 proc. (n=485) 
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respondentų. Jie mano, kad fizinė veikla užtikrina sveiką augimą ir vystymąsi, gerą savijautą, nervų sistemos 

veiklą, dėl ko gerėja mokymosi rezultatai. Tik 0,4 proc. (n=2) nežino ar tai naudinga jų vaikui. 

Optimaliam fiziniam aktyvumui būtina sąlyga - neprarasti energijos ir gerai jaustis. Išsiaiškinome 

respondentų nuomonę apie laiką, kiek jų 7-10 metų vaikai turėtų būti fiziškai aktyvūs per dieną. Šiuo klausimu 

nuomonė nebuvo vieninga. Daugiau kaip pusė respondentų manė, kad vaikui reikėtų fiziškai aktyviai praleisti 

daugiau kaip valandą per dieną (61,4 proc., n=299). Beveik ketvirtis tyrime dalyvavusių tėvų į vaiko fizinio 

aktyvumo laiką žiūrėjo liberaliai – leidžia vaikams užsiimti fiziškai aktyvia veikla kiek jie patys nori (23,6 proc., 

n=115). 

             2. Tėvų  įtakos savo vaikų fiziniam aktyvumui įvertinimas. Išanalizavę, kas skirtingą išsilavinimą 

turinčių tėvų vaikus paskatino pasirinkti konkrečią sporto šaką, nustatėme statistiškai reikšmingų skirtumų. 

Tėvai, turintys aukštąjį išsilavinimą, dažniau patys paskatina savo vaiką pasirinkti konkrečią sporto šaką 

(p=0,033), o tėvai, turintys vidurinį išsilavinimą, dažniau pasitiki mokytojų rekomendacijomis (p=0,045). 

Analizuojant šeimos, tėvų poveikį vaikų fiziniam aktyvumui svarbu išsiaiškinti kas skatina pradinių klasių 

moksleivius rinktis vienokio ar kitokio sporto šaką. Rezultatai parodė, kad 71,0 proc. (n=177) atvejų tai buvo 

paties vaiko pasirinkimas, 41,5 proc. (n=162) atvejų dar lėmė ir tėvų nuomonė (žr. 2 pav.). 

 

          2 pav. Pradinukui sporto šaką parinkę asmenys (N=390) 

        Iš penkių galimų atsakymų variantų buvo sudaryti rangai ir skaičiuota jų vidutinė reikšmė. Kuo didesni 

rangų vidurkiai, tuo svariau respondentai sutinka su teiginiu.  Dažniausiai respondentai skatino savo vaikus būti 

fiziškai aktyviais (4,58±0,6 balo) bei lankyti sporto treniruotes, būrelius (4,47±0,8 balo). Tėvai teigė, kad gana 

retai patys yra fiziškai aktyvūs (3,43±0,8 balo) ar šeimos laisvalaikis yra pakankamai aktyvus (3,54±0,9 balo) (3 

pav.). 

 

            3 pav.Šeimos įtaka vaiko fiziniam aktyvumui (balai:“1”- visiškai nesutinku, “2” – nesutinku, “3”-nei 

sutinku, nei nesutinku,  “4”-sutinku, “5”- visiškai sutinku) 

        

           Tyrimo metu išsiaiškinome kaip šeimos, kurių tėvai yra skirtingo išsilavinimo, daro poveikį, skatina vaikų 

fizinį aktyvumą. Statistiškai reikšmingas skirtumas nustatytas šeimos maitinimosi įpročių vertinime – tėvai su 

aukštuoju išsilavinimu dažniau savo šeimos mitybą laiko sveika (p=0,028). Kitų veiksnių vertinimas 

priklausomai nuo tėvų išsilavinimo statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). 7-10 metų amžius vaikui – 

ieškojimų metas. Kai kurie dalykai, ypač rutininiai, tokio amžiaus vaikams greitai atsibosta. Tėvai turi įdėti 

pastangų, kad sudomintų vaiką, skatintų siekti užsibrėžto tikslo. 72,6 proc. (n=283) respondentų teigė, kad jų 

vaikai noriai lanko sporto būrelių užsiėmimus, o 26,7 proc. (n=104) pasitaiko atvejų, kai vaikai kurį laiką nenori 

lankyti užsiėmimų.(2 lent.)  
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2 lentelė. Šeimos įtaka vaiko fiziniam aktyvumui priklausomai nuo tėvų išsilavinimo 

Šeimos įtaka vaikų fiziniam aktyvumui 

(balai, m±sn)  

Tėvų išsilavinimas   

χ² (p)* Vidurinis  

(n=41) 

Aukštesnysis 

(n=63) 

Aukštasis (n=286) 

Skatina savo vaiką būti fiziškai aktyviu 4,43±0,6 4,54±0,6 4,62±0,5 3,8 (0,151) 

Skatina savo vaiką lankyti sporto treniruotes, 

būrelius  

4,33±0,8 4,52±0,7 4,48±0,6 0,8 (0,674) 

Pasitiki savo vaiko sporto būrelio treneriu 4,40±0,7 4,45±0,7 4,41±0,7 0,3 (0,858) 

Skatina savo vaikus būti kuo daugiau gryname ore 4,36±0,5 4,22±0,9 4,28±0,7 0,5 (0,787) 

Savo vaiko sveikatą vertina gerai 4,13±0,8 4,14±0,7 4,27±0,7 2,6 (0,270) 

Pakanka lėšų skirti savo vaiko užklasinei fizinei 

veiklai 

3,98±0,9 4,19±0,8 4,27±0,9 4,9 (0,085) 

Mano, kad šeima maitinasi sveikai 3,55±0,8 3,42±0,7 3,69±0,8 7,2 (0,028) 

Mano, kad šeimos laisvalaikis yra aktyvus 3,56±0,8 3,63±0,8 3,51±0,9 1,0 (0,614) 

Tėvai yra fiziškai aktyvūs 3,27±1,0 3,47±0,7 3,45±0,5 1,1 (0,585) 

*- Kruscal-Wallis testas (požymių ryšio stiprumui vertinti)  

 

             3. Auklėjimo stiliaus poveikio vaikų fiziniam aktyvumui vertinimas. Siekdami išsiaiškinti ar nuo 

auklėjimo stiliaus priklauso vaikų fizinis aktyvumas tyrimo dalyviams pateikėme teiginius, kurių pasirinkimas 

leido padaryti išvadą apie jų taikomą auklėjimo stilių. Iš keturių galimų atsakymų variantų sudaryti rangai ir 

skaičiuota jų vidutinė reikšmė. Kuo didesni rangų vidurkiai, tuo labiau respondentai sutinka su teiginiu. Tėvų 

nuomone, jie dažniausiai savo vaikus auklėja autoritetingu stiliumi (3,27±0,6 balo). Mažuma tėvų teigė auklėją 

savo vaikus autoritariniu stiliumi (1,92±0,5 balo). Dauguma respondentų manė, kad jų santykiai su vaikais yra 

geri (3,47±0,3 balo) ir jie nori, kad vaikai lankytų sporto būrelius (3,43±0,3 balo) (žr.  4 pav.). 

 

 

        4 pav. Tėvų uklėjimo stiliaus poveikio vaikų fiziniam aktyvumui vertinimas (balai: “1”- visiškai 

nesutinku, „2” – nesutinku, „3” – sutinku,  „4” – visiškai sutinku) 

            Spearman‘o ranginės koreliacijos metodu nustatėme sąsajas tarp tyrimo dalyvių taikomo vaikų 

auklėjimo stiliaus ir šeimos įtakos vaiko fiziniam aktyvumui. (Jei 0<|r|≤0,3, dydžiai silpnai priklausomi, jei 

0,3<|r|≤0,8, vidutiniškai priklausomi, jei 0,8<|r|≤1, stipriai priklausomi. Koreliacijos koeficientas bus teigiamas, 

kai vienam dydžiui didėjant, didės ir kitas, neigiamas – kai vienam dydžiui didėjant, kitas mažės. Kai 

reikšmingumo lygmuo p<0,05, požymių skirtumas tiriamųjų grupėse laikytas statistiškai reikšmingu. Rezultatai 

pateikti diagramose ir lentelėse. Gavome statistiškai reikšmingų teigiamų silpnų ryšių tarp teigiamos tėvų 

nuomonės apie auklėjimo stiliaus įtaką fiziniam aktyvumui bei šeimos įpročių, susijusių su fiziniu aktyvumu. 

Tėvai, kurie mano, kad jų santykiai su vaikais yra geri taip pat dažniau pripažįsta šeimos poveikį vaikų fiziniam 

aktyvumui – gauti statistiškai reikšmingi teigiami silpni ryšiai (r=0,115, p=0,021). Tėvai, norintys, kad jų vaikai 

po pamokų lankytų sporto būrelius, dažniau patys skatina vaikus būti fiziškai aktyviais, lankyti sporto būrelius – 

nustatytas statistiškai reikšmingas teigiamas vidutinio stiprumo ryšys (r=0,330, p=0,001). Tėvai, auklėjantys 

savo vaikus autoritariniu stiliumi, rečiau pasitiki sporto būrelių treneriais (r=-0,001, p=0,030)  bei nelaiko savo 

vaikų sveikatos gera (p=-1,114, r=0,002)  – gautas statistiškai reikšmingas neigiamas silpnas ryšys. 
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Išvados: 

           1. Gudžinskienė (2011); K. Kardelis, (2001) ir daugelis kitų Lietuvos mokslininkų pabrėžia, kad vis tik  

tėvai  stokoja žinių apie fizinio aktyvumo naudą. O užsienio mosklininkai (pranc. Julien B.; Philippe S., 2006) 

teigia, jog   tėvai turi pakankamai kompetencijos formuoti vaikų suvokimą fiziniam aktyvumui. Užsienyje 

didesnis dėmesys akcentuojamas daugiau būtent į autoritarinį, o ne į liberalų tėvų auklėjimo stilių. 

           2. Dauguma tėvų, auginančių 7-10 metų vaikus, supranta kas yra fizinis aktyvumas, pripažįsta visapusišką 

jo naudą vaiko asmenybei ir sveikatai, tačiau norėtų dalintis su mokymo institucija informacijos apie fizinio 

aktyvumo poveikį teikimu vaikui. Aukštesnio išsilavinimo respondentai dažniau būna nustatę savo vaiko fiziškai 

aktyviai praleidžiamo laiko ribas, dažniau pripažįsta visapusišką fizinio aktyvumo naudą, kai tuo tarpu žemesnio 

išsilavinimo respondentai dažniau įžvelgia tik fizinį poveikį vaiko sveikatai. 

        3. Tėvai, ypač aukštesnio išsilavinimo, dažniausiai patys suteikia vaikams informaciją apie fizinio 

aktyvumo naudą sveikatai, tačiau pasirinkti sporto sritį leidžia patiems vaikams.  

        4. Daugumos tyrimo dalyvių santykiai su vaikais yra geri, šeimose vyrauja autoritetingas auklėjimo stilius. 

Dažniausiai tėvai skatina vaikus būti fiziškai aktyviais, nors patys nėra ypatingai fiziškai aktyvūs. Tėvai, 

norintys, kad jų vaikai būtų fiziškai aktyvūs, skatina lankyti sporto būrelius. 
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Summary 

                      The article is focused on parents' approach to the active physical activity of their elementary school children. 

The article analyzes parents’ impact to their children (who study in 1-4 classes) physical activity and parents’ knowledge and 

understanding of the benefits of physical activity for them and their children. Family and home is the most important place 

for children where they can learn the proper nutrition, active rest and to master a variety of physical activities (Buzzer , 

Gurskas, 2012) . However, it requires a lot of time and attention, because physical activity has to take child's attention 

without any compulsion. The more intensively and the more children is in sports, the more autonomy and freedom need to be 

provided; and physical activity should be a part of the daily routine. 

 

Mokslinio darbo vadovas: lektorius Albinas Pugevičius (Aleksandro Stulginskio universitetas). 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/sveikasdarzelis-sveiki-vaikai/3016
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ALEKSANDRO  STULGINSKIO  UNIVERSITETO  BIOMEDICINOS 

MOKSLŲ  KRYPTIES  STUDIJŲ  KOKYBĖS  VERTINIMAS 

STUDENTŲ  POŽIŪRIU 
 

Neringa Šamanskienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Šiuo metu itin kintančios Lietuvos visuomenės kontekste svarbią vietą užima aukštojo mokslo 

institucijose vykstančių procesų analizė. Vienas iš plačiai analizuojamų aspektų – mokslo ir studijų kokybė. 

Švietimo kokybė yra esminė vertybė, tačiau nuolat kintanti, o pasekmė – kintantis studijų kokybės vertinimas 

(Sirtautienė, 2006). Studijų kokybės vertinimui pasitelkiami keli būdai: studentų nuomonės ir darbuotojų 

požiūrio tyrimas, statistinių duomenų analizė bei išorinis institucijų vertinimas. Siekiant tobulinti studijų procesą 

labai reikšminga ir studentų nuomonė apie studijų kokybės veiksnius. Daugelis šiuolaikinių Lietuvos bei 

užsienio šalių mokslininkų savo tyrimuose pabrėžia studentų požiūrio į universitetines studijas reikšmingumą, 

nurodydami gero mokymo, dėstytojų kompetencijų, aiškių tikslų svarbą studentų vertinamajam požiūriui. 

Bobrova ir kt. (2010) teigia, kad studijų kokybės vertinimas suteikia galimybę tinkamai koreguoti akademinio 

proceso trūkumus, užtikrinti grįžtamąjį ryšį su studentais. Anot Sirtautienės (2006), studijų proceso kokybės 

vertinimo ašimi laikytina dėstytojų ir studentų sąveika, kurios struktūriniai elementai traktuotini kaip kokybę 

nusakantys veiksniai. Šių veiksnių analizė suteikia galimybę koreguoti universitetų edukacinius procesus. 

Studentai yra svarbiausi ir pagrindiniai aukštųjų mokyklų klientai, ne tik dėl to, kad renkasi vieną ar kitą aukštąją 

mokyklą, jie yra ir studijų proceso bendradalyviai, o po studijų baigimo jie reprezentuoja aukštosios mokyklos 

veiklos kokybę (Adomaitienė, 2002.; Žekevičienė, 2003). Vidinio studijų proceso tobulinimo pagrindiniu 

aspektu laikytini dėstytojų ir studentų akademiniai bei bendražmogiškieji santykiai. Į juos integruojama 

konkrečios programos dalykų turinys, dėstymo būdai bei metodai, studentų savarankiškumo ugdymas, praktinio 

darbo ir praktikų organizavimo aspektai, pedagoginio bendravimo ir bendradarbiavimo ypatybės, materialieji 

ištekliai, padedantys pasiekti studijų tikslus. Tačiau Karaveckienės (2010) tyrimo rezultatai rodo, kad studentai 

nepakankamai informuoti apie Studijų kokybės vadybos centro veiklą, beveik neįtraukiami į studijų kokybės 

politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesus; 

Reikalingos diskusijos, susitarimai, nuomonių derinimai visų pirma ne dėl to, kaip suprantama studijų 

kokybė, bet kaip formuluojamos esminės problemos, susijusios su ja (Kalinauskaitė ir kt., 2014). Tik visoms 

interesų grupėms – studentams, dėstytojams, administratoriams, visuomenei - bendrai matant svarbiausias 

problemas, galima kalbėti apie realius prioritetus ir atspirties taškus pokyčiams inicijuoti. 

Tyrimo tikslas - įvertinti ASU biomedicinos mokslų krypties studijų kokybę studentų požiūriu. 

Tyrimo uždaviniai: 

1.  Nustatyti dėstymo strategijų, motyvuojant studentų mokymąsi, studentų studijų tikslų suvokimo 

raišką. 

2. Įvertinti studentų požiūrį į akademinį krūvį, dėstytojų vertinimo stilių, savarankiškumą studijuojant.  

Tyrimo objektas - ASU biomedicinos mokslų  krypties  studijų  kokybė. 

 

Tyrimo metodika 

Buvo atliktas kiekybinis tyrimas, pasirinktas paprastosios atsitiktinės tiriamųjų atrankos metodas - atlikta 

ASU biomedicinos mokslų krypties studijų programų IV kurso dieninių studijų studentų anketinė apklausa. ASU 

studijų centrų duomenimis tyrimo laikotarpiu biomedicinos mokslų krypties studijų programų IV kurse studijavo 

146 studentai. Apskaičiuota, kad tyrimo reprezentatyvumui mažiausia reikalinga imtis yra 106 respondentai. Iš 

viso buvo apklausta 111 studentų, visos anketos užpildytos tinkamai ir naudotos analizei. 

Siekiant nustatyti, kaip respondentai vertina studijas ir jų kokybę, vartotas Mokomojo dalyko patyrimo 

klausimynas (angl. Course Experience Questionnaire – CEQ), aprobuotas Australijos aukštojo mokymo 

institucijose, kur nustatyta, kad šią priemonę galima sėkmingai ir plačiai taikyti, nes ji „nepasiduoda 

manipuliacijoms ir yra ekonomiška“. Klausimyne nurodytos penkios skalės, kurios atspindi pagrindinius 

kokybiško mokymo aukštojoje mokykloje aspektus: gerą mokymą, aiškius mokymo(si) tikslus, tinkamą 
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mokymo(si) krūvį, tinkamą mokymo(si) įvertinimą ir savarankiškumą (Ramsden, 2003). Lietuviškos versijos 

skalių vidinis suderinamumas patikrintas taikant Cronbach α koeficientą (1 lent.).  

1 lentelė. Skalių vidinis suderinamumas 

Skalė Teiginių skaičius Cronbach α 

Geras mokymas 6 0,784 

Aiškūs tikslai 4 0,517 

Mokymosi krūvis 5 0,700 

Įvertinimas 4 0,504 

Savarankiškumo svarba 5 0,664 

 

Atsakymai pateikiami pagal 5 rangų Likerto skalę. Rezultatai koduoti taip: visiškai nesutinku (-100 balų), 

nesutinku (-50 balų), neturiu savo nuomonės, nežinau (0 balų), sutinku (50 balų), visiškai sutinku (100 balų). 

Nagrinėjamų požymių pasiskirstymui pasirinktoje imtyje įvertinti atlikta aprašomoji duomenų statistika – 

absoliutūs (n) ir procentiniai (proc.) dažniai. Skaičiuoti rangų aritmetiniai vidurkiai (m) su standartiniu 

nuokrypiu (sn),.  

 

Tyrimo rezultatai 

Iš viso tyrime dalyvavo 111 ASU biomedicinos mokslų krypties studijų programų IV kurso dieninių 

studijų studentų. Iš jų 70,3 proc. (n=78) buvo vyrai ir 29,7 proc. (n=33) moterys. Respondentų vidutinis amžius 

buvo 22,4±1,0 metų. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų programas pavaizduotas 1 paveiksle. 

 

1 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal studijų programas 

 

Svarbūs visi studijų kokybės kriterijai, tačiau vienas iš svarbiausių — dėstymo kokybė — sudėtinė 

studijas teikiančios institucijos vertinimo dalis. Tai studijų programos, studijų dalykai ir dėstytojai, tiesiogiai 

dalyvaujantys šių studijų dalykų programų rengimo ir dėstymo procese. Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių 

gerą ir giluminį studentų mokymąsi, yra motyvacija. 2 lentelėje pateikti rezultatai rodo, kad respondentai 

geriausiai vertina jų studijose taikomus mokymo(si) metodus, o taip pat dėstytojų motyvavimą dirbti kiek 

įmanoma geriau. Jie kur kas dažniau buvo nepatenkinti ir kritiškesni dėl studijų dalyko išaiškinimo. 

 

2 lentelė. Dėstymo strategijų, motyvuojant studentų mokymąsi, raiška (skalė: geras mokymas) 

Teiginiai m sn 

Dėstytojai motyvuoja studentus dirbti kiek įmanoma geriau 18,47 7,6 

Dėstytojai nuoširdžiai stengiasi suprasti sunkumus, su kuriais susiduria studentai - 0,45 0,2 

Dėstytojai paprastai padeda studentams, analizuodami jų pažangą 0,45 0,3 

Dėstytojai nepaprastai gerai viską išaiškina -18,02 4,6 

Dėstytojai labai stengiasi, kad jų dėstomas kursas / dalykas studentams būtų įdomus 4,95 1,3 

Šiose studijose taikomi įvairūs mokymo(si) metodai 20,72 5,4 

 

Kitas veiksnys, skatinantis studentus mokytis giluminiu būdu, yra studijų tikslų suvokimas ir reikalavimų 

aiškumas (3 lentelė). Gauti rezultatai parodė, kad studentai prastai žino kokio lygio darbų iš jų tikimasi, nes, 
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respondentų nuomone, dėstytojai neaiškiai pasako apie užduotis. Studentai dažniausiai sutiko su teiginiu, kad 

sunkiai supranta ko iš jų tikimasi, tačiau savo asmeninį studijų tikslų suvokimą vertina palankiai. 

3 lentelė. Studijų tikslų suvokimo raiška (skalė: aiškūs mokymo(si) tikslai) 

Teiginiai m sn 

Čia visada tiksliai žinai, kokio lygio darbų  iš tavęs tikimasi -7,66 1,8 

Mokydamasis šį dalyką, paprastai tiksliai žinai, ko sieki ir ko iš tavęs tikimasi 4,95 3,9 

Mokantis dažnai sunku suprasti, ko iš tavęs norima 6,76 4,1 

Dėstytojai iš pat pradžių labai aiškiai pasako, ko nori iš studentų -7,66 5,3 

 

Studentui studijų siekiniams pasiekti reikalingas laikas priklauso ne tik nuo žinių ir įgūdžių, kuriuos 

reikia iš(si)ugdyti, bet ir nuo konteksto, kuriame vyksta mokymosi procesas. Labai svarbus studijų kokybės 

rodiklis – subalansuotas akademinis krūvis. Mūsų tyrimo buvo dalyviai nepalakios nuomonės apie studijų 

programos kiekybinę apimtį pagal dalykus. Ryški studentų jaučiamo spaudimo tendencija, kuri, mūsų požiūriu, 

lemia paviršinį požiūrį į studijų kokybę. Nuomonė apie laiką studijuojamiems dalykams suprasti ar studijų 

medžiagos perteklių buvo nuosaiki (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Studentų požiūrio į akademinį krūvį raiška (skalė: mokymosi krūvis) 

Teiginiai m sn 

Per didelis darbo krūvis 2,70 1,6 

Į studijų programą įtraukta per daug temų 22,07 6,3 

Paprastai mums pakanka laiko išmoktiems dalykams suprasti 2,70 1,9 

Studijuodamas čia jauti spaudimą 18,47 8,4 

Mokydamasis gauni gausybę medžiagos, sunku viską nuodugniai išsiaiškinti -4,50 2,8 

 

Siekiant gerų studentų rezultatų, svarbu, kad visi įvertinimo kriterijai ir formos būtų žinomos kiekvienam 

besimokančiajam iš anksto. Žinodami pastarąją informaciją, studentai gali geriau pasiruošti atsiskaitymams. 

Dėstytojams, tiriamųjų nuomone, atrodo svarbiau patikrinti, ką studentai įsiminė, negu išsiaiškinti, ką jie 

suprato, tačiau vertinamas ne tik faktų žinojimas. Informacijos apie studentų pažangą pateikimas – taip pat 

svarbus studijų kokybės rodiklis. Respondentai dažniau teigė, kad apie savo pažangą informaciją gauną pažymių 

pavidalu (5 lentelė). 

 

5 lentelė. Studentų požiūrio į dėstytojų vertinimo stilių raiška (skalė: įvertinimas) 

Teiginiai m sn 

Norint mokytis pagal šią studijų programą, iš tiesų pakanka turėti gerą atmintį 5,68 4,0 

Dėstytojams atrodo svarbiau patikrinti, ką įsiminėme, negu išsiaiškinti, ką supratome 16,77 11,5 

Pernelyg dažnai dėstytojai klausinėja tik faktų -3,41 2,2 

Informaciją apie studentų pažangą dėstytojai pateikia tik rašydami pažymius / balus 11,30 7,8 

 

Studijų kokybės vertinimo kontekste svarbus veiksnys, skatinantis studentų požiūrį į mokymąsi, yra 

savarankiško pasirinkimo, kaip studijuoti vieną ar kitą dalyką, galimybės. Tačiau rezultatai rodo, kad studentai 

mažiausiai jaučia turį galimybę rinktis kaip studijuoti ar kaip atlikti užduotį. Respondentai teigė taip pat turintys 

per mažai  galimybių pasirinkti mokymosi sričių, kurias galėtų nuodugniau analizuoti (6 lentelė) 

 

6 lentelė. Požiūrio į savarankiškumą studijuojant raiška (skalė: savarankiškumo svarba)  

Teiginiai m sn 

Per mažai galimybių pasirinkti įvairesnių sričių, kurias norėtum studijuoti nuodugniau 18,47 50,869 

Studijose esame skatinami kuo savarankiškiau plėsti ir gilinti akademinius interesus -10,81 56,168 

Studentai turi daug galimybių pasirinkti, kaip studijuoti -30,63 53,586 

Studentai turi daug galimybių pasirinkti, kaip darbą atlikti -14,86 52,481 

Savarankiško darbo užduotys yra įdomios, atliekant reikia pagalvoti apie įvairius dalykus 0,45 55,389 
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Apibendrinant rezultatus galime teigti, kad ASU biomedicinos mokslų krypties studijų programų IV 

kurso studentai jaučiasi dėstytojų motyvuojami, juos tenkina mokymo(si) metodų įvairovė. Apie savarankiškų 

užduočių įdomumą respondentai vienareikšmiškai negalėjo atsakyti. Respondentų nuomone jų studijų 

programose įtraukta per daug temų, o dėstytojai stengiasi patikrinti įsimintą informaciją, nepaliekant galimybės 

pasirinkti kaip studijuoti ar atlikti darbus. 

 

Išvados 

1. ASU biomedicinos mokslų krypties studijų programų IV kurso studentų nuomone dėstytojai motyvuoja 

kuo geriau dirbti, taiko įvairius mokymo(si) metodus. Studentai prastai vertina dėstytojų gebėjimą 

išaiškinti dėstomą dalyką, išsakyti rezultato lūkesčius. Tačiau respondentai teigia žinantys ko patys 

tikisi iš studijų. 

2. Studentai mano, kad į studijų programą įtraukta per daug temų, tačiau pakanka laiko gautos medžiagos 

įsisavinimui. Dėstytojai stengiasi patikrinti įsimintą informaciją, rezultatą vertindami pažymiais. 

Studentai nemano turintys galimybę pasirinkti kaip studijuoti bei neturi aiškios nuomonės apie 

savarankiškų užduočių įdomumą. 
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Summary 

 

STUDY QUALITY ASSESSMENT OF ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY’S BIOMEDICAL 

SCIENCES FIELD IN STUDENTS’ POINT OF VIEW 

 

Education quality is fundamental, but is constantly changing, and the result - variating study quality assessment. 

Study quality assessment employs several methods: students' opinions and employee viewpoint survey, statistical analysis 

and external evaluation of institutions. In order to improve the learning process students' opinion about study quality factors  

is very important. Many modern Lithuanian and foreign scientists emphasizes in their research the significance of students' 

views about university studies by indicating the importance of good education, teaching excellence, clear objectives for 

students assessee approach. Teachers and students interaction is regarded as the axis of study process quality evaluation, of 

which structural elements are regarded as describing quality factors. Analysis of these factors allows to adjust the university 

educational process. Students are the most important and primary client of  higher education institutions, not only because of  

choosing one or the other higher education institutions, they are the participants of the study process, and after graduation, 

they represent the quality of higher education institutions’ performance. 

The objective of the study - to assess the ASU biomedical sciences study quality in students' point of view. 

 

Mokslinio darbo vadovas: lektorius Albinas Pugevičius (Aleksandro Stulginskio universitetas) 

  



283 

 

SOCIALINĖS SLAUGOS MOKYMO PROGRAMĄ PASIRINKUSIŲ 

MOKSLEIVIŲ PASITENKINIMAS PASIRINKTA PROFESIJA IR 

KETINIMAS EITI PASIRINKTU PROFESINIU KELIU 
 

Rolandas Šumskis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

 

Profesinio kelio pradžia – profesijos pasirinkimas – vienas svarbesnių įvykių asmens gyvenime. 

Urbanavičiūtė (2009) pastebi, kad tiek pačios profesijos pasirinkimas, tiek tolesnio profesinio kelio rinkimosi bei 

vystymo ypatumai – plati ir daugelio tyrėjų dėmesio sulaukianti tyrimų sritis. Nagrinėjami įvairūs karjeros 

planavimo, sprendimų priėmimo, profesinių tikslų kėlimo aspektai. 

Profesinio pasirinkimo tyrimuose įsitikinimų objektu ne visuomet parenkamas individas. Tyrimai 

nukreipiami ir į pasirinktą profesiją, karjeros tikslą ir pan. Socialinė kognityvinė teorija su šiais įsitikinimais 

sieja kitą svarbų kintamąjį – veiklos pasekmių lūkesčius (angl. outcome expectations). Kurie suvokiami kaip 

individo įsitikinimai apie tai, kokias pasekmes turės jo atliekama veikla ir kiek jos bus vertingos jam pačiam, o 

veiklos pasekmių įsivaizdavimas siejasi su motyvacija tai veiklai atlikti. Minėti įsitikinimai gali turėti reikšmės 

profesinio kelio pasirinkimui, profesinių galimybių tyrinėjimui ir kitiems profesinio kelio planavimo 

ypatumams. 

Urbonavičiūtės (2009) disertacijoje pateikiama profesinio kelio rinkimosi vidinių ir išorinių veiksnių 

analizė. Jos parengtu tyrimo instrumentu vadovaujamasi ir atliekant Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centro mokinių profesinius lūkesčius. Tyrimo instrumentas sutrumpintas, ir 

adaptuotas profesinio rengimo centro moksleiviams. 

Tyrimo tikslas – ištirti socialinės slaugos specialybę pasirinkusių Kauno socialinių paslaugų ir statybos 

verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinių pasitenkinimą pasirinkta profesija ir ketinimą eiti 

pasirinktu profesiniu keliu.  

Tyrimo uždaviniai: 

1) Nustatyti pasitenkinimo pasirinkta profesija ir ketinimo eiti pasirinktu profesiniu kelių sąsajas su socio-

demografiniais tiriamųjų rodikliais.  

2) Nustatyti pasitenkinimo pasirinkta profesija ir ketinimo eiti pasirinktu profesiniu kelių sąsajas. 

Tyrimo metodai 

1) Anketinė apklausa. Duomenų kodavimas ir analizė atlikta naudojant IBM SPSS 20.0 programinę įrangą.  

 

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro moksleivių 

pasitenkinimas pasirinkta profesija ir ketinimas eiti pasirinktu profesiniu keliu 

 

Šiandienos organizacijos yra labiausiai priklausomos nuo žmogiškojo kapitalo, t.y. nuo savo darbuotojų, 

o pastarųjų veikla, jos kryptingumas ir efektyvumas priklauso nuo pasitenkinimo darbu. Walk, Handy, & 

Schinnenburg (2013) teigia, kad pasitenkinimą darbu veikia darbuotojo asmeninės savybės, lūkesčiai susieti su 

darbu bei darbo patirtis. Kiekvienas iš paminėtų veiksnių yra glaudžiai susijęs su kitais veiksniais (žr. 1 pav.). 

 

1 pav. Konceptuali pasitenkinimo darbu struktūra (Walk, Handy, & Schinnenburg, 2013) 

 

Asmeninės 
savybės 

Lūkesčiai 
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Tyrimo metodikos pagrindimas. Anot Merkio (1999, p. 26), apklausa yra ,,vienas populiariausių 

socialinių ir elgsenos mokslų metodų”. Pagrindinis šio metodo trūkumas tas, jog asmuo gali neteisingai įvertinti 

savo reakcijas į tam tikrą problemą; kartais asmuo nėra tikras kaip elgtųsi vienu ar kitu atveju, todėl atsakymų 

rezultatai netikslūs. Be to, žmogus gali stengtis pasirodyti geresnis nei yra iš tikrųjų. Anoniminė anketa yra 

efektyvesnis būdas nei pokalbis betarpiškai, nes žmogui gali būti gėda žodžiu prisipažinti kai kuriuos dalykus, 

net jeigu tai pokalbis telefonu, kur respondentas ir tyrėjas nepažįstami.  

Kardelio teigimu, apklausa pagrinde taikytina ir efektyvi tada, kai norima ištirti nemenką grupę žmonių 

– pateikiant jiems anketas sutaupoma laiko ir lėšų nei kiekvieną apklausiant atskirai (Kardelis, 2002, p. 116). 

Klausimyną sudaro 16 klausimų/teiginių. 1-5 klausimai apima demografinius ir išorinius veiksnius 

įvertinančius klausimus. Pasitenkinimo pasirinkta profesija skalę sudaro 5 teiginiai, ketinimo eiti profesiniu keliu 

– 6 teiginiai. Respondentų buvo prašoma pateiktus teiginius įvertinti skalėje nuo 1 iki 7 (1 – visiškai nesutinku 

iki 7 – visiškai sutinku). Didžiausias galimas pasitenkinimo profesija balas 35, mažiausias – 5. Aukštesnis balas 

reiškia didesnį pasitenkinimą pasirinkta profesija. Didžiausias galimas ketinimo eiti profesiniu keliu balas – 42, 

mažiausias – 6. Aukštesnis balas reiškia stipresnį ketinimą tęsti pasirinktą profesinį kelią. 

Tyrimo imtis – netikimybinė, tikslinė, patogioji. Kaip nurodo V. Morkevičius (n.d.), netikimybinės 

atrankos būdai nenumato atsitiktinumo principo laikymosi, t.y. čia tiriamosios visumos narių ar elementų 

patekimo į imtį tikimybė nėra vienoda. Tikslinė atranka – tai tokia atranka kuomet į atrankinę visumą tyrėjas 

atrenka elementus priklausomai nuo tyrimo tikslų. Todėl dėsninga, kad siekiant nustatyti esamą situaciją, tyrimo 

metu buvo apklausiami Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centre 

besimokantys socialinės slaugos specialybę mokiniai. Patogioji atranka numato, jog tyrimui parenkami pirmi 

pasitaikę ar lengviausiai pasiekiami individai, t.y. šiuo atveju apklausti į paskaitą, kurios metu atliktas tyrimas, 

atėję mokiniai. 

Pasirinkta tema formuluoja tam tikrus apribojimus imties formavimui, t.y. tyrimo generalinę imtį 

apibrėžia besimokantys socialinės slaugos specialybę Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 

profesinio rengimo centre. Tyrimo atlikimo metu besimokančiųjų pirmame kurse buvo 245, o antrame – 210 

mokinių. 

Atskiri autoriai pateikia skirtingas imties formavimo rekomendacijas. V. Žydžiūnaitė (2007) nurodo, 

kad „minimalus apklausoje dalyvaujančių respondentų skaičius yra 60. Pageidautina, kad kiekybinio tyrimo 

dalyvių kiekis svyruotų nuo 60 iki 120“. Nurodoma, kad esant didesniam nei 120 tiriamųjų skaičiui, tyrimo 

rezultatai bus labiau patikimi ir validesni.  

Galima vadovautis ir Paniott formule (Kardelis, 2002): 

n = 

1 

(1) 

∆2 + 1/N 

kur: 

n – atvejų skaičius atrankinėje grupėje; N – generalinė aibė;  – paklaidos dydis (5 proc.) 

Skaičiuojant pagal šią formulę, reikia apklausti 213 mokinius.  

Tyrime dalyvavo 237 mokiniai. Tinkamomis analizei pripažintos 216 anketų. Atmestos nepilnai ar 

matomai klaidingai užpildytos anketos. 

Tyrimo rezultatai. Atlikus duomenų analizę nustatyta, kad tyrime dalyvavo 81,5 proc. moterų ir 18,5 

proc. vyrų. Vidutinis tiriamųjų amžius ~31 m., mokymosi vidurkis – 8,2. 
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2 pav. Pasitenkinimas pasirinkta profesija ir ketinimas eiti profesiniu keliu 

Pasitenkinimo pasirinkta profesija vidurkis 24,14 (std. Nuokrypis 6,11), o ketinimo eiti profesiniu keliu 

30,66 (7,64). Gauti vidurkiai (žr. 2 pav.) yra gana stipriai nutolę nuo galimų maksimalių reikšmių. O tai leidžia 

daryti prielaidą, kad pasitenkinimas pasirinkta profesija ir ketinimas eiti pasirinktu keliu yra įtakojamas kitų 

veiksnių, o ne savęs matymu ir įprasminimu pasirinktoje mokymosi kryptyje ir būsimoje darbinėje veikloje. 

Siekiant pagrįsti ar paneigti šią prielaidą reikalingi detalesni tyrimai šioje srityje.  

27,4 proc. tiriamųjų nurodo, kad yra dirbę darbą pagal specialybę. Dauguma jų įsitikinę, kad jų 

specialybės paklausa yra vidutinė ar didelė. Tie, kurie nėra dirbę pagal specialybę, dažniau pažymi, kad paklausa 

vidutinė ar maža (žr. 1 lentelę). Nepriklausomai nuo darbinės patirties, dauguma respondentų nurodo, kad darbo 

pagal studijuojamą specialybę paklausa yra vidutinė. 

 

1 lentelė. Dirbusių pagal studijuojamą specialybę ir jos paklausos vertinimo kryžminė lentelė 

 Paklausa Viso 

Maža 

paklausa 

Vidutinė 

paklausa 

Didelė 

paklausa 

Ar esate dirbę 

darbą pagal 

studijuojamą 

specialybę? 

Taip 

Dažnis 4 39 16 59 

Tikėtinas dažnis 8,5 37,6 12,9 59,0 

% nuo Viso 1,9% 18,1% 7,4% 27,4% 

Ne 

Dažnis 27 98 31 156 

Tikėtinas dažnis 22,5 99,4 34,1 156,0 

% nuo Viso 12,6% 45,6% 14,4% 72,6% 

Viso 

Dažnis 31 137 47 215 

Tikėtinas dažnis 31,0 137,0 47,0 215,0 

% nuo Viso 14,4% 63,7% 21,9% 100,0% 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad dirbusiųjų pagal studijuojamą specialybę ir pasitenkinimas pasirinka 

profesija yra statistiškai patikimai aukštesnis nei tų, kurie nėra dirbę pagal studijuojamą specialybę. Tą pačią 

tendencija matome ir ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu atveju (žr. 3 pav.).  

 

 

3 pav. Pasitenkinimo pasirinkta profesija ir ketinimo eiti pasirinktu keliu sąsaja su darbine patirtimi 

 

32,12

25,00

30,11

23,82
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Nedirbę Dirbę pagal studijuojamą specialybę
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Pasitenkinimas pasirinkta profesija statistiškai reikšmingai skiriasi (p<0,05) tarp vyrų ir moterų. Moterų 

pasitenkinimas pasirinkta profesija yra aukštesnis nei vyrų, nors ketinimas eiti pasirinktu profesiniu keliu ir 

nesiskiria (žr. 4 pav.). 

 

4 pav. Pasitenkinimas pasirinkta profesija ir ketinimas eiti pasirinktu profesiniu keliu lyties aspektu 

Atlikus ANOVA testą nustatyta, kad yra statistiškai reikšmingų skirtumų priklausomai nuo mokymosi 

vidurkio tiek ketinimo eiti pasirinktu keliu (p<0,05=0,002), tiek ir pasitenkinime pasirinkta profesija (p<0,001).  

2 lentelė. Bonferroni testo rezultatai 

Priklausomas 

kintamasis 

(I) Mokymosi 

vidurkis  

(J) Mokymosi 

vidurkis  

Vidurkių 

skirtumas 

(I-J) 

Std. 

klaida 

Sig. 95% patikimumo 

intervalas 

Apatinė 

riba 

Viršutinė 

riba 

Ketinimas eiti 

pasirinktu keliu 

Vidutiniškai ir 

silpnai 

Gerai -4,80036* 1,33152 ,001 -8,0157 -1,5850 

Labai gerai ir puikiai -2,77815 1,88362 ,426 -7,3267 1,7704 

Gerai 
Vidutiniškai ir silpnai 4,80036* 1,33152 ,001 1,5850 8,0157 

Labai gerai ir puikiai 2,02220 1,59031 ,615 -1,8181 5,8625 

Labai gerai ir 

puikiai 

Vidutiniškai ir silpnai 2,77815 1,88362 ,426 -1,7704 7,3267 

Gerai -2,02220 1,59031 ,615 -5,8625 1,8181 

Pasitenkinimas 

pasirinkta 

profesija 

Vidutiniškai ir 

silpnai 

Gerai -4,88203* 1,05859 ,000 -7,4383 -2,3257 

Labai gerai ir puikiai -4,08671* 1,49752 ,021 -7,7029 -,4705 

Gerai 
Vidutiniškai ir silpnai 4,88203* 1,05859 ,000 2,3257 7,4383 

Labai gerai ir puikiai ,79532 1,26433 1,000 -2,2578 3,8484 

Labai gerai ir 

puikiai 

Vidutiniškai ir silpnai 4,08671* 1,49752 ,021 ,4705 7,7029 

Gerai -,79532 1,26433 1,000 -3,8484 2,2578 

*. Vidurkių skirtumas reikšmingas esant 0,05 lygiui 

 

Atlikus Bonferroni testą matome (žr. 2 lentelę), kad statistiškai reikšmingai skiriasi vidutiniškai ir 

silpnai besimokančių ir gerai besimokančių mokinių. Gerai besimokančių ketinimas eiti pasirinktu profesiniu 

keliu yra labiau išreikštas lyginant su vidutiniškai ir silpnai besimokančiais. Tarp kitų grupių pagal mokymosi 

vidurkį statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. 

 

3 lentelė. Spearman‘o koreliacija tarp ketinimo eiti pasirinktu keliu ir pasitenkinimo pasirinkta profesija 

 Ketinimas eiti 

pasirinktu keliu 

Pasitenkinimas 

pasirinkta 

profesija 

Spearman's rho 

Ketinimas eiti pasirinktu 

keliu 

Koreliacijos koeficientas 1,000 0,506** 

Sig. (2-tailed) . 0,000 

N  216 

Pasitenkinimas pasirinkta 

profesija 

Koreliacijos koeficientas  1,000 

Sig. (2-tailed)  . 

N  216 

**. Koreliacija reikšmina esant 0,01 lygiu (dvipusė) 

30,63
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30,66

24,54
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Tyrimą apibendrina 3 lentelės duomenys. Nustatyta, kad yra statistiškai reikšmingas ryšys tarp ketinimo 

eiti pasirinktu profesiniu keliu ir pasitenkinimu pasirinkta profesija. Stebimas vidutinio stiprumo ryšys tarp šių 

dviejų kintamųjų.  

 

Išvados 

1) Ketinimas eiti pasirinktu profesiniu keliu ir pasitenkinimas pasirinkta profesija skiriasi lyties ir mokymosi 

pažangumo aspektais. Nustatyta, kad moterų pasitenkinimas pasirinkta profesija yra didesnis nei vyrų. 

Gerai besimokančių ketinimas eiti pasirinktu profesiniu keliu yra labiau išreikštas lyginant su 

vidutiniškai ir silpnai besimokančiais.  

2) Nustatytas statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo ryšys tarp pasirinktos profesijos ir ketinimo eiti 

pasirinktu profesiniu keliu. Nors vidutinės kiekvieno iš kintamųjų reikšmės ir yra ženkliai nutolusios 

nuo maksimalių.  
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Summary 

 

Beginning of professional way – the choice of profession - one of the most important events in person’s life. 

Urbanaviciute (2009) points out, that both choice of profession and further professional path development is a wide research 

area attracting different direction researchers.  

The aim of research – investigate Kaunas social services and construction business Vocational Training Centre 

students, that chosen social care profession satisfaction of chosen profession and intension to go to the chosen professional 

path.  

Key findings and conclusion.  

1) Satisfaction of chosen profession and intension to go to the chosen professional path differs among gender 

and learning excellence of students. It was found that women's satisfaction with the chosen profession is higher than men’s. 

Good student’s intention to go chosen professional path is more pronounced compared with the average and weak learners. 

2) Found statistically significant moderate relationship between the chosen profession and the intention to go 

to the chosen professional path. Although the average of each of the variables is significantly distant from the maximum. 

 

 

Mokslinio darbo vadovas lektorius Albinas Pugevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas 
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KAS PEDAGOGUI YRA MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJA? 
 

Gintarė Venckienė 
Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Mokytojas – tas žmogus, kuris „stato“ gyvenimo pamatus vaikuose. Ši profesija reikalauja daug laiko 

pasiruošimui, inovacijų įtraukimui į mokomąjį dalyką, integracijos būdų paieškai ir t.t. Pasaulis labai sparčiai 

žengia pirmyn, todėl kiekvienos profesijos atstovas turėtų žengti tuo pačiu žingsniu arba bent jau stengtis vytis. 

Dabar tarp mokytojo ir mokinio svarbi yra sąveika, o nebe poveikis. Literatūros, kaip tą sąveiką sukurti yra 

pakankamai, tik reikia mokėti, norėti ja pasinaudoti ir po to dalintis. Kad mokytojas išmokytų ko nors mokinį, jis 

pirmiausiai pats turi išmokti. O kad išmoktų, turi gebėti mokytis. Šį gebėjimą įvardijame mokėjimo mokytis 

kompetencija. Kompetenciją pagal  J. Erpenbeck,  V. Heyse įvardijame kaip individo gebėjimą pasiekti tikslą be 

niekieno pagalbos. Tikslą pasiekia pats individas, pasinaudodamas turimomis žiniomis, gebėjimais bei patirtimi. 

(Heyse, Erpenbeck, 2007). Kompetencijų apraše asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija – tai 

mokėjimas ir sugebėjimas valdyti asmeninę karjerą ir mokytis visą gyvenimą grindžiant profesinės veiklos 

refleksija, nuolatiniu žinių ir gebėjimų atnaujinimu. Akcentuojamas nuolatinis mokymosi procesas, savo veiklos 

vertinimas ir pan. Šiam teiginiui paantrina ir Burkšaitienė, kuri teigia, kad mokymasis turi būti pagrįstas 

savireguliavimu. Savireguliacija pagrįstas mokymasis kyla iš paties individo, kuris yra atsakingas už tai. Jis 

pasižymi savarankišku mąstymu, refleksija, kritiniu vertinimu ir kt. (Burkšaitienė, 2006). 

Straipsnio objektas – pedagogų mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtys. 

Straipsnio tikslas – analizuoti pedagogų mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtis. 

Straipsnio uždaviniai: 

1. Išskirti pateiktose mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtyse dominuojančias sąvokas. 

2. Aptarti apibrėžtyse pateiktų sąvokų sąsajas su mokėjimo mokytis kompetencijos dedamosiomis. 

Tyrimo metodika. Realizuotas apklausos metodas. Empirinis tyrimas, kuriuos siekta išsiaiškinti 

pedagogų mokėjimo mokytis kompetencijos ypatybių. Atliktas 2016 m. vasario mėnesį. Tyrime dalyvavo 300 

atsitiktinai atriktų Vilkaviškio r. bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojų. Dalyvavo 264 moterys ir 27 vyrai, 9 respondentai lyties nenurodė; didžiausia respondentų grupė pagal 

amžių yra daugiau negu 50 metų turintys pedagogai (124 respondentai); dominuojanti kvalifikacinė kategorija 

(moda) – vyresnysis mokytojas. Šiam straipsniui buvo pasirinkti mokytojų atviri atsakymai į klausimą „Kas 

Jums yra mokėjimo mokytis kompetencija?“, kuriam informatyvumo atžvilgiu skiriamas didžiausias krūvis ir 

tikimasi išryškinti ne vieną aspektą. Straipsnyje pateikiamų duomenų apdorojimui ir apibendrinimui taikyta 

kontent analizė.  

Šiuolaikinio pedagogo mokėjimo mokytis kompetencijos sėkminga realizacija turi įtakos geresnei 

ugdymo(si) kokybei. Mokėjimo mokytis kompetencija yra susijusi su gebėjimu mokytis visą gyvenimą, 

vertybinių nuostatų formavimusi, mokymosi proceso organizavimu ir kt.  

    Lukošiūnienė nurodo, kad mokėjimo mokytis kompetenciją sudaro trys dalys: 

 metakognityvinė dimensija. Ji apima mokymosi prasmingumą, savivaizdų mokymąsi, 

asmeninių galių pažinimą; 

 afektyvinė dimensija. Ši dimensija susijusi su mokymosi motyvacija, požiūriu į savivertę, 

kūrybiškumu, sąveika su kitais, mokymosi pastangomis, bendradarbiavimu; 

 kognityviniai gebėjimai. Tai turimos žinios, gebėjimas jas perkelti į kitas situacijas, mokymosi 

tikslų kėlimas (Suaugusiųjų Švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos: Lukošiūnienė, 2015).  

         Linkaitytė, Valiuškevičiūtė, Lukštytė ir Žilinskaitė taip pat išskiria tris dedamąsias: 

1. Vertybinės mokymosi nuostatos, kurios formuoja kryptį nuo mokymo į mokymosi procesą. 

2. Mokymosi gebėjimai: kelti mokymosi tikslus; planuoti mokymąsi; kryptingai veikti; atlikti 

mokymosi proceso, rezultatų refleksiją. 

3. Žinios apie mokymosi procesą (Linkaitytė, Valiuškevičiūtė..., 2005).  

Remiantis tyrėjų išskirtomis mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamosios dalimis, pateikiame 

tiriamos kompetencijos trikampį, kurio visi kampai svarbumo atžvilgiu turi tą patį krūvį: 
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                                                         VERTYBINĖS NUOSTATOS 

 

 

 

 

 

MOKYMOSI GEBĖJIMAI                                                                                               KOGNITYVINIAI GEBĖJIMAI 

  1.pav. Mokėjimo mokytis kompetencijos dedamosios 

 

Rezultatai 

Kad sužinotume, kas šiuolaikiniam pedagogui yra mokėjimo mokytis kompetencija, 

paanalizuosime pateiktas mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtis anketinėje apklausoje. Buvo pateikta 

skirtingų atsakymų į atvirą klausimą. Pedagogų pateiktose mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtyse 

išryškėjo dominuojančių sąvokų bei nepateikto atsakymo skaičius (žr. 1 lentelėje). 

 

1 lentelė. Pedagogų pateiktose mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtyse dominuojančių sąvokų skaičius  

 
 Apibrėžtyje dominuojanti sąvoka 

Tobulėti 
Žinios/ 

informacija  

Aš 

vartojant 
savybinį/ 

sangrąžinį 

įvardį 

Savarankiškumas 

Savivertė, 
saugumas, 

užtikrintumas, 

pasitikėjimas 

Mokinys Malonumas 
Mėgstamas 

darbas 

Nepateikė 

atsakymo 

Apibrėžčių 

skaičius 
76 68 15 9 7 4 2 2 97 

Stebėtina, kad net 97 respondentai į šį klausimą nepateikė jokio atsakymo. Daugiau negu 32 % nežino, 

kaip atsakyti į šį klausimą? Ar pritrūko atsakomybės pateikti atsakymą? Pedagogas ugdo jaunąją kartą 

puoselėdamas vertybes, o viena iš jų atsakomybė. Jei mokinys nejaučia atsakomybės už savo mokymosi procesą, 

jam bus sunku suvokti šio proceso svarbą. Mokymosi svarbos suvokimas yra sąsajingas su besimokančiojo 

savivaizdumu. Vertybės lemia požiūrį į mokymąsi mokytis. Esant negatyviam požiūriui, besimokantysis 

„neužlips“ ant pirmojo mokėjimo mokytis kompetencijos laiptelio (Hipotetinis mokėjimo mokytis 

kompetencijos modelis, Pukevičiūtė, 2007) ir neįžvelgs mokėjimo mokytis svarbos. Iš mokinių reikalaujame 

atsakingo požiūrio į mokymąsi, bet patys nueiname lengvesniu keliu. Galbūt tai susiję su baime atsakyti 

neteisingai. Žinoma, jog vyrauja stereotipinis požiūris, jog pedagogas negali klysti, negali nežinoti ir pan. 

Bijoma prisipažinti ir pripažinti, kad kas nors yra nežinoma. Galima pateikti įvairių svarstymų, kodėl pedagogas 

neparašė mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžties, tačiau to vertinimas bus negatyvus. Negatyvus todėl, kad 

pedagogas yra vienas iš veiksnių, kuris savo pavyzdžiu formuoja mokinio individualybę, o šis atvejis, kai 

neskiriamas laikas atsakymo pateikimui, gali prognozuoti apie neatsakingą elgesį ir kitose situacijose.  

Pedagogai taip pat pateikė labai neinformatyvių atsakymų: „Svarbiausia kompetencija“, „Reikalinga“, 

„Manau, kad tai svarbi kompetencija“, „Labai svarbi mano darbe“, „Svarbus dalykas“ ir pan. Trumpų apibrėžčių, 

kurias sudaro vos du žodžiai, pateikimas gali būti sietinas su atsakingo požiūrio nebuvimu. Nors ir pabrėžiama, 

kad tai svarbu, tačiau linkstama manyti, jog tai stereotipinės nuomonės laikymasis. Neinformatyvaus atsakymo 

pateikimas signalizuoja apie reikšmingumo nesuteikimą atsakymui ir nepagalvojimą dėl tyrimo naudingumo. 

 

2 lentelė. Sąvoką tobulėti charakterizuojantys apibrėžčių pavyzdžiai 

 

Sąvoka tobulėti 

Charakterizuojantys apibrėžčių pavyzdžiai 

Poreikis tobulėti. 

Tai  žinių įgijimas ir tobulėjimas, kai niekas neverčia ir kai tai naudinga ir vertinga. 

Noras tobulėti, sužinoti, panaudoti. 

Tobulėju ir esu tuo patenkinta. 

Tobulėjimas savo veikloje. 

Svarbus dalykas, padedantis tobulėti. 

MOKĖJIMO  
MOKYTIS 

KOMPETENCIJA 
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Atsakę respondentai pateikia skirtingų mokėjimo mokytis sąvokos paaiškinimų. Daugiausiai 

respondentų šią kompetenciją sieja su tobulėjimu. Pateikiamos tokios apibrėžtys: „Noras tobulėti“, „Savęs 

įvertinimas ir tobulėjimas ne tik darbo srityje, bet visame gyvenimo tarpsnyje“, „Tai savęs skatinimas, raginimas 

tobulėti“, „Sritis, kuri skatina tobulinti dalykines, asmenines savybes“, „Svarbi mokytojo dalis, tobulėjimo 

garantas“, „Gebėjimas tobulėti, siekti įgyti daugiau žinių“, „Savęs tobulinimas nuolat“... Remiantis DLKŽ, 

„tobulėti – darytis tobulam, tobulesniam“ (DLKŽ, 2011). Neabejotinai mokymasis siejamas su tobulėjimo 

sąvoka ir buvo galima tikėtis tokio atsakymo, kadangi tai stereotipinė nuomonė. Stereotipinis atsakymas – tai 

atsakymas, kuris nebus klaidingas, tačiau jis bus toks kaip daugumos. Kuo daugiau žmogaus gyvenime 

stereotipų, tuo daugiau barjerų siekiant minėto tobulumo ir kūrybiško veikimo. Jeigu teigiame kitų tiesą, tai nebe 

mūsų tiesa. Tai siejama su automatizmu, šabloniškumu. O tai priešingybė individualybės siekiamybei.  

 

3 lentelė. Sąvokas žinios/informacija charakterizuojantys apibrėžčių pavyzdžiai 

 

Sąvokos 

žinios/informacija 

Charakterizuojantys apibrėžčių pavyzdžiai 

Naujų žinių įgyvendinimas. 

Gautas žinias pritaikyti kasdieninėje ugdomojoje veikloje su vaikais. 

Žinių įsisavinimas tinkamais būdais ir metodais. 

Tai žinių įgijimas, atnaujinimas. 

Atrinkti aktualią ir svarbią informaciją. 

Gebėjimas iš žinių srauto išsirinkti tai, kas tikrai yra naudinga ir praktiška. 

Gebėti bet kokia forma gauti žinias ir jas taikyti. 

Kompetencija – žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma. Daug pedagogų pateikdami analizuojamos 

kompetencijos apibūdinimus svarbos krūvį suteikia sąvokoms – žinios, informacija. Apibrėžtys formuluojamos 

nurodant skirtingus procesus su minėtomis sąvokomis. Vieni pedagogai teigia, jog mokėjimas mokytis yra 

susijęs su informacijos atranka: „gebėjimas atsirinkti svarbiausius dalykus“, „tai sugebėjimas atsirinkti 

reikalingus dalykus iš didžiulės pasiūlos“, „atsirinkti informacijos gausoje tai, kas reikalinga“ ir pan. Žinių 

sąvokai parenkamos įvairios semantikos bendratys: gilinti, įgyti, rasti, atnaujinti, pritaikyti ir kt., žr. 4 lentelėje: 

 

4 lentelė. Pedagogų pateiktose mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtyse su žinių sąvoka vartojamos veiksmažodžio bendratys  

 

Bendratis Įgyti Pritaikyti Rasti Įsisavinti Siekti Atnaujinti Semtis Įgyvendinti Perteikti Plėsti Gilinti Rinkti 

Vartojimo 

dažnis 
18 15 7 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

Šios įvairiakryptės bendratys „kalba“ apie skirtingas procedūras su žiniomis, kurios parenkamos 

apibrėžti mokėjimą organizuoti savo mokymąsi. Dominuojantys veiksmažodžiai įgyti ir pritaikyti nurodo žinių 

kelią ir įvardijami kaip mokymosi gebėjimai, įvardinti mokėjimo mokytis kompetencijos trikampyje. Įgytų žinių 

taikymas, perkėlimas į kitas situacijas V. Lukošiūniūnienės įvardijami kaip kognityviniai gebėjimai 

(Suaugusiųjų Švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos: Lukošiūnienė, 2015). 

 

5 lentelė. Sąvoką Aš vartojant savybinį/ sangrąžinį įvardį charakterizuojantys apibrėžčių pavyzdžiai 

 

Sąvoka  Aš vartojant 

savybinį/ sangrąžinį 

įvardį  

Charakterizuojantys apibrėžčių pavyzdžiai 

Savęs išreiškimas. 

Būti savimi, kūrybiškai dirbti savo mėgstamą darbą. 

Savęs didesnis įvertinimas.  

Didesnis pasitikėjimas savimi, reikalingumas, savęs suvokimas. 

 

Mokėjime organizuoti savo mokymąsi pedagogai įžvelgia su saviverte susijusius dalykus. Nurodoma 

kryptis į save kaip besimokantįjį. Ji pateikiama pasitelkiant savybinių (būti savimi, darbas su savimi, ugdyti 

save...) ir sangrąžinių (savęs suvokimas, savęs vertinimas, savęs išraiška, savęs pažinimas...) įvardžių raišką. Vėl 

susiduriame su vertybiniais dalykais. Atsiduriame ties dar vienu mokymosi mokytis kompetencijos trikampio 
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kampu. Tai susiję su afektyvine mokėjimo mokytis kompetencijos dimensija, kurią išskiria V. Lukošiūnienė 

(Suaugusiųjų Švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos: Lukošiūnienė, 2015). Teigiama, jog mokėjimo 

mokytis kompetencija yra „viena iš svarbiausių kompetencijų, kurios metu išsiaiškinu savo savivertę, galiu 

kokybiškai keisti patį mokymosi procesą, eksperimentuoti“. Taip pat minimos sąsajos su pasitikėjimu, 

užtikrintumu ir saugumu organizuojamoje veikloje. Jeigu sugrįžtume prie mokytojų baimės kažko nežinoti ar 

pan., gebėjimas mokytis gali suteikti pasitikėjimo savimi bei „paauginti“ savivertę. Kaip teigia vienas iš 

respondentų, „tai galimybė tobulinti ir ugdyti save kaip asmenybę, pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo 

kokybę“. Su kokybės tobulinimu glaudžiai susijęs veiklos vertinimas. Individas turi gebėti vertinti savo 

mokymąsi. Kad būtų galima „pajusti“ tą atskirtį tarp išsikelto tikslo ir rezultato, reikėtų vertinti savo mokymosi 

procesą. Norint įsivertinti realizuotą veiklą, „išgryninti“, kas pasisekė, ir ką dar visgi reikėtų tobulinti, reikia vėl 

sugrįžti prie jos ir atlikti refleksiją. Atlikus refleksiją, išryškėja tobulintinos sritys bei stipriosios pusės. Tokiu 

būdu nubrėžiamos tolimesnio darbo kryptys, kad pasiektas veiklos rezultatas būtų geresnis. Taip pat yra su 

mokymo bei mokymosi refleksija. Refleksija yra ta jungiamoji dalis, kuri mokymosi procesą „užsuka“ vis kita 

kryptimi. M. Juozaitis refleksiją laiko svarbiu dalyku, kuriuo įvardijamas santykis su reflektuojamu dalyku 

(Andragogų klausimai. Praktiniai suaugusiųjų mokymo aspektai: Juozaitis, 2008). V. Lukošiūnienė, remdamasi 

M. Teresevičiene, V. Zuzevičiūte, D. A. Schönu, pažymi, jog „patirtis tampa aktyvi, kai pavirsta veiksmu“ ir kad 

svarbu reflektuoti būsimų ir buvusių patirčių kontekstuose (Lukošiūnienė, 2011). Grįžimas į buvusias patirtis, 

„atsijojimas“ tam tikrų dalykų, remiantis išskirta informacija, formuoja „tvirtesnį“, platesnį individo matymą. 

Apibrėžtyse aptinkame ir svarbos suteikimo refleksijai: „mokymosi tikslų išsikėlimas, būdų jiems pasiekti 

numatymas, mokymosi proceso apmąstymas, įvertinimas“. Ši mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtis 

apima Pukevičiūtės pateiktas šešias dalis – šešis tarpusavyje susijusius gebėjimus ir įgūdžius. Remiantis 

hipotetiniu šios kompetencijos modeliu, identifikuojame minėtas dalis: mokymosi tikslų išsikėlimas, individualių 

strategijų ir technologijų numatymas jiems pasiekti, mokymosi įsivertinimas ir metakognityvinė analizė. 

Apibrėžtyje neatrandame pirmojo hipotetinio mokėjimo mokytis kompetencijos žingsnelio – mokymosi mokytis 

svarbos įžvelgimo. Tačiau jei jau kalbama apie tikslų kėlimą, galima daryti prielaidą, kad šis žingsnelis yra 

užkoduotas kitose įvardintose dalyse.  

Mokėjimo mokytis kompetencija siejama su savarankiškumu: „Gebėjimas savarankiškai siekti žinių“, 

„Mokėjimas pačiam mokytis“, „Kai savarankiškai gali mokytis ir priimti sprendimus už save“... Pocevičienė 

mokymosi mokytis kompetenciją apibrėžia kaip pasirengimą ir gebėjimą savarankiškai kelti individualius 

mokymosi tikslus, pagal poreikį ir/ar situaciją juos koreguoti, planuoti ir organizuoti savo mokymosi procesą, 

spręsti jo metu kylančias įvairaus pobūdžio problemas, reflektuoti savo mokymosi patirtį ir vertinti gautus 

rezultatus bei patį procesą ir tų refleksijų ir vertinimo pagrindu valdyti tolimesnio savo mokymosi proceso eigą 

(Pocevičienė, 2011, 2014). Matome, kad apibrėžtyje pabrėžiamas savarankiškumas, kurį mokytojai taip pat 

įvardija. Galime teigti, jog mokantis savarankiškumas labai svarbus, tai tolina nuo stereotipinio mąstymo, kitų 

įtakos ir pan. Besimokantysis nepažindamas savęs ir neįvardindamas, ko jam reikia mokymosi procese, jis gali 

pasiduoti daugumos įtakai. Todėl šiuo atveju savarankiškas mokymosi organizavimas reikšmingas, nes 

neatitikimas mokymosi poreikių bei galimybių gali nuvilti.  

Tik 4 pedagogai iš 300 apklaustų savo mokėjimą mokytis siejo su mokiniais. Jie teigė, jog „tai svarbu 

pedagogui, nes nemokėdamas pats mokytis, neišmokys to ir savo mokinių“, „gautas žinias pritaikyti kasdieninėje 

ugdomojoje veikloje su vaikais“, „gebėjimas žinias įsisavinti ir perteikti mokiniams“, „tai svarbu, nes mes 

mokome mokinius to ir tai reikia mokėti patiems to“. Pedagogas turi kurti pedagoginę sąveiką su mokiniu, kad 

būtų realizuota mokėjimo mokytis galimybė. Remiantis NMPT 2014 metų rezultatų pristatymu, teigiama, jog 

mokiniams trūksta metakognityvinių ir kitų mokymosi mokytis gebėjimų (NMPT 2014 rezultatų pristatymas 

ŠMM, 2015).. Atsižvelgiant į tai, galėtume išryškinti, kad pedagogas dar nepakankamai suvokia savo vaidmenį 

minėtos sąveikos kūrime. 

Mokėjimas mokytis siejamas su malonumu ir mėgstamu darbu. Minėta kompetencija – tai „noras 

mokytis ir jausti dėl to malonumą“, „malonus procesas, kuris teikia visokeriopą naudą“ – teigia respondentai. 

Holton ir Swanson nurodo keturias sudedamąsias suaugusio besimokančiojo motyvacijos sudedamąsias dalis. 

Viena iš šių dalių yra malonumas. Mokymosi procese dalyvaujantis suaugusysis neturi jausti nemalonumo, jam 

tai turi teikti malonumą, sako A. Bėkšta (Bėkšta, 2010). Pabrėždami meilę profesijai, pedagogai mokėjimą 

mokytis jungia su darbo sąvoka. Tai pateikiama kaip galimybė sėkmingai ir kūrybingai dirbti mėgstamą darbą, 

būti savimi.  



292 

 

Taip pat apibrėžiant analizuojamą kompetenciją, kalbama apie būdų, strategijų, metodų taikymą, kad 

būtų įgyta reikiamų žinių. Akcentuojama žinių kaita, pabrėžiamas gebėjimas išlikti novatoriškam, „galimybė 

koja kojon žengti su naujovėmis ir visuomenės metamais iššūkiais, galimybė tobulinti ugdymosi procesą“. 

Siejama su įvairių tikslų, uždavinių įgyvendinimu („Tai poreikis, įvairių tikslų, uždavinių siekimas, savęs 

vertinimas“). Galima įžvelgti visuminį požiūrį pedagogo pateiktoje apibrėžtyje apie mokėjimą mokytis, kur 

įvardijami 4 etapai: „mokymosi tikslų išsikėlimas, būdų jiems pasiekti numatymas, mokymosi proceso ir veiklos 

apmąstymas, įvertinimas“. Mokėjimo mokytis kompetencijos realizaciją galime sieti su visuminiu požiūriu į 

ugdymąsi. Ji „Bendrųjų kompetencijų „rožėje“ yra dengianti visas kitas, todėl jai atitenka didelė svarba (žr. 2 

pav.) 

 

                                                           2 pav. Bendrųjų kompetencijų "rožė" (http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-

8/pagrindinis/pagrindiniai-kompetenciju-ugdymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-kompetencijos/bendrosios-ir-esmines-

dalykines-kompetencijos/) 

Vienas pedagogas pateikia nuoširdų atsakymą apie nemokėjimą mokytis. Jis teigia, jog jam tai labai sunkiai 

įveikiamas dalykas ir jis mokytis nemoka. Aptinkame ir labai trumpų apibrėžčių, kurios įvardijamos vienu arba 

dviem žodžiais: sėkmė, savęs išraiška, savęs atradimas ir pan. Tai nurodo kryptį į besimokantįjį – į  save 

mokymosi procese. Minėtini ir vaizdūs bei informatyvūs mokėjimo mokytis kompetencijos paaiškinimai. Vienas 

pedagogas teigia, jog tai žingsnis, spartinantis kelionę į žinių ir naujovių šalį, kitas – indėlis į vaikų žinias ir t.t. 

 

Išvados 

1. Mokėjimo mokytis kompetencijos apibrėžtyse dominuoja sąvokos „tobulinti“, „žinios/ informacija“ 

[įgyti ir taikyti]  ir su saviverte susiję dalykai, pateikiami pasitelkiant savybinių / sangrąžinių įvardžių raišką.  

2. Pedagogų pateiktose apibrėžtyse identifikuojamos mokėjimo mokytis kompetencijos dedamosios 

pagal pateiktą Pukevičiūtės hipotetinį modelį (Pukevičiūtė, 2007) ar Linkaitytės, Valiuškevičiūtės ir Žilinskaitės 

(2005), V. Lukošiūnienės (Suaugusiųjų Švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos: Lukošiūnienė, 2015) 

modelius. Vertybinės mokymosi nuostatos (afektyvinė dimensija) identifikuojamos dvejopai: viena vertus, 

pedagogai pripažįsta mokymosi kompetencijos svarbą ir reikšmę, tačiau trečdalio mokytojų nepateikti atsakymai 

rodo priešingai, be to, svarbos pabrėžime galime identifikuoti stereotipinės nuomonės įtaką. Identifikuojami visi 

mokėjimo mokytis kompetencijos gebėjimai (metakognityvinė dimensija): kelti mokymosi tikslus, planuoti ir 

kryptingai veikti, numačius būdus, reflektuoti veiklą. Žinios apie mokymąsi arba kognityviniai gebėjimai 

ryškiausiai atsiskleidžia apibrėžtyse vartojant sąvokas žinios/informacija [pritaikyti]. Pedagogai identifikuoja tik 

atskiras dedamąsias – nėra visuminio matymo. Vos keliose apibrėžtyse galime įžvelgti visuminį požiūrį į 

mokėjimo mokytis kompetenciją. 
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SUMMARY 

What does the competence of ability to learn mean to a pedagogue?  

 

In February 2016, an empirical study was conducted with the aim to determine the peculiarities relating to 

pedagogues’ competence of ability to learn. 300 teachers from general education schools, pre-school and pre-primary 

educational institutions from Vilkaviškis district, selected in a random order, were surveyed.   

The competence of ability to learn encompasses moral attitudes relating to learning, learning skills as well as 

knowledge of the learning process.  

Pedagogues provide different answers to the open question (What does the competence of ability to learn mean to 

You?).  The notions of improvement, knowledge/information (acquiring and applying) as well as notions relating to 

possessive and reflexive pronouns prevail in the definitions provided. When defining the aforementioned competence, the 

respondents only refer to individual constituents—there is no holistic thinking. Only a few definitions cover all components 

of the competence of ability to learn. It may be ascertained that the definitions indicate the impact of the stereotypical opinion 

on the learning process.  
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