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EUROPOS SĄJUNGOS PASKOLŲ KRIZĖ 

 

Ieva Gabriūnaitė 

Kauno technologijos universitetas 

 

Įvadas 

 

Paskolų krizė Europos Sąjungoje (ES) tęsiasi nuo 2010 metų. ES valstybių narių milžiniškos skolos, didėjantys 

deficitiniai biudžetai, problemos dėl valstybių finansų padėties tvarumo – vienos iš didžiausių minėtosios krizės 

priežasčių, darančios neigiamą įtaką ne tik pačiose valstybėse ar Europos Sąjungoje (ES), tačiau ir už jos ribų. Šios 

analizės metu aktualu išsiaiškinti paskolų krizės pagrindinės priežastis ir jos sukeltas problemas. 

Tyrimo objektas: Paskolų krizė Europos Sąjungoje ir jos ypatumai 

Tyrimo problema: Paskolų krizės ES sukelti padariniai – skaudžiai paveikę ne tik ES valstybes nares, bet ir pasaulį.  

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti paskolų krizės poveikį ES bei surasti sprendimus šiai krizei sumažinti. 

Tyrimo uždaviniai:  

Aptarti galimas šalies-narės bankroto pasekmes Europos Sąjungai; 

Išsiaiškinti kokią įtaką šalies-narės skola turi Europos Sąjungos stabilumui.   

Darbe analizėje buvo taikomi šie pagrindiniai tyrimo metodai: skirtingų autorių literatūros, ES institucijų ir bankų 

informacinių šaltinių palyginamoji analizė, ES valstybių narių statistinių duomenų analizė, remiantis Europos 

Komisijos statistikos duomenimis.  

 

Rezultatas 

 

Pastaruoju metu itin daug dėmesio skiriama didėjančioms valstybių skoloms Europos Sąjungoje. Valstybės 

skolinasi, siekdamos padengti biudžeto deficitą (biudžeto pajamos < biudžeto išlaidas) ir kitus skolinius 

įsipareigojimus bei subalansuoti valstybės pinigų srautus. Sparčiai augantys valstybių įsiskolinimai (vidaus ir 

užsienio kreditoriams pagal vyriausybių vertybinius popierius; pasirašius – lizingo, paskolų sutartis ir kitus 

įpareigojamuosius skolos dokumentus [12]) – problema ne tik tų valstybių vyriausybėms, bet ir valstybių kaimynėms 

ES ir už jos ribų.  

Paskolų krizė Europos Sąjungoje tęsiasi jau daugiau kaip keturis metus (2010-2014). Šią krizę lėmė daugelis 

skirtingų priežasčių: pasaulio ekonomikos susilpnėjimas dėl pasaulinės finansų krizės, sumažėjęs finansų rinkų 

dalyvių aktyvumas investuoti, ES susidaręs fiskalinis ir makroekonominis disbalansas (didelės valstybės skolos, 

užsienio prekybos balanso deficitas) ir sumažėjęs valstybių konkurencingumas [6].  

Remiantis AB „Swedbank“ pateiktomis įžvalgomis [14], paklausos sumažėjimas pasaulyje privertė ES 

centrinius bankus sumažinti palūkanų normas ir padidinti likvidumą, o tuo metu valstybių vyriausybės, didino 

išlaidas bei biudžeto deficitus, siekdamos taip skatinti savo šalių ekonomiką. Be to, sunki našta valstybių valdžios 

sektoriaus finansams buvo kai kurių ES valstybių bankų mokumo problemos bei jų sprendimo būdai. Dėl šių 

veiksmų ES valstybės buvo priverstos skolintis vis daugiau ir daugiau – joms nepavyko subalansuoti biudžeto ir tilpti 

Mastrichto kriterijų rėmuose (t.y., valdžios sektoriaus skola turi būti ne didesnė kaip 60% BVP dydžio arba ji turi 

sparčiai ir nuosekliai mažėti [11]). Galima išskirti 6 ES valstybes, 2012 metais išlaikiusias Mastrichto kriterijus, 

valstybės finansų padėties tvarumo klausimu – Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Švedija, Suomija ir Estija. ES 

valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis 2012 metais sudarė 85,2% - 11,0074 trln. eurų [20]. 

Šiuo metu ES vykdomos svarbios ekonomikos valdysenos reformos, siekiant užtikrinti ekonominės ir pinigų 

sąjungos atsparumą ES valstybėse, tačiau pasak AB „Swedbank“ įžvalgų [14], šios krizės padariniai bus jaučiami dar 

ne vienerius metus. Vienas iš padarinių – įsiskolinusių šalių (pvz.: Graikijoje, Italijoje) valdžių pasikeitimai sukuria 

daug neapibrėžtumo, dėl tolimesnės politinės valios vykdyti būtinas ir skausmingas taupymo priemones ir reformas. 
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Antrasis padarinys – milžiniški valstybių finansiniai įsipareigojimai - skolos, nepaisant ES vykdomų valstybių 

finansų padėties tvarumo reformų.  

 

ES Paskolų krizės problemos ES ir jas lėmę įvykiai 

 

Europos Sąjungos šalys atidžiai stebi valstybių biudžetų deficitus, nes jie parodo, kiek vyriausybei konkrečiu 

momentu reikia papildomo finansavimo ir kaip keičiasi valstybės skola. Pagal Mastrichto kriterijus, kurie yra 

naudojami siekiant išsiaiškinti valstybės pajėgumą įsivesti euro valiutą, nesutrikdant Euro zonos kainų stabilumo, 

valstybės biudžeto deficitas negali viršyti 3% BVP, o valstybės skola negali būti didesnė nei 60% BVP. Remiantis 

šiais kriterijais, darbe aptariama kelių šalių, įsivedusių ir neįsivedusių eurą, finansinė padėtis.  

Graikijos biudžeto deficitas nuo 2008 metų viršijo Mastrichto kriterijaus ribą – 2008 metais deficitas sudarė 

9,8% BVP, 2009 metais –15,7% BVP, 2010 metais 10,7% BVP, 2011 metais 9,5% BVP, 2012 metais - 9% BVP (žr. 

1 pav.). Šalis skolinosi ne tik iš savo piliečių, bet ir iš ECB ir TVF (TVF skolina pinigus už nedidelę palūkanų 

normą, su sąlyga, kad valstybė imsis griežtų taupymo planų – mažins biudžeto išlaidas). Skolinimasis privertė ne tik 

taupyti, bet kelti šalies produktyvumą, balansuoti einamąją sąskaitą. Kaip teigė ,,Swedbank‘‘ atstovas [5] Graikija už 

sugebėjimą vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, gavo pinigų mažesniais kaštais, kas turėjo paskatinti šalies 

ekonominį augimą ir gyventojų gerovės vystymą, tačiau anot Graikija nepadidino savo produktyvumo, priešingai – 

Graikijos darbo našumas yra maždaug perpus mažesnis už ES šalių vidurkį – kas lėmė šalies konkurencingumo 

sumažėjimą. Gelbėjant valstybę, ECB ir TVF ėmėsi visų veiksmų padėti Graikijai: skyrė pinigų ne tik Graikijai, bet 

ir didžiausiems Europos bankams, kad jie galėtų didinti savo rezervus, taip pat nustatė griežtesnes taisykles prekybai 

išvestiniais finansiniais instrumentais. Nepaisant šalies labai lėto finansinio atsigavimo (lyginant su kitomis 

valstybėmis), yra tikimybė, kad Graikija, gali bankrutuoti. Tai būtų didelė problema visai ES. 

Graikija ne vienintelė turinti finansinių problemų, kurios turėtų įtaką ES ir jos valstybėms: Italija išlieka 

politinėje aklavietėje, taip pat dėl kredito agentūros „Moody's” 2013 metais suteikto Baa2 reitingo [2] – investuotojų 

rizika yra didesnė, baiminamasi, kad šalis praras prieigą prie privačių skolinimosi rinkų; Ispanija ir Portugalija, anot 

ekonomisto Nourielio Roubinio [18], sunkiai pavyksta pasiekti kreditorių nustatytus fiskalinius rodiklius, tačiau 

reikalavimai kaskart didėja. Jeigu šios ar kitos prasiskolinusios ES šalys bankrutuotų, pasekmės jaustųsi visoje 

Europoje: 

 Anot investuotojų portalo ,,Traders.lt‘‘ [8], dėl ES šalių – narių bankroto, nukentėtų ne tik tos 

šalies bankai, bet ir ES bankai. Šį teiginį papildo internetinis portalas ,,IQ‘‘ [10], teigiama, kad bankrutavus 

Graikijai, nuostolius patirtų šie kreditoriai: Graikijos bankai, kurie paskolinę 63mlrd. EUR,  ECB – 45mlrd. EUR,  

ES ir TVF – 52mlrd. EUR, Vokietijos bankai 26 mlrd. EUR, Prancūzijos bankai – 20 mlrd. EUR, o daugiausiai 

nukentėtų vietos skolininkai, investavę 88 mlrd. EUR. Dėl tokios situacijos, kaip manoma, ECB būtų priverstas 

spausdinti pinigus (didėtų infliacija ir ECB įsipareigojimai), o individualių investuotojų požiūriu – Europos rinka, 

nebūtų patikima investuoti. Taip pat manoma, kad ES bankai prarastų pasitikėjimą – gyventojai-taupytojai pradėtų 

masiškai atsiimti indėlius, finansų rinka sutriktų – finansų institucijos nustotų skolinti lėšas vieni kitiems, 

baimindamiesi skolininko nemokumo; 

 Kai kurie autoriai išskiria galimas ES šalies – narės bankroto pasekmes ir JAV rinkai. Traders.lt [8] 

teigia, kad šalies bankrotas paveiktų Amerikos vartotojų nuotaikas – mažėtų vartojimas, didėtų taupymas, kas galbūt 

sugrąžintų Amerikos ekonomiką į recesijos būseną. Tačiau pasak FED vadovo Beno Bernanke [15], JAV bankai nėra 

tiesiogiai susiję su ES narėmis, išskyrus centrinės euro zonos bankais – Vokietijos ir Prancūzijos, vadinasi kol 

stabilūs šių šalių bankai, tol JAV rinka nesikeis;  

 Vienos šalies bankrotas paveiktų ir kitas šalis. Dėl šalių vykdomų skirtingų politikų, yra tikimybė, 

kad skolingos šalys, kaip Italija, Ispanija, Portugalija, Graikija, vienai šaliai bankrutavus, kito taip pat atsisakys 

grąžinti skolą dėl lygių politinių galimybių. Tokie ‘‘žaidimai‘‘ išbalansuotų visą ES rinką – krizė išplistų. Šiam 

teiginiui pritaria ir internetinis portalas ,,Verslo žinios‘‘ [17]. Manoma, kad didžiausia rizika yra didesnis nei tikėtasis 

valstybių skolų nurašymas ir grandininė reakcija kitose probleminėse šalyse; 
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 Padidėtų protekcionizmo politika Europoje. Pasak ekonomisto Rob Subbaraman [8], ES stengtųsi 

apsaugoti savo rinką – pirmenybę teiktų šalies, patiriančios sunkumų, produktus, nei Azijos rinkos importą; 

 Didelių sunkumų patirtų bankrutavusios šalies gyventojais. Kaip teigia internetinis portalas 

,,Pinigų karta‘‘ [16], bankrutavusi šalis visomis galimybėmis turėtų sumažinti vartojimą, išlaidas, o bankrotas 

paskatintų infliacijos šuolį. Kaip rodo Graikijos praktika, vien taupymas atsiliepė atlyginimų ir pensijų mokėjimams, 

kas sukėlė chaosą šalyje. Internetinis portalas ,,IQ‘‘ [10], teigia, kad gyventojai masiškai protestuoja dėl mažų 

atlyginimų ir didinamų mokesčių. Lieka tik spėlioti, kokia situacija būtų šalyje, jei ji bankrutuotų ir nebegautų kitų 

šalių paramos. 

Lyginant Graikijos biudžeto deficitą su kitomis valstybėmis, pastebima, kad 2010-2012 metais (žr. 1 pav.) 

valstybių deficitai sumažėjo, vadinasi šalių vykdomos taupymo politikos padėjo sumažinti finansinę riziką ir šalių 

skolas. Vienas geriausių pavyzdžių, siekiant sumažintų paskolų krizės didėjimą pasinaudojant ES ir TVF pagalbą, 

yra Airijos patirtis. 

Airijos biudžeto deficitas 2008 metais viršijo Mastrichto kriterijų – deficitas sudarė 7,4%. 2010 metais deficitas 

nebuvo suvaldytas ir padidėjo iki 30,6% (žr. 1 pav.), valstybė buvo priversta skolintis 67,5mlrd. eurų, iš jų 14,4 mlrd. 

eurų iš TVF ir ES. Kaip teigiama internetiniame puslapyje ,,Ekonomika.lt‘‘ [3], gavusi pagalbą, Airija tapo viena 

pirmųjų finansiškai išgelbėtų valstybių euro zonoje, kuri pajėgė atsisakyti finansinės paramos ir artimiausiu metu 

ketina grįžti į rinkas. Anot naujienų portalo ,,BBC‘‘ [13], Airija bus stebima ES ir TVF iki kol bus grąžinta 75% 

finansinės pagalbos lėšų, tai žadama įgyvendinti 2015-2042 metais. Airijos patirtis parodo, kad solidarumo ir 

taupymo derinio rezultatai, gali padėti ir kitoms prasiskolinusioms šalims – Graikijai, Ispanijai, Portugalijai, Kiprui.  

 

 

1 Pav. ES šalių biudžeto deficitas 2007-2012 metais 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=teina200) 

 

Paskolų krizės ES padariniai 

 

Egzistuojanti Europos Sąjungos paskolų krizė sukėlė neigiamus padarinius tiek pačiai Europos Sąjungai, kaip 

vieningai šalių sistemai, tiek kitoms valstybėms: 

 Išaugęs euro zonos nepasitikėjimas. Anot ,,Swedbank‘‘ atstovų [14], Graikijos skolos 

restruktūrizavimas, bei Europos Stabilumo mechanizmo (ESM) funkcijų paskirstymas – prireikus skolinti 

valstybėms, įtraukus privataus sektoriaus dalyvavimą (privatūs investuotojai prisiimtų tam tikrus nuostolius) tapo 

lemtingais įvykiais, sukėlusiais euro zonos nepasitikėjimą. Daugelis investuotojų mano, kad ES nesistengia išgelbėti 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=teina200
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valstybių narių nuo bankroto, todėl jie pasyviai renkasi valstybių obligacijas dėl padidėjusios nemokumo rizikos. 

Kaip teigia Lietuvos dienraštis – ,,Verslo žinios‘‘, atliekant Graikijos skolos restruktūrizavimą 2011 m., 

investuotojai, turintys Graikijos vyriausybės obligacijų, turėjo priverstinai sutikti su vertybinių popierių pakeitimu į 

perpus mažesnės (nei turimų obligacijų) nominaliosios vertės vertybinius popierius. Toks restruktūrizavimas buvo 

atliekamas, tam, kad TVF ir ES galėtų Graikijai suteikti naują paskolą. Tačiau, anot ESM vadovo Klauso Reglingo 

[7], dar nėra visiškai aišku, ar Graikijai neprireiks dar vieno paskolos paketo – trečiojo. Tokia vykdoma politika buvo 

įvertinama, kaip nenoras užkirsti kelią valstybių įsiskolinimui ir laiko vilkinimas, todėl užsienio kapitalo rinkos 

dalyvių nuomone – ES nėra pajėgi spręsti valstybių problemas laiku ir efektyviai, tai blogina situaciją vertybinių 

popierių biržose; 

 Euro paklausos mažėjimas, valiutos silpnėjimas. Kadangi, didinimas ES šalių nepasitikėjimas, tai 

neigiamai veikia euro valiutą. Valiutos silpnėjimas neigiamai veikia šalis ir tarptautines bendroves, prekiaujančias su 

šalimis, kurių valiuta nesusieta su euru. Pasak Admiral Markets analitiko Sergej Kulsham [1], infliacijos 

duomenimis, ES kainų kilimas yra per lėtas ir tai parodo ekonomikos augimo lėtėjimą, kas turi įtakos EUR/USD 

kurso sumažėjimui. Taip pat atliekant EUR/USD kurso pokyčio analizę (2009-2012 metai), pastebėta, kad euras 

susilpnėjo dolerio atžvilgiu (2009 gruodis), kai rinkoje pradėta abejoti, ar Graikija sugebės grąžinti vyriausybės 

skolą. Analizuojant EUR/USD kursą, pastebima, jeigu situacijos nepasikeis euras dolerio atžvilgiu ir toliau silpnės. 

 Sumažėjęs šalių konkurencingumas. Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje egzistuoja 

nelanksti darbo rinka, darbuotojų teisės perdėtai ginamos, lyginant su kitomis ES šalimis, darbo užmokestis buvo 

keliamas, o produktyvumas nepadidėjo. Dėl šios priežasties šalys prarado konkurencingumą ES rinkoje. Kaip 

teigiama internetiniame portale ,,Ekonomika.lt‘‘ [4], produktyvumas yra apskaičiuojamas šalies bendrąjį vidaus 

produktą padalijus iš dirbančiųjų skaičiaus, lyginant 2012 metų duomenis, Vokietija pagal darbuotojų produktyvumą 

yra 7-a Europos Sąjungoje, o  Graikija – 24-a. 

 Išlaidų, vartojimo mažinimas, efektyvumo didinimas – kaip teigia „Swedbank“ vyriausiasis 

ekonomistas Nerijus Mačiulis [14], paskolų krizė sukėlė nepasitikėjimą šalies – narės ekonominėmis 

perspektyvomis, baiminamasi, kad bus mažinamos namų ūkių pajamos dėl priverstinio taupymo (vyriausybės 

politika, bei mažinamos galimybės darbuotojams derėtis dėl atlyginimų) ir augs nedarbo lygis (įmonės atidėlioja 

savo investicijas). Vartojimo mažinimas sukelia paklausos mažėjimą, kas turi įtakos ekonomikos augimo lėtėjimui. 

Vadinasi dėl paskolų krizės, kiekviena valstybė susiduria su ekonomikos lėtėjimu, išorės paklausos mažėjimu, 

skolintas kapitalas užsienio finansų rinkose yra sunkiau prieinamas, nes nebepasitikima šalimis ir jų finansiniais 

pajėgumais. Visa tai gali sukelti mokesčių didinimą šalies gyventojams. 

Tačiau yra vienas teigiamas veiksnys atsiradęs dėl paskolų krizės – ECB palūkanų normos sumažinimas, 

bazinė palūkanų norma nuo šiol (2013-11-07) sudarys rekordiškai žemą lygį - 0,25%. Kaip teigiama ,,Verslo žinių‘‘ 

[19] internetiniame portale, palūkanos mažinamos siekiant skatinti ekonomiką, taip pat dėl infliacijos, kuri nukrito 

daugiausiai per ketverius metus. Palūkanų normos mažėjimas turėjo įtakos euro kursui dolerio atžvilgiu, kuris 

sumažėjo 1,16% per vieną dieną [9]. Tačiau palūkanų normos mažėjimas yra gera naujiena rinkoms. Euro zonos ir 

JAV federalinio rezervo atstovai įrodė, kad imsis visų priemonių skatinti vidaus vartojimą ir investicijas, kol 

ekonomika neatsigaus. O tai gera naujiena rinkoms, kurios turi augimo tendenciją ir geras perspektyvas.  

 

Išvados 

 

Remiantis skirtingų autorių literatūros šaltiniais bei ES institucijų teikiama informacija ir statistika, buvo 

išanalizuota nuo 2010 metų besitęsianti paskolų krizė Europos Sąjungoje. Šios krizės padariniai (pvz.: 

nepasitikėjimas euro valiuta ir euro zona, nuolatos didėjantys valstybių finansiniai įsipareigojimai ES, TVF, kitoms 

valstybėms) paveikė ne tik kiekvieną valstybę-narę atskirai, bet ir ES kaip vientisą struktūrą, todėl ši problema yra 

aktuali ir būtina spręsti neatidėliojant. 

Kraštutinis problemos sprendimas -  valstybių bankrotas – sukeltų dvejopus padarinius visai ES. Darbe 

analizuojamas Graikijos atvejis yra opiausia paskolų krizės problema, kuriai spręsti skiriamos milžiniškos ES lėšos. 

Daugelio ekonomistų nuomone, Graikijai turėtų būti skelbiamas bankrotas, kuris padėtų išspręsti ES stabilumo 
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klausimą, stiprios valiutos ir investicijų į ES užtikrinimą, taip pat leistų Graikijai skiriamas lėšas paskirstyti kitų ES 

valstybių ekonomikos augimui. Kita vertus, egzistuoja nuomonė, kad Graikijos bankrotas sukeltų nepasitikėjimą visa 

ES, jos veikimo principais, problemų sprendimo būdais.  
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Summary 

 

European Union debt crisis 

 

The paper analyzes the debt crisis in the European Union. The aim - to explain the causes of the crisis and the problems it causes. 

During the analysis of this crisis, the biggest problem - the possible insolvency spiral of the country's bankruptcy and its impact 

on the EU and other parts of the world. It was also discussed the consequences of the debt crisis to the European market - the 

weakening of the euro currency, lack of EU policies and actions of the benefits of the decline of competitiveness and efficiency 

consequence of economic growth. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Aldona Juozapavičienė (Kauno technologijos universitetas). 
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MASTER BIUDŽETŲ TAIKYMO TENDENCIJOS IR KRYPTYS  

 

Kristina Jaudzemaitė 

Kauno technologijos universitetas 

 

Įvadas 

Verslo aplinka nuolat kinta dėl didėjančios globalizacijos tarp šalių, tobulėjančių informacinių technologijų 

bei naujų įvedamų  reguliavimų įmonėms. Dėl šių pokyčių pasikeitė ir tradicinio valdymo apskaitos darbuotojo 

vaidmuo įmonėje. Kaip teigia Tatikonda (2004), dabar valdymo apskaitos darbuotojas daug mažiau laiko skiria 

tradicinių ataskaitų rengimui, o vis daugiau laiko praleidžia jas analizuodami ir interpretuodami. Valdymo apskaitos 

darbuotojo specialybė gali išnykti dėl naujų technologijų, kurios gali atlikti tradicinį valdymo apskaitininko darbą. 

Norint, kad ši specialybė neišnyktų valdymo apskaitos darbuotojui reiktų perimti verslo konsultanto darbą. Cokins 

(2014) savo straipsnyje išskyrė pagrindines vyraujančias tendencijas valdymo apskaitoje: valdymo apskaita dabar 

apima ne tik produktą, bet ir vartotojo pelningumo analizę; šios srities apskaitininkas dabar yra atsakingas ir už 

įmonės gautą rezultatą, jos rizikos valdymą; perėjimas prie prognostinės apskaitos, įmonės veiklos planavimo; 

naujųjų technologijų valdymas.  

Vienas iš įmonių naudojamų veiklos planavimo ir rizikos valdymo įrankių yra Master biudžetai. Šie biudžetai 

apibendrina visų padalinių tikslus pardavimų, gamybos, marketingo, vartotojų aptarnavimo bei finansų srityse. 

Pagrindinis (MASTER) biudžetas apima veiklos ir finansavimo sprendimus. Veiklos sprendimai yra nukreipti į 

išteklių įsigijimą ir jų naudojimą, o finansavimo sprendimai yra orientuoti į finansavimo užtikrinimą įsigyjant 

išteklius. Materialinių ir finansinių išteklių planavimas leidžia įmonei optimizuoti jos išlaidas ir maksimizuoti 

gaunamą pelną.  

Tyrimo tikslas – apibendrinus išanalizuotą mokslinę literatūrą atskleisti, kas lemia Master biudžeto taikymo 

tendencijas. 

Tyrimo uždaviniai – rašant šį straipsnį buvo nustatyti trys uždaviniai: apibūdinti kaip valdymo apskaita ir 

valdymo apskaitininko darbo pobūdis pasikeitė šiomis dienomis;  aptarti valdymo apskaitoje naudojamą įrankį - 

Master biudžetus; išanalizuoti Master biudžeto taikymo tendencijas ir jas lemiančius veiksnius. 

Tyrimo objektas – įmonių Master biudžetai.  

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamos analizė, modeliavimo 

bei grafinio modeliavimas. 

 

Rezultatai 

 

Valdymo apskaita yra pati sunkiausia ir daugiausia loginio mastymo reikalaujanti vadybos sritis (Drucker, 

1992). Ši apskaitos rūšis visada buvo naudojama sprendimų priėmimui, išteklių paskirstymui ir veiklos kontrolei 

(Johnson, Kaplan, 1987). Valdymo apskaita ne tik pateikia savalaikę informaciją strateginiam ir operatyviam įmonės 

valdymui, tačiau ji tapo svarbiu įrankiu vykdant įmonės valdymo kontrolę (Drucker, 1992). Kaip teigia Gupta ir 

Gunasekaran  (2004) taip atsitiko todėl, kad įmonės orientuojasi į vertės kūrimą klientui. Norėdamos padidinti šią 

vertę įmonės daug dėmesio skiria produktų ir paslaugų kokybės gerinimui, vertės grandinės ir įmonėje vykstančių 

procesų valdymui. Viena iš svarbiausių valdymo apskaitos vaidmenų yra aptikti ir pašalinti arba  sumažinti įmonėje 

esančius vertės nekuriančius procesus. Taip yra mažinamos gamybos sąnaudos ir didinamas įmonės veiklos 

efektyvumas kas leidžia padidinti įmonės vartotojui kuriamą vertę.  

Tradicinė apskaita buvo orientuota į finansinę informaciją, kuri atspindėjo einamąjį laikotarpį, tuo tarpu 

valdymo apskaita yra nukreipta į ateities prognozes, kurios padeda įmonei siekti savo nustatytus tikslus. Gupta ir 

Gunasekaran  (2004) savo straipsnyje išskiria priežastis, kurios nulėmė pokyčius valdymo apskaitoje: 

 Veiklos rezultato vertinimas susijęs su strategijos įgyvendinimu; 
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 Pasikeitė kaštų vertinimo sistemos į produkto gyvavimo ciklo ir orientuotus į rinką; 

 Organizacijų struktūros tapo mažiau formalios; 

 Kapitalo ir pridėtiniai kaštai tapo dominuojantys įmonėse; 

 Tradicinės kaštų sistemos nepateikia pakankamai nefinansinės informacijos; 

 Kaštų sistemos turi skatinti tobulėjimą.  

Vienas iš planavimo įrankių įmonėse yra Master biudžetai. Taikant šį metodą  įmonės padaliniai ar funkcijos 

sudaro atskiras metines ir vidutinės trukmės prognozes ir biudžetus (Morden, 1984). Vėliau šie biudžetai yra 

sujungiami į bendrą įmonės Master biudžetą. Šis sujungimas vyksta įmonės centre, kuris įvertina ar atskirų padalinių 

sudaryti biudžetai yra tinkami bendram įmonės planavimui atlikti. Master biudžeto sudarymas vyksta dvejomis 

pakopomis (Morden, 1984). Pirmoje pakopoje yra sudaromi įmonės padalinių veiklos biudžetai, atsižvelgiant į 

kintamuosius, kurie daro įtaką planuojamam rezultatui tose padaliniuose. Antroje pakopoje esantis įmonės centras 

surenka ir sujungia atskirų padalinių biudžetus į vieną, naudodamasis finansinės politikos gairėmis: 

 Nustato ką atskiri padaliniai turi pasiekti. 

 Patvirtina kriterijus, pagal kuriuos būtų paskirstomi turimi finansiniai ištekliai.  

Yra išskiriami du pagrindiniai planavimo naudojant Master biudžetus privalumai (Morden, 1984).  Pirmiausia 

toks planavimas leidžia įmonei planuojamus biudžetus paremti sprendimais, kurie buvo priimti atsižvelgiant į 

vyraujančią situaciją.  Tai labai naudinga esant kritiškoms situacijoms šalyje, tokioms kaip ekonominė recesija. 

Antras privalumas yra tai, kad taikant Master biudžetus  įmonėse, kuriose padaliniai yra dirbantys autonomiškai, 

valdymo apskaitos procedūros jų viduje yra labiau išsivysčiusios. Šitoks apskaitos vykdymas atskiruose padaliniuose 

turi didelės įtakos finansų centralizavimo procese. Taip įmonės padaliniai yra išlaisvinami nuo finansų tvarkymo 

susijusio su bendru įmonės valdymu, todėl gali pateikti detalesnės informacijos apie veiklą vykstančią jų viduje.  

Įmonės centras, kuriame yra sudaromas Master biudžetas, turi užtikrinti, kad šis biudžetas sutampa su įmonės 

veiklos tikslu. Dėl šios priežasties vyraujanti apskaitos sistema turi parodyti kiek atskiro padalinio padarytas 

sprendimas lemia įmonės bendrą veiklos rezultatą (Morden, 1984).  

Master biudžetas taip pat yra apibūdinamas kaip visų įmonės biudžetų suvestinė (El-Ebaishi, Karbhari ir  

Naser, 2003). Kaip teigia autoriai Master biudžetas yra sudarytas iš pelno (nuostolių) ataskaitos, biudžeto ir pinigų 

srautų ataskaitos. Taigi šis biudžetas išreiškia įmonės ateities planus kiekybiniais dydžiais ir apima įmonės planų 

sudarymą, jų įgyvendinimą bei kontrolę. El-Ebaishi, Karbhari ir  Naser (2003) atliko Saudo Arabijos vidutinių ir 

didelių gamybinių įmonių analizę, norėdami išsiaiškinti kokios valdymo apskaitos technikos šiose įmonėse yra 

naudojamos. Kaip parodė tyrimas net 74 proc. iš 119 apklaustų įmonių naudoja Master biudžetus savo veikloje. Iš jų 

68 (76,4 proc.) teigė, kad Master biudžetus rengia kasmet.  Nors  86 (88,9 proc.) apklaustų įmonių manė,  kad Master 

biudžeto rengimas yra labai svarbus arba svarbus jų įmonei, tačiau 31 (25,6 proc.) iš šių įmonių teigė, kad Master 

biudžetas nebuvo sudarytas jų įmonėse. Autorių atliktas tyrimas parodė, kad Master biudžetas yra ketvirtas pagal 

populiarumą valdymo apskaitos įrankis Saudo Arabijos gamybinėse įmonėse, kuris ateityje turėtų tik didėti, nes net 

101 (87,8 proc.) respondentų atsakė, kad ketina naudoti Master biudžetą ateityje. 

Pietų Afrikoje buvo atliktas 4 įmonių valdymo apskaitos pokyčių tyrimas, kuris parodė, kad planavimui visos 

įmonės naudoja Master biudžetus (Waweru, Hoque ir Uliana, 2004). Skyrėsi tik periodas, kuriam šis biudžetas buvo 

sudaromas. Trys iš tirtų firmų naudoja lankstųjį biudžetą, kuris laikotarpio bėgyje yra tikslinamas, tuo tarpu viena 

įmonė sudaro fiksuotą biudžetą, kuris remiasi praėjusių metų duomenimis. 

Indijoje buvo apklaustos  579 įmonės, iš kurių 500 privataus sektoriaus. Tyrimo rezultatai parodė, kad 

biudžeto kontrolės instrumentas Master biudžetas yra plačiai paplitęs šalyje (Anand, 2005). Net 88,7 proc. 

respondentų savo veikloje ruošia Master biudžetus.  Populiariausias Master biudžeto rengimo tikslas Indijos 

įmonėse, kurį įvardijo 39,6 proc. respondentų buvo pelno prieš apmokestinimą didinimas (Anand, 2005). Kiti 

paminėti biudžeto sudarymo tikslai buvo produkcijos gamybos kaštų mažinimas, veiklos pelno ir pardavimo pajamų 

didinimas. Investicijų grąžos ir pardavimo pajamų didinimas buvo pats svarbiausias Master biudžeto rengimo tikslas 

ir JAV bei Japonijoje (Asada ir kt., 1989; Blayney ir  Yokoyama, 1991; Chenhall ir Langfield-Smith, 1998). 

Master biudžetai gali būti naudojami ne tik anksčiau paminėtais tikslais. Atliktas tyrimas Kroatijoje parodė, 

kad šie biudžetai yra naudojami kapitalo kaštų ir pinigų srautų apskaičiavimui (Deli ir Orsag, 2007). Tokiam tikslui 
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Master  biudžetus naudoja 6 proc. apklaustų firmų, tuo tarpu 4 proc. apklaustųjų planuojant pinigų srautus Master 

biudžetą derina su pardavimo prognozėmis.  

Iš kitos pusės, remiantis Olandijos akcijų biržoje listinguojamų įmonių tyrimo rezultatais, nustatyta, jog 39 

proc. respondentų (17 įmonių iš 44) biudžetus naudoja tik daliai įmonės procesų planuoti ir kontroliuoti (De With ir 

Dijkman, 2008). Taip pat remiantis Libby ir Lindsey (2010) atliktu tyrimu Šiaurės Amerikoje, galima teigti 21 proc. 

respondentų teigė, kad jie nenaudoja biudžetų kaip kontrolės procesus užtikrinančio įrankio.  

Taip pat svarbu pabrėžti, jog paskutinįjį dešimtmetį ypač sparti gamybos, informacinių ir komunikacijos 

technologijų pažanga, skatinama laisvos rinkos ideologijos, ekonomikos globalizacijos, formuoja progresyviai 

neramią verslo aplinką. Tai rodo, jog keičiantis ir sudėtingėjant verslo aplinkai, stiprėjant konkurencijai ir veikiant 

nuolatiniams pokyčiams biudžetai yra rečiau taikomi ir pasitelkiami kaip efektyvi planavimo priemonė. Tai galėtų 

būti paaiškinti biudžetų sudarymo procedūros biurokratiškumu, standartizavimu ir nelankstumu bei sudėtingu 

naudingos informacijos užtikrinimu, remiantis tuo, kad biudžetai atliekami planuojant ir numatant tam tikras 

tendencijas, įžvelgiant galimus pokyčius. Tai leidžia patvirtinti ir Ekholm ir Wallin (2011) Švedijos didelėse 

gamybinėse įmonėse atlikto tyrimo rezultatai, kurie parodė, jog egzistuoja statistiškai patikima neigiama koreliacija 

tarp  aplinkos neapibrėžtumo ir biudžetų teikiamos naudos įmonėms. Iš kitos pusės, Burns ir Stalker (1961) atlikdami 

neapibrėžtumų teorija (angl. Contingency Theory) paremtus pirmuosius tyrimus teigė, jog mechanistinės įmonės 

geriausiai įsitvirtina stabilioje verslo aplinkoje, tuo tarpu organiškos įmonės geriausius rezultatus pasiekia 

neapibrėžtoje aplinkoje. 

Taigi apibendrinant galima teigti, jog staigūs ir neprognozuojami pokyčiai, dažnėjantys ekonomikos ciklai, 

virtualaus pasaulio kūrimasis, auganti įvairovė, aukštas kompleksiškumo lygis ir stiprėjantys konkurenciniai ryšiai, 

verslo įmonės turi nuolat adaptuotis bei sugebėti greitai ir lanksčiai reaguoti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Tai 

lemia ir taikomų instrumentų bei priemonių pasirinkimą. Tai leidžia pagrįsti ir vieno iš valdymo apskaitos planavimo 

instrumentų Master biudžetų taikymo pokyčiai.  

Remiantis atliktos analizės rezultatais galima teigti, jog Master biudžetai yra naudojami įmonėse kaip praktinė 

planavimo ir ateities veiksmų prognozavimo priemonė. Taip pat galima teigti, jog mokslininkai teoretikai taip pat 

atlieka tyrimus ir analizuoja biudžetų taikymo tendencijas. Apibendrinant galima teigti, jog Master biudžetų taikymo 

tendencijos ir kryptys priklauso nuo verslo aplinkos, kurioje veikia įmonė.  

 

Išvados 

 

Pokyčiai valdymo apskaitoje ir valdymo apskaitininko darbe daugiausia buvo nulemti tobulėjančios 

technologijos, kuriamos vertės klientui svarbos didėjimo, dėl kurios tradicinės apskaitos teikiamos informacijos 

įmonei nebepakako. Taip atsitiko, nes tradicinės apskaitos sistemos neteikia pakankamai nefinansinės informacijos.  

Vienas iš galimų įmonės planavimo metodų yra Master biudžetai. Šie biudžetai susideda iš pelno (nuostolių) 

ataskaitos, biudžeto ir pinigų srautų ataskaitos. Taikant master biudžetus įmonės gali priimti sprendimus paremtus 

vyraujančia situacija. Taip pat šis metodas leidžia įmonės padaliniams pateikti detalesnę informaciją apie veiklą jų 

viduje, kadangi nėra apkrauti bendru įmonės valdymu.  

Apžvelgus 2003-2007 metais skirtingose šalyse atliktus tyrimus, matyti, kad besivystančiose šalyse keičiantis 

valdymo apskaitos tikslams Master biudžetai yra intensyviai naudojami. Tačiau galima pastebėti besikeičiančius 

Master biudžetų sudarymo tikslus. Indijoje gamybinės įmonės 2003 metais Master biudžetus taikė vykdant įmonės 

planavimo, planų įgyvendinimo ir  kontrolės funkcijas. Planavimui atlikti Master biudžetai 2004 metais buvo 

naudojami ir Pietų Afrikos įmonėse. Tuo tarpu iš 2005 metų atlikto tyrimo Indijoje matyti, kad šis biudžetas pradėtas 

naudoti ir pelno prieš apmokestinimą didinimo tikslais. 2007 metais Master biudžetų taikymas Kroatijos įmonėse 

įgavo dar vieną tikslą – kapitalo kaštų ir pinigų srautų apskaičiavimui. Taigi matyti, kad Master biudžeto taikymas 

įmonėse yra lankstus ir gali būti pritaikytas prie naujų valdymo apskaitos tikslų tokių kaip kuriamos vertės klientui 

didinimo.  
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Tuo tarpu išanalizavus tyrimus atliktus išsivysčiusiose pasaulio šalyse matyti, kad Master biudžetų 

naudojimas yra mažėjantis dėl didėjančio verslo aplinkos neapibrėžtumo ir yra ieškoma efektyvesnių planavimo 

priemonių.  
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Summary 

APPLICATION TRENDS AND DIRECTIONS OF MASTER BUDGETS 

Constantly changing business environment  determined  management accounting to develop. Progress in management 

accounting was mainly determined by technological improvements and  companies orientation to benefit to their consumers. 

Therefore the companies began to use the new managerial accounting  techniques such as master budget. 

Master budget is one of  the tools to implement planning in a company. This budget consists of three main parts:  profit 

(loss) statement,  budget and  statement of cash flows. Master budget usage provides two advantages such as:  allows decision 

making according to  prevailing situation, helps to centralize companies finances. 
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A studies review of different countries in 2003-2007 revealed that Master budgets are extensively used despite the fact 

that management accounting purposes have changed. This shows that the application of the master budget in companies are 

flexible and can be adapted to the new management accounting purposes such as creating customer value enhancement. 

Meanwhile, the analysis of the research carried out in developed countries shows that the use of Master budgets are 

decreasing due to rising uncertainty of the business environment.  

Mokslinio darbo vadovė: Lekt. dr. Lina Klovienė (Kauno technologijos universitetas) 
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KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ VERTINIMAS DARNAUS 

VYSTYMOSI KONTEKSTE  

 

Greta Kepalaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Įvadas 

 

Darnaus vystymosi politikos esmė yra suteikti visuomenei galimybę patenkinti savo poreikius, nemažinant 

ateities kartos galimybių savo poreikius tenkinti ateityje. Vykdant ir įgyvendinant darnaus vystymosi politiką 

atsižvelgiama į tris pagrindines dimensijas: ekonominę ir socialinę plėtrą bei aplinkosaugą. Vienas iš svarbiausių 

darnaus vystymosi klausimų yra žmonių gerovė bendruomenėse, kaimuose ir miestuose. Mokslininkai siūlo teikti 

pirmenybę kaimo vietovių darnaus vystymosi vertinimui, kadangi kaimo vietovėse vyrauja daug didesnės socialinės 

bei ekonominės problemos. Prie šių problemų sprendimo N. Sculekorf (2012), A. Aleksandravičiaus, J. Žukovskio 

(2011) teigimu didele dalimi prisideda ir kaimo bendruomenių vykdoma veikla. Siekiant efektyvesnės bendruomenių 

veiklos, darnaus vystymosi kontekste, reikia sukurti projektų vertinimo metodiką, kuria remiantis, būtų galima 

įvertinti projektų įtaką darniam vystymuisi ir priimti sprendimus padėsiančius kaimo bendruomenėms siekti darnaus 

vystymosi tikslų. Vieningos vertinimo metodikos nėra, kadangi kiekvienas vertinimo objektas – savitas, unikalus. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus projektų vertinimo metodus ir darnaus vystymosi vertinimui naudojamus 

rodiklius, parengti kaimo bendruomenių projektų vertinimo darnaus vystymosi kontekste metodiką. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) atlikti viešųjų investicijų projektų vertinimo metodų analizę; 

2) identifikuoti pagrindinius projektų vertinime taikomus darnaus vystymosi kriterijus; 

3) parengti kaimo bendruomenių projektų darnaus vystymosi kontekste vertinimo metodiką. 

Tyrimo objektas – kaimo bendruomenės projektų darnaus vystymosi kontekste vertinimas. 

Tyrimo metodai – mokslinių šaltinių analizė ir sintezė, loginis modeliavimas, palyginimas ir kt. 

 

Rezultatai 

 

Esminis veiksnys, didinantis investicinių projektų efektyvumą yra kokybiškas projekto vertinimas. 

Išanalizavus mokslinę literatūrą (Brzozowska, 2007; Baranauskienė, Maziliauskas , 2012; Oka, 2003; De Bruker, 

Macharis, Verbeke, 2013; Agnostopoulos, Petalas, 2011) pastebėta, kad vienas dažniausiai viešųjų investicijų 

projektų vertinime naudojamų metodų yra kaštų-naudos (angl. Cost Benefit Analysis) analizė. Šio metodo naudojimą 

vertinant investicinius projektus reglamentuoja ir Europos Sąjungos (ES), bei Lietuvos teisiniai dokumentai (Tarybos 

Reglamentas...., 2006; Lietuvos..., 2013). Minėtuose dokumentuose yra nurodyta, kad projektai, pretenduojantys 

gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų ar Sanglaudos fondo, turi būti įvertinti kaštų-naudos analizės metodu. 

Mokslinėje literatūroje (Brzozowska, 2007; Baranauskienė, 2013) kaštų-naudos analizės populiarumą 

analizuojant projektus lemia šios metodo savybės: lankstumas įtraukiant visų rūšių išlaidas, naudą; platus 

pritaikomumas ekonominėje analizėje; galimybė įvertinti projekto naudą visuomenei atsižvelgiant į projekto 

įgyvendinimo aspektus; vieningas metodinis pagrindas viešųjų projektų bei jų alternatyvų sąnaudų ir naudos 

kiekybiškas įvertinimas, palyginimas. 

Kaštų-naudos analizės metodo pagrindas yra finansinė ir ekonominė analizė, kuri grindžiama finansinės 

(ekonominės) grynosios dabartinės vertės ir finansinės (ekonominės) vidinės grąžos normos rodikliais. Remiantis 

šiais rodikliais daroma išvada apie projekto efektyvumą, siekiant nusistatytų tikslų. Vertinant viešųjų investicijų 

projektus, atliekama kiekvieno projekto alternatyvų kaštų-naudos analizė, visi vertinami rodikliai yra išreiškiami 

pinigine išraiška, kaip to reikalauja metodas. Tačiau dažnai viešosios investicijos yra skiriamos tiems projektams, 

kurių pagrindinis tikslas yra socialinė nauda. Projektų teikiamą socialinę naudą sunku išreikšti pinigine išraiška, 
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todėl dažnai tam tikros institucijos ignoruoja projektų finansinį-ekonominį vertinimą ir projektą priima 

motyvuodamos, kad projekto tikslai atspindi tam tikros politikos ar regiono strategiją.  

Siekiant, kad projektai būtų kokybiškai įvertinami atsižvelgiant į finansinę, ekonominę bei socialinę naudą, 

svarbu naudoti metodus, kurie įvertintų kiekybinius ir kokybinius rodiklius. Gebėjimas analizuoti kokybinius ir 

kiekybinius rodiklius labai svarbus atliekant projektų vertinimą darnaus vystymosi kontekste, kadangi analizės metu 

neišvengiamai yra susiduriama su rodikliais, neišmatuojamais pinigais. Analizuojant projekto efektyvumą darnaus 

vystymosi kontekste svarbu atrinkti kriterijus, kurie atspindėtų ekonominę ir socialinę plėtrą bei aplinkosauginius 

aspektus.  

Pinigine išraiška sudėtingiausia įvertinti ir išmatuoti socialinius ir aplinkosauginius rodiklius, kadangi 

dažniausiai šie rodikliai išreiškiami kokybiniais parametrais. Pvz., aplinkos užterštumo mažinimas yra įvertinamas 

surinktų atliekų kiekiu, išvalytomis vandens teritorijomis. Vienas sudėtingiausių klausimų nagrinėjant ir vertinant 

projektus yra socialinės naudos įvertinimas – t.y., kaip įvertinti pagerėjusias gyvenimo sąlygas, ar padidėjusį žmonių 

tarpusavio bendravimą.  

Kaštų-naudos analizės metodas naudingas siekiant įvertinti projekto naudą ir efektyvumą visuomenei, 

kiekybiškai palyginant ir įvertinant visų nagrinėjamų alternatyvų sąnaudas ir naudą. Todėl vertinant projekto 

efektyvumą darnaus vystymosi kontekste, kokybinių rodiklių analizei tikslinga taikyti kitą metodą. Mokslinėje 

literatūroje (De Bruker, Macharis, Verbeke, 2013; Akadiri, Olomolaiye, Chinyio, 2013; Keršulienė, Zavadskas, 

Turskis 2010) kokybiniai rodikliai dažnai analizuojami pasitelkiant daugiakriterinio vertinimo metodus. 

Projekto vertinimas daugiakriteriniu metodu – tai vertinimas atliekamas įvertinant įvairių kriterijų, rodiklių 

reikšmes. Kadangi darnaus vystymosi vertinimas grindžiamas trimis aspektais, šiam vertinimui pasitelkiami 

daugiakriteriniai vertinimo metodai. Dažniausiai viešųjų investicijų projektų vertinimui taikomi šie daugiakriterinio 

vertinimo metodai: ELECTRE; PROMETHEE; AHP; TOPSIS; COPRA; VIKOR; MOORA; SWARA, ANP ir kt. 

Vieno konkretaus metodo, kuris tiktų visiems nagrinėjamiems objektams, kol kas nėra sukurta, todėl renkantis 

vertinimui metodą, mokslinėje literatūroje rekomenduojama atkreipti dėmesį į metodo pagalba gautų rezultatų 

patikimumo galimybę; galimą didžiausią nagrinėjamų alternatyvų, rodiklių skaičių (Akadiri, Olomolaiye, Chinyio, 

2013).  

Išanalizavus mokslinę literatūrą (Anagnostopoulos, Petalas, 2011; Joumard, Nicolas, 2010; Akadiri, 

Olomolaiye, Chinyio, 2013; Solfani, Zavadskas, 2013), galima teigti, kad analizuojant viešųjų investicijų projektą 

darnaus vystymosi kontekste daugiakriteriniais vertinimo metodais dažniausiai taikomi: AHP (analitinis hierarchijos 

procesas), SWARA (rodiklių svorio santykinių dydžių analizės metodas) ir COPRA (kompleksinio santykinio 

įvertinimo metodas). Kiekvienas metodas turi pranašumų ir trūkumų, kurie apibendrinti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Daugiakriterinio vertinimo metodų privalumai ir trūkumai  

(sudaryta autorės pagal Shen, Muduli, Barve, 2013; Akadiri, Olomolaiye, Chinyio, 2013) 

 
Metodas  Privalumai Trūkumai 

AHP Vertina kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Aiškūs kriterijų 

reikšmingumai. Įvertinami objektyvūs ir subjektyvūs sprendimai 
dėl kriterijų paskirstymo pagal hierarchinius lygius. 

Reikalingas ekspertas, kad po vertintojų sprendimų priimtų 

galutinį sprendimą. Esant dideliam kriterijų skaičiui 
sprendimas ilgas ir sudėtingas. 

SWARA Paprastumas, objektyvus ekspertinis vertinimas. Koordinuoja ir 

renka ekspertų duomenis. 

Įvertina tik kriterijus, bet ne alternatyvas.Vertinami 

kiekybiniai rodikliai. 

COPRA Lengvai pritaikomas, suprantamas. Skaičiavimų rezultatai lengvai 

atvaizduojami ir interpretuojami. 

Vertinami kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai (dažniau 

kiekybiniai). Sunku išvengti matavimo klaidų.  

 

Išanalizavus daugiakriterinio vertinimo metodų privalumus ir trūkumus, nustatyta, kad bendruomenės 

projekto kokybiniams rodikliams vertinti tinkamiausias AHP metodas. Mokslininkai (Akadiri, Olomolaiye, Chinyio, 

2013; Shen, Muduli, Barve, 2013; Anagnostopoulos, Petalas, 2011) dažnai šį metodą taiko kokybinių rodiklių 

analizei projektų vertinime. Analitinio hierarchijos proceso metodo pranašumą įtakoja jo gebėjimas įvertinti ekspertų 

ir projekto suinteresuotųjų asmenų sprendimus, atrenkant kriterijus pagal hierarchinius lygius; geresnis 

pritaikomumas kokybinių rodiklių vertinimui. AHP metodas dažniausiai taikomas vertinant drėkinimo, statybos, 
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transporto, atsinaujinančios energijos bei miškininkystės projektus. Kaimo bendruomenių projektų visapusiškam 

vertinimui atlikti siūloma pirmą kartą integruotai pritaikyti kaštų-naudos analizės ir AHP metodus: 

- kaštų-naudos analizės metodą kiekybinių rodiklių analizei; 

- AHP metodą kokybinių kriterijų vertinimui.  

Prieš sudarant vertinimo metodiką būtina atrinkti kriterijus, kuriais remiantis bus vertinamas projektas 

darnaus vystymosi kontekste. Darnaus vystymosi vertinimas dažniausiai atliekamas trimis pjūviais: įvertinant 

projekto įtaką ekonominei, socialinei plėtrai, bei jos indėlį į gamtos apsaugą ir natūralių išteklių išsaugojimą. 

Išanalizavus mokslinę literatūrą (Anagnostopoulos, Petalas, 2011; Solfani, Zavadskas, 2013), galima teigti, kad 

dažniausiai projektų vertinime taikomi darnaus vystymosi kriterijai suskirstyti pagal rūšis (1 pav). 

 

2 pav. Projektų vertinimui darnaus vystymosi kontekste dažniausiai naudojami kriterijai (sudaryta autorės 

remiantis Anagnostopoulos, Petalas, 2011; Solfani, Zavadskas, 2013) 

 

Remiantis A. Aleksandravičiaus, J. Žukovskio (2011) teigimu, kad kaimo bendruomenės yra nevyriausybinės 

organizacijos, kurių pagrindinis tikslas yra socialinės gerovės didinimas, projekto vertinime pagrindinį dėmesį 

sutelktas į socialinius kriterijus. Kaimo bendruomenė maža organizacija su ribotais ištekliais, jų parengti projektai 

dažniausiai nedidelės vertės. Vertinant projektų efektyvumą darnaus vystymosi kontekste, būtina atsižvelgti, į realias 

bendruomenės galimybes prisidėti prie darnaus vystymosi politikos. Kadangi dažniausiai kaimo bendruomenių 

projektai nukreipti į vieną siaurą sritį ir yra nedidelės vertės, projektų vertinimui galima atrinkti keletą darnaus 

vystymosi kriterijų, kuriais remiantis atliekamas objektyvus vertinimas.  

Dažniausiai kaimo bendruomenių siekis yra geresnės gyvenimo sąlygos. Gyvenimo sąlygų kokybę įtakoja 

vykdomi veiksmai: atliekamas kelių remontas, gatvių apšvietimas, nuotekų valymo sistemos įrengimas, skalbyklos ir 

prausimosi paslaugų teikimas. Bendruomenės centro pastangomis mažinamas vietovės užterštumas: organizuojamos 

šiukšlių, atliekų rinkimo akcijos, parkų ir skverų sutvarkymai, vandens valymo įrenginių pastatymas, vandens 

kokybės tikrinimo paslaugos, konteinerių kaimo vietovėje suorganizavimas. Visi šie darbai grąžina kaimo vietovę ir 

daro ją patrauklesnę ne tik vietos gyventojams, bet ir vietovės svečiams. neretai bendruomenės užsiima ir 

organizacine veikla, rengia šventes, kurių metu gaunamos pajamos, teikia nuomos paslaugos, taip sukurdamos 

pridėtinę vertę. 

Kiekvienam projektui ir jo objektui analizuojami kriterijai turi būti atrenkami pagal jo specifiką, individualiai. 

Remiantis kaimo bendruomenių veiklos specifika, tikslais, mokslininkų (Aleksandravičius ir kt., 2004; 

Aleksandravičius, Žukovskis, 2011) atliktais tyrimais, kaimo bendruomenės projekto, kurio objektas bendruomenės 

centro įkūrimas, įtaką darniam vystymuisi siūloma analizuoti ir vertinti remiantis šiais kriterijais: projekto 

(alternatyvos) sukuriama pridėtine verte; aplinkos ir vandens užterštumo mažinimu; bendruomenės gyventojų 

aktyvinimu; gebėjimų ugdymu; gyvenimo kokybės gerinimu. 

Kaimo bendruomenių projektų, susijusių su bendruomenės centro įkūrimu, vertinimui darnaus vystymosi 

kontekstu sukurta metodika remiantis kaštų-naudos, AHP metodų principais. (2 pav.).  

 

Darnaus vystymosi kriterijai 

Ekonominiai: 

užimtumo didinimas;  

projekto sukuriama pridėtinė vertė; 

regiono ekonominės situacijos gerinimas; 

kaimo namų ūkių pajamų didinimas. 

Socialiniai: 

gyvenimo kokybės gerinimas; 

bendruomenės gyventojų aktyvinimas; 

suinteresuotųjų šalių dalyvavimas; 

gebėjimų ugdymas; 

mobilumo didinimas; 

viešųjų paslaugų prieinamumo padidinimas. 

Aplinkosauginiai: 

išmetamų teršalų kiekio mažinimas; 

šiukšlių kiekio mažinimas; 

vandens telkinių užterštumo mažinimas; 

atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimas. 
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3 pav. Kaimo bendruomenių projektų darnaus vystymosi kontekste vertinimo metodika 

 (sudaryta autorės remiantis Anagnostopoulos, Petalas, 2011; Akadiri, Olomolaiye, Chinyio, 2013 ) 

 

Projektų vertinimas darnaus vystymosi kontekste svarbus siekiant projektų naudingumo tikslų. Sudaryta 

vertinimo metodika leis įvertinti socialinių projektų įtaką darniam vystymuisi, priimti sprendimus, dėl bendruomenės 

veiklų išplėtimo, pagerinimo siekiant darnaus vystymosi tikslų, padės identifikuojant problemines projektų 

įgyvendinimo sritis. 

 

Išvados 

 

1. Efektyviausias ir dažniausiai viešųjų investicijų projektų vertinime, analizuojant kiekybinius kriterijus 

taikomas kaštų-naudos analizės metodas. Šio metodo esminis trūkumas – nesugebėjimas įvertinti 

kokybinius rodiklius, todėl vertinant projektus kokybiniams rodikliams matuoti naudojami daugiakriterinio 

vertinimo metodai. Išanalizavus daugiakriterinių vertinimo metodų privalumus ir trūkumus, kaimo 

bendruomenių projektų vertinime darnaus vystymosi kontekste kokybiniams rodikliams įvertinti siūloma 

taikyti analitinio hierarchinio proceso (AHP) metodą, kuris dar nėra taikytas tokio konteksto tyrime, tačiau 

mokslininkų dažnai naudojamas analizuojant kokybinius rodiklius projektų darnaus vystymosi kontekste 

vertinime. Visapusiškam kaimo bendruomenių projektų vertinimui siūloma integruoti šiuos metodus: CBA 

ir AHP.  

2. Projektų vertinime darnaus vystymosi kontekste dažniausiai naudojami kriterijai, susiję su ekonomine bei 

socialine gerove ir aplinkosauginiais klausimais. Remiantis vertinamo projekto specifika, kaimo 

bendruomenių veiklos tikslais, projekto darnaus vystymosi kontekste vertinimui siūloma įvertinti projekto 

(alternatyvos) sukuriamą pridėtinę vertę; aplinkos ir vandens užterštumo mažinimą; socialinę plėtrą 

atspindinčius kriterijus susijusius su bendruomenės gyventojų aktyvinimu; gebėjimų ugdymu; gyvenimo 

kokybės gerinimu. 

3. Sudaryta kaimo bendruomenių projektų vertinimo metodika leidžia nustatyti konkretaus projekto įtaką 

darniam vystymuisi, numatyti tobulintinas sritis bei priimti sprendimus, pagerinančius darnų vystymąsi 

kaimo vietovėje, regione. 

 

 

 

Analizuotinų kriterijų identifikavimas 

Kiekybinių rodiklių įvertinimas CBA metodu 

(projekto pridėtinė vertė)  

Kokybinių rodiklių įvertinimas AHP metodu 

(aplinkosauginiai ir socialiniai rodikliai) 

Gautų įvertinimų normalizavimas ir lyginimas 

Rezultatas: alternatyvos labiausiai prisidėjusios prie darnaus vystymosi įvardijimas 

1 alternatyva: projektas įgyvendinamas 2 alternatyva: projektas 

neįgyvendinamas 

3 alternatyva: projektas įgyvendinamas 

su minimaliais pakeitimais 

Išvados ir priimami 

sprendimai 

Kaimo bendruomenės projekto vertinimas 
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Summary 

 

Evaluation of Rural Community projects in the context of sustainable development 

 

United evaluation methodologies of the projects hasn‘t development yet, whereas everyone projects is the unique. In 

pursuance value each projects, in the context of sustainable development, it is needed to analyse qualitative and quantitative 
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indicators. For quantitative evaluation of the rural communities projects often used CBA method. Considering to the multicriteria 

methods advantages and disadvantages, for qualitative evaluation of projects it is recomended APH method. Rular community 

projects value performed evaluating this criterion: project (alternativies) created on added value; environmental pollution 

reduction; activation of residents; skills development; improved quality of life. 

 

 
Mokslinio darbo vadovė: doc.dr. Vida Čiulevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ĮMONĖS TIKROSIOS VERTĖS NUSTATYMO METODIKA 

DISKONTUOTŲ PINIGŲ SRAUTŲ METODU 

 

Jurgita Kurtinaitienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Įmonės vertinimas – tai veikla, kuri vykdoma įvairiose rinkos ekonomikos situacijose. Įmonės vertės 

nustatymo poreikis kyla sprendžiant su nuosavybe susijusius klausimus, turinčius svarbią ekonominę reikšmę 

įvairioms suinteresuotosioms šalims. Įmonių vertės nustatymas atliekamas dėl daugelio priežasčių: vykdant 

reorganizaciją, priimant investicinius sprendimus, identifikuojant ekonominės vertės kūrimo ar mažinimo šaltinius 

įmonėje, nustatant, kiek investuotas kapitalas uždirba bei kaip keičiasi įmonės vertė ir kt. 

Išanalizavus ir apibendrinus mokslinę literatūrą, pastebimas investuotojų, akcininkų, vadovų, kreditorių 

suinteresuotumas įmonės tikrosios vertės nustatymu, todėl jos nustatymui svarbu pasitelkti tinkamus metodus. 

Tinkamiausias iš jų, kaip įvardina daugelis autorių (Damodaran, 2012; Walton, 2013 ir kt.), yra diskontuotų pinigų 

srautų metodas. 

Siekiant apskaičiuoti akcinių bendrovių tikrąsias vertes, sudaroma tikrosios vertės nustatymo metodika pagal 

diskontuotų pinigų srautų metodą, išskaidant įmonės tikrosios vertės veiksnius į žemesnio lygio veiksnius ir 

pagrindžiant žemesnio lygio veiksnių pasirinkimą iš kitų alternatyvų. Susiduriama su įmonės tikrosios vertės 

veiksnių –  pinigų srautų ir kapitalo kainos nustatymo ir parinkimo problematika. 

Tyrimo tikslas – sudaryti įmonės tikrosios vertės nustatymo metodiką diskontuotų pinigų srautų metodu. 

Tyrimo uždaviniai – sudaryti įmonės tikrosios vertės nustatymo metodiką diskontuotų pinigų srautų metodu, 

išskaidant įmonės tikrosios vertės veiksnius į žemesnio lygio veiksnius. 

Tyrimo objektas – įmonės tikroji vertė. 

Tyrimo metodai – panaudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, 

grupavimas, palyginimas, finansinių ir statistinių rodiklių skaičiavimas, diskontavimas, prognozavimas. 

 

Rezultatai 

 

Diskontuotų pinigų srautų (toliau – DCF) metodas tapo labai populiarus dėl galimybės suderinti ilgalaikį 

vertės kūrimo tikslą bei apimti visus įmonės tikrajai vertei įtaką darančius veiksnius. Pasak L. Dagilienės (2008), tai 

vienas tinkamiausių finansinio vertinimo metodų, norint įgyvendinti vertinimo tikslus. DCF metodas yra paremtas 

moksliniais tyrimais, kaip akcijų rinkose yra nustatomos tikrosios įmonių vertės (Yao; Chen; Lin, 2005). DCF 

metodas remiasi prielaida, kad investuotojas nemokės už verslą didesnės sumos nei dabartinė pinigų srautų, kuriuos 

generuoja verslas, vertė (Dzikevičius, 2008). 

Anot A. Damodaran (2011), DCF metodo pagrindą sudaro būsimų pinigų srautų dabartinės vertės 

apskaičiavimas arba diskontavimas. Taikant šį metodą įmonės vertė yra lygi būsimojo pinigų srauto ir tęstinės vertės 

dabartinei vertei. 

A. Dzikevičius (2008) išskiria tokius diskontuotų pinigų srautų metodo pritaikymo etapus: vertinimo 

momento nustatymas; būsimų pinigų srautų prognozavimas; individualios diskonto normos įvertinimas; būsimų 

pinigų srautų diskontavimas; tikrosios įmonės vertės nustatymas. 

Pirmasis etapas. Pasirenkamas konkretus verslas, kurio įmonės ar akcijos tikrąją vertę norima apskaičiuoti ir 

nustatomas laikotarpis, kuriam prognozuojami pinigų srautai: 1, 5 ar 10 metų. Kuo įmonė perspektyvesnė, tuo 

laikotarpis turėtų būti ilgesnis. A. Damodaran (2011) pažymi, kad jei sudėtinga nustatyti prognozuojamą laikotarpį – 

imami 5 metai. 

Įmonės tikroji vertė investuotam kapitalui nustatoma taikant pirmąją formulę (Aleknevičienė, 2011; 

Damodaran, 2012; Fernandez, 2002). 
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kur: 

CV – įmonės vertė; 

FCF – laisvieji pinigų srautai; 

WACC – vidutinė svertinė kapitalo kaina; 

TV – tęstinė vertė. 

Įmonės tikroji vertė gaunama prie tikrosios vertės investuotam kapitalui pridėjus nepalūkaninius 

įsipareigojimus, t.y. skolas tiekėjams ir susikaupusius įsiskolinimus. 

Antrasis etapas – FCF nustatymas. Laisvieji pinigų srautai – tai suma, liekanti įmonės kreditoriams ir 

savininkams, įsigijus ilgalaikį turtą ir patenkinus papildomo apyvartinio kapitalo poreikį. Jie apskaičiuojami 

planuojamam laikotarpiui, o vėlesni pinigų srautai nustatomi naudojant tęstinę vertę (Aleknevičienė, 2011). 

FCF nustatymas grindžiamas įmonės veiklos prognozėmis ir prielaidomis. P. Fernandez (2002) siūlo tokį 

skaičiavimų eiliškumą: pardavimai, savikaina, veiklos ir nusidėvėjimo sąnaudos, apyvartinio kapitalo pokytis, 

investicijos į ilgalaikį turtą, FCF. FCF prognozei naudotina bent penkerių metų finansinių rezultatų analizė, 

nustatomos kitimo tendencijos ir tai lėmę veiksniai. Analizė gali būti atliekama pasitelkiant regresinę analizę, 

slenkamąjį vidurkį, eksponentinį išlyginimą, duomenų seką ir kt. Taikant vidurkio metodą, prognozei naudojamas 

paskutinis duomenų sekos skaičius. Eksponentinio išlyginimo metodas naudotinas, kai nauja prognozė grindžiama 

praėjusio laikotarpio prognoze. Prognozei naudojant duomenų sekos metodą yra atsižvelgiama į buvusių duomenų 

kitimo tendenciją. Regresinė analizė tinkamiausia, kai turimi istoriniai duomenys ir prognozuojamas ilgesnis 

laikotarpis. Dažniausiai FCF nustatyti naudojami regresinės analizės ir duomenų sekos metodai. 

FCF priklauso nuo veiklos pelno atskaičiavus pelno mokestį, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, 

papildomo apyvartinio kapitalo ir investicijų į ilgalaikį turtą. FCF prognozę tikslinga pradėti nuo pelno (nuostolių) 

ataskaitos straipsnių prognozės, tada prognozuoti balanso straipsnius ir apskaičiuoti FCF. 

Pradedant nuo pelno (nuostolių) ataskaitos prognozės, svarbiausias straipsnis yra pardavimai, nes nuo jų 

priklauso daugumos kitų straipsnių prognozavimas. Prognozuojant pardavimus dažniausiai atsižvelgiama į faktines 

pardavimo apimtis praėjusiais laikotarpiais (Damodaran, 2012; Fernandez, 2002; Galinienė, 2004). Žinant pardavimo 

prognozes, prognozuojami ir kiti straipsniai. Pardavimo savikaina priklauso nuo pardavimo apimčių pokyčių, todėl 

kintamoji savikainos dalis prognozuojama atsižvelgiant į pardavimo pajamų pokyčio procentinę dalį. Veiklos 

sąnaudos skirstomos į pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas. Pardavimo sąnaudos kinta proporcingai 

pardavimo pajamoms, bendrosios ir administracinės dažniausiai išlieka pastovios. 

Prognozuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas, priimama prielaida, kad jos priklauso nuo ilgalaikio 

materialiojo turto dydžio kitimo tendencijos. 

Sekantis etapas – balanso straipsnių prognozavimas. Įmonės, stengdamosi išlaikyti pardavimo apimčių 

didėjimo tendenciją, investuoja į papildomą trumpalaikį turtą. Dalis šio turto yra finansuojama skolomis tiekėjams ir 

susikaupusiu įsiskolinimu. Mokslinėje literatūroje (Fernandez, 2002; Damodaran, 2012) pažymima, kad 

trumpalaikiam turtui prognozuoti pasitelkiamas paprastas prognozavimo metodas, taikant procentinę dalį nuo 

pardavimo pajamų. 

Investicijos į ilgalaikį turtą apskaičiuojamos iš likutinės turto vertės laikotarpio pabaigoje atimant likutinę 

vertę laikotarpio pradžioje ir pridedant laikotarpio nusidėvėjimo sąnaudas (Vishwanath; Krishnamurti, 2009). Kitu 

atveju investicijos gali būti prognozuojamos pagal planuojamo įsigyti ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas arba 

procentinę dalį nuo pajamų (Galinienė, 2004). 

Įmonės trumpalaikiams įsipareigojimams prognozuoti taikomas tendencingas santykis tarp trumpalaikių 

įsipareigojimų ir trumpalaikio turto. Ilgalaikiai įsipareigojimai turi tendenciją mažėti, jeigu įmonė prognozuojamais 

metais nežada imti naujų paskolų ar finansinio lizingo. Grąžinant paskolas, ataskaitinių metų ilgalaikių 

įsipareigojimų dalis perkeliama į trumpalaikius įsipareigojimus. Gautos vyriausybės dotacijos ilgalaikiam turtui 

įsigyti taip pat tendencingai mažėja, nes parama amortizuojama proporcingai to turto nusidėvėjimui (Damodaran, 

2012). 
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V. Aleknevičienė (2011) teigia, kad investuotas kapitalas lygus turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, už 

kuriuos nemokamos palūkanos, skirtumui. Jis apskaičiuojamas sudedant paprastąją ir privilegijuotąją nuosavybę bei 

finansines skolas (paskolas, išperkamąją nuomą, obligacijas). 

Papildomas apyvartinis kapitalas yra trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, už kuriuos nemokamos 

palūkanos, skirtumas. V. Aleknevičienė (2011) teigia, kad finansinei prognozei galima taikyti paprastą tiesinės 

regresijos metodą, kai rodikliai prognozuojami proporcingai pardavimo pajamoms. 

Trečiasis įmonės tikrosios vertės nustatymo etapas yra diskonto normos apskaičiavimas. FCF, tenkančio 

įmonei, modelyje taikoma diskonto norma – vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. Weighted Average Cost of 

Capital, WACC). Kad WACC yra dominuojanti diskonto norma, atliekant DCF analizę, teigė ir R. F. Bruner, R. C. 

Higgins ir kt. (1998). 

Atlikti tyrimai (Massari ir kt., 2007) parodė, kad esant pastovioms sąlygoms, nesvarbu koks metodas bus 

pasirenkamas: WACC ar APV (angl. Adjusted Present Value, APV), abiem metodais gaunami tie patys rezultatai. 

Tai negalioja, jei įmonė yra auganti. Panašius rezultatus gavo ir P. Fernandez (2007), tyręs dešimt diskontuotais 

pinigų srautais grįstų metodų, ir priėjęs išvadą, kad visi duoda tuos pačius rezultatus. 

Tradicinė WACC formulė taikoma esant tobulos rinkos sąlygomis, kai įmonės skolos ir nuosavybės santykis 

nekinta, tačiau realiai skolintas kapitalas didėja didėjant finansinei skolai, o mažėja ją grąžinant arba didėjant įmonės 

vertei ateityje. WACC turi būti koreguojama, atsižvelgiant į besikeičiantį skolos ir įmonės vertės santykį laike. 

Mokslo studijoje (Aleknevičienė ir kt., 2013) pateikiama WACC formulė, kuri taikoma tada, kai kapitalo struktūra 

kasmet rebalansuojama iki tikslinės: 
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kur: 

r – nesvertinė nuosavo kapitalo kaina, 

L – tikslinė kapitalo struktūra, 

rd – palūkanų norma, 

T – pelno mokesčio tarifas. 

Nustatant r naudojami prognozuojami nerizikingas ir rinkos portfelio pelningumai, istoriniai rinkos portfelio ir 

įmonės pelningumų standartiniai nuokrypiai, pelno mokesčio tarifas ir vidutinė istorinė kapitalo struktūra. Tikslinė 

kapitalo struktūra (L) nustatoma pagal aritmetinį kapitalo struktūros vidurkį. Palūkanų norma – pagal įmonės 

galimybės gauti finansavimą iš banko arba pagal ilgalaikių paskolų vidutinę palūkanų normą, o jeigu naudojamos ir 

trumpalaikės – pagal svertinį palūkanų normų vidurkį (Aleknevičienė ir kt., 2013). 

A. F. Adams, G. E. Manners ir kt. (2004) nuomone, akcinėse bendrovėse, kurių akcijomis prekiaujama viešai, 

nuosavo kapitalo kaina gali būti nustatoma įvairiais metodais: ilgalaikio finansinio turto įkainojimo (angl. Capital 

Asset Pricing Model, CAPM), dividendų augimo (angl. Dividend Growth Method, DGM), nustatymo pagal 

obligacijų pelningumą. Praktikoje taikytini ir kiti metodai: arbitražo įkainojimo (angl. Arbitrage Pricing Models, 

APM), ilgalaikio nuosavo kapitalo pelningumo (angl. Return on Equity, ROE). 

Nuosavo kapitalo kainai nustatyti dažniausiai taikomas ilgalaikio finansinio turto įkainojimo modelis 

(Fernandez, 2002; Damodaran, 2012). Modifikuotu CAPM metodu (McConaughy, 2009; Pattitoni ir kt., 2012), 

kuriame sisteminė rizika pakeičiama bendra rizika, nustatoma uždarųjų akcinių bendrovių nuosavo kapitalo kaina, 

kadangi jų investicijos nėra diversifikuotos ir jie patiria tiek sisteminę, tiek nesisteminę riziką. 

FCF diskontuojami nesvertine įmonės nuosavo kapitalo kaina r, nes kapitalo struktūra rebalansuojama iki 

tikslinės. Nesvertinės įmonės nuosavo kapitalo kaina r atspindi tik verslo riziką ir yra mažesnė už svertinės įmonės 

nuosavo kapitalo kainą rj, atspindinčią verslo ir finansinę riziką. Tai įvertinus ir panaudojus D. R. Emery, J. D. 

Finnerty ir J. D. Stowe (2004) metodiką kartu su modifikuotu CAPM, nesvertinė nuosavo kapitalo kaina r 

išreiškiama tokia priklausomybe (Aleknevičienė ir kt., 2013): 
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kur:  

fr  – nerizikinga palūkanų norma, 

j  –  įmonės vertybinių popierių standartinis nuokrypis, 

m –  rinkos vertybinių popierių standartinis nuokrypis, 

mr  – rinkos vertybinių popierių portfelio pelningumas 

Nustatant nerizikingą palūkanų normą, svarbu teisingai pasirinkti vertybinių popierių išpirkimo terminą, kurio 

trumpiausias terminas 3 mėnesiai. Praktiškai pirmenybė teikiama 10 metų termino vyriausybės obligacijų 

pelningumui (Bruner ir kt., 1998; Collins ir kt., 2011). 

Nerizikinga palūkanų norma gali būti nustatoma ir lygi vyriausybės vertybinių popierių pajamingumui. 

Nerizikingas turtas neturi įsipareigojimų nevykdymų ir reinvestavimo rizikos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

obligacijų įsipareigojimų nevykdymas artimas nuliui, nes kredito reitingų agentūros Standard & Poor’s suteikti 

kredito reitingai analizuojamu laikotarpiu svyravo nuo BBB iki A, tačiau neišvengiama reinvestavimo rizika, nes 

obligacijos yra kuponinės, ir investuotojas turi reinvestuoti kupono palūkanas taip patirdamas reinvestavimo riziką. 

Rinkos vertybinių popierių portfelio pelningumas apskaičiuojamas pagal rinkos indeksą. Pasirinkimas kokią 

rinką rinktis – lokalią ar globalią – priklauso nuo globalios akcijų rinkos integracijos laipsnio (Bruner ir kt., 2008). 

Lietuvos akcinių bendrovių integracijos laipsnis yra aukštas, todėl skaičiavimams tikslinga taikyti regiono rinkos 

indeksą OMX Baltijos. 

Skaičiuojant įmonės akcijų pelningumo standartinį nuokrypį, pirmiausia apskaičiuojami įmonės rinkos kainos 

vidurkiai praėjusiu laikotarpiu – dažniausiai dešimties metų, teigia A. Damodaran (2012) ir P. Fernandez (2002). 

Tada skaičiuojami pelningumai ir standartiniai nuokrypiai. Veiksmai atliekami analogiškai naudojant Baltijos šalių 

rinkos vertybinių popierių reikšmes. 

Skolinto kapitalo kainą sudaro kreditorių pageidaujamas pelningumas, skolos administravimo ir kitos išlaidos, 

taip pat pelno mokestis. Svarbus skolintos kapitalo kainos elementas – palūkanų norma. Ją dažniausiai lemia bazinė 

palūkanų norma ir rizikos premija, nulemta įmonės kreditingumo, tačiau, vertinant ilgalaikėje perspektyvoje, labiau 

priimtina naudoti ilgalaikę vidutinę paskolos kainą. Esant daugiau nei vienai finansinei skolai, metinės palūkanų 

išlaidos dalijamos iš vidutinių metinių ilgalaikių ir trumpalaikių skolų (Aleknevičienė ir kt., 2013). 

Kitas skolinto kapitalo kainos veiksnys – pelno mokesčio tarifas. R. F. Bruner ir kt. (1998), atlikę mokslinius 

tyrinėjimus, pastebėjo, kad dažniausiai įmonėms vertinti naudojamas ribinis arba įstatymo nustatytas pelno mokestis. 

Skolinto kapitalo kainos apskaičiavimui taikoma formulė: 

iTrd  )1( ,      (4) 

kur: 

T – pelno mokesčio tarifas, 

i – metinė palūkanų norma. 

Metinė palūkanų norma, t.y. už kiek įmonė gali vidutiniškai pasiskolinti per metus, lygi vidutinei palūkanų 

normai už finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms (Damodaran, 2011). 

Kitas etapas – tęstinės įmonės vertės apskaičiavimas. Ji nustatoma, jei daroma prielaida, kad įmonė 

funkcionuos begaliniu laikotarpiu. L. C. Carroll ir A. Pirnes (2009) pateikė penkis metodus jai apskaičiuoti: 

buhalterinė ir likvidacinė vertė, daugiklių metodas, nulinio ir pastovaus augimo begaliniu laikotarpiu modeliai. 

Brandžioms ir augančioms įmonėms taikomas pastovaus augimo begaliniu laikotarpiu modelis, įvertinant tai, kad 

augimas reikalauja ilgalaikių investicijų ir papildomo apyvartinio kapitalo. Mokslininkai pasiūlė tęstinės vertės 

nustatymo formulę, atitinkančią augimo tempą ir ilgalaikių investicijų grąžos prielaidas (Aleknevičienė ir kt., 2013): 

gWACC

ROCE

g
TEBIT

TVt
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kur: 

EBIT – pelnas prieš palūkanas ir pelno mokestį, 

T – pelno mokesčio tarifas, 
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ROCE – investuoto kapitalo pelningumas. 

Paskutinysis etapas – pinigų srautų diskontavimas, įmonės tikrosios vertės apskaičiavimas. Pagal pirmąją 

formulę apskaičiuota vertė yra įmonės tikroji vertė investuotam kapitalui. Prie jos pridėjus nepalūkaninius 

įsipareigojimus (skolas tiekėjams ir susikaupusius įsiskolinimus) gaunama įmonės tikroji vertė. Siekiant nustatyti 

akcijos tikrąją vertę, iš įmonės tikrosios vertės investuotam kapitalui atimamos finansinės skolos, tuomet gauta 

nuosavybės tikroji vertė padalinama iš akcijų skaičiaus. 

Apibendrinant įmonės tikrosios vertės nustatymą diskontuotų pinigų srautų metodu, pažymėtina, kad 

pagrindiniai metodo etapai būtų šie: pinigų srautų vertės veiksnių skaidymas ir prognozavimas, diskonto normos 

veiksnių skaidymas ir prognozavimas ir diskonto normos nustatymas, pinigų srautų ir tęstinės vertės nustatymas bei 

diskontavimas, įmonės tikrosios vertės nustatymas. 

Praktikoje dažniausiai naudojami du ar trys įmonės vertės vertinimo metodai ir gauti rezultatai lyginami 

tarpusavyje. Įmonės vertinimo proceso pabaigoje gaunamos 2 – 3 tikrosios vertės, kurios rodo tikėtiną įmonės 

tikrosios vertės diapazoną. Konkretus tikrosios vertės dydis paprastai nenurodomas. Viena konkreti įmonės tikroji 

vertė negali būti, nes vertinimas susijęs su daugybe prielaidų. 

 

Išvados 

1. Diskontuotų pinigų srautų metodu sudarytoje įmonės tikrosios vertės nustatymo metodikoje svarbiausia 

nustatyti ir įvertinti vertės veiksnius. Pagrindiniai jų – laisvieji pinigų srautai ir diskonto norma. Pastarieji yra 

skaidomi į smulkesnius veiksnius. 

2. Laisvieji pinigų srautai prognozuojami taikant tokius metodus: pardavimo pajamų proporciją, regresinę 

analizę, slenkamąjį vidurkį, eksponentinį išlyginimą, duomenų seką ir kt. Regresinė analizė tinkama, kai turimi 

istoriniai duomenys ir prognozuojamas ilgesnis laikotarpis. Taikant vidurkio metodą, prognozei naudojamas 

paskutinis duomenų sekos skaičius. Eksponentinio išlyginimo metodas naudotinas, kai nauja prognozė grindžiama 

praėjusio laikotarpio prognoze. Prognozei naudojant duomenų sekos metodą yra atsižvelgiama į buvusių duomenų 

kitimo tendenciją. Dažniausiai laisviesiems pinigų srautams nustatyti naudojami regresinės analizės ir duomenų 

sekos metodai. 

3. Laisvojo pinigų srauto, tenkančio įmonei, modelyje taikoma diskonto norma – vidutinė svertinė kapitalo 

kaina (WACC). Klasikinė formulė taikoma esant tobulos konkurencijos sąlygoms. WACC koreguojama, 

atsižvelgiant į besikeičiantį skolos ir įmonės vertės santykį laike, kadangi įmonės veikia netobulos konkurencijos 

sąlygomis, kai kapitalo struktūra kasmet rebalansuojama iki tikslinės. 

4. Įmonės tikrajai vertei nustatyti reikalinga diskonto norma, kurios vienas kintamųjų yra nuosavo kapitalo 

kaina. Ji nustatoma šiais metodais: ilgalaikio finansinio turto įkainojimo (CAPM), dividendų augimo (DGM), 

nustatymo pagal obligacijų pelningumą, arbitražo įkainojimo (APM), ilgalaikio nuosavo kapitalo pelningumo 

(ROE). Investuotojai į akcines bendroves yra diversifikavę savo investicijas taip, kad jie prisiima sisteminę riziką, 

todėl nuosavo kapitalo kaina dažniausiai grindžiama kapitalo rinkos teorija ir nustatoma pagal modifikuotą CAPM 

modelį. 

5. Modifikuotam CAPM taikytinos sąlygos: nerizikingas pelningumas lygus Vyriausybės vertybiniams 

popieriams su minimalia įsipareigojimų nevykdymo ir reinvestavimo rizika, išpirkimo terminas turėtų atitikti pinigų 

srautų terminą; rinkos vertybinių popierių portfelio pelningumas apskaičiuojamas pagal rinkos indeksą; sisteminei 

rizikai įvertinti naudotini istoriniai akcinės bendrovės akcijų ir rinkos portfelio pelningumų standartiniai nuokrypiai. 

Tikslinė kapitalo struktūra nustatoma pagal aritmetinį kapitalo struktūros vidurkį. Rekomenduojamas pelno 

mokesčio tarifas – ribinis arba įstatymo nustatytas pelno mokestis. 

6. Skolinto kapitalo kainą sudaro kreditorių pageidaujamas pelningumas, skolos administravimo ir kitos 

išlaidos, pelno mokestis. Palūkanų normą dažniausiai lemia bazinė palūkanų norma ir rizikos premija, tačiau labiau 

priimtina naudoti ilgalaikę vidutinę paskolos kainą, nes vertinimas apima ilgalaikę perspektyvą, kai esant daugiau nei 

vienai finansinei skolai, metinės palūkanų išlaidos dalijamos iš vidutinių metinių ilgalaikių ir trumpalaikių skolų. 

7. Nustatant tęstinę įmonės vertę, naudotini buhalterinės ir likvidacinės vertės, daugiklių metodai, nulinio ir 

pastovaus augimo begaliniu laikotarpiu modeliai. Brandžioms ir augančioms įmonėms taikomas pastovaus augimo 
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begaliniu laikotarpiu modelis, įvertinant tai, kad augimas reikalauja ilgalaikių investicijų ir papildomo apyvartinio 

kapitalo. 
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Summary 

 

Methodology of Company’s Fair Value Determination using Discounted Cash Flow Approach 

 

Company’s valuation – it is the work being carried out in various situations in a market economy. Company’s valuation 

stems from solving a number of property-related issues, with important economic implications for various stakeholders. 

Company’s valuation is carried out for a number of reasons: the reorganization of the company in making investment decisions, 

identifying economic value creation and the reduction of the sources of the company, to determine how much capital is invested 

and earns the changes in value of the company and others. After analyzing and summarizing the scientific literature, notable 

investors, shareholders, managers, creditors interest in the fair value determination, so its important to use the right techniques to 

determine it. The best use of them, as many name the author, is the discounted cash flow method. 

In order to calculate the fair value of the limited liability company, formed the fair value measurement methodology based 

on discounted cash flow method, by splitting the fair value of the company factors to the lower level and justifying lower-level 

factors choice from other alternatives. However, there is encountered with the company's fair value factors evaluation and 

selection problems, particularly FCF and cost of capital determination, which are analyzed and presented in this article. 
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MIŠKŲ URĖDIJŲ TRUMPALAIKIO TURTO IR APYVARTINIO 

KAPITALO VALDYMAS 

 

Rasma Lašaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Efektyvus trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymas didina įmonės pelningumą ir mažina su veikla 

susijusią riziką, dėka kurių yra nustatoma įmonės vertė, o netinkamas valdymas turi neigiamą įtaką įmonės veiklos 

tęstinumui. Grynasis apyvartinis kapitalas (trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų skirtumas) yra 

pagrindinis rodiklis, parodantis, kaip efektyviai įmonei sekasi naudoti lėšas veikloje, apibūdinantis įmonės finansinę 

būklę ir turintis didelę įtaką kitiems finansiniams rodikliams. Literatūros šaltinių analizė parodo kaip trumpalaikis 

turtas ir apyvartinis kapitalas yra skirstomas ir nagrinėjamas, autoriai didelį dėmesį skiria trumpalaikio turto ir 

apyvartinio kapitalo sampratai, sudėčiai, pateikia apyvartinio kapitalo apskaičiavimo būdus, santykinius rodiklius ir 

jų interpretacijas, tačiau nepateikia nuoseklios trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo analizės ir valymo 

metodikos. 

Miškų urėdijos, valdomos Generalinės miškų urėdijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, 

vykdo miškininkystės ir miško ruoša susijusių paslaugų veiklą: miškų atkūrimą, įveisimą, apsaugą, priežiūrą, 

kirtimą, prekybą mediena, miško resursų didinimą, socialinių ir ekonominių poreikių tenkinimą, taip pat tiesia ir 

prižiūri miško kelius, augina miško sodmenis, teikia paslaugas  privačių miškų savininkams. Miškų urėdijos yra 

ūkiskaitinės įmonės (pelno siekiančios), tačiau pelno siekimas nėra pagrindinis jų uždavinys. Trumpalaikio turto ir 

apyvartinio kapitalo valdymui šiose įmonėse neskiriama pakankamai dėmesio, nėra vieningo modelio, pagal kurį 

būtų valdomas VĮ miškų urėdijų trumpalaikis turtas ir apyvartinis kapitalas. Atlikus visų Lietuvos miškų urėdijų 

veiklos analizę nustatyta nemažai trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymo problemų, kurios plačiau 

aptariamos šiame straipsnyje. 

Tyrimo tikslas – sukurti  VĮ miškų urėdijų trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymo modelį. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibrėžti pagrindinius trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymo teorinius aspektus; 

2. Identifikuoti pagrindines trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymo problemas VĮ miškų urėdijose; 

3. Sukurti VĮ miškų urėdijų trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymo modelį. 

Tyrimo objektas – VĮ miškų urėdijų trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymas. 

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

analizė, sintezė, grafinis vaizdavimas, analitinis, sisteminis, apibendrinamasis metodas, kritinis vertinimas, 

aprašomasis tyrimas. 

 

Rezultatai 

 

Mokslinėje literatūroje dažniausiai naudojama apyvartinio kapitalo sąvoka, suprantama kaip skirtumas tarp 

trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, tačiau tokia šio rodiklio samprata yra vadinama grynuoju 

apyvartiniu kapitalu (Magpayo, 2011; Arshad, Gondal, 2013; Mandal, Mahavidyalaya and Burdwan, 2010; Sunday, 

2011; Joshi, Ghosh, 2012). Tiksliausiai apyvartinis kapitalas apibrėžiamas kaip trumpalaikio (apyvartinio) turto 

finansavimo šaltiniai, kurie gali būti tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai (Aleknevičienė, 2011). Mokslinėje literatūroje 

teigiama, kad efektyvus apyvartinio kapitalo valdymas susideda iš atsargų, gautinų sumų, mokėtinų sumų valdymo 

bei finansavimo, kuris gali būti išorinis ir vidinis (Qazi, 2011; Vural, Sökmen, Ēetenak, 2012; Bagchi, Khamrui, 

2012). 
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Trumpalaikis turtas yra suvartojamas per vieną veiklos ciklą, todėl jį planuojant ir kontroliuojant reikia siekti 

dviejų tikslų: pirmiausia, reikia minimizuoti laiką tarp pradinių investicijų į pirkėjų skolas, pagamintą produkciją, 

nebaigtą gamybą ir medžiagas bei žaliavas, ir antra – siekti kuo efektyvesnio trumpalaikio turto finansavimo, siekiant 

didesnio visų investicijų pelningumo tam, kad padidinti visų investicijų grąžą ir tuo pačiu įmonės vertę. 

Trumpalaikio turto valdymas siejamas su pirmuoju, o apyvartinio kapitalo – su antruoju tikslu. VĮ miškų urėdijų 

trumpalaikio turto sudedamosios dalys yra atsargos, pirkėjų įsiskolinimai ir pinigai bei jų ekvivalentai, o 

trumpalaikių įsipareigojimų – mokėtinos sumos tiekėjams ir kreditoriams, todėl jų valdymui turi būti skirtas 

didžiausias dėmesys. Taigi, trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo sąvokos apima grynojo apyvartinio kapitalo 

elementus (trumpalaikį turtą ir trumpalaikius įsipareigojimus, todėl gali būti naudojama apibendrinta sąvoka – 

apyvartinis kapitalas, o apyvartinio kapitalo valdymas apima tiek trumpalaikio turto, tiek trumpalaikių įsipareigojimų 

valdymą. 

Atlikta 42 VĮ miškų urėdijų veiklos analizė 2008 – 2012 metais ir nustatyta nemažai trumpalaikio turto bei 

apyvartinio kapitalo valdymo problemų. Trumpalaikio mokumo arba bendrojo padengimo koeficientas, 

skaičiuojamas kaip santykis tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų  VĮ miškų urėdijose svyruoja nuo 

4,03 (2008 m.) iki 6,54 (2009 m.), nors L. Giriūnas ir R. Valkauskas  (2011) teigia, kad jeigu įmonės trumpalaikio 

mokumo rodiklis viršija 2,5, vadinasi, įmonė dirba neefektyviai, įšaldo turimą turtą, laiko per daug atsargų. Skolos 

(įsiskolinimo) koeficientas, kuris neturi viršyti 0,4 – 0,6, VĮ miškų urėdijose siekia vos nuo 0,07 (2009 m.) iki 0,11 

(2008 m.). Laikomas pinigų ir jų ekvivalentų kiekis yra didelis (sudaro vidutiniškai 15 proc. viso turto). Pagrindinis 

trumpalaikio turto finansavimo šaltinis yra nuosavas kapitalas, beveik nesinaudojama skolintu kapitalu, todėl 

neišnaudojamos jo galimybės. Trumpalaikis turtas kelis kartus viršija trumpalaikius įsipareigojimus (vidutiniškai 5 

kartus). Pardavimai ir paslaugos turėtų didėti sparčiau negu apyvartinis kapitalas, tačiau priklausomybė dažniausiai 

yra priešinga. Be to, didėjant pardavimams atsargų kiekis dažniausiai mažėja ir atvirkščiai, kas parodo neefektyvų 

atsargų valdymą. Atsargų apyvartumo rodikliai yra blogi (didžiausias apyvartumas siekė 2,12 karto 2008 m., 

mažiausias – vos 1,37 2010 m.), taigi, atsargos naudojamos nepakankamai racionaliai. Tai parodo ir apyvartinio 

kapitalo manevringumo koeficientas. Vis didesnę apyvartinio kapitalo dalį sudaro atsargos: mažiausias rodiklis buvo 

2009 m. (0,57), didžiausias – 2012 m. (0,76), taigi, atsargų dalis apyvartiniame kapitale didėja, jos yra naudojamos 

nepakankamai racionaliai. Pinigų apytakos ciklas yra labai didelis ir turintis didėjimo tendenciją: 2008 m. siekė 191 

dieną, o 2012 m. – jau 217 dienų.  

Pagal V. Aleknevičienę (2011), Y. Aminu (2012), M. Malik, J. Waseem Ullah ir U. Kifayat (2012), P. M. 

Nzioki et al (2013), apyvartinio kapitalo valdymas neatsiejamas nuo rizikos ir pelningumo. Apyvartinio kapitalo 

valdymo problema – kaip suderinti pelningumą ir riziką, t. y. dirbti kuo efektyviau su kuo mažesniu apyvartiniu 

kapitalu. Miškų urėdijos, vykdydamos Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos nurodymus 

pasiekti tam tikrą pelningumo lygį turėtų koncentruotis ties tinkamo apyvartinio kapitalo dydžio, struktūros ir įmonės 

pelningumo lygio užtikrinimu. 

VĮ miškų urėdijų trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdyme naudojami ir finansiniai rodikliai: 

apyvartinio kapitalo apyvartumas, vienos apyvartos trukmė dienomis, apyvartų kiekis per metus, realizuotos 

produkcijos vertė vienam apyvartinio kapitalo piniginiam vienetui, trumpalaikio turto apyvartumas, bendrojo ir 

greitojo padengimo koeficientas, apyvartinio kapitalo koeficientas, apyvartinio kapitalo poreikis, atsargų 

apyvartumas, bendrasis pelningumas, apyvartinio kapitalo manevringumo koeficientas, gautinų sumų apyvartumas, 

mokėtinų sumų apyvartumas ir skolų tiekėjams apyvartumas, pinigų apyvartos ciklas. 

Miškų urėdijų apyvartinio kapitalo valdymas turi apimti ir pinigų ir jų ekvivalentų valdymą, o mokėtinų sumų 

valdymą reikėtų priskirti trumpalaikių finansavimo šaltinių valdymui. Apyvartinio kapitalo valdymo modelį VĮ 

miškų urėdijose apibendrintai galima suskirstyti į dvi dalis. Pirma, reikia nustatyti, ar įmonė yra pakankamai 

apsirūpinusi (suformavusi) apyvartinio kapitalo, t. y. atlikti apyvartinio kapitalo formavimo analizę. Antra, reikia 

atlikti racionalaus jo panaudojimo analizę. Miškų urėdijų apyvartinio kapitalo valdymo modelio schema pateikta 1 

pav. 

Šios dvi analizės (formavimo ir panaudojimo) yra glaudžiai susijusios. Jų esmė yra pinigų ir jų ekvivalentų, 

trumpalaikių finansavimo šaltinių ir apyvartumo analizė. Ši analizė atliekama išskaidant apyvartinį kapitalą į atskiras 
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dedamąsias: atsargas, gautinas sumas, pinigus ir jų ekvivalentus ir trumpalaikius finansavimo šaltinius. Šių dedamųjų 

valdymo analizė padeda sužinoti, į ką reikia atkreipti dėmesį ir pagerinti, kad būtų padidintas atsargų, gautinų sumų 

bei mokėtinų sumų apyvartumas bei pinigų ir jų ekvivalentų ir trumpalaikių finansavimo šaltinių valdymas. Šio 

modelio dėka apyvartinis kapitalas tiriamas kaip bendra sistema, kadangi abi analizės yra glaudžiai tarpusavyje 

susijusios (jei apyvartinis kapitalas bus suformuotas efektyviai, tai jis bus efektyviau ir panaudojamas ir priešingai – 

jeigu apyvartinį kapitalą įmonės panaudos racionaliai, bus mažiau sunkumų formuojant jį kitam periodui). 

 

 

 

Apyvartinio kapitalo formavimo analizė – tai trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų valdymo 

įvertinimas. Į apyvartinio kapitalo formavimo analizę įeina ir finansavimo šaltinių įvertinimas, bei pinigų ir jų 

ekvivalentų valdymo įvertinimas. Ji prasideda nuo įmonės tikslų formulavimo. Tai gali būti tam tikro pelningumo 

siekimas arba rizikos mažinimas. Tai susiję su apyvartinio kapitalo valdymo politikomis, apie kurias bus kalbama 

vėliau. VĮ miškų urėdijos vykdo Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos nurodymus, todėl jos privalo 

siekti nurodyto pelningumo. Tada seka informacijos rinkimas. Renkama praeities informacija susideda iš konkrečios 

miškų urėdijos ir jos konkurentų (kitų miškų urėdijų) praėjusių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkimo. Renkama 

dabarties informacija susideda iš konkrečios miškų urėdijos užimamos rinkos dalies, bei palyginimo su konkurentais 

užimamos rinkos dalies, taip pat gamybinių pajėgumų ir kitos informacijos bei jų palyginimo su konkurentais. 

Renkama ateities informacija susideda iš konkrečios miškų urėdijos pardavimų ir išlaidų prognozės bei šalies, 

regiono ir pramonės šakos ir ekonominės prognozės. Po to seka apyvartinio kapitalo dinamikos ir jo struktūros 

analizė, trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų analizė, apyvartinio kapitalo manevringumo analizė bei 

apyvartinio kapitalo poreikio analizė. Atlikus visas šias analizes, atliekama veiksnių, darančių įtaką apyvartiniam 

kapitalui, analizė. Į apyvartinio kapitalo formavimo analizę įeina ir finansavimo šaltinių įvertinimas, taip pat susijęs 

su  apyvartinio kapitalo valdymo politikomis, bei pinigų ir jų ekvivalentų valdymo įvertinimas. Miškų urėdijų 

apyvartinio kapitalo formavimo analizės (trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų valdymo įvertinimo) 

schema pavaizduota 2 paveiksle. 

Miškų urėdijų apyvartinio kapitalo valdymas 

Apyvartinio kapitalo formavimas ir panaudojimas 

Apyvartumas 

Atsargų valdymas Gautinų sumų valdymas Mokėtinų sumų valdymas 

Pinigų ir jų ekvivalentų 
valdymas 

Finansavimo šaltinių valdymas 

1 pav. Miškų urėdijų apyvartinio kapitalo valdymo modelio schema 
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Apyvartinio kapitalo panaudojimo analizė remiasi apyvartumo įvertinimu, t. y. kuo geresnis apyvartumas, tuo 

mažesnė kapitalo dalis yra įšaldyta apyvartiniame kapitale, dėl to atsiranda papildomų lėšų ilgalaikėms investicijoms. 

Apyvartumas matuojamas atsargų, mokėtinų sumų ir gautinų sumų apyvartumais, sudedant atsargų ir gautinų sumų 

ir atimant mokėtinų sumų apyvartumą. 

Galima teigti, jog vien apyvartinio kapitalo pagalba galima susikurti sąlygas, tiesiogiai nulemiančias įmonės 

pelningumo ir rizikos lygį. Tai gali būti pasiekiama remiantis trimis skirtingomis apyvartinio kapitalo valdymo 

politikomis (konservatyviąja, nuosaikiąja ir agresyviąja). Konservatyvus valdymas susijęs su mažu pelningumu ir 

žema rizika, o agresyvus – atvirkščiai. Miškų urėdijos laikosi konservatyviosios politikos. Tai parodo ir santykinai 

didelė trumpalaikio turto dalis ir santykinai maži trumpalaikiai įsipareigojimai, didelės pinigų ir jų ekvivalentų bei 

atsargų apimtys. Prieš pasirenkant apyvartinio kapitalo valdymo strategiją reikia nuspręsti, ar mažinti veiklos 

rizikingumą bei didinti likvidumą ar rizikuoti ir uždirbti didesnius pelnus. Nuosaiki politika yra agresyvios ir 

konservatyvios politikos junginys. Ši apyvartinio kapitalo valdymo politika būtų tinkamiausia VĮ miškų urėdijoms, 

kadangi jose visuomet yra pakankamas apyvartinio kapitalo kiekis, mažesnė rizika, o kartu ir mažesnis pelningumas, 

palaikomas aukštas mokumas bei likvidumas, todėl pernelyg nerizikuojant pelningumą būtų galima padidinti 

pasirinkus agresyvesnę apyvartinio kapitalo valdymo politiką. 

V. Aleknevičienės (2011) pasiūlytas EOQ (ekonomiškai pagrįsto užsakymo dydžio) modelis,  skirtas 

apskaičiuoti optimalų užsakomų atsargų kiekį, miškų urėdijų atveju būtų apibūdinamas kaip optimalus arba 

mažiausiai išlaidų reikalaujantis laikomų atsargų kiekis, kadangi visas reikiamas atsargas ir žaliavas bei medžiagas 

(mediena, sodinukai, antrinė bei šalutinė miško produkcija) gauna pati. Efektyviam atsargų valdymui miškų urėdijos 

gali naudoti ir nejudančių atsargų analizę. Šioms įmonėms taip pat svarbu subalansuoti gautinų ir mokėtinų sumų 

apyvartumą – lėšos iš klientų turėtų įplaukti tuomet, kai reikia atsiskaityti su tiekėjais. Gautinų sumų valdymui miškų 

urėdijos gali naudoti „blogų“ skolų, kredito suteikimo pagal grynąją dabartinę vertę (NPV) kriterijų, piniginių 

nuolaidų ir inkaso (skolų išieškojimo) analizes. Tinkamiausias būdas optimaliam piniginių lėšų poreikiui įmonėje 

apskaičiuoti yra Millerr-Orr modelis, kuris padeda nustatyti, kaip valdyti pinigų atsargas jei nėra galimybės 

prognozuoti kasdienes įplaukas ir išmokas. Miškų urėdijos, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 

nurodymu, laisvus piniginius išteklius gali investuoti tik į Vyriausybės vertybinius popierius (iždo vekselius ar 

obligacijas) ir nesiekiant didesnio pelningumo ir spekuliacinių tikslų.  Labai svarbu teisingai nustatyti optimalų 

apyvartinio kapitalo poreikį, nes per mažas apyvartinio kapitalo dydis iššauks finansinės būklės nestabilumą ir 

galimą gamybos procesų sutrikimą, o per didelis dydis sumažins įmonės galimybes investuoti laisvas lėšas. 

 

Miškų urėdijų apyvartinio kapitalo formavimo analizė (trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų 
valdymo įvertinimas) 

Tikslų formulavimas 

Informacijos rinkimas 

Apyvartinio kapitalo dinamikos analizė 

Apyvartinio kapitalo struktūros analizė 

Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų analizė 

Apyvartinio kapitalo manevringumo analizė 

Apyvartinio kapitalo poreikio analizė 

Veiksnių, darančių įtaką apyvartiniam kapitalui, analizė 

2 pav. Miškų urėdijų apyvartinio kapitalo formavimo analizės schema 
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Išvados 

 

1. Apyvartinis kapitalas – trumpalaikio (apyvartinio) turto finansavimo šaltiniai, kurie gali būti tiek 

trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai. Trumpalaikis turtas – turtas, kuris yra suvartojamas per vieną veiklos ciklą. 

Trumpalaikis turtas yra suvartojamas per vieną veiklos ciklą, todėl jį planuojant ir kontroliuojant reikia siekti dviejų 

tikslų: pirmiausia, reikia minimizuoti laiką tarp pradinių investicijų į pirkėjų skolas, pagamintą produkciją, nebaigtą 

gamybą ir medžiagas bei žaliavas, ir antra – siekti kuo efektyvesnio trumpalaikio turto finansavimo, siekiant didesnio 

visų investicijų pelningumo tam, kad padidinti visų investicijų grąžą ir tuo pačiu įmonės vertę. Trumpalaikio turto 

valdymas siejamas su pirmuoju, o apyvartinio kapitalo – su antruoju tikslu. 

2. Pagrindinės VĮ miškų urėdijų trumpalaikio turto ir apyvartinio kapitalo valdymo problemos yra labai 

aukštas mokumas bei likvidumas, kas sąlygoja mažesnį pelningumą, pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekis yra labai 

didelis, nėra priklausomybės tarp pardavimo pajamų ir apyvartinio kapitalo bei gamybinių atsargų, apyvartinio 

kapitalo apyvartumo koeficientas yra žemas, vis didesnę apyvartinio kapitalo dalį sudaro atsargos, atsargų 

apyvartumo rodikliai yra blogi, taigi, pinigų apytakos ciklas yra labai didelis. Pagrindinis trumpalaikio turto 

finansavimo šaltinis yra nuosavas kapitalas, beveik nesinaudojama skolintu kapitalu, todėl neišnaudojamos jo 

galimybės. 

3. Sukurtas apyvartinio kapitalo formavimo ir panaudojimo tobulinimo modelis, sistemingai analizuojantis 

įmonės apyvartinio kapitalo formavimą ir panaudojimą padėtų miškų urėdijoms suprasti apyvartinio kapitalo 

formavimo ir panaudojimo sistemą, vientisos analizės taikymas supaprastintų apyvartinio kapitalo analizavimą bei 

duotų aiškesnį supratimą apie pačią analizę. Įdiegus siūlomus patobulinimus galima pagerinti apyvartinio kapitalo 

valdymą. 
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Summary 

 

Management of current assets and working capital in Lithuanian state forest enterprises 

 

Working capital management is an important part in firm financial management decision. Inefficient management of 

working capital makes firms suffer, so an optimum level of working capital and its efficient utilization is the key to a smooth 

inflow of profit. The article is devoted to the methodology of management of current assets and working capital in Lithuanian 

state forest enterprises. This article also examines some of the basic conceptual items related to current assets and working capital. 

Correct control of current assets and working capital, optimal storing of reserves at the enterprise’s warehouse, constant 

observation of ready money circulation, analysis of debtor’s and creditor’s operations are one  of the main factors of successful 

activity of the enterprise. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Šviesa Leitonienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  

  

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/12086/8565


40 
 

PIRKĖJŲ SKOLŲ VALDYMO MODELIS SMULKAUS VERSLO 

ĮMONĖJE 

 

Gediminas Malinauskas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Verslas neatsiejamas nuo rizikos, o viena iš labiausiai verslą veikiančių rizikos rūšių yra kredito rizika. Įmonės, 

siekdamos didinti pardavimo apimtis, dabartinėmis sąlygomis priverstos pirkėjams parduoti prekes taikydamos 

mokėjimo atidėjimą ir tokiu būdu kredituodamos pirkėją. Vėluojantys pirkėjų atsiskaitymai – rimta problema visame 

pasaulyje. Ypatingai aktuali ji tapo ekonominės krizės sąlygomis. 

Daugelis mokslininkų tyrė prekinio kredito paklausą ir sąlygas (Peterson ir Rajan, 1997, Bastos ir Pinado, 2007, 

Pridotkienė ir Snieškienė, 2011, Michalski, 2006; Hill et al., 2012 ir kt.), tačiau pirkėjų skolų valdymo įmonėje 

klausimais mokslinių publikacijų visgi nėra gausu. Aristarchova ir Vasiljev (2006) tyrė pirkėjų skolų išieškojimo 

problemas bei pateikė pirkėjų skolų išieškojimo imitacinį modelį. Šie autoriai apsiribojo skolų įmonei išieškojimo 

metodų nagrinėjimu, tačiau pirkėjų blogų skolų prevencijos klausimai nebuvo aptariami. Pronišin (2009) pasiūlė 

detalesnį pirkėjų skolų išieškojimo algoritmą, kriterijus pirkėjų reitingams nustatyti, tačiau tyrimai nebuvo 

susisteminti ir išsamus pirkėjų skolų valdymo modelis, apimantis visus procesus, susijusius su pirkėjų prekiniu 

kreditavimu, nebuvo pasiūlytas. Straipsnyje sprendžiama mokslinė problema – kaip turėtų smulkios ir vidutinės 

įmonės valdyti pirkėjų skolas, kad dėl jų nemokumo patirtų kuo mažiau nuostolių, o apribodamos prekinio 

kreditavimo apimtis reikšmingai nesumažintų potencialių pardavimo pajamų. 

Tyrimo objektas – pirkėjų skolų valdymas smulkaus verslo įmonėje. 

Tyrimo tikslas – atlikus pirkėjų skolų valdymo analizę smulkaus verslo įmonėje, sudaryti pirkėjų skolų 

valdymo modelį. 

Tyrimo metodai. Šio darbo rašymo metu buvo naudojami analizės ir sintezės, santykinių rodiklių skaičiavimo, 

palyginimo, finansinių rodiklių horizontaliosios bei vertikaliosios analizės bei modeliavimo metodai. 

 

Pirkėjų skolų valdymas iki prekinio kredito sutarties sudarymo 

 

 Pirkėjų skolų valdymo procesą sąlyginai galima suskirstyti į dvi pagrindines dalis – pradelstų skolų 

prevencijos ir skolų išieškojimo. Pradelstų skolų prevencija apima visumą priemonių, padedančių išvengti pradelstų 

skolų atsiradimo. Efektyviausia ir pigiausia jų, žinoma, tinkama verslo partnerių atranka ir tikslus teisinių santykių su 

jais nustatymas. 

 Pirmasis pirkėjų skolų valdymo etapas yra paraiškos kreditui užpildymas. Šio etapo metu svarbu surinkti 

informaciją apie potencialų pirkėją. Pirkėjo, pageidaujančio gauti prekinį kreditą mažesnėje įmonėje, neturėtų 

stebinti pardavėjo keliama sąlyga teikti apie save tam tikrą informaciją reguliariai ją patikslinant. Šiuo metu nėra 

brangu turėti savo nuosavą internetinę svetainę, kurioje be reklaminės informacijos apie įmonę turėtų būti puslapis 

apie prekinio kreditavimo sąlygas pirkėjams. Pirkėjai turi žinoti, kad jų pateikta informacija bus tikrinama, o 

pateiktos informacijos sąžiningas pateikimas yra vertinamas. 

Antrasis pirkėjų skolų valdymo etapas yra pirkėjo reitingo nustatymas. Lietuvoje įmonių reitingavimas dar nėra 

plačiai taikomas, tačiau šia kryptimi žengiami pirmi žingsniai. Jau egzistuoja keletas įmonių, kurios užsiima įmonių 

rizikos vertinimu bei kitos įvairios informacijos teikimu už palyginti nedidelį mokestį. „Moody's“, „Standard & 

Poor's“ ar „Fitch Ratings“ agentūros naudoja sudėtingas įmonių reitingavimo schemas. Smulkaus verslo įmonė 

tokios sudėtingos pirkėjų reitingavimo sistemos naudoti nepajėgi, todėl savo klientų vertinimui taiko supaprastintas 

schemas, kurių pagalba vertinimas gali būti mažiau tikslus. Autoriaus nuomone, šią problemą būtų galima spręsti 

pasinaudojant rizikos vertinimą atliekančių įmonių paslaugomis. 
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Aristarchova, Vasiljev (2006) siūlo pirkėjus vertinti atsižvelgiant į pardavimo apimtis ir mokėjimų discipliną, 

nustatant „A“, „B“, „C“ ir „D“ reitingus. Straipsnio autoriaus nuomone, pirkėjo patikimumui įvertinti vien šių 

kriterijų nepakanka. A. Pronišin (2009) pirkėjus siūlo vertinti pagal tokius kriterijus: bendradarbiavimo su pirkėju 

laikas; įmonės – pirkėjo egzistavimo rinkoje laikas; pirkėjo atsiskaitymo disciplina; pirkėjo pirkimų apimtys 

(vidutiniškai per ketvirtį arba per paskutinius metus); kiti pirkėjų kriterijai (pvz., pirkėjo ateities perspektyvos, jo 

buvimo vieta ir kt.). Mokslininkas siūlo šiuos kriterijus vertinti jų svarbumo koeficientais. Bendra koeficientų suma 

lygi 1. Visi pirkėjai vertinami pagal kiekvieną kriterijų balais (nuo 1 iki 100). Pavyzdžiui, jei su pirkėju 

bendradarbiauta daugiau nei 5 metai, šiam kriterijui skiriama 100 balų, nuo 3 iki 5 metų – 80 balų, nuo 1 iki 3 metų – 

30 balų. Analogiškai vertinami balais kiti kriterijai juos padauginant iš svarbumo koeficiento. Tokiu būdu pagal 

atskirus kriterijus apskaičiuoti balai sumuojami ir pirkėjai pagal vertinimo balų skaičių skirstomi į grupes: A grupė – 

70 ir daugiau balų; B grupė – 40 ... 69 balai; C grupė – 39 ir mažiau balų. „C“ grupės pirkėjams mokėjimo atidėjimas 

netaikomas, „B“ grupės pirkėjams – ribotos kreditavimo apimtys bei trumpi mokėjimo atidėjimo terminai. „A“ 

grupės klientams galima taikyti išskirtinai palankias kreditavimo sąlygas. 

A. Pronišin (2009) metodika yra tinkama, tačiau, autoriaus nuomone, pirkėjų patikimumo vertinimo metu reikėtų 

atsižvelgti ir į įmonės paskutinių metų finansinius rodiklius. V. Aleknevičienės (2009) teigimu, pirkėjų gebėjimo 

apmokėti skolas įvertinimas yra kompleksinis sprendimas, kadangi kreditingumą sąlygoja daug veiksnių. Straipsnio 

autorius siūlo smulkaus verslo įmonėse pirkėjų reitingo nustatymui naudotis Pronišin (2009) pasiūlytais kriterijais 

bei papildomai pasinaudoti Altmano Z indeksu, kuris lengvai apskaičiuojamas ir įvertina visą eilę įmonės finansinių 

rodiklių (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Pirkėjų reitingavimo kriterijai ir jų svarbumo koeficientai (sudaryta autoriaus) 

 

Eil. 

Nr. 

Kriterijaus pavadinimas/ 

Balai 
100 60 40 10 5 0 

Svarbumo 

koeficientas 

1 Įmonės dydis 
Stambi 

įmonė 

Vidutinė 

įmonė 

Maža 

įmonė 

Labai maža 

įmonė 
- 

Fizinis 

asmuo 
0,15 

2 Apyvarta (tūkst.lt) 
daugiau  

100 
50...99 20...49 10...19 3...9 mažiau 3 0,15 

3 Įmonės amžius metais daugiau 8 6 ...8 3..5 1..2 - - 0,10 

4 Bendradarbiavimas metais daugiau 5 4 3 1..2 0,5 mažiau 0,5 0,20 

5 
Uždelstų mokėjimų 

procentinė dalis 
0 1...10 11...15 16...20 21...25 daugiau 25 0,10 

6 Z koeficientas daugiau 3,0 2,91..3,0 2,51...2,9 2,1..2,5 1,81..2,0 mažiau 1,8 0,30 

  

Pirkėjai pagal vertinimo balų skaičių skirstomi į grupes (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Pirkėjų reitingai pagal nustatytą balų skaičių (sudaryta autoriaus) 

 

Reitingas 
Įmonės, su kuriomis dirbama 

daugiau nei 0,5 metų, 
Naujos įmonės 

A 60 ir daugiau balų 50 ir daugiau balų 

B 40 ... 60 balų; 35 ... 49 balai; 

C 30 ... 40 balų 20 ... 34 balai 

D 29 ir mažiau balų 19 ir mažiau balų 

 

Prekinis kreditas nesuteikiamas D“ grupės įmonėms bei naujoms įmonėms, jei koeficientas Z mažesnis nei 2,80. 

„A“ grupės pirkėjai laikomi patikimais, jiems taikomos standartinės arba pagerintos kreditavimo sąlygos, nustatant 
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didesnį limitą bei papildomas nuolaidas prekių kainoms., B“ grupės pirkėjams taikomos standartinės kreditavimo 

sąlygos, C“ grupės pirkėjams taikomos 1,5 karto mažesnis limitas nei „B“ grupės pirkėjams. Nauji klientai, norintys 

gauti prekes su mokėjimo atidėjimu, turi pateikti įmonės vadovo patvirtintą paraišką, kurioje be įmonės rekvizitų turi 

būti nurodoma planuojama apyvarta per metus, Z indeksui apskaičiuoti būtini praėjusių metų finansiniai rodikliai 

(arba pateikiama finansinė atskaitomybė). Įmonė, prieš nuspręsdama suteikti prekinį kreditą naujam pirkėjui, turėtų 

pasinaudoti pirmine skolų išieškojimo įmonių teikiama informacija apie naujų verslo partnerių mokumą, skolas, 

problemas su teisėsaugos organais ir, tik esant teigiamiems vertinimams, tokį kreditą suteikti. Praėjus pusmečiui 

reitingo balai tikslinami, atsižvelgiant į faktinę apyvartą, mokėjimų discipliną. 

Trečiasis etapas yra kredito limito ir mokėjimo terminų nustatymas. Remiantis Europos mokėjimų indekso 2012 

m. duomenimis („Intra Justitia“, 2013), populiariausias Lietuvoje sutartyse nurodomas prekinio kredito terminas yra 

30 dienų. Deja, realus vidutinis atsiskaitymo terminas 2012 m. verslo sektoriuje buvo 50, viešojo sektoriaus įmonėse 

– 56 dienos. Tai akivaizdžiai rodo, kad prekinių skolų valdymas lieka labai svarbus įmonės veikloje. Maksimalaus 

atidėto mokėjimo termino nustatymas priklauso nuo įmonės užimamų pozicijų rinkoje, parduodamos produkcijos 

savybių, istoriškai nusistovėjusių mokėjimo atidėjimo terminų. Smulkaus verslo įmonėms visgi vertėtų apsiriboti 30 

dienų mokėjimo atidėjimu. Šį terminą būtų galima prailginti tik ypatingai vertingiems aukštą reitingą turintiems 

klientams bei sezoninėms prekėms, pardavinėjamoms ne sezono metu. Mokėjimo termino atidėjimas turi būti 

nurodytas prekinio kreditavimo sutartyje kartu su delspinigiais (palūkanomis) už nesavalaikį prekių apmokėjimą. 

Kredito limitas yra maksimalus tiekėjo leidžiamas įskolinimas. Kai skola už pateiktas prekes viršija limitą, 

tolimesnis kreditavimas nevykdomas. Kredito limitas turi būti susietas su pardavimo apimtimis bei pirkėjo įmonės 

finansine padėtimi. Nustatant prekinio kredito limitą, A. Pronišin (2009) siūlo naudoti formulę: 

 

 pam kT365/PL   (1) 

čia:  L – kredito limitas Lt; 

Pm – pardavimai per mėnesį Lt; 

Ta – mokėjimo atidėjimas dienomis; 

kp – pirkėjo reitingą įvertinantis limito koeficientas. 

Pirkėjams, su kuriais bendradarbiauta ilgiau nei vieneri metai ir jie atitinka “A” ir “B” reitingą, galima nustatyti 

didesnį limitą, tačiau bet kuriuo atveju pirkėjams suteiktas kredito limitas neturėtų viršyti 20% jų apyvartinio 

kapitalo (Irwin, 2011). 

Ketvirtasis etapas – nuolaidų ir delspinigių nustatymas. Parduodant prekes su mokėjimo atidėjimu įmonė-tiekėja 

suinteresuota kuo greičiau gauti apmokėjimą ir tam tikslui pirkėjui siūloma nuolaida (premija) už ankstesnį 

atsiskaitymą anksčiau sutarto termino. Nuolaidų taikymas yra ir prevencinė priemonė blogoms skoloms. Sorokinos 

(2011) teigimu, nuolaida pirkėjui bus įdomi tik tuo atveju, jei nuolaidos dydis procentais bus didesnis nei bankų 

palūkanų norma už trumpalaikius kreditus. Norint nustatyti, ar nuolaida pasinaudoti pirkėjui apsimokės, reikia 

apskaičiuoti metinę nuolaidos grąžą (Aleknevičienė, 2009): 

 100))pp/(365))(d100/(d(APR dcd   (2) 

čia:  APRd – metinė nuolaidos grąža; 

d – nuolaidos dydis; 

pc – sutartyje numatytas apmokėjimo laikotarpis; 

pd  – nuolaidos laikotarpis. 

Sutartyse numatyti delspinigiai yra efektyvi priemonė, motyvuojanti pirkėjus savalaikiai atsiskaityti. Sutinkamai 

su Civilinio kodekso teismine tvarka, delspinigių galima reikalauti tik už 6 mėnesius. Praleidus šį terminą, bus 

galima reikalauti tik palūkanų, kurių priskaičiavimo tvarką numato „Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų 

pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas“ bei civilinis kodeksas. 

Penktasis etapas – prekinio kreditavimo sutarties sudarymas. Sprendimas sudaryti arba pratęsti prekinio 

kreditavimo sutartį paprastai priimamas atlikus pirkėjo patikimumo bei jo reitingo vertinimą. Pagrindiniai sutarties 

skyriai rekomenduotini šie: sutarties dalykas; prekių kaina; prekių kokybė; pristatymo sąlygos; prekių priėmimas ir 
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grąžinimas; atsiskaitymo sąlygos; sankcijos; sutarties galiojimo terminas; ginčų sprendimas; šalių rekvizitai; kitos 

sąlygos. Tipinės sutarties bendrieji teiginiai turėtų būti iš anksto žinomi naujiems pirkėjams. 

 

Pirkėjų skolų valdymas sudarius prekinio kredito sutartį 

 

Įmonė, parduodama prekes taikant mokėjimo atidėjimą, anksčiau ar vėliau susiduria su vėluojančių atsiskaitymų 

problema. Tam įtakos gali turėti padarytos klaidos pirkėjų patikimumo nustatymo bei jų reitingavimo etapuose, 

staigiai pablogėjusi ekonominė situacija rinkose, kai dauguma įmonių susiduria su atsiskaitymų sunkumais. Pirkėjui 

neapmokant laiku skolų, pirmiausia reikia išsiaiškinti tokio nemokėjimo priežastis. Ši informacija būtina 

apsisprendžiant, kokių veiksmų imtis toliau. Nereti atvejai, kai sąskaitos neapmokamos dėl techninių klaidų 

(sąskaitos laiku neperduodamos apskaitai, nusiunčiamos ne tuo adresu ir pan.). Kai kurias atvejais pavyksta 

geranoriškai susitarti dėl naujų mokėjimo terminų, neprarandant kliento ir ateityje normalizuojant santykius. 

Aristarchova, Valijev (2006) skolų išieškojimo procesą siūlo suskirstyti į etapus: 

 1) pirkėjų skolų apskaitos ir analizės etapas; 

 2) tikslų skolų valdymo proceso metu nustatymo etapas; 

 3) skolų išieškojimo  būdo pasirinkimas; 

 4) pirkėjų skolų valdymo proceso koregavimas; 

 5) pasiektų tikslų įvertinimo etapas. 

Pirkėjų skolų apskaita ir analizė. Pirkėjų skolos buhalterinėje apskaitoje yra traktuojamas kaip turtas ir jį 

pirmiausiai įmonėje apskaito vyr. finansininkas. Patvirtinus pirkėjui kredito limitą ir terminus, tuoj pat pradedama 

operacijų su klientu kontrolė. Šiuo metu net ir smulkaus verslo įmonėse buhalterinė apskaita vykdoma specializuotos 

programinės įrangos pagalba, o kompiuteriai sujungti į bendrą įmonės tinklą. Prekybos vadybininkai bet kuriuo metu 

gali matyti pirkėjo atsiskaitymo istoriją ir jie privalo laiku sustabdyti eilinės prekių siuntos atkrovimą, jei viršijamas 

kredito limitas arba pradelstas atsiskaitymo terminas už anksčiau gautas prekes. 

Kompiuterizuota operacijų apskaita sudaro galimybę mažomis laiko sąnaudomis paruošti suvestinę apie pirkėjų 

skolas, tame tarpe detalizuojant skolas, kurioms mokėjimo terminas jau pasibaigęs. Kartu su informacija apie 

atskirus skolininkus derėtų informuoti įmonės vadovą, kokią apyvartinio kapitalo dalį sudaro pirkėjų skolos, faktinis 

skolos dydis palygintas su planuojamu. 

Skolų būklei ir jų kitimo tendencijoms įvertinti skaičiuojamas pirkėjų skolų apyvartumo dienomis rodiklis 

(Aleknevičienė, 2009): 

 ACS/365ARDSO   (3) 

čia:      DSO – pirkėjų skolų apyvartumas dienomis; 

AR –gautinos sumos (pirkėjų skolos); 

ACS – metiniai pardavimai kreditan. 

Pirkėjų skolų apyvartumo didėjimas parodo beviltiškų skolų didėjimo ir tuo pačiu pelno sumažėjimo tikimybę. 

Pirkėjų skolų apyvartumo didėjimas veda prie laisvų piniginių lėšų trūkumo bei didina sąnaudas dėl lėšų skolinimosi. 

Svarbus dalykinių ryšių palaikymas su pirkėjais. Vyr. finansininko pastovūs geranoriški kontaktai su įmonės-pirkėjos 

vyr. finansininku daugeliu atveju išsprendžia techninio pobūdžio nesusipratimus. 

Tikslų nustatymas skolų valdymo metu. Šiame etape nagrinėjama visa įmonės vyr. finansininko tarnybos paruošta 

informacija apie pirkėjų skolas. Ypatingas dėmesys skiriamas skoloms, kurios gali tapti beviltiškomis, priimami 

sprendimai dėl jų išieškojimo strategijos. Šiame etape nagrinėjama ir vadybininkų veiksmai išieškant skolas bei 

surinkta iš įvairių informacijos šaltinių informacija apie savalaikiai neatsiskaitančius pirkėjus. Nagrinėjami pirkėjų 

prašymai dėl mokėjimo terminų atidėjimo, išklausomi vadybininkų pasiūlymai, priimami sprendimai dėl delspinigių, 

baudų taikymo ar mokėjimo termino atidėjimo. 

Skolų valdymo procesui tinkamo metodo pasirinkimas. Šio etapo pagrindinis tikslas nustatyti, kokių konkrečių 

veiksmų bus imtasi kiekvienos konkrečios skolos atžvilgiu. Skolos, kurioms mokėjimo terminas nepasibaigęs, 

kontroliuojamos įprasta tvarka. Savaime aišku, labiausiai pageidautinas atskaitymas pinigais, tačiau pirkėjui patiriant 
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mokėjimo sunkumus, galima pasiūlyti tarpusavio įsiskolinimų užskaitą arba pasinaudoti faktoringu (jei tokia 

galimybė egzistuoja). 

Skoloms, kurioms mokėjimo terminas pasibaigęs, taikomos ryžtingesnės priemonės jų išieškojimui. Pronišin 

(2009) teigimu skolininkų atžvilgiu taikytini tokie metodai: 

1. Psichologiniai. Pastovūs priminimai telefonu (elektroniniu laišku, faksu, paštu) su emocionaliu 

atspalviu priklausomai nuo situacijos. Skolininkas turi žinoti tiekėjo susirūpinimą dėl jo nesumokėtos skolos. 

Sudėtingesniais atvejais informaciją galima paskelbti masinių informacinių priemonių pagalba, bet tai jau gali būti 

susiję su kliento praradimu. Gero vardo praradimas labai skaudus sąžiningiems verslininkams, todėl šia priemone 

reikėtų naudotis apgalvotai. 

2. Ekonominiai. Šiam metodui priskiriamas finansinių sankcijų taikymas (delspinigiai, baudos) 

arba užstato paėmimas. Užstato paėmimas laikomas labai veiksminga priemone, nes jis paprastai savo verte būna 

didesnis už skolą ir lengvai gali būti parduodamas žemesne kaina ir padengti nuostolį. Visgi pirmiausia vertėtų 

pradėti nuo prekių tiekimo sustabdymo, kas irgi klientui gali sudaryti ženklių sunkumų versle. Ekonominių 

priemonių taikymas turi būti gerai ir įvairiapusiškai apgalvotas. 

3. Juridiniai. Pretenzijų pareiškimas, ikiteisminis susirašinėjimas ir, pagaliau, ieškinio padavimas į 

teismą. Jeigu skolininkas pasirodė esąs nesąžiningas, užsiminėjo fiktyviu verslu, klastojo dokumentus arba vykdė 

kitus nusikalstamus veiksmus, tai teisinis nagrinėjimas nebus ilgas, o sprendimas bus įmonės-tiekėjos naudai. 

Autoriaus nuomone, skolų išieškojimas yra komandinis darbas, kai finansų skyriui turi tekti informacijos teikimo 

vaidmuo, savalaikis pirkėjų informavimas apie artėjančius mokėjimo terminus ir mokėjimų sumas, o pardavimo 

tarnybai – apie pradelstus mokėjimus. Juridinis skyrius turi teikti informaciją pardavimo skyriui apie pirkėjų 

prisiimtus įsipareigojus bei jų teises pagal sutartis ir įstatymus, ir jei nepavyksta skolos atgauti be teismo, pradėti 

teisminį procesą siekiant atgauti skolą. 

Pirkėjų skolų valdymo proceso koregavimas. Įmonės darbuotojų ryžtingos pastangos išieškant uždelstas skolas 

paprastai duoda efektyvius rezultatus. Aristarchova, Vasiljev (2006) teigia, kad besikeičiančiomis rinkos sąlygomis 

teks atlikti koregavimus ir uždelstų skolų ieškojimo strategijoje. Sprendimai, priimti vadovaujantis net „idealiomis“ 

nustatytomis schemomis, dažnai koreguojami atsižvelgiant į įvairius einamuoju momentu egzistuojančius veiksnius 

(padėtis ekonominiame sektoriuje, kuriame dirba įmonė, konkurentų elgesys rinkoje, partnerių finansinė būklė ir kt.). 

Pasiektų tikslų įvertinimas. Šiame etape įvertinami skolų išieškojimo rezultatai. Jei pirkėjas pradelstą skolą 

apmokėjo visiškai, galima laikyti, kad veiksmai buvo teisingi. Jei pasiekti daliniai rezultatai arba rezultatai neigiami, 

nustatomos nesėkmės priežastys. Jei pastebimos skolų valdymo modelio klaidos, jos yra taisomos. 

Pirkėjų skolų valdymo modelio loginė schema 

Aptartus pirkėjų skolų valdymo etapus tikslinga apjungti į vieningą sistemą – pirkėjų skolų valdymo modelį. 

Autoriaus nuomone, pirkėjų skolų valdymas įmonės kasdieniniame darbe yra pastoviai vykstantis procesas. Įmonės 

vadybininkas gali atlikti patikimumo vertinimo, reitingo nustatymo, sutarties ruošimo, skolos išieškojimo darbus 

įvairių pirkėjų atžvilgiu. Atskiro pirkėjo atžvilgiu prisilaikoma logiškai pagrįsto veiksmų eiliškumo. Skolų valdymo 

proceso etapų pasikartojimas, prisilaikant logiškai pagrįsto nuoseklumo, pavaizduotas 1 pav. 
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1 pav. Pirkėjų skolų valdymo modelio loginė schema (sudaryta autoriaus) 

 

Žalia spalva pažymėti etapai, kuriuose įmanoma panaudoti blogų skolų prevencijos būdus, rausva spalva – 

etapai, kurių metu atliekami veiksmai, susiję su tokių blogų skolų išieškojimu. Pirkėjų skolų valdymas bus 

sėkmingas ir efektyvus, jei visi šio proceso etapuose numatyti veiksmai bus įteisinti įmonės darbuotojų funkcijas 

aprašančiuose reglamentuose. Toks reglamentas padaro įmonės darbuotojų darbą suprantamesnį ir skaidresnį, 

eliminuoja piktnaudžiavimo atvejus darant nepagrįstas nuolaidas klientams. 

 

Pirkėjo vertinimo ir prekinio kreditavimo sutarties sudarymo reglamentas 

 

Smulkaus verslo įmonėje pardavimo vadybininkas turėtų atlikti parengiamąjį darbą nagrinėjant pirkėjo pateiktą 

paraišką prekiniam kreditui kartu su pridėtais dokumentais, gautą įvairiais kanalais informaciją ir susistemintą 

pateikti ją vadovui (arba pardavimo direktoriui) net ir tuo atveju, jei pirminis vertinimas kuriame nors etape būtų 

neigiamas. Praktikoje gali pasitaikyti atvejų, kai net ir esant neigiamam pirkėjo vertinimui, sutartis bus sudaroma 

remiantis asmenine vadovo atsakomybe. Tokie atvejai turėtų būti retos išimtys ir jie gali būti pateisinami santykiais 

su pirmine įmone arba ilgamečiu partneriu, kuriai įmonė yra pati skolinga ar turi kitų svarbių priežasčių 

bendravimui. 3 lentelėje pateikiamas pirkėjo reitingo nustatymo ir sutarties rengimo reglamentas, kuris turėtų būti 

taikomas prisilaikant anksčiau įvardintų nuostatų. 

 

 

3 lentelė. Pirkėjo reitingavimo ir sutarties sudarymo reglamentas (sudaryta autoriaus) 

 

Etapas Procedūra Atsakingas asmuo 

Paraiškos priėmimas Patikrinama, ar visi reikiami dokumentai pristatyti. 

Pardavimo vadybininkas 

Paraiškos analizė 
Analizuojami finansinės atskaitomybės dokumentai, skaičiuojamas Altmano Z 

koeficientas. 

Vidinis kliento patikrinimas 

Patikrinama įmonėje turima apie pirkėją informacija. Jei apie klientą 

informacijos nepakankama, užsakomas išorinis kliento patikimumo vertinimas 

specializuotoje įmonėje. 

Išorinis kliento patikrinimas 
Kliento patikimumo vertinimą atlieka specializuota įmonė. Jei rezultatas 

teigiamas, pradedamas pirkėjo reitingo skaičiavimas. 

Pirkėjo reitingavimas Nustatomas pirkėjo reitingas. 

Sutarties projekto ruošimas Jei reitingas teigiamas, ruošiamas sutarties projektas, numatant limitus, 



46 
 

mokėjimo terminus, sankcijas. 

Sutarties svarstymas Sutarties galutinis svarstymas. 
Komercijos direktorius 

arba įmonės vadovas 
Sutarties sudarymas arba 

atsisakymas teikti kreditą 
Sutarties pasirašymas arba prašymo kreditui atmetimas 

 

Pirkėjų skolų apskaitos ir uždelstų įsiskolinimų išieškojimo reglamentas 

 

Klaidas, padarytas pirkėjų skolų prevencijos etapuose, teks taisyti pradelstų skolų susigrąžinimo metu. Smulkaus 

verslo įmonės veikloje visiškai tokių klaidų išvengti neįmanoma, jų neišvengia ir stambesnės įmonės. Aristarchova, 

Valijev (2006) siūlo 4 lentelėje nurodytą pirkėjų skolų ir išieškojimo reglamentą. 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Skolų išieškojimo reglamentas (šaltinis: Aristarchova, Valijev, 2006) 

 

Skolų išieškojimo procesą reikėtų pradėti nuo įsiskolinimo sumų derinimo ir tik pastebėjus, kad klientas 

išsisukinėja arba bando gudrauti, palaipsniui pereiti prie griežtesnių poveikio priemonių. Būtina siekti, kad klientas 

žodinius pasižadėjimus apmokėti skolas patvirtintų raštu. 

 

 

 

 

Etapas Procedūra Atsakingas asmuo (skyrius) 

Mokėjimo terminas dar nesuėjo 

Sutarties vykdymo užtikrinimas. Pardavimo vadybininkas 

Prekių atkrovimo kontrolė. Komercijos direktorius 

Sąskaitos išsiuntimas klientui. 

Finansų skyrius 

Pranešimas apie įvykdytą prekės išsiuntimą (paslaugos 

atlikimą). 

Likus 2-3 dienoms iki kritinės mokėjimo datos – priminimas 

telefonu. 

Mokėjimo terminas pradelstas 

iki 7 dienų 

Suėjus mokėjimo terminui paskambinama tikslu sužinoti 

nemokėjimo priežastis. 
Pardavimo vadybininkas 

Sustabdomas prekių tiekimas (iki apmokėjimo) Komercijos direktorius 

Išsiunčiamas įspėjamasis laiškas apie delspinigių priskaitymą. Finansų skyrius 

Mokėjimo terminas pradelstas 

nuo7 iki 30 dienų 

Delspinigių priskaičiavimas. Finansų skyrius 

Įspėjimas apie galimą skolos išieškojimą per arbitražą ar 

teismą. 
Juridinis skyrius 

Pasikartojantys pokalbiai telefonu su kliento įmonės 

atsakingais darbuotojais. 
Pardavimo vyr. vadybininkas 

Mokėjimo terminas pradelstas 

nuo 30 iki 90 dienų 

Pokalbis su kliento atsakingais asmenimis siekiant išspręsti 

skolos problemą be teisinių ginčų. 
Pardavimo vyr. vadybininkas 

Oficiali pretenzija (registruotu laišku) Juridinis skyrius 

Mokėjimo terminas pradelstas 

daugiau kaip 90 dienų. 
Ieškinio teikimas teismui Juridinis skyrius 
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Išvados 

 

1. Pirkėjų skolų valdymo procesą sąlyginai galima suskirstyti į dvi pagrindines dalis – pradelstų skolų prevencijos 

ir skolų išieškojimo. Pradelstų skolų prevencija apima visumą priemonių, padedančių išvengti pradelstų skolų 

atsiradimo. 

2. Atsižvelgiant į smulkaus verslo įmonės poreikius, sukurtas pirkėjų skolų valdymo modelis, kuris nurodo pirkėjų 

patikimumo, jų reitingavimo bei prekinio kreditavimo sąlygų nustatymo kriterijus, pradelstų skolų išieškojimo 

metodus. Modelyje pateikti reglamentai nustato personalo darbuotojų pareigas ir atsakomybės ribas pirkėjų skolų 

valdymo procese. 

3. Smulkaus verslo įmonėje turi būti paskirtas bent vienas darbuotojas, kurio pareigos būtų susiję su pirkėjų 

atrinkimu, jų patikimumo vertinimu, limitų, terminų nustatymu, skolų išieškojimu. 

4. Sprendimo dėl prekinio kredito suteikimo priėmimo procesas – ypatingai svarbus pirkėjų skolų valdymo etapas. 

Būtent jame ir sprendžiama, ar pirkėjas atitinka keliamus reikalavimus ir ar sugebės laiku atsiskaityti už gautas 

prekes (paslaugas). Šiame etape padarytos klaidos tiesiogiai įtakoja blogų skolų apimtis vėlesniu laikotarpiu. 

5. Pirkėjai iš anksto turi žinoti jiems keliamus reikalavimus siekiant gauti prekinį kreditą. Įmonėms, kurios teikia 

prekinį kreditą daugeliui pirkėjų, reikalavimus pirkėjams patartina skelbti savo interneto svetainėje. 

6. Pirkėjų skolų valdymas yra komandinis darbas, kurį smulkaus verslo įmonėje vykdo vyr. finansininkas, kreditų 

vadybininkas bei juristas. Įmonės programinė įranga turi užtikrinti informacijos apie pirkėjams suteiktus limitus, 

mokėjimo terminus, neapmokėtas sąskaitas prieinamumą šiems darbuotojams. 
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Business is always risky and one of the biggest risks is credit risk. Enterprises seeking to increase sales in current conditions 

forced buyers to sell goods under a deferred payment, thus crediting the purchaser. Sellers' given credit is often granted without 

collateral or other performance measures to safeguard it and is a very attractive to customer as a financing form. Small business 

enterprises wishing to sell more of their goods, give credit to its customers with attractive terms, while at the same time take full 

credit risk. 

The bad debt prevention methods (buyers rating, credit limits determination, etc.), these debt recovery techniques are discussed 

and debt management model for small business enterprises is proposed in the article. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vilija Aleknevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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METODAI, TAIKYTINI VERTINANT APSKAITOS INFORMACINIŲ 

SISTEMŲ KOKYBĘ MAŽOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE  

 

Arūnas Mazurkevičius 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Kompiuteriai šiuo metu yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis tiek gyventojų namuose tiek ūkio subjektų 

veikloje. Apskaitos informacijos tvarkymas kompiuteriu labai pagreitina buhalterio darbą ir sutaupo nemažai laiko 

kitiems darbams atlikti. Dauguma įmonių ir kitų ūkio subjektų Lietuvoje apskaitą tvarko naudodami kompiuterines 

buhalterinės apskaitos programas. Kompiuterių naudojimo privalumai – didelis skaičiavimų atlikimo greitis, talpi 

pastovioji bei operatyvioji atmintis, maži gabaritai, galimybė lengviau rasti ir ištaisyti padarytas klaidas.  

Šiuo metu  vartotojams  siūloma daug įvairių programų ir sistemų buhalterinei apskaitai tvarkyti, todėl 

pasirinkti ir tinkamai panaudoti programinę įrangą yra sudėtinga. Tai, kad įdiegtoji apskaitos informacinė sistema turi 

atitikti apskaitos principus, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir tarptautinių bei verslo apskaitos standartų 

reikalavimus, yra savaime suprantama. Bet ūkio subjektai, norėdami sėkmingai pasirinkti ketinamą diegti apskaitos 

informacinę sistemą, turėtų labai aiškiai suformuluoti ir savo informacinius poreikius bei reikalavimus šios sistemos 

architektūrai, funkcionalumui ir kokybei. Tačiau ne visų ūkio subjektų savininkai ir (arba) vadovai bei jų veiklos 

apskaitą tvarkantys specialistai yra pajėgūs tinkamai atlikti šią užduotį. Be to, mažos ir vidutinės įmonės neturi 

pakankamai finansinių išteklių įsigyti ne tik apskaitos tvarkymui, bet ir ūkio valdymui naudotiną programinę įrangą, 

todėl šiems ūkio subjektams labai svarbu, kad apskaitos informacinėje sistemoje būtų numatytos galimybės 

apskaičiuoti tam tikrus šių ūkio subjektų valdymui aktualius rodiklius.  

Tačiau gerą apskaitos informacinių sistemų kokybę apsprendžia ne tik tam tikrų funkcinių savybių 

pakankamumas, bet ir daugelis kitų veiksnių, tokių kaip sistemos užbaigtumas, patikimumas, valdymo paprastumas 

ir daugelis kitų. Nors mokslinėse publikacijose minima nemažai informacinių sistemų kokybei tirti skirtų metodų, 

yra patvirtinti tarptautiniai informacinių sistemų kokybės vertinimo standartai, tačiau daugelis metodų ir jų taikymo 

praktikoje rekomendacijų yra labiau tinkamos didelių įmonių apskaitos informacinių sistemų kokybei tirti. Todėl 

surasti metodą, įgalinantį nustatyti mažoms ar vidutinėms įmonėms skirtos programinės įrangos kokybę atsižvelgiant 

į labai didelį vartotojų informacinių poreikių neapibrėžtumą ir jį pritaikyti šių įmonių veiklos apskaitos tvarkymui 

skirtos programinės įrangos kokybės vertinimui, yra sudėtinga mokslinė problema.    

Tyrimo objektas – programinės įrangos kokybės tyrimo metodai. 

Tyrimo tikslas – išnagrinėjus mokslinėse publikacijose aptariamus informacinių sistemų kokybės tyrimo 

metodus parinkti metodą, taikytiną tiriant apskaitos tvarkymui mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtos programinės 

įrangos kokybę. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti mokslinėse publikacijose aptariamus informacinių sistemų kokybę įtakojančius veiksnius ir 

vertinant šių sistemų kokybę naudotinus rodiklius. 

2. Išanalizuoti mokslinėse publikacijose aptariamus informacinių sistemų kokybės tyrimo metodus. 

3. Parinkti metodą, taikytiną tiriant apskaitos informacinių sistemų kokybę mažose ir vidutinėse įmonėse 

bei apibūdinti jo esmę. 

Tyrimo metodai: mokslinių publikacijų analizę, sisteminė ir lyginamoji analizė bei apibendrinimas. 

 

Rezultatai 

 

Apskaitos informacinė sistema gali būti apibrėžiama vadovaujantis 2 požiūriais – struktūriniu ir funkciniu 

(Stabingis, 2010):  
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 Vertinant struktūriniu požiūriu apskaitos informacine sistema (toliau – AIS) turėtų būti vadinama techninės 

ir komunikacinės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei apskaitos duomenims kaupti ir saugoti 

skirtų kompiuterinių rinkmenų visuma, naudodamiesi kuria reikiamų žinių ir įgūdžių turintys specialistai gali atlikti 

visus jiems pavestus apskaitos tvarkymo veiksmus;  

 Vertinant funkciniu požiūriu apskaitos informacinė sistema – tai kompiuterinės, komunikacinės bei 

programinės įrangos visuma, įgalinanti registruoti kompiuterinėse laikmenose įmonėje įvykusias ūkines operacijas ir 

ūkinius įvykius, naudojant parengtus algoritmus apskaitos duomenims tvarkyti (atlikti įrašomų duomenų patikrą, 

skaičiavimus ir formuoti įrašus elektroniniuose apskaitos registruose), saugoti sukauptus duomenis, atlikti reikimų 

duomenų paiešką, atranką ir grupavimą, suformuoti ir prireikus atspausdinti pirminius bei suvestinius vidiniams ir 

išoriniams apskaitos informacijos vartotojams skirtus dokumentus, taip pat analizuoti visos įmonės ir atskirų jos 

padalinių veiklos rezultatus bei priimti ekonomiškai pagrįstus valdymo sprendimus.  

Pagal visuotinės kokybės vadybos teoriją, kokybė – tai reikalavimų atitiktis arba vartotojo poreikių 

tenkinimas. Taigi, svarbiausias kokybės vertintojas yra vartotojas, o vertinimo procese daugiausia dėmesio turi būti 

skirta jo lūkesčių nustatymui ir tenkinimui. Laučius ir Vasileckas (2007) nurodo, kad „kokybę sunku apibrėžti, 

neįmanoma išmatuoti, bet lengva pastebėti, kad jos nėra“. Be to, jie teigia, kad galima išskirti kelis pagrindinius 

kokybės bruožus: kokybė nėra absoliuti, jos neįmanoma išmatuoti, skirtingose situacijose ji gali būti skirtingai 

apibrėžiama; kokybė yra daugialypė ir ją lemia daugybė skirtingos svarbos veiksnių.  

Stabingis (2010) nurodo, kad svarbiausiosios apskaitos informacinių sistemų kokybę įtakojančių veiksnių 

grupės yra techniniai ir socialiniai veiksniai. Tačiau Hafeez (2006) nurodo, kad dažniausiai apsisprendimas įdiegti ir 

reguliariai naudoti įmonėje informacines ir komunikacines technologijas būna nulemtas specifinių įmonių 

technologinių, organizacinių ir aplinkos veiksnių. Salwani (2009) yra šiuos veiksnius detalizavęs. Technologinių 

veiksnių grupei jis yra priskyręs technologinę pažangą ir infrastruktūrą, organizacinių veiksnių grupei – ūkio 

subjekto dydį, veiklos apimtį, investavimo į informacines ir komunikacines technologijas intensyvumą ir 

įsitikinimus, o aplinkos veiksnių grupei – priežiūrą ir paramą, išorinį ir vidinį spaudimą bei jo priėmimo 

intensyvumą. 

Fuchs (2009) nurodė, kad informacinių sistemų diegimui, plėtojimui bei jų kokybės gerinimui didelę įtaką 

turi keturios veiksnių grupės (kontekstai): 

Organizacinis kontekstas (informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūrą, jų naudojimo įgūdžius, 

suvoktas išlaidas, sėkmę ir finansinius įsipareigojimus); 

Aplinkos kontekstas (pastebėtas spaudimas iš konkurentų arba klientų); 

Įmonės kontekstas (įmonės dydis ir tipas); 

Sprendimų priėmimo kontekstas (vadovo amžius, išsilavinimas, patirtis, polinkis rizikuoti). 

Apskaitos informacinę sistemą galima vertinti kaip nematerialų produktą, tačiau patį apskaitos informacijos 

tvarkymą galima laikyti ir paslauga, kurią vartotojas gauna naudodamasis informacine sistema. Santos (2008) 

nuomone vertinant kokybę būtina nustatyti tris svarbiausiuosius parametrus: dizaino kokybę, atitikimo kokybę ir 

naudojimo kokybę: 

  Projektavimo (dizaino) kokybė parodo, kokiu mastu projektas atspindi produktą ar paslaugą, atitinkančius 

arba neatitinkančius klientų poreikius bei lūkesčius;  

 Atitikties kokybė parodo, kokiu mastu produktas ar paslauga atitinka projekte užfiksuotus reikalavimus;  

 Naudojimosi kokybė parodo, kokiu mastu ir kaip ilgai vartotojas gali naudoti produktą ar paslaugas.  

Sørum, Andersen ir Vatrapu (2011) nurodo, kad labai dažnai informacinių sistemų kokybės vertinimui 

naudojami tik techniniai parametrai, neatsižvelgiant į realią naudą vartotojui ir įtaką jo pasitenkinimui, tačiau būtent 

tai leistų tiksliau atskleisti tikrąją informacinės sistemos kokybę nei vien tik prašymas atlikti tam tikras užduotis ir 

įvertinti sistemos naudingumą.  

Šio straipsnio autoriaus nuomone racionaliausią pasiūlymą, kaip reikėtų vertinti informacinių sistemų 

kokybę, pasiūlė Liang ir Cheng (2009). Jų nuomone IS kokybę reikia vertinti pagal tris kriterijus: informacijos 

kokybę, sistemos kokybę ir paslaugų kokybę:  
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 Vertinant informacijos kokybę reikėtų atsižvelgti į jos tikslumą, suprantamumą, naudingumą, užbaigtumą 

(kad neprireiktų papildomai ieškoti informacijos kitur), aktualumą ir naujumą;  

 Vertinant sistemos kokybę reikėtų atsižvelgti į jos veikimo stabilumą, paprastumą, aiškumą, navigacijos 

intuityvumą, pateikimo aiškumą, funkcionalumą, prieinamumą, lankstumą, patikimumą ir veikimo spartą;  

 Vertinant pagalbos kokybę reikėtų atsižvelgti į IS teikėjo vartotojui teikiamą paramą, apimančią: 

komunikavimą, individualumo lygį, įsijautimą į vartotojo poreikius, patikimumą.  

Apskaitos informacinių sistemų funkcijų gausa bei jų pritaikymo konkrečių įmonių poreikiams būtinybė 

lemia šių sistemų kokybės vertinimo sudėtingumą ir naudojamų metodų įvairovę. Šiame darbe yra aptariami tik tie 

metodai, kurių autoriai yra nurodę, kad jų pasiūlytieji metodai yra taikytini vertinant mažų ir vidutinių įmonių 

informacinių sistemų kokybei tirti. 

Lamminen (2006) bei daugelis kitų mokslininkų informacinių sistemų kokybei vertinti siūlo naudoti 

anketinės apklausos metodą. Svarbiausieji šio vertinimo metodo privalumai yra jo pigumas ir paprastumas. Jį galima 

naudoti vertinant vienos arba kelių informacinių sistemų kokybę. Remiantis anketinės apklausos rezultatus nesunku 

apibendrinti ir palyginti tuo atveju, kai yra tiriama kelių informacinių sistemų kokybė norint pasirinkti tinkamiausią. 

Taikant šį metodą turi būti išskiriami vertinami elementai arba aspektai. Norint sumažinti tyrimo apimtį gali būti 

atrenkami tik tie elementai arba aspektai, kurie labiausiai įtakoja tiriamos sistemos kokybę. Be to, gali būti nustatomi 

elementų arba aspektų reikšmingumai ir apskaičiuojami bendrieji kokybės įverčiai (indeksai). 

Andersson ir Hellens (2005) išplėtojo informacinių sistemų veikimo kokybės vertinimo koncepciją 

naudojant SOLE (Software Library Evolution) modelį. Taikant šį modelį kokybės vertinimas gali būti atliekamas bet 

kuriuo informacinės sistemos gyvavimo laikotarpiu. Atliekant vertinimą būtina išskirti vertinamus aspektus, susietus 

su pagrindiniais sprendimų priėmimo etapais. Atlikdami empirinį tyrimą minėtieji autoriai išskyrė tris aspektus: 

verslo kokybę, naudojimo kokybę ir informacinės sistemos veikimo kokybę.  

Pačių šio modelio autorių nuomone (Andersson ir Hellens, 2005), šiam modeliui trūksta laiko dimensijos. 

Be to, nėra analizuojami atskirų vartotojų grupių poreikiai. Šio straipsnio autoriaus nuomone svarbiausias modelio 

trūkumas – vertinimo abstraktumas. Jame nėra numatyta bendrojo tiriamos informacinės sistemos kokybės įverčio 

nustatymo tvarka bei nenumatyta galimybė nustatyti tobulintinus tiriamos sistemos elementus ir (arba) veikimo 

procesus. 

Lagsten (2011) informacinių sistemų kokybės vertinimui ir tobulintinų šios sistemos elementų nustatymui 

siūlo naudoti interpretavimo metodą. Pasirinkus taikyti šį metodą reikia nuspręsti kokius konkrečius elementus ar 

technologinius bei organizacinius aspektus bus bandoma įvertinti ir ar vertinimo būdai bus priimtini vertinimą 

atliekantiems asmenims. Be to, taikant interpretavimo metodą informacinės sistemos vertinimo procese turi dalyvauti 

visi suinteresuoti asmenys, kurie naudojasi tiriama informacine sistema, arba bent pagrindinių suinteresuotųjų 

asmenų grupių atstovai.  

Khurana (2009) nurodo, kad taikant interpretavimo metodą vertinami aspektai turėtų būti susiję su 

informacinės sistemos turiniu, kontekstu ir procesais. Vertinimo metu būtina užtikrinti, kad visi dalyviai turėtų 

galimybę reikšti savo mintis. Surinkus ir susisteminus vartotojų nuomones reikia parinkti jų vertinimo kriterijus, 

suformuluoti išvadas ir priimti sprendimus dėl tolimesnių sistemos tobulinimo veiksmų. Taigi, šį metodą tikslinga 

rinktis ketinant nustatyti tobulintinus informacinės sistemos elementuos ar veikimo aspektus tuo atveju, kai 

institucija turi galimybes pati imtis numatytų patobulinimų įgyvendinimo. Tačiau interpretavimo metodo kūrėjų 

nuomone šį metodą įmonės naudoja retai, nes stokoja žinių kaip praktiškai jį pritaikyti arba bijo atskleisti užslėptas 

problemas.  

Lagsten (2011) informacinių sistemų kokybei vertinti pasiūlė naudoti VISU metodiką, kurią sudaro trys 

etapai: organizavimo, vertinimo ir vystymo. Naudojant šį metodą tiriama informacine sistema besinaudojantys 

asmenys turi būti sukviečiami į seminarus ir jiems užduodami iš anksto parengti klausimai, o po to suteikiama 

galimybė diskutuoti. Apibendrinus diskusijos dalyvių nuomones gali būti patikslinti vartotojų poreikiai bei nustatyta 

pokyčių svarba. Todėl šį metodą tikslinga taikyti tuomet, kai įmonės nori patobulinti turimą informacinę sistemą, bet 

iš anksto nebūna žinoma, ką reikėtų pakeisti.  
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Saastamainen (2007) informacinių sistemų kokybei tirti pasiūlė naudoti nukrypimų nuo idealių reikšmių 

vertinimo metodą. Taikant šį metodą turi būti surenkama informacija apie konkrečius kokybės reikalavimų ir 

vartotojų lūkesčių neatitinkančius sistemos elementus ar veikimo aspektus. Remiantis gautais tyrimo rezultatais turi 

būti įvertinama, kuriuos iš nustatytųjų neatitikimų galima toleruoti, o kuriuos būtina arba tikslinga pašalinti. Tačiau 

pats nukrypimų nuo idealių reikšmių vertinimo metodo autorius teigia, kad šis metodas netinkamas sudėtingų 

informacinių sistemų kokybei tirti, ypač tuo atveju, kai jomis naudojasi daug vartotojų.  

Pagal diskonfirmacijos teoriją vartotojo pasitenkinimas gali būti vertinamas kaip neatitikimas tarp pasiekto 

rezultato ir vartotojo suvoktų lūkesčių bei norų. Atsižvelgdamas į tai Khurana (2009) informacinių sistemų kokybei 

vertinti pasiūlė naudoti vartotojų pasitenkinimo nustatymo modelį. Taikant šį modelį svarbu nustatyti, kaip vartotojas 

suvokia kokybę.  

Stabingis (2010) AIS kokybės vertinimui siūlo naudoti daugiaaspekčio vertinimo metodą. Šio autoriaus 

nuomone šis metodas yra ypač naudingi tuo atveju, kai vertinant reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių arba vertinant 

būtina naudoti daug kriterijų ir (arba) rodiklių, išreiškiamų įvairiais matavimo vienetais. Tačiau šio straipsnio 

autoriaus nuomone šis kokybės vertinimo metodas turi ir trūkumų:  

 labai sudėtinga yra parengti tinkamą kriterijų ir rodiklių sistemą; 

 neparuošus labai aiškių matavimo skalių vartotojams būna sunku objektyviai įvertinti sistemos kokybę. 

Labiausiai tinkamu vertinti mažų ir vidutinių įmonių apskaitai tvarkyti skirtos programinės įrangos kokybės 

vertinimui reikėtų pripažinti Programinės įrangos inžinerijos instituto (angl. Software Engineering Institute) sukurtą 

integralų pajėgumų brandos modelį - CMMI (angl. Capability maturity Model Integration) modelį ir jo patobulintą 

versiją – mažoms įmonėms skirtą programinės įrangos kokybės vertinimo modelį derinant CMMI ir ISO/IEC 14598 

(angl. The small company-dedicated software process quality evaluation method combining CMMI and ISO/IEC 

14598), kurią paskelbė Trudel, Lavoie, Par´e ir Suryn (2006).  

Šis modelis, jį pristatančių autorių (Kennet, Baker, 2010) nuomone, yra universali priemonė vertinti įmonių, 

gaminančių produktus arba teikiančių paslaugas, įskaitant programinės įrangos kūrimą, veiklos vertinimui, o taip pat 

ir pačių informacinių sistemų ir naudojantis jomis vykstančių duomenų apdorojimo procesų kokybei vertinti. Dėl 

kūrėjų deklaruojamos universalios šio modelio paskirties daugelio jo elementų bei vertinamų procesų pavadinimai 

yra labai abstraktūs ir adaptuojant jį konkrečiam objektui ar procesui tirti neišvengiamai turi būti tikslinami 

atsižvelgiant į to objekto ar proceso specifiką bei tyrimo tikslą. CMMI metodo taikymas remiasi idėja, kad įmonėse 

vykstančių procesų (gaminant produktus, teikiant paslaugas, apdorojant duomenis) kokybę tikslinga vertinti pagal 

institucijos valdymo brandos lygį, nuo kurio labai priklauso konkretūs vartotojų poreikiai ar lūkesčiai (ypač 

informaciniai) ir, svarbiausia, kad šie poreikiai yra palyginami su kitų tą patį brandos lygį turinčių įmonių poreikiais.  

Naudojantis CMMI metodu analizuojamos sritys yra apibrėžiamos atsižvelgiant į įmonės pasiektą arba 

siekiamą valdymo brandos lygį, kurių yra penki (Kennet, Baker, 2010): 

1. Pradinis (valdymas vyksta vadovaujantis intuicija). 

2. Valdomas (įmonėje vykdomas bendrasis procesų valdymas). 

3. Apibrėžtas (įmonė valdoma pagal nustatytą procesų vykdymo tvarką). 

4. Kiekybiškai valdomas (procesai įmonėje valdomi vykdant kiekybinį jų reguliavimą). 

5. Optimizuojantis (vykdomas nuolatinis procesų valdymo tvarkos ir kiekybinio reguliavimo atnaujinimas). 

Vertinimo procesas naudojant suderintą CMMI ir ISO/IEC 14598 modelį apima 7 etapus, kurių paskutinysis 

yra skirtas programinės įrangos tobulinimo plano parengimui: 

1. Vertinimo reikalavimų analizė, atliekant kurią turi būti aprašomi vertinimo tikslai.  

2. Vertinimo specifikacijos parengimas apibrėžiant vertinamo produkto (paslaugos) matavimų apimtis. 

3. Vertinimo tvarkos nustatymas apibrėžiant vertinimo metu atliekamas procedūras. 

4. Pirmąjį vertinimo atlikimo etapą, apimantį proceso dalyvių apklausą ir dokumentacijos analizę. 

5. Antrąjį vertinimo atlikimo etapą, apimantį gautų rezultatų peržiūrėjimą ir ataskaitos parengimą.  

6. Vertinimo rezultatų apibendrinimas, apimantis galutinės vertinimo ataskaitos ir vertinimo išvados 

parengimą. 

7. Proceso (veiklos) tobulinimo planavimas, numatantis atliktinus patobulinimus, jų atlikimo išlaidas ir 

laukiamą naudą. 
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Įgyvendinant kiekvieną iš išvardintųjų etapų parengiami dokumentai, kuriais remiantis ir daroma galutinės 

bei teikiami pasiūlymai sistemai tobulinti. 

 

Išvados 

 

1. Svarbiausieji veiksniai, įtakojantys įmonių naudojamų informacinių sistemų kokybę yra technologiniai, 

organizaciniai ir aplinkos. Taip pat įtakos gali turėti sprendimus priimančio asmens savybės ir nuostatos. 

2. Svarbiausieji kriterijų, pagal kuriuos gali būti vertinama mažų ir vidutinių įmonių naudojamų apskaitos 

informacinių sistemų kokybė, grupės yra informacijos kokybė, sistemos kokybė ir pagalbos kokybė.  

3. Mokslinėse publikacijose yra minimi šie informacinių sistemų kokybės tyrimo metodai, taikytini mažų ir 

vidutinių įmonių naudojamų informacinių sistemų kokybei tirti: 

 Anketinės apklausos; 

 SOLE modelis; 

 Interpretavimo metodas; 

 VISU metodika; 

 Nukrypimų nuo idealių reikšmių vertinimo metodika; 

 Daugiaaspekčio vertinimo metodas; 

 Suderintas CMMI ir ISO/IEC 14598 metodas. 

4. Tinkamiausias metodas mažų ir vidutinių įmonių naudojamų apskaitos informacinių sistemų kokybei tirti 

yra suderintas CMMI ir ISO/IEC 14598 metodas, nes jį naudojant atsižvelgiama į institucijos valdymo 

brandos lygį ir remiantis vertinimo rezultatais galima parengti AIS tobulinimo planą. 
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Summary 

 

Methods, used for accounting information systems quality assessment in small and medium-sized enterprises 

 

  Companies providing processing of accounting data are solving several objectives. In most cases, the main objective is 

considered preparation of the financial statements and tax declarations or reports. However, for companies are no less important 

and gathering the necessary data and prepare reports for managerial purposes such as efficiency of manufacturing or service 

provision processes or rational use of resources. Therefore, providing assessment of the quality of accounting information 

systems, it is important to take into account the information needs of senior executives in small and medium-sized enterprises as 

in most cases in these enterprises are used only AIS, but not MIS. Using scientific research methods such as analysis of scientific 

publications, systematic and comparative analysis or generalization it was made analysis of factors, influencing the quality of 

information systems, criteria, used for assessment of quality of these systems, and methods, applied for accounting information 

systems quality evaluation used in small and medium-sized enterprises, are analyze in this paper. The paper also discussed the use 

of recommended software quality assessment method, developed combining CMMI and ISO / IEC 14598. 
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ES TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ĮTAKA EKOLOGINIAM ŪKININKAVIMO 

SEKTORIUI 

 

Monika Miklušytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Žemės ūkis – viena svarbiausių Lietuvos strateginių sričių, svarbus tiek ekonominiu, tiek socialiniu bei 

gamtosauginiu atžvilgiu. Po nepriklausomybės atgavimo išgyvenęs reformos amžių, integravosi į Europos Sąjungą 

kartu su nauju persitvarkymu bei viltimis. Kuo toliau, tuo labiau kaip ir kitos pramonės šakos ūkiai tampa 

konkurencingesni, o siekiant tai išlaikyti, būtina investuoti į naujų technologijų bei modernesnės technikos pirkimą, 

kas prieinama ne kiekvienam ūkininkui. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare žemės ūkio sektoriui atsivėrė naujos 

galimybės. Pradėta plačiai kalbėti apie ekologinį ūkininkavimą ir paramą vis labiau populiarėjančiai pastarajai šakai. 

Po įstojimo Lietuvos žemės ūkyje pradėta įgyvendinti Europos Sąjungos žemės ūkio politikos principai bei įdiegta 

supaprastinta tiesioginių išmokų sistema.  

Vis didėjanti ekologinių produktų paklausa Europoje skatina ekologinį ūkininkavimą, tačiau didžiausias 

stimulas pasirinkti šią, sveikatai ir aplinkai nežalingą žemės ūkio sritį,- tai Europos Sąjungos išmokos. Nuo 2004 m. 

jos mokamos tiek ekologinės gamybos, tiek pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio ūkiams. Numatoma, kad ir 

vėliau ekologinė daržininkystė bus ir toliau remiama, tačiau Lietuvai besiruošiant naujam ES BŪŽP etapui - 2014 – 

2020 m., reikia įvertinti prieš tai skirtos paramos naudingumą, tai yra būtina įvertinti ekologinio ūkininkavimo 

daromą įtaką Lietuvos ekonomikai. 

Tyrimo tikslas – ištirti tiesioginių išmokų įtaką Lietuvos ekologiniam ūkininkavimui. 

Tyrimo objektas – Europos Sąjungos tiesioginės išmokos. 

Tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamoji analizės, regresinė analizė, grafinio vaizdavimo metodai. 

 

Rezultatai  

Bendroji žemės ūkio politikos  (toliau BŽŪP) parama teikiama dvejomis kryptimis: pirmoji teikia paramą 

gamybai, o antroji finansuoja kaimo plėtrą. Remiantis pirmąją kryptimi, ekologinės gamybos ūkiams taikomi visi 

bendrieji reglamentai susiję su žemės ūkio produkcijos gamyba, tačiau ekologiniams ūkiams pasirinktinai gali būti 

mokamos konkrečios tiesioginės išmokos. Kadangi ekologinės gamybos ūkis yra vienas dinamiškiausių sektorių, 

todėl ES bendroji žemės politika yra orientuota į ekologinį ūkininkavimą, kuris dažnai yra siejamas su tvaraus 

vystymosi koncepcija, kadangi teikia aplinkosaugos, socialinę ir ekonominę naudas. Siekiant skatinti ekologinį 

ūkininkavimą Lietuvoje, yra skiriamos kompensacinės išmokos (tiesioginė parama) pagal Kaimo rėmimo ir 

Specialiąja kaimo rėmimo programas. Nuo 2004 iki 2006 metų tiesioginė parama buvo skiriama pagal Kaimo plėtros 

plano agrarinės aplinkosaugos priemonę ir ekologinės žemdirbystės programas, o 2007-2013 metais pagal kaimo 

plėtros programos II krypties aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimo, ekologinio ūkininkavimo programas. 

Kriščiukaitienė et al. (2006) nurodo, kad teikiama finansinė parama yra reikšminga dėl trijų pagrindinių priežasčių: 

prarastų pajamų užsiimant šia veikla kompensavimo, konkurencingumo skatinimo ir gamintojo bei vartotojo požiūrio 

į aplinką keitimo būtinumo. Tačiau nors valstybės teikiama parama yra skiriama siekiant skatinti darnios plėtros 

koncepciją, šiame straipsnyje analizuojama ar parama yra tikslinga (Kazakevičius, 2010).   

Nemažai autorių darė tyrimus apie paramą ekologiniams ūkiams. Pavyzdžiui, Tzouramani, Sintori, 

Liontakis, Alexopoulos (2010) A MONTE CARLO SIMULATION modelį siekė nustatyti pieninių avių auginimo 

investavimo vertės dispersiją Graikojos ekologiniuose ūkiuose. Tyrimo išvados parodė, jog parama sudarė sąlygas 

plėtoris šiai ūkio šakai. 

Offermann, Nieberg ir Zander (2007a), naudodami FARMIS modelį siekė nustatyti tiesioginių išmokų 

įtaką ekologiniams ūkiams pagal ūkininkavimo tipus. Rezultatai parodė, kad vietoj didesnių išmokų už plotus reikėtų 

remti produktų pardavimą bei perdirbimą ir sertifikavimo išlaidas. 
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Straipsnyje siekiant įvertinti Lietuvos ekologinės gamybos ūkių ekonominę padėtį ir teikiama tiesioginį 

finansavimą, buvo naudojami 2004 - 2013 metų respondentinių ūkių duomenų bazėje esančių ekologinės gamybos 

ūkių ekonominiais rezultatais. Pagrindinis apribojimas su kuriuo buvo susidurta siekiant įvertinti ekologiniam 

ūkininkavimui teikiamų išmokų naudą buvo pateikiamų duomenų trūkumas, tačiau atsižvelgiant į išsamesnės 

informacijos apie ekologinį ūkininkavimą trūkumu, pateikiama analizė padės įvertinti dalinius ekologinio 

ūkininkavimo plėtros aspektus Lietuvoje. Siekiant įvertinti teikiamų tiesioginių išmokų naudą, tyrimas buvo 

organizuojamas vertinant tiesioginių išmokų daromą įtaką ekologinio ūkininkavimo pagrindiniams rodikliams ir 

ekologinio sektoriaus daromą įtaką pagrindiniams makroekonominiams rodikliams. Tyrimo metu buvo pasirinkti 

ekologinio ūkininkavimo rodikliai: sektoriaus ūkio našumas (balais), nuosavas turtas, darbuotojų skaičius, grynasis 

pelnas. Taip pat siekiant įvertinti ekologinio ūkininkavimo daromą įtaką Lietuvos ekonomikai, vertinimui buvo 

pasirinktas vienas pagrindinių makroekonominių rodiklių: darbo našumo indeksas. Tyrimui atlikti buvo naudojama 

dvinarė ir daugianarė regresinė analizė.  

1 paveksle parodyta, kaip keitėsi ekologinių ūkių situacija Lietuvoje 2007 – 2012 m. Matyti, jog 2012 m. 

palyginus su 2007 m., ekologinių ūkių skaičius sumažėjo beveik 13 proc. 

 

 

1 pav. Ekologinių ūkių skaičius Lietuvoje 2007 – 2012 m. (sudaryta autorės, remiantis Lietuvos Statistikos 

Departamento duomenimis) 

 

2 paveiksle parodyta kaip keitėsi Europos Sąjungos tiesioginės išmokos ekologiniams ūkiams. 2012 m. 

lyginant su 2007 m. jos padidėjo beveik 2 kartus. 

 

2 pav. Tiesioginių išmokų dydis ekologiniams ūkiams (litais) Lietuvoje 2004-2012 metais (sudaryta autorės, 

remiantis respondentinių ūkių duomenų bazėje esančių ekologinės gamybos ūkių ekonominiais rezultatais) 

 

Kaip jau buvo minėta, siekiama įvertinti tiesioginių išmokų (2 pav.) teikiamą naudą, buvo pasirinkti 

ekologinio ūkininkavimo rodikliai: sektoriaus ūkio našumas (balais), nuosavas turtas, darbuotojų skaičius, grynasis 

pelnas. Šiame darbe buvo siejami skirtingi kintamieji, t.y. priklausomas kintamasis ekologinio ūkininkavimo 
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rodikliai su nepriklausomu kintamuoju – tiesioginėmis išmokomis. Atlikus regresinę analizę buvo gauta, kad 

tiesioginės išmokos daro įtaką žemės ūkio našumui, ir nuosavam turtui ( 1 ir 2 lenteles). 

 

1 lentelė. Dvinarės regresijos modelio santrauka 

 

Modelis 

Pirsono koreliacijos 

koeficientas 

Apibrėžtumo 

koeficientas 

Koreguotas apibrėžtumo 

koeficientas 

Standartinis 

skaičiavimų nuokrypis 

1 – Žemės ūkio 

našumas 
0,813(a) 0,661 0,613 0,275688 

2 – Nuosavas 

turtas 
0,742(a) 0,525 0,457 0,326453 

a  Prognozavimo veiksniai: Tiesioginės išmokos 

b  Priklausomas kintamasis: Žemės ūkio našumas, nuosavas turtas 

 

Apskaičiavus imties Pirsono koreliacijos ir apibrėžtumo koeficientus (1 ir 2 lentelės), galime daryti išvadą, 

kad imties Pirsono koreliacijos koeficientas r=0,81 (žemės ūkio našumo atveju) ir r=0,74 (nuosavo turto atveju). 

Todėl tarp stebėtų tiesioginių išmokų ir žemės ūkio našumo bei nuosavo turto yra stiprus tiesinis ryšys. Kadangi 

analizė buvo atliekama ir su darbuotojų skaičiumi bei grynuoju pelnu, tačiau svarbu paminėti, kad šių kintamųjų 

atžvilgiu tiesioginio ryšiu nebuvo. Apibrėžtumo koeficiento (angl. R Square) reikšmė r
2
=0,661 (žemės ūkio našumo 

atveju) ir r
2
=0,525 (nuosavo turto atveju), todėl galime sakyti, kad tiesinės regresijos modelis paaiškina 66,1 proc. 

žemės ūkio našumo ir 52,5 proc. nuosavo turto reikšmių sklaidos.  

 

2 lentelė. Regresijos lygties koeficientai 

 

Modelis 
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95% B pasikliautinumo 

koeficientai 

Koeficientai 

(B) 

Standartinis 

nuokrypis 
Beta Apatinė 

riba 

Viršutinė 

riba 
1 Konstanta 38,006 0,566   67,206 0,000 36,669 39,343 

  Žemės ūkio našumas 1,08E-005 0,000 0,813 3,695 0,008 0,000 0,000 

2 Konstanta 38,921 0,427   91,234 0,000 37,912 39,930 

 Nuosavas turtas 3,46E-007 0,000 0,724 2,780 0,027 0,000 0,000 

 

Atlikus analizę buvo gautos imties regresijos lygtys: 

y=38,006+1,08*žemės ūkio našumas 

y=38,921+3,46*nuosavas turtas 

Taigi, padidinus tiesiogines išmokas vienu vienetu, žemės ūkio našumas padidėja vidutiniškai 1,08 

vienetais ir taip pat padidinus tiesiogines išmokas vienu vienetu, nuosavas turtas padidėja vidutiniškai 3,46 vienetais. 

Todėl apibendrinant galime teigti, kad tiesioginės išmokos daro įtaką žemės ūkio našumui, kuris šios analizės metu 

buvo išreikštas balais ir taip pat daro įtaką nuosavo turto teigiamiems pokyčiams.  

Tačiau taip pat analizės metu buvo siekiama įvertinti ekologinio ūkininkavimo daromą įtaką Lietuvos 

ekonomikai, vertinimui buvo pasirinktas pagrindinis makroekonominis rodiklis: darbo našumo indeksas. Šiam 

tyrimui atlikti buvo naudojama daugianarė regresija.  
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3 lentelė. Daugianarės regresijos modelio santrauka 

 

Modelis 

Pirsono koreliacijos 

koeficientas 

Apibrėžtumo 

koeficientas 

Koreguotas apibrėžtumo 

koeficientas 

Standartinis skaičiavimų 

nuokrypis 

1 0,994(a) 0,989 0,977 5,22883 

a  Prognozavimo veiksniai: Grynasis pelnas, žemės ūkio našumas, darbuotojų skaičius, nuosavas turtas 

b  Priklausomas kintamasis: Darbo našumo indeksas 

 

Koreguoto apibrėžtumo koeficiento (angl. R Square) reikšmė r
2
=0,977, todėl galime sakyti, kad tiesinės 

regresijos modelis 97,7 proc. sklaidos apie vidurkį galime paaiškinti tiesine regresija nepriklausomų kintamųjų 

atžvilgiu.  

4 lentelė. Regresijos modelio ANOVA 

ANOVA kriterijus 

Modelis   Vidurkių suma df Vidurkių kvadratas F Statistinis reikšmingumas 

1 Regresija 9574,917 4 2393,729 87,552 0,000(a) 

Likutis 109,363 4 27,341     

Iš viso 9684,280 8       

a  Prognozavimo veiksniai: Grynasis pelnas, žemės ūkio našumas, darbuotojų skaičius, nuosavas turtas 

b  Priklausomas kintamasis: darbo našumo indeksas 

 

 ANOVA kriterijaus p reikšmė yra mažesnė už 0,05 (mažesnė už 0,01) todėl galima daryti išvadą, kad 

modelyje yra bent vienas veiksnys, nuo kurio priklauso darbo našumo indeksas (4 lentelė.). 

 

5 lentelė. Regresijos modelio koeficientai 
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Koeficientai (B) Standartinis nuokrypis Beta 

1 Konstanta 3,727 246,691   0,015 0,989 

Žemės ūkio našumas 6,133 7,057 0,078 0,869 0,434 

Nuosavas turtas 2,64E-005 0,000 0,704 5,887 0,004 

Darbuotojų skaičius -0,006 0,002 -0,255 -2,990 0,040 

Grynasis pelnas 1,18E-005 0,000 0,086 1,337 0,252 

a Priklausomas kintamasis: darbo našumo indeksas 

Gavome imties regresijos lygtį: 

LnDarbo našumo indeksas=3,72+2,64*Nuosavas turtas-0,006*Darbuotojų skaičius 

Gauta, kad sudarytame modelyje yra reikšmingi regresijos lygties koeficientai nuosavas turtas ir 

darbuotojų skaičius (p<0,05). Vadinasi galime daryti išvadą, kad padidinus nuosavą turtą vienu vienetu ir darbuotojų 

skaičių vienu vienetu, darbo našumo logaritmas Ln(darbo našumo indeksas) vidutiniškai padidėja 2,63 vienetais. 

Todėl apibendrinant galime daryti išvadą, kad darbo našumo indeksui įtaką daro ekologinio sektoriaus nuosavas 

turtas ir darbuotojų skaičius.  
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Išvados 

 

1. Atlikus analizę galima teigti, kad ekologinių ūkių Lietuvoje nuolatos daugėja, todėl Lietuvoje ekologiškai 

ūkininkaujantiems žemdirbiams teikiama parama yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Siekiant skatinti 

ekologinį ūkininkavimą Lietuvoje, yra skiriamos kompensacinės išmokos (tiesioginė parama) pagal Kaimo 

rėmimo ir Specialiąja kaimo rėmimo programas. Įstojus į Europos Sąjungą išmokos ūkiams buvo išdėstytos 10 

metų laikotarpiui. Tačiau remiantis moksline literatūra, ekologinės gamybos ūkiams situacija palankesnė tose 

šalyse, kurios taikytas regioninis modelis ir tiesioginių išmokų mokėjimas visiškai atsietas nuo gamybos apimčių.  

2. Atlikus tiesioginių išmokų įtakos Lietuvos ekologiniam ūkininkavimui analizę, buvo gauta, kad tiesioginės 

išmokos daro įtaką žemės ūkio našumui, ir nuosavam turtui. Padidinus tiesiogines išmokas vienu vienetu, žemės 

ūkio našumas padidėja vidutiniškai 1,08 vienetais ir taip pat padidinus tiesiogines išmokas vienu vienetu, 

nuosavas turtas padidėja vidutiniškai 3,46 vienetais. 

3. Taip pat darbo metu buvo atlikta analizė, siekiant nustatyti ekologinio sektoriaus įtaką Lietuvos ekonomikai. 

Analizei buvo pasirinkti ekologinio sektoriaus rodikliai: sektoriaus ūkio našumas (balais), nuosavas turtas, 

darbuotojų skaičius, grynasis pelnas ir vienas pagrindinių makroekonominių rodiklių – darbo našumo indeksas. 

Atlikus analizę, buvo gauta, kad padidinus nuosavą turtą vienu vienetu ir darbuotojų skaičių vienu vienetu, darbo 

našumo indeksas vidutiniškai padidėja 2,63 vienetais. 

 

Literatūros sąrašas 

 

1. Europos komisijos aplinkosaugos dierktoratas. . [Interaktyvus]. [žiūrėta 2014-02-01]. Prieiga per internetą: 

<ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/env/lt>. 

2. KAZAKEVIČIUS, Z. 2010. Tiesioginės paramos Lietuvos ekologinės gamybos ūkiams efektyvumas. Management theory 

and studies for rural business and infrastructure development. 2010. Nr. 20 (1). Research papers. ISSN 1822-6760. ”. 

[Interaktyvus]. [žiūrėta 2014-03-04]. Prieiga per internetą: <http://vadyba.asu.lt/20/53.pdf> 

3. KRIŠČIUKAITIENĖ, I.., TAMOŠAITIENĖ, A., ANDRIKIENĖ, S. 2006. Ūkio veiklos modeliavimas ieškant pelningiausių 

sprendimų. Žemės ūkio mokslai, Nr.1. 

4. Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2014-02-01]. Prieiga per internetą:< 

http://db1.stat.gov.lt/ statbank/ default.asp?w =1280>.  

5. Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2014-02-03]. Prieiga per internetą: 

<http://www.laei.lt/leid_fls/leid_fl/zum2004.pdf> 

6. LINAUSKAS, A. 2012. Ekologinio ūkininkavimo plėtra. Viešoji įstaiga “Ekoagros”. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2014-02-01]. 

Prieiga per internetą:<http://www.ekoagros/straipsniai/ekologinis-ukis/?> 

7. Pilietinės visuomenės institutas. 2006. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007–2013 m. paramos poveikio Lietuvos 

ekonomikai vertinimas mikro ir makro aspektais. 

8. Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys 2004-2012. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 

 

Summary 

 

European Union Direct Payments on the Organic Farming Sector 

Organic farms in Lithuania is constantly increasing, so Lithuania organic farmers support is one of the 

largest in the European Union. To promote organic farming in Lithuania, is awarded compensatory payments (direct 

support), the Rural Support and Special Rural Support Programmes.  

After the influence of direct payments for organic farming Lithuania analysis was obtained by the direct 

payments affects agricultural productivity, and property. Increasing direct payments per unit of agricultural output 

http://www.laei.lt/leid_fls/leid_fl/zum2004.pdf
http://www.ekoagros/straipsniai/ekologinis-ukis/?
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increases by an average of 1.08 units and also by increasing direct payments per unit of equity assets increased an 

average of 3.46 units . 

Also during analysis was carried out to determine the influence of the organic sector in Lithuania 's 

economy. After analysis, it was revealed that an increase in equity as a single unit and the number of employees in 

one unit, the labor productivity index increased an average of 2.63 units. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Šviesa Leitonienė (Kauno technologijos universitetas)   
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VERSLO ĮMONĖS MOKESČIŲ NAŠTOS ANALIZĖS MINIMIZAVIMO 

ASPEKTU METODIKA 

 

Viktorija Rasovaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Mokesčiai svarbūs ne tik valstybei, bet ir jų mokėtojams. Iš valstybės pusės mokesčiai ir įmokos yra 

pagrindinis šalies biudžeto ir fondų šaltinis, o iš mokesčių mokėtojų pusės labai svarbi yra apmokestinimo riba. 

Valstybė, norėdama surinkti daugiau pajamų, didina mokesčių tarifus. Didesni tarifai neužtikrina biudžeto pajamų, 

nes per didelis apmokestinimas skatina slėpti pajamas ir nemokėti mokesčių. Juškevičienė (2012) teigia esant įvairių 

nuomonių apie leistino apmokestinamųjų pajamų ir bendro nacionalinio produkto ribinį santykį, tačiau priimtina, jog 

jis svyruoja nuo 25 proc. ir 35 proc. Mažesni mokesčiai šaliai teikia didesnę ekonominę naudą, nei didesni – mažų 

mokesčių šalyse auga užimtumas, investicijos ir darbo našumas, dideli mokesčiai skatina šešėlinę ekonomiką 

(Novošinskienė, Slavickienė, 2010) . Schneider (2004) nurodo didelį darbo jėgos apmokestinimą mokesčiais ir 

įmokomis: kuo didesnis darbo užmokesčio skirtumas iki apmokestinimo ir po apmokestinimo, tuo darbuotojai ir 

darbdaviai labiau įsitraukia į šešėlinę ekonomiką. 

Šiandieninėmis ekonominėmis sąlygomis, kai verslo subjektų konkurencija yra didėlė ir, dėl išlikimo 

rinkoje, jos privalo ne tik didinti pajamas, bet mažinti mokesčius ir patiriamas sąnaudas. Vienas iš būdų siekti šio 

tikslo – mokesčių planavimas t.y. mokėtinų mokesčių ir įmokų į nacionalinį biudžetą ir fondus minimizavimas. 

Mokslininkai analizuoja ir diskutuoja mokesčių naštos, apmokestinimo bazės, apmokestinimo ribos, lengvatų 

klausimais, bet nėra pakankamai įvertintas verslo įmonės mokesčių naštos mažinimas. Autorės nuomone, tokie 

tyrimai, leis minimizuoti įmonės mokesčius ir naštą. 

Tyrimo tikslas – nustatyti verslo įmonės mokesčių naštą, mokesčius įtakojančius veiksnius ir pateikti 

mokesčių ir naštos minimizavimo metodiką. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) Įvertinti mokesčių naštos lygį įmonėje; 

2) Nustatyti verslo įmonės mokesčius įtakojančius veiksnius; 

3) Nustatyti veiksnių poveikį mokesčių naštai; 

4) Pasiūlyti mokesčių, jų naštos minimizavimo metodiką. 

Tyrimo metodai – literatūros bendrieji moksliniai tyrimo metodai – literatūros analizė ir sintezė, loginė 

analizė ir sintezė, loginio modeliavimo metodai, statistinės duomenų analizės būdai. 

 

Rezultatai 

Literatūros studijos parodė, kad daug mokslininkų tyrė apmokestinimo, mokesčių naštos, jos ribos, šešėlinės 

ekonomikos klausimais. Autoriai nurodė, kad verslo sąlygos Lietuvoje negerėja, didelė darbo vietos kaina, didelė 

socialinio draudimo našta, didėlė šešėlinė ekonomika (Novošinskienė, Slavickienė, 2012), todėl mokesčių mažinimo 

klausimas verslo įmonėms yra ypač aktualus. 

Mokesčių planavimu laikomas procesas, kuriuo metu nustatomi tam tikri siektini tikslai, numatomos ir 

įgyvendinamos tam tikros priemonės, keliamiems tikslams pasiekti, įvertinami gauti faktiniai rezultatai ir 

identifikuojamos nukrypimų priežastys. R. Rohatgi (2002) ir Bramwell, Osaretin (2011) mokesčių planavimo pradžią 

laiko nuo to momento, kai mokesčiai planuojami jau įsteigus įmonę. Siejant autorių nuomones mokesčių planavimą 

galima išskirti į šiuos etapus:  

1)  vietos valstybės teisės peržiūrėjimas, mokestinių prievolių ir kitų numatomų išlaidų įvertinimas, 

mokesčių lengvatos įvertinimas, kitų valstybių teisės, dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių 

kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje gali būti atliekamos verslo operacijos analizavimas; 
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2)  mokesčių planavimo galimybių modeliavimas, sandorių formų, žvelgiant į minimalios mokestinės naštos 

ir maksimalios pelno pozicijos analizė, mokesčių planavimo galimybių sąrašo sudarymas; 

3)  pirminio plano vertinimas, galimų mokesčių sutaupymo ir nemokestinių išlaidų sėkmės atveju 

nustatymas, geriausio būdo mokesčiams planuoti pasirinkimas; 

4)  pasirinkto plano įvertinimas per rizikos ir nuostolių prizmę, ilgalaikės naudos galimybių ir su tuo 

susijusių išlaidų peržiūra;  

5)  pataisomas planas, jei iškilo problemų su mokesčių teisės aktų pataisomis ar mokestinius ginčus 

nagrinėjančių institucijų praktika. 

N įmonė moka į valstybės ir savivaldybių biudžetus šiuos mokesčius ir įmokas: PVM, akcizų, 

nekilnojamojo turto, žemės, pelno mokesčius, taip pat, mokesčius už aplinkos teršimą, su darbo santykiais susijusias 

įmokas (bendrąjį valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo 

įmokas), bei įmokas į garantinį fondą. 

Nėra abejojimą, kad visuomenėje mokesčiai suprantami, kaip pagrindinis verslo plėtros kliuvinys, visgi, 

norint įrodyti mokesčių minimizavimo svarbą įmonėje, būtiną nustatyti esamą mokesčių naštą. Žemiau esančiame 

paveiksle pateikiami duomenys apie N įmonės sumokėtų mokesčių dydį lyginant visų patirtų išlaidų kontekste 2009–

2013 m. laikotarpiu. 

 

1 pav. N įmonės mokamų mokesčių dalis bendroje išlaidų struktūroje (sudaryta autorės) 

 

Kaip matyti iš 1 paveikslo mokamų mokesčių dalis bendroje įmonės išlaidų struktūroje mažėjo: 2009 m 

sudarė 15 proc., o 2013 m. – 7 proc. Tokį mažėjimą įtakojo sumažintas darbo užmokestis ir mažėjantis pelnas 

pokriziniu laikotarpiu. 

Šiandien nėra pakankamai įvertintos mokesčių naštos mažinimo galimybės ir, siekiant realios mokesčių 

naštos mažinimo, būtina išsiaiškinti mokesčių naštos sudėtį, apskaičiavimą, mokesčių naštą įtakojančius veiksnius. 

Su darbo santykiais susijusių mokesčių apmokestinamoji bazė yra priskaičiuotas darbo užmokestis, darbdavio 

mokesčio našta apskaičiuojama kaip mokėtinų mokesčių (darbdavio dalis) santykis su darbo vietos kaina. Pelno 

mokesčio našta skaičiuojama kaip santykis pelno mokesčio su bendruoju pelnu. Norint nustatyti kokia mokesčių 

naštos dalis tenka pajamų litui, būtina skaičiuoti ir atskirų mokesčių santykį su pardavimo pajamomis. Straipsnio 

autorei svarbu analizuoti mokesčius, kurie tiesiogiai veikia įmonės veiklą, o ne per kainų sistemą, todėl akcizų, 

mokestis bei PVM toliau nagrinėjami nebus. 

 

1 lentelė. N įmonės mokestinė našta (sudaryta autorės) 

Mokesčiai Rodikliai 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Susiję su 

darbo 

santykiais 

Darbo vietos kaina= DU+darbdavio 

VSD+PSD+GF 
1707648,8 2129838,5 4309420,4 4250232 4216545 

Našta proc. 

Darbdavio MN= ((VSD+PSD+GF)/Darbo vietos 

kaina)×100 
24  24  24  24  24  

Darbuotojo MN=((GPM+VSD+PSD)/Bruto 

darbo pajamos))×100 
24  24  24  24. 24  

Darbo vietos MN=((darbuotojo GPM + VSD + 42  42  42  42  42  
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PSD) +(darbdavio VSD+PSD+GF)/darbo vietos 

kaina)×100 

Darbdavio MN (nuo pardavimo pajamų)= 

((darbdavio VSD+PSD+GF)/PP)×100 
2 3 2 2 2 

Pelno 
PMMN=(    ⁄ )  100 18 15 14 15 15 

PMMN=(    ⁄ )×100 0,01 0,09 0,03 0,20 0,18 

NT NTMN= (     ⁄ )×100 0,02 0,01 0,1 0,02 0,02 

Žemės 

mokestis 
ŽMN=(    ⁄ )×100 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 

Už aplinkos 

teršimą 
ATMN=(     ⁄ )×100 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 

Čia: DU – darbo užmokestis, MN – mokesčio našta, PSD – Privalomasis sveikatos draudimas, VSD – valstybinis socialinis draudimas, NTM – 

nekilnojamojo turto mokestis, GF – įmokos į garantinį fondą, PP – pardavimo pajamos, ATM – mokestis už aplinkos teršimą, ŽM – žemės 

mokestis. 

Iš 1–oje lentelėje pateiktų skaičiavimų matyti, jog su darbo santykiais susijusi mokestinė našta ir pelno 

mokesčio našta N įmonėje 2009–2013 m. laikotarpiu sudarė didžiausią dalį, analizuojamų mokesčių kontekste, todėl 

iš tolimesnio tyrimo eliminuojami mažą reikšmę turintys mokesčiai. 

Edmark ir Gordon (2013), Kaštan, Machova, M. (2010), Deverreux, Liu, Loretz (2013), Dwenger, Steiner 

(2012), Gipienė, Matusevičienė, Buzinskienė (2013) moksliniuose darbuose nagrinėdami mokesčių naštą įvairiais 

aspektais, išskiria pagrindinius veiksnius, įtakojančius įmonės mokesčius ir naštą (2 pav.). 

 

 

2 pav. Įmonės mokesčių naštą lemiantys veiksniai (sudaryta autorės) 

Iš šių veiksnių, analizuojamos įmonės mokesčių naštos analizei minimizavimo aspektu atlikti, straipsnio 

autorės nuomone, remiantis 1–oje lentelėje pateiktų skaičiavimų duomenimis, pasirinkus analizei darbo santykių ir 

pelno mokesčio naštas, tikslinga pasirinkti darbo užmokesčio ir pelno mokesčio veiksnius. Autorės nuomone, jie 

tiksliausiai charakterizuoja ir apima visas įmanomas su darbo santykiais susijusių ir pelno mokesčių naštos 

minimizavimo galimybes. 

Rodiklių priklausomybei įvertinti bus panaudotas tiesinės regresijos analizės metodas, kur nepriklausomi 

kintamieji darbo užmokestis ir įmonės pelnas, o priklausomas kintamasis – įmonės bendra mokestinė našta. Veiksnių 

poveikis įmonės mokesčių naštai yra tiriamas 2009–2013 m. laikotarpiu. Analizės rezultatai pateikti 2–oje lentelėje. 

 

2 lentelė. Įmonės mokesčių naštos ir veiksnių koreliacijos koeficientai, bei regresijos lygtis (sudaryta autorės) 

 Koreliacijos koeficientai 
Regresijos lygtis 

Įmonės bendra mokesčių našta, Lt 

Priskaičiuota darbo užmokesčio, Lt 0,92 
Y=399403,1+0,8548X1+0,6681X2 

Bendrasis pelnas, Lt 0,79 

čia: X1 – priskaičiuotas darbo užmokestis; X2 – bendrasis pelnas; 
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Koreliacijos koeficientų reikšmės parodo, jog tarp atrinktų veiksnių ir įmonės mokesčių naštos yra stiprus ir 

labai stiprus tiesinis ryšys. Pateiktoji lygtis aprašo 86,2 proc. rezultatinio rodiklio sklaidos, nes determinacijos 

koeficientas
 
r

2 
=0,862. 

Nuo priskaičiuoto Bruto darbo užmokesčio darbuotojas sumoka gyventojų pajamų mokestį (15 proc.), bei 

socialinio draudimo įmokas (9 proc.), o darbdavys sumoka socialinio draudimo (30,98 proc.) ir garantinio fondo 

įmokas (0,02 proc.), nors įprasta teigti, jog mokestinę naštą susijusia su darbo apmokestinimu pasidalija darbuotojas 

ir darbdavys, tačiau realiai šiuos mokesčius sumoka darbdavys. Socialinio draudimo įmokų poveikis darbo jėgos 

kaštams yra toks pats kaip ir Gyventojų pajamų mokesčio, nes nėra skirtumo, kas sumoka socialinio draudimo įmoką 

— ar pats darbuotojas, ar darbdavys. Tai sudaro darbo jėgos kaštus ir įtakoja darbo jėgos mokestinę naštą o tai 

sudaro nemažą grėsmę įmonių konkurencingumui ir iššaukia vis didėjančią darbo jėgos emigraciją (Mitchell, 2002). 

Kuo didesnė darbo vietos kaina, tuo labiau įmonės stengiasi slėpti gyventojų gaunamas pajamas ir mokėti dalį 

atlyginimų "vokeliuose", samdyti nelegalius darbuotojus (Balčytienė, 2009). Siekiant sumažinti darbdaviui tenkančią 

mokestinę naštą, tam tikrais atvejais naudingiau vietoj darbo sutarčių sudaryti paslaugų sutartis, tokiu būdu 

išvengiama darbo pajamų apmokestinimo. 

Pelno mokestis yra vienas klastingiausių, neefektyviausių, mokesčių, kurio inertiškas taikymas padaro daug 

žalos rinkos motyvacijoms, išteklių pasiskirstymui, ekonomikos augimui. Jo panaikinimas paskatintų verslo plėtrą, 

užsienio investicijas, sumažintų valstybės išlaidas mokesčiams administruoti ir pačių įmonių apskaitos sąnaudas, 

ribotų šešėlinę ekonomiką, sumažintų nuolatinę įtampą tarp verslininkų ir mokesčių administratorių (LLRI 

analizė...). Lietuvoje taikomos šio mokesčio lengvatos investuojančioms ir socialiai atsakingoms įmonėms, kurios 

didina išlaidas darbuotojų naudai. 

Siekiant sumažinti N įmonei su darbo santykiais tenkančią naštą, straipsnio autorė teikia šiuos pasiūlymus: 

 darbo sutarčių keitimas paslaugų sutartimis; 

 automobilio nuoma darbuotojui; 

 SODROS teikiamų lengvatų taikymas pvz.: naujų rinkos dalyvių įdarbinimas, kai dalį atlygio ir 

susijusius mokesčius sumoka valstybė. 

Apmokestinamojo pelno mažinimo galimybės: 

 skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą dvigubai mažėjančios vertės metodu, tai duoda didžiausią 

efektą pelno mokesčio mažinimo atžvilgiu lyginant su kitais nusidėvėjimo skaičiavimo būdais; 

 išlaidų, darbuotojų naudai didinimas; 

 investicijos. 

Susisteminant straipsnyje pateiktą analizę, pateikiama (3 pav.) nuosekli veiksmų schema, įgalinanti verslo 

įmonę tinkamai planuoti mokestinę naštą. 

  

Mokesčių naštos analizė minimizavimo aspektu 

Esama mokesčių 

našta 

 (faktiniai rezultatai) 

Strategijos 

Veiksnių identifikavimas, 

jų reikšmingumo 

nustatymas 

Mokesčių naštos mažinimo būdai 

(planiniai rezultatai) 

Mokestinė analizė 

 

DU sąnaudų mažinimas 

Apmokestinamo pelno 

bazės mažinimas 

Apmokestinimo bazės mažinimas 

(Atsargų ir IT apskaitos politika, 

Mokestinės naštos perkėlimas) 

 

Rezultatų analizė 

3 pav. Mokesčių naštos analizės modelis minimizavimo aspektu (sudaryta autorės) 

 

 Šiuo atveju, sukurtas mokesčių naštos analizės modelis yra individualus N įmonei, parengtas atsižvelgiant į 

faktinius mokestinės analizės rodiklius.  
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Išvados 

 

1.  Atlikus N įmonės mokestinę analizę, nustatyta, jog su darbo santykiais susijusi mokestinė našta ir pelno 

mokesčio našta 2009–2013 m. laikotarpiu sudarė didžiausią dalį, analizuojamų mokesčių kontekste. 

2. Autoriai moksliniuose darbuose išskiria šiuos pagrindinius veiksnius, įtakojančius įmonės mokesčius ir 

naštą: gamybos apimtys, darbuotojų skaičius, pelnas, mokesčių tarifai, mokesčio bazė, pajamos, lengvatos, darbo 

užmokestis. Iš šių veiksnių, analizuojamos įmonės mokesčių naštos analizei minimizavimo aspektu atlikti, remiantis 

skaičiavimais, pasirinkus tirti darbo santykių ir pelno mokesčio mokestines naštas, tikslingiausia pasirinkti darbo 

užmokesčio ir pelno veiksnius. Jie tiksliausiai charakterizuoja ir apima visas įmanomas su darbo santykiais susijusių 

ir pelno mokesčių naštos minimizavimo galimybes. 

3. Atlikus regresinę analizę, nustatyta, jog tarp pasirinktų veiksnių ir bendros N įmonės mokesčių naštos 

yra stiprus ryšys. Apskaičiuota regresijos lygtis aprašo 86,2 proc. rezultatinio rodiklio sklaidos, nes determinacijos 

koeficientas r
2 
=0,862. 

4. Siekiant sumažinti N įmonei su darbo santykiais tenkančią naštą, būtina darbo sutartis keisti paslaugų 

sutartimis; sudaryti panaudos sutartis; įdarbinti naujus rinkos dalyvius pasinaudojant lengvata, kai dalį atlygio ir 

susijusius mokesčius sumoka valstybė. Apmokestinamojo pelno (bazės) mažinimo galimybės: skaičiuoti ilgalaikio 

turto nusidėvėjimą dvigubai mažėjančios vertės metodu, tai duoda didžiausią efektą pelno mokesčio mažinimo 

atžvilgiu lyginant su kitais nusidėvėjimo skaičiavimo būdais; išlaidų, darbuotojų naudai didinimas; investicijos. 
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Summary 

 

The analysis of the business company’s tax burden in the aspect of minimization 

In today’s economic conditions the competition between business subjects is high. Thus, in order to remain in the market, they 

must not only increase the incomes but also reduce the expenditures. One of the ways to reach this goal is tax planning (the 

minimization of payable taxes and contributions to the national budget and funds). Scientists are analyzing and discussing the 

issues of tax burden, taxation bases, taxation boundaries and exemptions but there is a shortage of new investigations of the 

business company’s tax burden in the aspect of minimization. According to the author, such investigations will allow minimizing 

company’s taxes and the black economy will be diminished. The tax analysis exposed taxes that are the most influential for the 

level of the business company’s tax burden. By literary analysis the most important factors of the company’s taxes and tax burden 

were revealed. By regression analysis the significance of the factors was disclosed. Ultimately, the possibilities of company’s tax 

minimization were presented.  

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Albina Novošinskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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VIDUTINIO IR MINIMALAUS MĖNESINIO ATLYGINIMO KITIMAS 

LIETUVOJE: TEORINĖ ANALIZĖ 

 

Ieva Tūskaitė 

Kauno technologijos universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiuo metu vis gerėjant ekonominei būklei, gerėja ir pragyvenimo lygis, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. 

Pragyvenimo lygio kilimui svarbų vaidmenį atlieka mėnesinis atlyginimas, o kadangi Lietuvoje (daugiau nei 46%, 

Sodra, 2014)  gyventojų uždirba mažesnį atlyginimą, nei vidutinis, svarbu analizuoti ir minimalųjį mėnesinį 

atlyginimą, o tiksliau, jų kitimą ir kitimo priežastis. 

MMA (minimalaus mėnesinio atlyginimo) kėlimas sudaro keblią situaciją darbdaviams, kuriems padidėja 

mokesčių našta dėl didesnio socialinio draudimo mokesčio, tuo tarpu fiziniams asmenims MMA garantuoja didesnes 

pajamas pragyvenimui. Tad sprendimai dėl MMA didinimo turi būti pagrįstai priimti, siekiant išvengti neigiamų 

pasekmių ekonomikai ir užtikrinant didžiausią naudą visoms pusėms (darbuotojams, darbdaviams, valstybei (jos 

biudžetui)). 

Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos vidutinio ir minimalaus mėnesinio atlyginimo kitimą.  

Tyrimo uždaviniai: 1. nustatyti MMA kitimo priežastis ir rezultatus.  

2. pateikti siūlymus MMA nustatymui. 

Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos MMA kaita. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji 

analizė, grafinis modeliavimas. 

 

Rezultatai 

 

Minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje 

 

Minimalus darbo užmokesčio dydis priklauso nuo šalies ekonominės galios ir socialinio minimumo išlaidos 

apskaičiuojamos pagal vatrojimo krepšelį. Minimalus darbo užmokestis yra pagrindas diferencijuoti atskirų 

darbuotojų darbo užmokesčiui. Dažniausiai minimalus darbo užmokestis būna mažesnis už vidutinį darbo užmokestį 

(B. Martinkus ir kt., 2006). Kaip matyti 1 pav., 2000-2014 m. LR MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas) padidėjo 

daugiau kaip 2 kartus – nuo 430 Lt/mėn iki 1000 Lt/mėn. (nuo 2,53 Lt/val. Iki 6,06 Lt/val. (Lietuvos statistikos 

departamentas, 2014)). Laikotarpiais, kuomet atlyginimas nekito, būtų galima teigti, jog ekonomika buvo stabili ir 

kainų didėjimo, infliacijos nebuvo. Tačiau, kaip yra iš tiesų, reikia plačiau nagrinėti. Pagal „Darbo rinkos ir terminų 

žodyną“ (1998), Minimalus gyvenimo lygis, šiuo metu pervadintas į bazinę socialinę išmoką (BSI) – minimumas 

lėšų, būtinų dirbančio žmogaus darbingumui palaikyti, išreiškiantis žemutinę gyvenimo  lygio tam tikrame šalies 

raidos etape ribą (pagal minimalų vartojimo biudžetą). Prielaida, kad MMA turėtų būt nustatoma pagal BSI 

nepasitvirtina, nes Lietuvos statistikos depatamento duomenimis 2000-2014 m. BSI pakito nuo 125 lt iki 130 lt, o 

MMA padidėjo daugiau, nei dvigubai. Taigi, MMA nustatymas susijęs su infliacija, kainų kitimu ir MMA 

indeksavimu. Lyginant 1 pav. ir 2 pav., matyti, jog  2 pav.  suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI, parodantis 

vidutinį kainų pokytį per tam tikrą laiką, naudojamas infliacijai Europos Sąjungoje matuoti ir šalių rodikliams 

palyginti (Lietuvos statistikos departamento statistikos žodynas, 2014), nuo 2005 metų iki 2013 m. padidėjo beveik 2 

kartus (198,87%) energijai ir iki 161,4% maisto ir kt. produktams 2014 m. Nuo 2008 m. buvus 800 lt MMA, ir vis 

didėjant SVKI, buvo būtinas MMA padidinimas (1 lentelė). Tad didėjant SVKI, matomas ir MMA didėjimas, tačiau 

šiek tiek atsiliekantis nuo SVKI augimo tempų. Matant SVKI augimo tendenciją, galima teigti, jog ateityje didės ir 
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MMA, be to, LR vyriausybė priimdama sprendimus, turi užtikrinti LR konstitucijos 48 straipsnį, garantuojantį 

teisingą apmokėjimą už darbą, bei užtikrinantį tinkamą pragyvenimo lygį LR gyventojams.  

 

 

1 pav. MMA kitimas 2000-2014 m. I ketv., litais. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas. 

 

 

 

 

2 pav. Mėnesiniai SVKI, palyginti su baziniu laikotarpiu (2005 m. = 100), proc. Laikotarpis 2000 – 2014 m. 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas. 

 

Darbo kodekso (DK) 187 straipsnis teigia, kad minimalus mėnesinis atlyginimas ir minimaslus valandinis 

atlyginimas negali būti mažesnis, nei nustatytas Vyriausybės Trišalės tarybos patvirtinta  įstatymų tvarka. 190 DK 

straipsnis, B. Martinkus ir kt. (2006) teigia, jog darbo užmokestis indeksuojamas įstatymų nustatyta tvarka.  2012 m 

buvo  paruošta pataisa dėl MMA indeksavimo pagal kainų indeksą seimo sprendimu patvirtinimo, tačiau siūlymas 

nebuvo priimtas dėl didesnių sąnaudų Lietuvos ekonomikai, bei didesnių sąnaudų didėjimo, kas neabejotinai 

pakenktų naujų darbo vietų kūrimui (Ž. Šilėnas, 2012). Vyriausybės nutarime  nurodyta, jog MMA 

indeksavimas  reikštų MMA dydžio nustatymą neatsižvelgiant į šalies ūkio vystymosi tendencijas, darbo našumo 

rodiklius, bei apribotų  socialinių partnerių ir trišalės tarybos teises tartis dėl MMA dydžio. Šiuo metu MMA pagal 

infliaciją indeksuojamas tik Belgijoje, Čekijoje ir Rusijoje (R. Griguolaitė, 2012). 

Įstatymai dėl MMA priimami atsižvelgiant į visų trijų šalių interesus. Kazlauskytė (2014) teigia, jog 

diskusijose dėl MMA dalyvaujančios grandys Trišalėje taryboje yra: profesinės sąjungos, darbdavių asociacijos ir 
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Vyriausybė. Tačiau profesinėms sąjungoms priklauso tik 10 proc. darbuotojų ir iš jų tik keletas atstovauja darbuotojų 

interesus trišalėje Taryboje. Realios priežastys, kodėl šių dalyvių yra mažai, nėra žinomos. A. Kazlauskytė (2014)  

taip pat teigia, jog darbdavių asociacijos dalyvių dauguma yra stambieji verslininkai, kurie neproporcingai atstovauja 

visą Lietuvos darbdavių visumą (5 pav.). Tad čia atsiranda interesų, nuomonių ir galimybių  išsiskyrimas, 

apsunkinantis teisingus sprendimus dėl MMA nustatymo. 

MMA kilimas siejamas su nedarbo bei šešėlinės ekonomikos didėjimu. Dėl per aukšto MMA ir griežtų darbo 

santykių reguliavimo 21, 4 % visų Lietuvos bedarbių neturėjo darbo 2013 m., teigiama 33-iajame LLRI „Lietuvos 

ekonomikos tyrime“(2014). Taip pat, tyrimo duomenimis, 2014 m.  neoficialus darbo užmokestis sudarys 26% ir 

ekonominės veiklos slėpimas 22,4% šešėlinės šalies ekonomikos (kuri bus 25% Lietuvos BVP). Tai didelis 

praradimas tiek Lietuvos ekonomikos augimui, BVP, tiek valstybės biudžetui, kuris praranda didelę sumą dėl 

slepiamų mokesčių. 

Apibendrinant šiuos teiginius, galima daryti išvadą, kad MMA didinamas atsižvelgiant į infliaciją, kainų 

kitimą, tačiau pagal verslininkų ir kitų darbdavių galimybes ir Vyriausybės neskubotus sprendimus, MMA didėjimas 

šiek tiek atsilieka nuo ekonomikos augimo. 

 

Laikotarpis 
Pirmi 

metai 

Antri 

metai 

Bazinis 

pokytis, 

proc. 

Grandinis 

pokytis, 

proc. 

2000K1-2001K2 430 430 0,0 0,0 

2001K1-2002K2 430 430 0,0 0,0 

2002K1-2003K1 430 430 0,0 0,0 

2003K1-2004K1 430 450 4,7 4,7 

2004K1-2005K1 450 500 16,3 11,1 

2005K1-2006K1 500 550 27,9 10,0 

2006K1-2007K1 550 600 39,5 9,1 

2007K1-2008K1 600 800 86,0 33,3 

2008K1-2009K1 800 800 86,0 0,0 

2009K1-2010K1 800 800 86,0 0,0 

2010K1-2011K1 800 800 86,0 0,0 

2011K1-2012K1 800 800 86,0 0,0 

2012K1-2013K1 800 1000 132,6 25,0 

2013K1-2014K1 1000 1000 132,6 0,0 

 

1 lentelė. MMA kitimas Lietuvoje 2000-2014 m. 1 ketv. laikotarpiu. Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis LR 

statistikos departamento duomenimis. 

 

Užsienio mokslininkų požiūris į MMA 

 

Nagrinėjant darbo rinkos tyrėjų darbus yra išskiriamos priežastys, kodėl didinti MMA yra nenaudinga 

valstybės ekonomikai. 

Europos mokslininkų nuomone, MMA didinimas yra žalingas valstybės ekonomikai ir darbo rinkai. B. Moro 

(2003) teigia, jog MMA legalizavimas, plačiai paplitęs Europoje, yra svarbi nedarbo priežastis. Toks MMA 

priverstinis nustatymas nesuteikia galimybės konkuruoti darbo rinkoje, siūlant mažesnius nei MMA atlyginimus. Dėl 

to priverstinai nustačius MMA, sumažėja darbo vietų, kurių, ypač smulkieji verslininkai, negali išlaikyti. Dėl to 

atsiranda šešėlinė darbo rinka, nelegalus įdarbinimas, nemokant mokesčių valstybei. Ypač tai aktualu jaunimo darbo 

rinkoje. Tuo tarpu Valstybiniame sektoriuje to nėra. Todėl tai vienas iš svarbių faktorių, lemiantis aukštą MMA lygį 

Europoje, labiau suvaržant nekvalifikuoto darbo rinką.  

Taip pat paauglių nedarbo didėjimą su MMA sieja ir C. R. McConnell et al. (2010). Atlikę labiausiai 

pažeidžiamos – paauglių – darbo rinkos tyrimą Amerikoje, nustatė, jog MMA padidinimas 10 proc., jaunimo nedarbą 

padidino 1-3 proc. Be to, didėjantis MMA  skatina paauglius mesti mokslus ir pradėti dirbti. Tai nevienintelė didelė 
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problema. Kita svari priežastis yra tai, jog didesnės darbo sąnaudos mažina įmonių galimybes apmokyti darbuotojus. 

Taigi problema atsiranda ne tik paauglių, bet visoje darbo rinkoje.  

Tačiau yra ir prieštaringų nuomonių tarptautiniame kontekste. P. Sloane et al. (2013) teigia, jog galiojantys  

MMA įstatymai daugelyje pasaulio šalių apsaugo darbuotojus nuo per mažo darbo apmokėjimo. Be to, MMA 

kėlimas didina mažas pajamas gaunančių asmenų metines pajamas, kas yra labai svarbu asmenims, vos vos 

viršijantiems skurdo ribą (C. R. McConnell et al., 2010). Kai kurie ekonomistai tokie kaip Card, Krueger (1995) 

palankiai vertina MMA didinimą ir tvirtina, jog MMA didinimas nėra nedarbo priežastis (P. Sloane et al., 2013). C. 

R. McConnell et al. (2010) pastebi,  jog MMA didinimas neturi kompromiso tarp kritikų ir šalininkų, nes tai amžinas 

diskusijų klausimas. 

Lietuvos MMA vertinimas Europos kontekste. Eurostat (2013) duomenimis, Europoje mažiausių MMA (iki 

500 eurų per mėn.) šalių kategorijai priskiriamos: Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Čekija, 

Slovakija, Vengrija, Kroatija, ir Turkija. Tuo tarpu antrai grupei (500-1000 eurų/mėn.) priklauso Portugalija, 

Graikija, Malta, Ispanija ir Slovėnija. Bei trečioji grupė: Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Airija, Olandija, Belgija ir 

Liuksemburgas, kuriose minimalus darbo užmokestis didesnis nei 1 200 eurų per mėnesį. Tačiau, tokiose šalyse kaip 

Vokietija, Italija, Šveicarija, Austrija, Danija, Islandija ir skandinavų šalys, taikomas  diferencijuotas darbo 

užmokestis pagal atskiras darbuotojų grupes. Taigi, galima pastebėti tendenciją, jog rytinėje Europos dalyje MMA 

yra žymiai mažesni nei Vakarų Europoje, o centrinėje Europoje MMA pats didžiausias. Galima teigti, jog MMA 

parodo šalių ekonomikos lygį, tad situacija rytų Europoje gali būti paaiškinama sudėtinga politine situacija 

praėjusiame amžiuje, kas nulemia lėtesnį bendro Europos ekonomikos lygio pasiekimą. 

Apibendrinant, galima pasakyti, jog užsienio tyrinėtojų tiek teorinis, tiek praktinis požiūris į MMA nustatymą 

skiriasi ir kiekviena valstybė pasirenka jai priimtinesnį MMA nustatymo arba nenustatymo būdą bei MMA augimą. 

 

MMA ir vidutinio darbo užmokesčio palyginamoji analizė Lietuvoje 

 

MMA ir vidutinio darbo užmokesčio palyginamoji analizė Lietuvoje. Sodros (2014) duomenimis, vidutinis 

atlyginimas 2014 m. sausio mėn Lietuvoje buvo 1772,85 lt. Taigi, Lietuvoje daugiau nei 46% (4 pav.) darbuotojų 

gauna mažesnį nei vidutinį darbo užmokestį. Ir net 23% uždirba mažiau nei 1000 lt, kai tuo tarpu Danijoje minimalų 

atlyginima gauna 8,5% darbuotojų (N.Westergaard-Nielsen, 2008). LLRI (2014) prognozuoja, kad vidutinis darbo 

užmokestis Lietuvoje ir toliau augs ne tik nominaliai, bet ir realiai, t. y. įvertinus kainų augimą. Prognozuojamas 

vidutinis neto darbo užmokestis 2014 metų pabaigoje tūrėtų siekti 1958 Lt (3 pav.). 2013 m. vidutinis neto darbo 

užmokestis siekė 1853 Lt ir neįvertinus kainų pokyčio viršijo prieškrizinį lygį. 

 

 

 

3 pav. Vidutinis neto darbo užmokestis, Lt/mėn. Šaltinis – LLRI. 
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MMA taip pat siejamas su vidutiniu mėnesiniu atlyginimu. Didėjant MMA, didėja ir vidutinis mėnesinis 

atlyginimas (3 pav.). Bendrai žiūrint į šį rodiklį, atrodo, jog ekonomikos lygis auga, tačiau, reikia pastebėti, jog 

darbuotojų, kurie uždirba daugiau nei MMA, atlyginimas dėl MMA didinimo nedidėja, jo augimą lemia kiti 

veiksniai. Šiuo atveju, Vyriausybė priimdama sprendimus dėl MMA didinimo, neatsižvelgia į vidutines pajamas 

gaunančius žmones, kurių atlyginimas nesikeičia, o MMA absoliutiniu dydžiu artėja link vidutinio darbo 

užmokesčio.  

 

 

4 pav. Procentinis LR gyventojų paiskirstymas pagal uždirbamas pajamos per mėn, lt. 2014 m. sausio mėn.  

Šaltinis – Sodra. 

 

Čia pastebima socialinė nelygybė, kuomet gerinama tik žemiausios kvalifikacijos darbuotojų materialinė 

padėtis.  Iš kitos – motyvacinės pusės – R. Kinderis (2004) teigia, jog darbo užmokestis leidžia patenkinti materialius 

poreikius, tačiau daugeliui tai nėra vienintelis motyvas dirbti.  

 

 

 

5 pav. Procentinis LR Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal darbuotojų skaičių. 2014 m. Šaltinis – Lietuvos 

statistikos departamentas. 

 

Tyrimai rodo, kad dauguma žmonių turėdami pragyvenimui užtektinai lėšų, vis tiek dirbtų. Taigi, neturėdami 

kito - geresnio – pasirinkimo, darbuotojai dirba ten pat, už tą patį atlyginimą, nes ne visiems žmonėms darbo 

užmokesčio dydis yra pagrindinis stimulas ir pagrindinė motyvavimo priemonė dirbti mėgstamą darbą. 
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Apibendrinant šiuos duomenis, MMA ir vidutinio atlyginimo situacija Lietuvoje nėra geriausia, tačiau tai 

galima reguliuoti įvairiomis ekonomikos priemonėmis, siekiant didinti darbo vietų skaičių bei atlyginimų dydį – tiek 

MMA, tiek ir didesnių, nei MMA. 

 

Išvados 

 

1. Nesant aiškios ir proporcingos atstovaujamajai daliai Trišalės tarybos sudėčiai, sprendimai dėl MMA 

nustatymo neatspindi šalių galimybių ir pageidavimų sutarimo, todėl viena ar kita pusė (darbuotojai arba darbdaviai), 

o dažniausiai abi – lieka nepatenkintos Vyriausybės sprendimu, nes darbuotojai nori uždirbti kuo daugiau, o 

darbdaviai mokėti daugiau neišgali. 

 Didėjantis MMA verčia (ypač smulkiuosius verslininkus) mažinti darbo vietų skaičių arba „apkarpyti“ 

etatus, kas didina šalies nedarbą ir skatina emigraciją, ieškoti darbo kitur, arba mokėti atlyginimus „vokeliuose“, 

siekiant išvengti padidėjusių mokesčių. 

 Valstybė didindama MMA, rūpinasi žemiausios kvalifikacijos darbuotojais, pamiršdama didesnes nei 

MMA pajamas uždirbančius žmones, todėl tarp šių darbuotojų grupių mažėjantis darbo užmokesčio skirtumas gali 

lemti socialinę nelygybę. 

2. Pasiūlymai dėl MMA nustatymo Lietuvoje: 

a) MMA didinimas neišvengiamas dabartinėje ekonomikoje, kylant maisto, energijos ir kt. produktų 

kainoms. Tai šiek tiek sušvelninti galima politinėmis ekonomikos priemonėmis mažinant infiaciją. 

Tačiau, MMA didinimas būtinas, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį, bet išlaikant mažųjų ūkio 

subjektų (atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos ekonomikoje dominuoja smulkusis verslas (5 pav.)) 

konkurencingumą rinkoje ir išgales patirti didesnes sąnaudas.  

b) Siekiant išvengti nedarbo, valstybė turėtų skatinti šalies verslumą, taikant įvairias lengvatas verslui 

ir mokesčiams, kas įgalintų darbdavius mokėti didesnius atlyginimus. Taip pat tobulinti jau esamas 

jaunimo užimtumo skatinimo programas, taikyti lengvatas jaunimo darbo skatinimui. 

c) Diferencijuoti MMA pagal atskiras darbuotojų grupes, taip sumažinant socialinę nelygybę tarp 

kvalifikacijos, darbo pobūžio ir pan. Tačiau šis būdas reikalautų didesnių darbo užmokesčio 

sąnaudų, kas būtų įmanoma, esant stabilesnei ir stipresnei ekonomikai, nei esančiai dabar. 

d) Skatinti regioninę politikos plėtrą bei pritraukti didesnes užsienio tiesiogines investicijas, kas 

padidintų darbo vietų skaičių ir tuo pačiu padidintų vidutinį Lietuvos darbo užmokestį. 
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Summary 

 

Change of Average Salary and Minimum Salary in Lithuania: a Theoretical Analysis  

 

 In Lithuania the government determines the minimum salary. This is important reason why it has essential influence on a 

business profit, because the labour expenditure decreases a net profit. There are many Europe and USA scientists’ and professors’ 

theories why the minimum salary legalisation is good or not. There is no common agreement in this situation. The government 

should do the better decision considering more about workers and employers. 

 

Mokslinio darbo vadovė: lekt. Ingrida Balabonienė (Kauno technologijos universitetas). 
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PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ PENSINIO APRŪPINIMO 

LIETUVOJE SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Jūratė Vaitėkūnienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Pareigūnų socialinių garantijų klausimas yra svarbus ir aktualus nuo pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 

atkūrimo. Savarankiškos Lietuvos pensijų politikos pradžią galima sieti su Nepriklausomybės atkūrimu 1918 m., kai 

Laikinosios Vyriausybės deklaracijoje, kurią paskelbė Ministro Pirmininko M. Šleževičiaus kabinetas 1918 m. 

gruodžio 26 d., buvo siekiama sutvarkyti socialinius reikalus tarpukario Lietuvoje. 1922 m. priimtoje Lietuvos 

Konstitucijoje buvo skelbiama: „Valstybė saugoja atskirais įstatymais darbininką ligoje, senatvėje, nelaimingais 

atsitikimais ir darbo trūkstant…“ (Lazutka ir kt., 2008).  

Pirmasis pensijų įstatymas, priimtas 1922 m. rugpjūčio 21 d., buvo skirtas aprūpinti valstybės pensijomis ir 

pašalpomis sveikatos netekusius Lietuvos kariuomenės karius, jų šeimas ir žuvusiųjų karių šeimas. Pensijos ir 

pašalpos jiems buvo mokamos iš valstybės biudžeto, jas tvarkė specialiai įkurtas Pensijų ir pašalpų fondas prie 

Krašto apsaugos ministerijos (Netekusiems sveikatos kariams, jų šeimoms, taip pat žuvusiųjų karių šeimoms pensijų 

įstatymas, 1922). Drausti karius ištarnauto laiko pensija buvo pradėta nuo 1925 m., priėmus atitinkamą Karių pensijų 

draudimo įstatymą, papildžiusį pirmąjį draudimo elementu. Šiuo įstatymu privalomai buvo draudžiami Lietuvos 

kariuomenės kariai ir karuose nukentėję invalidai. Ištarnauto laiko draudimas buvo taikomas kariams, ištarnavusiems 

Lietuvos kariuomenėje ne mažiau kaip 20 metų, o invalidumas nustatomas tik tuomet, jeigu karys buvo netekęs 

daugiau kaip 10 % darbingumo (Karių pensijų įstatymas, 1925) (Bogdanova, Aidukaitė, 2011). 

Lietuvos profesinės karo tarnybos karių socialinės apsaugos garantijos užima ypatingą vietą Lietuvos 

socialinės apsaugos sistemoje. Kariai, kaip specifinė asmenų grupė, atliekanti ypatingą darbą Lietuvos valstybei, gali 

naudotis specialiomis papildomomis socialinės apsaugos garantijomis – valstybinėmis pareigūnų ir karių pensijomis. 

Šiuo metu kyla daugybė diskusijų apie profesinės karo tarnybos karių pensinį aprūpinimą. Valstybinės pensijos, o 

ypač pareigūnų ir karių pensijos, yra socialinės apsaugos sistemos dalis, kaip ir socialinės draudimo ar šalpos 

pensijos, todėl labai svarbu išsiaiškinti, ar šios pensijos nėra tam tikrų privilegijų suteikimas atskiroms žmonių 

grupėms. Ar trumpesnis darbo stažas (nei kitų socialinių grupių asmenims) nesudaro papildomos finansinės naštos 

valstybei? Taip pat svarbu žinoti, kokią įtaką ankstyva pensija daro atsargos kariui integruojantis į darbo rinką šiuo 

sunkiu ekonominiu laikotarpiu.  

Lietuvoje parengta Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos koncepcija, kurioje 

numatyta pertvarkyti ir profesinės karo tarnybos karių (pareigūnų ir karių) pensinį aprūpinimą. Todėl aktualu 

įvertinti dabartinę profesinės karo tarnybos karių pensinio aprūpinimo sistemą Lietuvoje ir numatyti pertvarkos įtaką 

šių pensijų gavėjų pensiniam aprūpinimui.  

Tyrimo tikslas – pateikti įžvalgas profesinės karo tarnybos karių pensinio aprūpinimo Lietuvoje tobulinimui 

atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos koncepciją. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Pateikti profesinės karo tarnybos karių pensinio aprūpinimo vietą valstybinių pensijų sistemoje.  

2. Įvertinti profesinės karo tarnybos karių pensinio aprūpinimo Lietuvoje tobulinimo galimybes, 

atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos koncepciją.  

Tyrimo objektas – profesinės karo tarnybos karių pensijos Lietuvoje. 

Tyrimo metodai: 2003 - 2013 metais Lietuvos Statistikos departamento, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos ministerijos pateikti duomenys, pateiktų duomenų sisteminė ir 

lyginamoji analizė, grafinis modeliavimas bei literatūros sąraše nurodytų autorių publikacijos ir atlikti tyrimai.  

 



75 
 

Rezultatai 

 

Pensijų aprūpinimas Lietuvoje atlieka svarbią valstybinę funkciją, socialinę aprūpinimo funkciją. Socialinė pensijų 

parama – svarbi aktualija, kuri yra nuolat svarstoma, kuriami tobulinimo tikslai, todėl anksčiau vyraujančią pensijų 

sistemą galima suklasifikuoti į tam tikras rūšis. Pasak D. Bernoto, A. Guogio (2006), vadovaujantis socialinės 

politikos tikslu, valstybinės socialinės apsaugos skirstomos į dvi rūšis:  

 Sistemos, apimančios visus gyventojus, finansuojamos iš mokesčių, todėl numatančios fiksuotas išmokas, 

nepriklausančias nuo asmens pajamų; 

 Sistemos, apimančios tik dirbančius gyventojus, finansuojamos iš įmokų ir suteikiančios socialinę 

apsaugą, priklausančią nuo gautų pajamų. 

Pirmoji pensijų draudimo sistema buvo valstybinė pensija; vėliau atsiradus ir pradėjus kurti privačias, 

papildomas aprūpinimo sistemas, atsirado pensijų skirstymas pagal tam tikrus kriterijus. Pasak M. Liutvinavičiaus, 

V. Sakalausko (2011), Europos Komisijos išleistoje „Žalioje knygoje“ nurodoma perėjimo nuo vienpakopių prie 

daugiapakopių pensijų sistemų tendencija. Tokį pokytį lėmė daugumos ES valstybių narių siekis mažinti einamųjų 

pensijų finansavimą iš valstybinės socialinio draudimo sistemos ir daugiau dėmesio skirti papildomiems pensijų 

šaltiniams. Taigi, daugiapakopė pensijų sistema apima penkias pakopas: 

0 pakopa – tai vieša, paskirstanti bei mokesčių finansuojama; 

1 pakopa – vieša, paremta įmokomis, papildanti 0 pakopą; 

2 pakopa – privaloma, privati, finansuojama; 

3 pakopa – savanoriška, privati, finansuojama; 

4 pakopa – turto pajamos, atvirkštinė hipoteka.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsnyje nustatyta: „Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir 

invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais 

atvejais“.  

Socialinė apsauga – tai visuma priemonių, kurių dėka sukuriamas solidarumas tarp žmonių, netekusių (ar 

iškilus grėsmei netekti) darbo pajamų arba patyrusių itin didelių išlaidų (Pieters, 1998). 

Daugelyje pasaulio šalių taikomas kartų solidarumo principas: jauni ir sveiki žmonės dalį savo uždirbtų lėšų 

skiria tiems, kurie dėl senatvės, netekto darbingumo (invalidumo, ligos ir netekę darbo negali dirbti ir užsidirbti) 

valstybinio socialinio draudimo išmokos teikiamos iš lėšų, kurios surenkamos iš šiuo metu dirbančių žmonių 

(Kanapickienė, Ruseckas, 2004). 

Pensija – tai senatvės pajamos, skirtos kasdieniam senų žmonių vartojimui finansuoti. Šiandien beveik visi 

Lietuvos pensininkai, kaip ir daugelyje Europos šalių, pensijas gauna iš valstybės, t. y. valstybė turi finansuoti beveik 

visą pensininko vartojimą. Dėl ilgėjančio senų žmonių amžiaus ir mažėjančio gimstamumo didėja valstybės išlaidos 

senatvės pensijoms. Vienas iš siūlomų valstybės išlaidų mažinimo būdų – padidinti asmeninių santaupų vaidmenį 

senatvės pajamose. Manoma, kad ateityje daugelis pensinio amžiaus žmonių beveik visą savo vartojimą turės 

finansuoti iš asmeninių santaupų (Katkus, Martinaitytė, 2002). 

Pasak P. Gylio (2002) viena iš grėsmių pensijų sistemai yra ta, kad nemažai darbingo amžiaus žmonių vengia 

mokėti privalomojo draudimo įmokas. Kita vertus, dažnai priimami politiniai, atskiroms socialinėms žmonių 

grupėms naudingi sprendimai, ignoruojant likusiųjų interesus ir ekonominį pagrindimą, didina biudžeto skolas, 

pažeidžia socialinio teisingumo principus, sukelia supriešinimą, nepasitenkinimą visuomenėje. 

Per pastaruosius 30 metų gimstamumas Europoje gerokai sumažėjo ir dabar yra gerokai mažesnis nei 

reikalinga išlaikyti stabilią pensinio aprūpinimo situaciją. Remiantis vyresnio amžiaus žmonių Europoje skaičiaus 

didėjimo tyrimu, susijusiu su ilgesne gyvenimo trukme, galima daryti išvadą, kad darbingų amžiaus žmonių turėtų 

padidėti daugiau nei 40 proc. 2040 metais. Atsižvelgiant į didėjančią naštą, daugelyje Europos valstybių kyla pavojus 

išlaikyti finansinę pusiausvyrą, todėl būtina padidinti pajamas ir sumažinti išmokas. Kita alternatyva, mažinant 

pensijas, susijusi su pensinio amžiaus ilginimu (OECD (1997)).  
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Daugelyje Europos valstybių valstybinės pensijos yra atskiros arba specialiai suprojektuotos profesinių 

pensijų schemos, mokamos iš valstybės biudžeto, dažnai taikoma pay-as-you-go sistema, kuri yra puiki galimybė 

sudaryti palankias sąlygas kaupti senatvei (OECD (1997)).  

Lietuvos Respublikos pensijų sistemą sudaro valstybinio socialinio draudimo pensijos, mokamos iš 

valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir sudarančios pagrindinę pensijų sistemos dalį, bei iš valstybės 

biudžeto mokamos valstybinės pensijos bei socialinės arba šalpos pensijos. Lietuvoje veikia tam tikros socialinės 

garantijos, kurios taikomos visiems Lietuvos Respublikos gyventojams bei statutiniams pareigūnams ir tik 

statutiniams pareigūnams taikomos socialinės garantijos. Valstybinės pareigūnų ir karių (profesinės karo tarnybos 

karių) pensijos yra viena iš valstybinių pensijų rūšių (1 pav.) ir mokamos kartu su bendrosios socialinės apsaugos 

garantijomis – valstybino socialinio draudimo pensijomis.  

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas nustato šias socialinio draudimo rūšis:  

 pensijų socialinis draudimas, kuriuo draudžiama pagrindinei pensijos daliai,  

 pensijų socialinis draudimas, kuriuo draudžiama pagrindinei ar pagrindinei ir papildomai pensijos dalims.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Valstybinių pensijų rūšys Lietuvoje (sudaryta autorės) 

 

Lietuvos profesinės karo tarnybos karių socialinės garantijos užima ypatingą vietą Lietuvos socialinės 

apsaugos sistemoje.  

Lingvistiniu teisės aiškinimo metodu žodis statutas reiškia kurios nors specifinės veiklos srities tvarkymo 

taisyklių rinkinį. Statutinė valstybės tarnyba yra valstybės tarnyba, kuriai būdinga: specialus tarnybos ypatumų 

teisinis reglamentavimas (statutais); griežto hierarchinio pavaldumo statutiniai santykiai, pasižymintys ypatingu 

tarnybos atlikimo režimu; specialūs reikalavimai statutinių įstaigų pareigūnams, įgaliojimai sau nepavaldžių asmenų 

atžvilgiu, įskaitant teisę panaudoti prievartą; specialios socialinės garantijos.  

Taigi, statutinis pareigūnas yra toks fizinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja statutas, ir jis turi pareigūno 

statusą.  

Profesinės karo tarnybos kariai, kaip specifinė asmenų grupė, atliekanti ypatingą darbą Lietuvos valstybei, 

gali naudotis specialiomis papildomomis socialinės apsaugos garantijomis – valstybinėmis pareigūnų ir karių 

valstybinėmis pensijomis, kurios skiriamos papildomai; kartu su visiems gyventojams nustatytomis vienodomis 

socialinio draudimo garantijomis jos neturi jokių valstybinio socialinio draudimo požymių ir nėra susijusios su 

valstybinėmis socialinio draudimo įmokomis (Petrylaitė , 2008). Profesinės karo tarnybos kariams valstybinė pensija 

yra skiriama ir mokama tik įstatyme nustatytais atvejais, esant visoms būtinoms sąlygoms ją gauti (2 pav.). 

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos  

Mokslininkų valstybinės pensijos 

Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos 

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos 

Teisėjų valstybinės pensijos 

Valstybinės 

pensijos 
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2 pav. Statutinių pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo Lietuvoje modelis (sudaryta autorės) 

 

Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi profesinės karo tarnybos kariai, kurie: 

 būdami įtraukti į Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos kadrų, Specialiųjų tyrimų 

tarnybos pareigūnų rezervą, dirba kitose Lietuvos Respublikos ministerijose, departamentuose, įstaigose ir 

organizacijose; 

 būdami įtraukti į Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie 

Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnų rezervą, dirba kitose Lietuvos, užsienio valstybių ar tarptautinėse 

institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose, taip pat užsiima kita teisėta veikla ir vykdo atskiras žvalgybos 

institucijų tarnybines užduotis; 

 teisę gauti pareigūnų ir karių netekto darbingumo pensijas turi privalomosios karo tarnybos kariai, tapę 

nedarbingi ar iš dalies darbingi tarnybos, mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susijusių su 

tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduočių vykdymu. Šiems asmenims žuvus tarnybos, mokymų, pratybų ar 

užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduočių vykdymu, teisę 

gauti pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlaičių pensijas turi jų sutuoktiniai ir vaikai. 

Profesinės karo tarnybos kariams valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas, kuris nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo 

ne kartą keistas. Buvo keičiamas įstatymo pavadinimas bei pareigūnų ir karių valstybinių pensijų teisinį reguliavimą 

apibrėžiančios įstatymo nuostatos, o nuo 2007 m. sausio 19 d. šis įstatymas pavadintas Lietuvos Respublikos 

pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu.  

Profesinės karo tarnybos karių statusą lemia tam tikras ryšys su valstybe, kurį reglamentuoja įvairūs teisės 

aktai (Vidaus tarnybos statutas, įstatymai, reglamentuojantys atskiras vidaus reikalų sistemos sritis, pareigūnų etikos 

kodeksai ir kt.), kai yra nustatomi didesni pareigūnų įsipareigojimai valstybei ir aukštesnis jų atsakomybės lygis. 

Pareigūnams, kitaip nei nestatutiniams valstybės tarnautojams, taikomi tam tikri apribojimai (pareigūnai negali 

dalyvauti politinėje veikloje, eiti daugiau nei vienas pareigas valstybės tarnyboje, streikuoti ir kt.). Dažnai 

pareigūnams nustatoma ir griežtesnė atsakomybė už jų padarytus teisės pažeidimus (pvz., už administracinius teisės 

pažeidimus). Daugelyje Europos valstybių papildomas darbas yra „nesuderinamas su karine drausme“, tačiau yra 

manoma, kad turi būti sudarytos sąlygos kariams sukurti ir įstoti į profesines sąjungas, kur būtų ginamos karių teisės 

(Kjǿlby Larsen, 2011). 

Profesinės karo tarnybos kariams valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Pareigūnų ir karių 

valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.99 - 1958). Pensija skiriama asmenims, turintiems pakankamą stažą, 

išėjusiems iš tarnybos, sulaukusiems išleidimo į atsargą amžiaus (jei toks amžius nenustatytas – senatvės pensijos 

amžiaus) arba atleistiems iš tarnybos dėl sveikatos pareigūnams ir kariams (pensijos už tarnybą); pareigūnams ir 

kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba (netekto darbingumo 

pensija); mirusių profesinės karo tarnybos karių ar karių, gavusių ar turėjusių teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę 

pensiją už tarnybą arba netekto darbingumo pensiją, našliams ir našlaičiams (našlių ir našlaičių pensija).  

Senatvės (neįgalumo) 

pensijos 
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443731
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443731
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Daugelyje valstybių pensijų reforma yra gerinama į pensiją išeinančių karių labui. Yra kuriami įvairūs 

metodai, skaičiuotės, kuriomis didinamos pensinės išmokos kariams (2014 Cost-of-Living Allowance (COLA). Kaip 

teigia J. Lohrey (2014), Jungtinėse Amerikos Valstijose socialinės garantijos yra pagrindinis kriterijus daugeliui 

potencialių į kariuomenę ateinančių jaunuolių, todėl karių pensija turi užtikrinti orų pragyvenimo lygį iki gyvenimo 

pabaigos.  

Lietuvoje profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį 

laipsnį ištarnautų metų skaičių. Tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų 

(ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio 

atlyginimo priedai. Priedai mokami, kol karys eina šias pareigas. Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių 

atlyginimų dydžius, taip pat pareigų, kurias einant mokamas pareiginis priedas, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių 

priedų dydžius nustato Vyriausybė. Vyriausybė taip pat gali nustatyti priedus kariams, kurie turi ypatingų karinių 

specialybių kvalifikacines kategorijas. 

Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžiai skaičiuojami pagal koeficientus, kurių dydis 

priklauso nuo karinio laipsnio ir ištarnautų tarnybos metų. Iš 1 priede pateiktų duomenų matome, kad aukščiausio 

karinio laipsnio – generolo leitenanto, viceadmirolo – koeficientas yra 19,7, o pradėjusio tarnauti kario – jaunesniojo 

eilinio – 3,7. 

Profesinės karo tarnybos kariui valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų 

paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo 

užmokesčio vidurkį.  

Profesinės karo tarnybos kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių 

su tarnyba ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų 

tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje 

(dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems operatyvinę veiklą ir (arba) 

ikiteisminį tyrimą) mažiau negu dvylika mėnesių, pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos 

skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį 

Remiantis LK Krašto apsaugos ministerijos pateiktais duomenimis 3 paveikslėlyje pateikiami  

2003-2013 m. duomenys apie karius, gaunančius pensiją už tarnybą. 

 

 

3 pav. Profesinės karo tarnybos karių, gaunančių pensijas 2003 - 2013 m., skaičius  

(sudaryta autorės, remiantis LK KAM duomenimis) 

 

Iš 4 pav. pateiktų duomenų matyti, kad 2011 m. pensijos sumažėjo iki 2003 m. išmokamų pensijų dydžio, t. y. 

iki 567 Lt. Pensijos buvo sumažintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir 

mokėjimo laikinuoju įstatymu Nr. XI-537. 

 

965

1168

1386

1590

1816

2022
2137

2294

2523

2715

2892

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



79 
 

 

 

4 pav. Vidutinės kario pensijos pokytis 2003-2013-m. (litais) (sudaryta autorės, remiantis LK KAM pateiktais 

duomenimis) 

 

Palyginimui, galima būtų pateikti JAV karių pensines išmokas. Kariui, turinčiam 20 metų darbo stažą, 

mokama 50 proc. bazinio darbo užmokesčio ir 2,5 proc. už kiekvienus tarnybos metus, o už 40 metų tarnybos 

mokama 100 proc. atlyginimo dydžio pensija. Vidutinė pensija siekia apie 8 - 12 tūks. Lt. (Malone, 2014) (Powers, 

2014). 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 8 straipsnis nustato, kad pareigūnų ir karių valstybinė netekto 

darbingumo pensija skiriama šio įstatymo statutiniams pareigūnams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies 

darbingais. Jei darbingumo netekta dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, pensija skiriama nepaisant netekto 

darbingumo pripažinimo laiko. Jei darbingumo netekta dėl kitų priežasčių, pareigūnų ir karių valstybinė netekto 

darbingumo pensija skiriama tik tuo atveju, jei darbingumo netekta tarnybos metu. Darbingumo netekimas 

pripažįstamas atsiradusiu dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, jei susirgimas, sužeidimas ar trauma, sukėlę 

darbingumo netekimą, įvyko tarnyboje. Priežastinį ryšį turi patvirtinti žinybinė centrinė medicinos ekspertizės 

komisija, kariams – krašto apsaugos ministro sudaryta tarnybinio tyrimo komisija. 

Profesinės karo tarnybos kario tarnybos sutartis gali būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos 

krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės vadovybės iniciatyva arba valia, kai 

paaiškėja ir nustatoma, kad karys negali atlikti pareigų dėl sveikatos būklės. Daugeliu atveju kariai išleidžiami į 

atsargą dėl sudėtingų stresą sukeliančių situacijų įvairių tarptautinių karinių operacijų metu. Pasak  

I. Guardiancich, (2012), ypač didelę įtaka kariams daro įvairios traumos, kolegų karių netektys dalyvaujant karinėse 

operacijose. Tyrimai rodo, kad stresą patiria 55-95 proc. karių, tai sumažina gyvenimo kokybę, kariai turi polinkį į 

savižudybę. 

5 paveiksle pateiktas asmenų priskaičiuotos pensijos dydis ir išleistų į atsargą dėl sveikatos karių skaičius. 

Didžiausia vidutinė dėl sveikatos išleistų karių pensija 2013 metais buvo - 835 Lt.  
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5 pav. Priskaičiuotos pensijos dydis ir išleistų į atsargą dėl sveikatos 2003-2013 m. karių skaičius 

(sudaryta autorės pagal LK KAM pateiktus duomenis) 

 

Jei asmuo mirė ar neteko darbingumo dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ir faktinis pareigūno arba kario 

tarnybos laikas mažesnis kaip 20 metų, tarnybos laikas pensijai skirti prilyginamas 20 metų. Jei asmuo mirė ar 

neteko darbingumo dėl kitų priežasčių, pensija apskaičiuojama pagal faktinį tarnybos laiką pensijai skirti. 1 lentelėje 

pateikiamas našlių, gaunančių našlių pensiją, skaičius ir vidutinės pensijos dydis. 

 

1 lentelė. Asmenų, gaunančių našlių pensiją, skaičius ir vidutinės pensijos dydis 2003-2013 m. (sudaryta autorės 

remiantis LK KAM pateiktais duomenimis) 

 

Metai 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Našlių pensijos gavėjų 

skaičius 
8 9 9 18 24 35 40 49 56 62 68 

Vidutinė pensija (Lt) 244 236 255 232 199 179 179 180 142 150 169 

  

Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama taip pat, kaip karių ir pareigūnų 

valstybinė netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensija asmenims, netekusiems 75–100 

procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidams), atsižvelgiant į tai, ar pareigūnas mirė dėl 

priežasčių, susijusių su tarnyba, ar dėl kitų priežasčių. Taip apskaičiuota pensija skiriama turintiems teisę gauti 

pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją asmenims Valstybinių pensijų įstatyme nustatytomis dalimis. 

2 lentelėje pateikiamas Lietuvos kariuomenėje gaunančiųjų našlaičių pensijas skaičius. 

 

2 lentelė. Asmenų, gaunančių našlaičių pensiją, skaičius ir vidutinės pensijos dydis 2003-2013 m.  

(sudaryta autorės remiantis LK KAM pateiktais duomenimis) 

 

Metai 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Našlaičių pensijos gavėjų 

skaičius 
34 37 41 45 48 44 44 47 47 45 39 

Vidutinė pensija (Lt) 171 166 218 191 178 197 200 229 205 199 204 
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Mirus profesinės karo tarnybos kariui, gavusiam pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba netekto 

darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensiją, našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama pagal mirusiojo 

gautos pensijos dydį ir mokama Valstybinių pensijų įstatyme nustatytomis dalimis.  

Kariai, kuriems artėja laikas išeiti į pensiją arba ką tik išėję į pensiją, patiria stresą, nes keičiasi gyvenimo 

būdas, mažėja pajamos. Lietuvoje karių pensijos už tarnybą svyruoja nuo 68,90 Lt iki 2679,60 Lt. Vidutinė pensija 

2013 m. – 716 Lt, t. y. 26 % buvusio kario tarnybinio atlyginimo. 

LR Krašto apsaugos ministerijos pateiktais duomenimis, kiekvienais metais į ankstyvąją pensiją yra 

išleidžiama apie 300 karių. Kasmet karių pensijoms mokėti skiriama 2 mln. Lt. 2013 m. Lietuvoje buvo apie 2000 

karių, išleistų į ankstyvąją pensiją, kuriems dar nebuvo suėjęs senatvinės pensijos amžius, t. y. asmenys, kurie turėtų 

aktyviai dalyvauti darbo rinkoje. Iš 6 pav. pateiktų duomenų galima teigti, kad dauguma į ankstyvąją pensiją išeina 

savo iniciatyva arba pasibaigus sutarčiai. Išeinančių į ankstyvąją pensiją karių amžiaus vidurkis – 48 metai. Vidutinis 

ištarnautas išeinančiųjų į ankstyvąją pensiją stažas – 15 metų. Dažniausiai į ankstyvąją pensiją išeinama iš kapitono, 

seržanto, vyr. seržanto, viršilos ir grandinio pareigų (Guževskis, Maslauskienė, ir kt., 2013). 

 

 

 

6 pav. Profesinės karo tarnybos karių atleidimo iš tarnybos priežastys 2006-2012 m. 

(sudaryta autorės, remiantis LK KAM duomenimis) 

 

Atskirų ES šalių ekonominio konkurencingumo susilpnėjimas, darbuotojų ir jų mokamų socialinių mokesčių 

bazės sumažėjimas, gyventojų senėjimas, nacionalinio biudžeto deficitai, silpni socialinio administravimo gebėjimai 

verčia nuolat peržiūrėti ir reformuoti socialinės apsaugos politiką šalyje. Pasak A. Dzikevičiaus (2006), mokesčių 

vengimas mažina apdraustųjų skaičių, o tai reiškia, kad dideli socialiniai mokesčiai įmonėms labai padidina darbo 

jėgos kaštus, įmonės priverstos slėpti tikruosius darbuotojų darbo užmokesčius, dirbti nesudarant darbo sutarčių – 

taip įmokos į VSDF dirbtinai sumažinamos. 

Norint palaikyti pakankamą socialinės apsaugos lygį šalyje bei stiprinti šios šalies ekonominį 

konkurencingumą, svarbiausiu uždaviniu tampa naujų socialinės politikos modelių paieška bei jų adaptavimas šalyje 

( Kovaliov R., Simonavičienė Ž., ir kt., 2011). 

Pastaraisiais metais vis daugiau problemų iškyla dėl pareigūnų ir karių pensijų integravimo į socialinio 

draudimo sistemą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684 (Žin., 2011, Nr. 733-

509) patvirtino valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių planą, kuriame nustatyta, kad 

valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administravimo 

įstaigos moka visas valstybines pensijas ir rentas, taip pat ir šalpos išmokas. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metai

Atleidimas asmens iniciatyva (899 kariai) Atleidimas dėl kitų priežasčių (214 karių)

Atleidimas dėl sveikatos būklės (421 karys) Atleidimas pasibaigus sutarčiai (610 karių)

Atleidimas sukakus nustatytam amžiui (551 karys)
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Lietuvoje priimta Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos koncepcija, kurios tikslas, 

nustačius valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos problemą, įvertinti esminius šios sistemos pertvarkymo 

bruožus, kad numatomas naujas teisinis reglamentavimas užtikrintų ilgalaikį sistemos finansinį tvarumą, kad sistema 

garantuotų adekvačias ir tikslingas išmokas, ir būtų veiksmingiau administruojama. 

Atsisakius pareigūnų ir karių valstybinių pensijų išmokų valstybei bus sunku garantuoti saugumą Lietuvos 

piliečiams. Daugelis profesinės karo tarnybos karių savo noru paliks tarnybą ir ieškos darbo vietų su patrauklesniu 

darbo užmokesčiu. 

Viena iš pagrindinių problemų Lietuvos kariuomenėje – daug karių išeina į atsargą neturėdami 20 metų darbo 

stažo, ir tam įtaką daro karinio laipsnio amžiaus cenzas bei laipsnio atitikimas užimamai pareigybei. Kariams yra 

sunku integruotis į visuomenę, kadangi darbo specifika skiriasi nuo privačių įmonių keliamų reikalavimų. 3 lentelėje 

pateikiamas statutinių pareigūnų ir karių problemų laukas.  

 

3 lentelė. Pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo problematika (sudaryta autorės pagal Valstybinio socialinio 

draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos koncepciją)  

 

Lietuvoje pensijų sistemos pertvarkos koncepcijoje numatoma: 

 nepažeisti jau gaunančių išmokas asmenų ir iki pakeitimų įgijusių socialinio draudimo stažą asmenų 

teisėtų lūkesčių;  

 išvengiant išmokų dubliavimo, valstybines pensijas integruoti į bendrą socialinio draudimo ir kaupimo 

pensijų sistemą, mokant didesnes įmokas. 

Pereinamuoju laikotarpiu naujų pareigūnų teisių į valstybines pensijas, kurios priklauso nuo darbo (tarnybos) 

stažo trukmės, įgijimą siūloma sustabdyti, o tokias papildomas pensijas skirti tik už iki naujosios sistemos 

įsigaliojimo įgytas teises (stažą), jei jų įgyta bent pusė. Visas paskirtąsias pensijas mokėti ir toliau.  

Taigi apibendrinant keliamos šios problemos ir uždaviniai statutinių pareigūnų pensiniam aprūpinimui: 

a) Nustatyti, ar statutinių pareigūnų ir karių pensijos gali būti integruotos į socialinio draudimo sistemą, ar 

jų būtų galima atsisakyti ar laipsniškai mažinti, siekiant maksimaliai integruoti valstybinių pensijų ir šalpos išmokų 

sistemą į draudimo sistemą;  

Problema Koncepcijos nuostatos Paaiškinimas 

Pensijų paskirtis nevienareikšmė, 

išmokos dubliuojamos su socialinio 

draudimo išmokomis 

Reikėtų išgryninti pensijų 

paskirtį, atsisakyti privilegijų, 

išspręsti išmokų dubliavimo 

problemą. 

Integruojant valstybines pensijas ir 

šalpos išmokas į socialinio draudimo 

sistemą reikėtų apibrėžti derinimo su  

kitomis išmokomis taisykles. 

Išlaidos pensijoms bei gavėjų 

skaičius yra linkę didėti 

Nuostata siaurinti valstybinių 

pensijų sistemą, atsisakyti kai 

kurių privilegijų, racionalizuoti 

skyrimo sąlygas. 

- 

Išmokų dydžių disproporcija, labai 

skirtingi išmokų ribiniai ir baziniai 

dydžiai (VPB, VŠDU, BSI, DU ir 

stažas 

- 

Integruojant į draudimo sistemą, 

tektų pereiti prie apibrėžtų 

įmokų, o ne išmokų sistemos (tokiu 

būdu nebeliktų bazinio dydžio 

nustatymo problemos). 

Skirtingi kvalifikaciniai  

reikalavimai 

- 

Turi būti numatyta kaip ateityje 

integruotos į socialinio draudimo 

sistemą išmokos galės būti derinamos 

su kitomis pajamomis, ar bus amžiaus 

cenzas ir pan. 
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b) apskaičiuoti padidintą įmokų tarifą valstybinėms pensijoms gauti (kokio bus reikalaujama stažo, kokio 

pensijos dydžio pageidaujama, arba reikėtų keisti apibrėžtų išmokų sistemą į apibrėžtų įmokų sistemą); 

c) apskaičiuoti išlaidas statutinių pareigūnų ir karių pensijoms integravus jas į valstybinio socialinio 

draudimo sistemą: už jau įgytas valstybinių pensijų teises (kiek yra gavėjų, dydžiai, tikimybiškai kiek reikės dar 

mokėti, iš kur bus imamos lėšos), išlaidas įgijusiems dalį teisių į statutinių pareigūnų ir karių pensijas (kiek yra tokių, 

kaip bus derinamos dalys tarpusavyje, iš kur bus skiriamas finansavimas abiem dalims), išlaidos naujiems gavėjams; 

d) numatyti dabartinės statutinių pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo sistemos išlaidų prognozes, jei ji 

nebūtų keičiama t. y. veiktų pagal dabartines taisykles.  

 

Išvados 

 

1. Profesinės karo tarnybos karių pensijos mokamos iš dviejų šaltinių – VSDF (senatvės ar neįgalumo) ir valstybės 

biudžeto (valstybinės statutinių pareigūnų ir karių pensijos): 

2. skirtingoms pensijoms gauti keliami skirtingi stažo reikalavimai;  

3. pensijų dydis priklauso nuo stažo ir gauto darbo užmokesčio, t. y nuo išėjimo į atsargą metu turimo karinio 

laipsnio; 

4. teoriniu požiūriu – tai daugiapakopė pensijų sistema; 

5. valstybinio socialinio draudimo pensijos skiriamos pagal bendruosius tokioms pensijoms keliamus reikalavimus, 

profesinės karo tarnybos karių pensijos skiriamos papildomai, kartu su visiems gyventojams nustatytomis 

vienodomis socialinio draudimo pensijomis, jos neturi jokių valstybinio socialinio draudimo požymių ir nėra 

susijusios su valstybinėmis socialinio draudimo įmokomis. 

6. Atlikus karių pensinio aprūpinimo Lietuvoje analizę nustatyta: 

7. profesinės karo tarnybos karių pensijų gavėjų skaičius 2003-2013 m. turi didėjimo tendenciją ir išlieka antrąja 

pagal gavėjų skaičių valstybinių pensijų rūšimi;  

8. karių pensijos dydis nagrinėjamu laikotarpiu didėjo nuo 567 Lt iki 716 Lt. Įvertinus tai, kad tokiems asmenims 

baigus karjerą sunku pakeisti darbo profilį, šie dydžiai yra žemi;  

9. našlių ir našlaičių pensijos didėjo nežymiai, jos buvo mažesnės nei VSD našlių ir našlaičių vidutinė pensija. 

10. Profesinės karo tarnybos kariai, kaip specifinė asmenų grupė, atliekanti ypatingą darbą Lietuvos valstybei, gali 

naudotis specialiomis papildomomis socialinės apsaugos garantijomis – valstybinėmis pareigūnų ir karių 

valstybinėmis pensijomis, kurios mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Vadovaujantis valstybinio 

socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairėmis, pensijų reformos koncepcija, numatoma palaipsniui 

atsisakyti valstybinių pensijų, tame tarpe pareigūnų ir karių, kaip iškreipiančių pensijų sistemos esmę ir 

pažeidžiančių socialinį teisingumą. Tačiau reikia sudaryti sąlygas kariams gauti kitas papildomas išmokas, kurios 

užtikrintų orų pragyvenimą senatvėje už sudėtingas bei atsakingas darbo sąlygas, už dalyvavimą tarptautinėse taikos 

palaikymo operacijose bei saugant Lietuvos valstybės sienų vientisumą.  
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Summary 

 

Situation analysis of retired pay policy for professional military service members in Lithuania 

 

Decrease of economic competitiveness in some of European Union countries, decline in number of employees and social tax pay 

base, aging population, deficit in national budgets, insufficient social administration skills bring to necessity a continuous review 
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and reforms in social security policy of Lithuania. In order to maintain adequate level of social security in the country and 

strengthen country’s economic competitiveness, the primary goal becomes the search for new social policy models and their 

adaptation to country’s specifics. 

Social security guarantees for Lithuanian professional military service members play an important role in the Lithuanian social 

security system. Service members are considered a specific group executing an exceptional duty for the Lithuanian State and, 

therefore, eligible for special additional social guarantees – state or military employee retirement pension. Nowadays a lot of 

debate arises about a retired pay policy for professional military service members. State pensions, and especially state and military 

employee retirement pensions, are a part of social security system, same as social insurance or social assistance pensions. These 

pensions grant privileges to individual groups, additionally these groups serve fewer years to earn a pension, which means 

financial burden to the state. Early retirement in the military creates one more, psychological discomfort to a retired service 

member, who finds difficulties to integrate into the labor market during economic recession. However, not granting state and 

military employee retirement pension benefits brings to jeopardy the guarantee of security to the citizens of Lithuania because 

many professional service members could choose leaving the service and searching for jobs with attractive salaries.  

One of the main problems in the Lithuanian Armed Forces is that many service members leave for reserve before 20 years of 

service in the military as it is influenced by the age limit for the rank and rank correspondence to a military position. It has been 

noticed that military members find it difficult to integrate into society because military service differs greatly from specifics in 

private sector.  

Therefore, Lithuania adopted State social insurance and pension system reform concept which targets at identifying state social 

insurance and pension system problems, evaluating essential aspects for system changes in order to anticipate new legal 

regulation which ensures long-term financial sustainability of the system, guarantee of adequate and appropriate pay to service 

members and more effective administration. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Astrida Slavickienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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ĮMONĖS VEIKLOS VERTINIMAS PASITELKIANT modernias valdymo 

apskaitos koncepcijas: TEORINIS POŽIŪRIS 

 

Lina Žukauskaitė 

Kauno technologijos universitetas 

 

Įvadas 

 

Kiekviena įmonė savo veiklą vertina naudodama tam tikrus metodus. Labai svarbu, jog jie būtų parenkami 

tinkamai ir atsižvelgiant į įmonės siekius, vidines galimybes, vertės kūrimą, vartotojų tikslus, aplinkos reakciją bei 

daugelį kitų. Būtent todėl vertinant įmonės veiklą bei sudarant ateities planus yra naudinga pasitelkti finansinę ir 

valdymo apskaitą, kurios ir padeda išanalizuoti bei įgyvendinti pasirinktus tikslus. Finansinė apskaita leidžia išorės 

vartotojams geriau susipažinti su įmonės veikla ir jos atsakingumu. Tuo tarpu valdymo apskaita padeda įgyvendinti 

verslo procesų pažinimą iš įmonės pozicijų, sistemina informaciją taip, kad ji kuo efektyviau informuotų įmonės 

vadovus apie veiklos būklę ir diktuotų galimus sprendimų būdus. Būtent todėl šiam vertinimui labai dažnai yra 

pasitelkiamas subalansuotų rodiklių metodas (BSC), kuris ir leidžia pažvelgti į įmonės veiklą ne tik per finansinius 

rodiklius, tačiau pasitelkiant ir strategijos įgyvendinimą, optimizuojant vidinius procesus bei pozicionuojant įmonę 

klientų sąmonėje. 

Be abejo, šiandieninių įmonių veiklos vertinimui nebeužtenka tradicinių gamybos kaštų apskaitos ir kontrolės 

būdų, kurie atitinka tik gamybinės veiklos valdymo poreikius. Ypač daug išteklių yra skiriama vystyti 

negamybinėms veikloms, kuriančioms vertę vartotojui. Todėl vadovams yra labai naudinga strateginė informacija 

apie atskiras veiklas siekiant ilgalaikio įmonės pelningumo. Šiam tikslui ir buvo sukurta veikų kaštų apskaitos (ABC) 

sistema, kuri leido įmonėje valdyti išlaidas negamybinėse veikose ir gauti informaciją apie pelningiausius vartotojų 

segmentus bei produktus (Jurkštienė, 2002). Taigi šiame straipsnyje toliau ir bus nagrinėjama kaip šios dvi 

minėtosios modernios valdymo apskaitos koncepcijos padeda užtikrinti veiklos vertinimą įmonėje.  

Tyrimo tikslas – išanalizavus modernias valdymo apskaitos koncepcijas, atskleisti jų taikymo aspektus. 

Tyrimo tikslui pasiekti yra keliami tokie tyrimo uždaviniai: 

 Išanalizuoti BSC metodo esmę ir įtaką vertinant įmonės veiklą; 

 Pateikti, kodėl įmonėje yra naudinga taikyti ABC sistemą; 

 Nustatyti, kodėl vertinant įmonės veiklą yra pravartu remtis šiomis dviem sistemomis. 

Tyrimo objektas – įmonės veiklos vertinimas. 

Šiame straipsnyje bus naudojama mokslinės ir publicistinės literatūros analizės bei grafinio modeliavimo 

tyrimo metodai. 

 

Keičiantis konkurencinei aplinkai, nebetinka tradiciniai veiklos vertinimo metodai, kurie leidžia veiklą 

įvertinti dažniausiai vienu aspektu (finansiniu). Jei organizacijos veikla vertinama keletu aspektų, tai lieka neaiškus 

ryšys tarp jų, t.y. pati vertinimo sistema. Taip pat neturint aiškių suderintų tikslų tarp atskirų veiklos sričių, tampa 

neaišku, kas lemia finansinį rezultatą ir už ką skatinti personalą. Jei nėra aiškios, tvirtos ir suderintos strateginių ir 

operatyvių sprendimų įvertinimo sistemos, vadovams labai sunku nustatyti bendrus tikslus ir standartus 

darbuotojams. Organizacijoje turi egzistuoti veiklos vertinimo sistema, kuri įvertintų visas veiklos sritis, o rodikliai 

būtų tarpusavyje susiję. 

 

Subalansuotų rodiklių metodo esmė, panaudojimo galimybės ir trūkumai 

 

Dažniausiai įmonių vadovai išgirdę informaciją apie rodiklius, iškart pagalvoja apie finansinę atskaitomybę. 

Tačiau pastaruoju metu vis didesnis dėmesys yra kreipiamas į strateginius tikslus ir jų įgyvendinimą, kadangi 

finansinė atskaitomybė yra rengiama remiantis istoriniais rodikliais, o vadovui reikia spręsti ką daryti ateityje. Būtent 
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šiam tikslui pasiekti dalyje įmonių yra taikomas subalansuotų rodiklių (BSC) metodas, kurios esmę ir panaudojimą 

plačiai apibūdino Kaplan ir Norton (1992). Pagal šiuos autorius BSC metodas yra apibūdinamas kaip tam tikras 

strateginis planas pagal kurį yra siekiama įgyvendinti įmonės išsikeltus tikslus. Kitaip tariant tai tokia valdymo 

priemonė, kurią panaudojus galima išmatuoti kaip įmonėje vykdomos smulkios operacijos (ne tik finansinės) yra 

susietos su pasirinktais įvykdyti planais. Kaip teigia Talebnia (2012) pagrindinis šio metodo tikslas yra suteikti tam 

tikrą matavimo skalę, pagal kurią nustatoma kaip yra vykdomi užsibrėžti tikslai.  

Pasirinkus įgyvendinti šį metodą, įmonės veiklai yra keliami konkretūs tikslai, iniciatyvos jiems pasiekti bei 

matavimai, skirti rezultatų įvertinimui. Visa tai taip pat yra suderinama su organizacijos vizija ir strategija (Kaplan, 

Norton, 1996). Šis metodas yra realizuojamas tada, kai yra įgyvendinami 4 pagrindiniai BSC metodo dėmenys – 

perspektyvos. Pirmasis yra laikomas finansine perspektyva ir apibrėžia investuotojų poziciją organizacijos atžvilgiu. 

Identifikuojant šios perspektyvos matavimo priemones yra pasitelkiami tradiciniai finansiniai rodikliai, tokie kaip 

pajamos, turtas, produktų pelningumas, finansinės veiklos efektyvumas ir kt. Sekanti vartotojų perspektyva parodo 

ką reikia daryti įmonei, jog jos klientai būtų patenkinti šios įmonės veikla. Prieš nustatant šios perspektyvos veiklos 

matavimo priemones, pirmiausia įmonė turėtų identifikuoti rinkos segmentus, kuriuos ji norėtų aptarnauti bei tuos, 

kurių turėtų atsisakyti. Paprastai ši perspektyva apima tokias veiklos charakteristikas kaip rinkos dalis, naujų 

vartotojų įsigijimas, patenkinimas bei pelningumas. Trečioji augimo ir mokymosi perspektyva matuoja organizacijos 

ateities galimybes. Šią perspektyvą išmatuoti yra gana sudėtinga, kadangi reikia pasitelkti tam tikras kokybines 

priemones, siekiant išmatuoti darbuotojų kvalifikacijos augimą, inovacinių projektų efektyvumą bei kitas galimas 

įmonės augimo priemones. Tuo tarpu paskutiniojoje vidinės veiklos perspektyvoje yra matuojamas vidinis procesas. 

Štai čia yra būdingas tam tikras matavimo priemonių savitumas, reikalingas kiekvienos vertės kūrimo grandies 

rezultatui išmatuoti kiekvienoje veikloje – nuo vartotojo poreikių atpažinimo iki jų patenkinimo (Wu, 2005).  

Tačiau BSC metodas išryškina ne tik keturias veiklos strategines perspektyvas, tačiau ir skirtingus strategijos 

komunikavimo organizacijoje lygius, kuriuose ir yra projektuojamas strategijos įgyvendinimas (Jurkštienė, 2002).  

 Pirmasis lygis – tikslų apibrėžimas. Kitaip tariant tam tikra kryptis, kurios reikia laikytis;  

 Antrasis lygis – matavimo priemonių nustatymas pasirinktam tikslui ar kriterijai, matuojantys tikslo 

pasiekimo sėkmę; 

 Trečiasis lygis – užduotys. Tai tam tikra vieta kelyje į tikslo pasiekimą. Čia yra nurodoma kiek lieka iki 

tikslo įgyvendinimo.   

 Ketvirtasis lygis – iniciatyvos, kurios yra reikalingos užduočiai įgyvendinti. 

Taigi pasitelkiant šiuos komunikavimo lygius yra lengviau įgyvendinama įmonės strategija ir vizija, nuo misijos iki 

konkrečių individualių veiklų užduočių. Todėl remiantis aukščiau išvardintais bruožais, galima akcentuoti pagrindinį 

BSC taikymo privalumą – finansinį ir nefinansinį vertimą bei esminę strategijos įgyvendinimo priemonę įmonėje.  

Aišku, įgyvendinti šį BSC metodą nėra lengva. Metodo kūrimas ir diegimas reikalauja sutelktų ir darnių visų 

lygių vadovų pastangų, turi būti įgyvendintas visapusiškas sutarimas ką ir kaip reikėtų keisti bei vertinti. Tačiau net 

pritaikius šį metodą įmonėje nėra žinoma ar jis pasiteisins ir ar nereikės vėl iš naujo pertvarkyti visos sistemos. 

Būtent tai gali atnešti dar didesnius finansinius nuostolius įmonei, o ne planuotą pagerėjimą (Chavan, 2009). Be to, 

pasitelkiant BSC metodą įmonės veiklos vertinimui nėra atsižvelgiama į visų suinteresuotų įmonės veikla asmenų 

grupių vertybes, didesnis dėmesys yra skiriamas pačiai įmonei ir jos veiklos rezultatų gerinimui. Tačiau net ir 

kalbant apie rezultatus, minėtasis metodas nėra naudojamas kaip apskaitos ir kontrolės priemonė, o gali tik šias 

sistemas dalinai papildyti (Perkins, Grey, Remmers, 2014). Todėl pasitelkiant šį metodą įmonėje vertėtų atkreipti 

dėmesį į visus neigiamus aspektus, kurie gali atsirasti jį įvedus.  

Taigi vertinant įmonės veiklą pagal BSC metodą reikia labai gerai atsižvelgti į jo privalumus ir trūkumus, 

išsiaiškinti kurių vertinimo aspektų tuo metu įmonei laikytis yra svarbiausia. Todėl panaudojant šį metodą yra svarbu 

apibrėžti įmonės veiklos specifiką, siekius, ateities planus bei susieti diegiamą vertinimo sistemą su įmonės valdymo 

vizija.  
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ABC sistemos privalumai ir trūkumai įmonės atžvilgiu 

 

Tačiau kad ir kokia svarbi būtų strateginė informacija įmonėje, didelę įtaką jos pelnui ir plėtojimuisi turi ir 

pasirinkti kaštų apskaitos bei kontrolės būdai. Ankstesniais dešimtmečiais buvo remiamasi tradicinėmis produktų 

kaštų apskaitos sistemomis – procesine (taikoma įmonėse su nepertraukiamu gamybos ciklu, kur patirtas gamybos 

išlaidas yra parankiau priskirti per tam tikrą laikotarpį pagamintai produkcijai, bet ne atskiriems užsakymams) ir 

užsakymine (produkcija ar paslaugos gaminami pagal užsakymus arba serijiniu būdu ir tiesioginių medžiagų bei 

darbo išlaidos priskiriamos kiekvienam užsakymui atskirai) (Pierce, Brown, 2006). Tačiau nustačius, jog šios 

sistemos turi nemažai trūkumų, tokių kaip negamybinių veikų išlaidų neinventorizavimas ir laikymą pastoviomis, 

tiksliai apskaitomas tik tiesiogines išlaidas bei skiriamą dėmesį vidiniams gamybiniams įmonės procesams, o ne 

verslo aplinkai, buvo pradėta naudoti ABC sistema. Ši sistema atsirado tuomet, kai tapo aktualu bei naudinga valdyti 

išlaidas negamybinėse veikose ir visapusiškiau įvertinti įmonės veiklos ekonominius aspektus. Taigi bendrai galima 

tarti, jog ABC yra išlaidų apskaitos sistema, kurią taikant išlaidos yra skirstomos paslaugoms arba gaminiams 

atsižvelgiant į veiklas ir išteklius, sunaudojamus gamyboje, rinkodaroje, pristatant, parduodant ar prižiūrint 

produktus, o tokiu būdu yra teisingiau apskaičiuojama savikaina (Stravinskaitė, 2013). 

Vienas iš didžiausių privalumų įmonėje taikant ABC sistemą yra tas, jog ji sudaro sąlygas ne tik analizuoti 

produktų pelningumą, bet ir planuoti, tobulinti bei vertinti operatyviąją ir ilgalaikę veiklą. Veiklos matavimas 

įvertina veiklos vykdymo sėkmę, kitaip tariant kaip rezultatas atspindi vidinių ir išorinių vartotojų poreikius. Be to, 

šios sistemos pagalba yra identifikuojamos veiklos, kuriose yra kuriama produkto vertė bei vienam veiklos vienetui 

tenkanti kaštų suma. Tokiu būdu yra nustatoma kiek veiklos vienetų reikia produktui būtent šiame jo vertės kūrimo 

etape, o padauginus šį skaičių iš veiklos įkainio ir susumavus visų su produktu susijusių veikų centrų absorbuotus 

kaštus, galima sužinoti kokie yra bendrieji produkto kaštai (Jurkštienė, 2002). Taigi tai tikrai inovatyvi ir pažangi 

kaštų apskaičiavimo sistema, kuri padeda įmonei pažinti savo produktų/ paslaugų vartotojus bei įvertinti skirtingų 

vartotojų grupių poreikius optimaliai naudojant įmonės išteklius.  

Taikant šią sistemą yra labai svarbu teisingai ir tiksliai suklasifikuoti įmonės veiklos sritis, kadangi ši sistema 

parodo veiklos sritis bei išlaidų paskirstymą. Yra nustatytos 3 pagrindinės veiklos sritys. Pirmoji yra apibūdinama 

kaip veikla susijusi su produkto vieneto gamyba. Šios veiklos išlaidos apima tiesiogines darbo, tiesiogines medžiagų, 

energijos išlaidas bei išlaidas padarytas proporcingai mašinų veikimo laikui. Tuo tarpu antroji veikla yra susijusi su 

produktų grupės gamyba. Šios veiklos išlaidos yra pastovios, jos nepriklauso nuo gaminamos produkcijos kiekio. 

Paskutiniajai sričiai priklauso produkcijos gamybą palaikanti veikla, kurios metu patirtos išlaidos nepriklauso nuo 

produkcijos vienetų skaičiaus. Šios išlaidos yra bendros visiems produktams ir yra apibūdinamos tokios kaip išlaidos 

valdymo sistemai gerinti ar gamybos kokybei garantuoti (Mackevičius, 2003). Taigi įmonėje naudojant ABC sistemą 

yra labai pravartu susiskirstyti įmonės veiklas į tam tikras sritis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Įmonės veiklos vertinimo modelis (sudaryta autorės pagal Zemkauskas, Grondskis ir Staškevičius, 2001) 
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Tačiau kiekviena naudojama sistema turi ir tam tikrų trukumų, todėl ABC taip pat nėra tobula. Minėta sistema 

daugiau tinkama ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi ji suteikia galimybę kontroliuoti veiklas, kurios ir sukuria 

išlaidas. Tuo tarpu trumpuoju laikotarpiu geriau yra naudoti tradicines kaštų apskaitos sistemas (Šalčiuvienė, 2008).  

Aišku, nors ši sistema ir yra naudinga, tačiau ji yra gana sudėtinga, kadangi čia egzistuoja daug išlaidų centrų ir 

paskirstymo bazių, kas ir apsunkina savikainos skaičiavimą. Aišku, pagal šią sistemą galima nustatyti kainas, tačiau 

tai yra gana sudėtinga ir nenaudinga kadangi jas nustato rinka, taigi kainos vis keičiasi. Be to, šią sistemą įvesti yra 

labai brangu, todėl ne kiekviena įmonė yra pajėgi tai padaryti. Todėl remiantis Kallunki ir Silvola (2007) galima 

teigti, jog šios sistemos naudojimas labiau būdingas išvystytoms ir patirtį turinčioms įmonėms, o ne tik dar 

besiformuojančioms ar stengiančioms įsitvirtinti rinkoje.      

Apibendrinant galima teigti, nors pagrindinis įmonės tikslas lieka finansiniai rezultatai, nefinansiniai tikslai, 

kuriuos galima pasiekti subalansuotai valdant visus veiklos procesus, taip pat formuoja veiklos vertinimo sistemą. 

Veiklos vertinimo sistema turi įvertinti visus veiklos procesus bei jų suderinamumą. Taigi matomas (1 pav.) aiškus 

ryšys tarp įmonės strategijos bei veiklos vertinimo sistemos.  

 

Išvados     

 

1. Subalansuotų rodiklių metodas (BSC) – tai toks strateginio valdymo planas skirtas aprašyti, išmatuoti bei 

įvertinti įmonės strategijos įgyvendinimo sėkmę visuose veiklos lygiuose. Pasitelkus šį metodą galima nustatyti kaip 

įmonėje vykdomos smulkios operacijos siejasi su pasirinktais įvykdyti planais ar strateginiais tikslais. Tuo tarpu 

naudojant analizuotus komunikavimo lygius yra lengviau įgyvendinama įmonės strategija ir vizija, finansinis ir 

nefinansinis vertinimas. 

2. Pastaruoju metu taikyti veikų kaštų apskaitos (ABC) sistemą tapo labai naudinga, kadangi jos dėka yra 

lengviau valdyti ir paskirstyti išlaidas negamybinėse veikose bei radikaliau įvertinti įmonės veiklos ekonominius 

aspektus. Išlaidos paskirstomos produktams remiantis jų individualiu kiekvienos veiklos sunaudojimu. Nepaisant to, 

jog įvesti tokią sistemą yra gana brangu, sudėtinga ir tai užima daug laiko, tačiau šios sistemos pagalba yra 

nustatomas produktų pelningumas, įmonės veiklos ekonominiai aspektai bei išlaidų centrai ir paskirstymo bazės. 

Todėl įmonė tokiu būdu gali apskaičiuoti produkto savikaina ir atlikti jai reikalingus sprendimus.  

3. Vertinant įmonės veiklą yra labai naudinga remtis šiomis dviem valdymo apskaitos koncepcijomis. 

Pirmasis metodas apie subalansuotus rodiklius (BSC) padeda įmonės veiklą vertinti iš strateginės pusės, sukurti jos 

įgyvendinimo priemones bei akcentuoti finansinį ir nefinansinį vertinimą. Tuo tarpu veikų kaštų apskaitos (ABC) 

sistema įmonės viduje leidžia paskirstyti produktų išlaidas negamybinėse veiklose, tokiu būdu tikslingiau nustatant 

savikainą. Taigi tiek BSC, tiek ABC naudojimas įmonėms leidžia visapusiškai klestėti ir įgyti tam tikrą pranašumą 

prieš konkurentus.      
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Summary 

 

Estimation of Companies by Invoking Modern Accounting Systems: a Theoretical Approach  

 

This article focuses on the concept of balanced scorecard (BSC) method as a strategy performance management tool that 

can be used by managers who want to translate a company’s vision and strategy into implementation. This development can be 

measured by using the four most important characteristics: financial, customer, internal business process and learning and growth 

perspectives. Despite many advantages by using this method there some threads – disadvantages of it because it is very expensive 

to implement it, also there should be universal agreement between managers and workers in the company, they should seek 

combined purposes. However using this method is not enough and it is recommended to use it together with Activity Based 

Costing (ABC) system, which shows how indirect expenses are distributed to products. Also, this system helps to evaluate the 

economic aspects of company’s activity and calculate the cost of product more accurate. So using these two activity measurement 

tools helps company not only to reach their strategy performance achieving, but also implement more precise cost of a product 

and this way embrace a lot more than their competitors.      

 

Mokslinio darbo vadovė: Lekt. Dr. Lina Klovienė (Kauno technologijos universitetas)  
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APRŪPINIMO MAISTU UŽTIKRINIMO LIETUVOJE VERTINIMO 

PASAULIO ŠALIŲ ATŽVILGIU METODIKOS YPATUMAI 

  
Kristina Ambrulevičiūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Pasaulyje nuolat badauja ar nepakankamai maitinasi apie 800 mln. gyventojų (StatisticBrain, 2013).Šiuo 

metu yra keliama hipotezė, jog aprūpinimo maistu užtikrinimo problema yra neišvengiama, nes dėl gyventojų 

skaičiaus augimo, aplinkos pokyčių, išteklių trūkumo, bei klimato kaitos mūsų galimybės gaminti maistą negali 

visiškai patenkinti mūsų poreikių.   

Aprūpinimo maistu užtikrinimo galimybių tyrimus įvairiais lygmenimis atlikę mokslininkai 

(Ballenger,Mabbs-Zeno, 1992; Pérez-Escamilla, Segall-Corrêa, 2008; Smith, 2003; Barret, 2002ir kt.) teigia, jog 

aprūpinimo maistu užtikrinimas yra neapčiuopiamų ar net neišmatuojamų rodiklių kompleksas, kuris priklauso nuo 

daugybės veiksnių. Pastebėta, jog aprūpinimas maistu yra įvairiapusė sąvoka ir vienas indikatorius negali apibūdinti, 

kuriems gyventojams yra užtikrintas aprūpinimas maistu, o kuriems ne.  

Aprūpinimo maistu užtikrinimo problema aktuali daugeliui pasaulio šalių, nors  daugelis Europos šalių, 

tarp jų ir Lietuva yra priskiriamos prie aukštesnio aprūpinimo maistu lygio šalių, jose taip pat egzistuoja aprūpinimo 

maistu užtikrinimo problemos.  

Tyrimo objektas– aprūpinimo maistu užtikrinimo Lietuvoje vertinimo pasaulio šalių atžvilgiu metodikos 

ypatumai. 

Tyrimo tikslas – atskleistimaisto ir žemės ūkio organizacijos parengtos aprūpinimo maistu užtikrinimo 

rodiklių sistemos taikymo Lietuvos ir kitų pasaulio šalių aprūpinimo maistu užtikrinimo, palyginamajam vertinimui 

galimybes ir ypatumus.  

Tyrimo uždaviniai:  

 Apibrėžti aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoką; 

 Išskirti aprūpinimo maistu užtikrinimo vertinimo rodiklius ir metodus; 

 Pateikti maisto ir žemės ūkio organizacijos aprūpinimo maistu užtikrinimo rodiklių sistemą ir jos 

pritaikymą Lietuvos ir kitų pasaulio šalių palyginamajam vertinimui. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė. 

 

Rezultatai 

Aprūpinimo maistu užtikrinimo samprata 

 

Žmones badmečiaiištikdavo nuo seniausių laikų, tačiau patikimai jie dokumentuoti tik nuo ankstyvųjų 

viduramžių. Istoriškai badas atsirasdavo regionuose, kurie dėl demografinių pokyčių - gyventojų skaičiaus augimo, 

nebegalėdavo vietiniais resursais išmaitinti visų savo regiono gyventojų.  

Dabartinė aprūpinimo maistu užtikrinimo (ang. foodsecurity) samprata atsirado XXa. 9 dešimtmetyje, kai 

diskusijos apie maisto politiką perėjo nuo maisto pasiūlos prie maisto paklausos klausimų  nagrinėjimo. 1996m. 

Romoje, pasaulio viršūnių susitikime buvo suformuoti pagrindiniai maisto saugos  ir aprūpinimo maistu užtikrinimo 

principai. Taip pat, apibrėžta iki šiol naudojama aprūpinimo maistu sąvoka: „Aprūpinimas maistu egzistuoja, kai visi 

žmonės bet kuriuo metu turi tiek fizinę, tiek ekonominę prieigą prie pakankamo, saugaus ir maistingo maisto kuris 

tenkina jų mitybos poreikius, reikalingus sveikam ir aktyviam gyvenimui“ (WorlFoodSummit, 1996).  

Pagal Maisto ir žemės ūkio organizacijos apibrėžimą, aprūpinimo maistu užtikrinimas yra paremtas keturiomis 

aprūpinimo maistu dimensijomis (FAO, 2006; FAO, 2008): 
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1) Maisto buvimo– tinkamos kokybės pakankamo kiekio maisto buvimas, kurį lemia vietinė gamyba, atsargų 

lygis, grynasis importas (įskaitant pagalbą maistu) ir šiuos veiksnius įtakojantys faktoriai; 

2) Prieinamumo prie maisto– asmens galimybė naudotis pakankamais ištekliais (žemės, darbo, kapitalo ir 

žinių) tam, kad jie galėtų įsigyti (pasigaminti, nusipirkti arba gauti kaip auką) tinkamus maisto produktus. 

Didelis dėmesys skiriamas pajamoms, išlaidoms, rinkoms ir kainoms; 

3) Maisto panaudojimo – tinkamas maisto panaudojimas ir maistingųjų medžiagų įsisavinimas, kuris priklauso 

nuo tinkamo maisto laikymo, maisto paruošimo, dietos, švaraus vandens, sanitarinių sąlygų, sveikatos 

priežiūros, maisto paskirstymo tarp namų ūkio narių. Ši dimensija pabrėžia ne tiesiogiai su maistu susijusių 

veiksnių svarbą aprūpinimui maistu. 

4) Stabilumo– tam kad būtų pakankamas aprūpinimas maistu, gyventojai, namų ūkiai ir individai turi turėti 

priėjimą prie pakankamo kiekio maisto bet kuriuo metu. Neturi būti rizikos, kad gyventojai neturės priėjimo 

prie maisto dėl netikėtų šokų (ekonominės ar klimatinės krizės) arba ciklinių įvykių (sezoninio 

nepakankamo aprūpinimo maistu dėl klimato, derliaus neėmimo būdų, darbo galimybių, ligų).  

Ballenger ir  Mabbs-Zeno, 1992; Smith, 2003; Vitunskienė, 2009  nurodo jog tam, kad namų ūkiai turėtų priėjimą 

prie maisto, visų pirma turi būti pakankamai maisto vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu.  

Nagrinėjant mokslinę literatūrą pastebėta, jog kinkant aprūpinimo maistu užtikrinimo ir  su ja susijusio maistingumo 

suvokimui sąvokos sampratai kito ir aprūpinimo maistu  matavimo būdai  bei metodai. 

 

Aprūpinimo maistu užtikrinimo vertinimo rodikliai ir metodai 

 Aprūpinimo maistu užtikrinimui šalyje įvertinti Perez-Escamilla ir Segall-Correa, 2008susistemindami 

daugelio autorių minėtus vertinimo būdus, siūlo penkis plačiausiai naudojamus vertinimo būdus, paremtus Smith, 

2003 ,,Maisto saugumo ir aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcijos struktūra“ ir apimančius globalaus, 

nacionalinio, vietinio, namų ūkių ir individualius vertinimo lygius: 

1. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos metodas (ang. FAO method).Metodasnustato per dieną 

gyventojui tenkančias kalorijas ir apskaičiuoja puspadžiu gyvenančių gyventojų dalį šalyje, t.y. gyventojų, 

kurie kalorijų suvartoja mažiau nei nustatytas minimalus lygis, dalį. Šis metodas yra taikomas pasauliniu 

mastu, todėl leidžia palyginti šalis pagal kalorijų trūkumą, tačiau nenustato bado pavojuje esančių namų 

ūkių, neatsižvelgia į dietos kokybę, neįvertina kalorijų pasiskirstymo šalies viduje.  

2. Namų ūkių pajamų ir išlaidų tyrimų metodas.  Tyrimai atliekami apklausiant respondentus jų namuose. 

Respondentai pateikia informaciją apie maistui ir kitoms reikmėms išleistus pinigus. Metodo principas: 

suvartotas maistas yra konvertuojamas į kalorijų lenteles ir tokiu būdu yra apskaičiuojamos namų ūkio nario 

vidutiniškai per dieną suvartojamos kalorijos., Metodas padeda nustatyti pažeidžiamus namų ūkius, 

atsižvelgia į mitybos būklės kokybę. Trūkumas, kad metodas apskaičiuoja esamą, bet nebūtinai suvartojamą 

maistą.  

3. Maisto suvartojimo tyrimų metodas.Matuoja faktiškai suvartoto maisto kiekį, remiantis mitybos istorijomis, 

dalyvių prisiminimais apie suvartotą maistą, mitybos dažnumo klausimynais ir kt. Palyginti su standartiniais 

namų ūkių tyrimais, metodas atskleidžia tikslesnius rodiklius, naudojamas palyginti retai. 

4. Antropometrijos metodas. Naudojama norint apskaičiuoti nusilpusių nuo prastos mitybos asmenų dalį 

populiacijoje, matuojamas žmogaus kūno svoris, ūgis ir proporcijos. Metodas labiausiai paplitęs  kūdikių, 

vaikų, jaunimo, suaugusiųjų svorio ir ūgio rodiklių matavimams. Gauti rodikliai dažniausiai naudojami 

mitybos būklės rodiklių įvertinimui. Rodiklio trūkumas - kad juo yra sunku interpretuoti, ne jis atspindi ne 

tik aprūpinimo maistu poveikį, bet ir sveikatos būklės įtaką individui.  

5. Namų ūkių aprūpinimo maistu užtikrinimo skalės metodas. Vertinimo balai ir aprūpinimo maistu 

užtikrinimo bei maisto stokos vertinimo skalės yra gaunamos iš 18 klausimų klausimyno, pateikiamo namų 

ūkiams. Visi 18 klausimų atspindi aprūpinimo maistu užtikrinimo problemos sunkumą namų ūkiuose, tai 

konvertuojama į aprūpinimo maistu užtikrinimo skalę: nuo nežymaus -  susirūpinimo, kad jie gali pritrūkti 

maisto,  iki labai sunkaus – vaikai visą dieną praleidžia nevalgę. Tačiau šis metodas turi ir trūkumą, jis 



94 
 

neapima visų aprūpinimo maistu užtikrinimo lygių dimensijų, bei yra sudėtinga gautus rezultatus palyginti 

su kitų šalių rezultatais.  

 

Maito ir žemės ūkio organizacijos aprūpinimo maistu užtikrinimo rodiklių sistema ir jos pritaikymas  

Lietuvos ir kitų pasaulio šalių palyginamajam vertinimui  

 

Aprūpinimo maistu užtikrinimoįvertinimui siūloma daug skirtingų rodiklių. Tačiau praktikoje pagrindiniu 

rodikliu laikomas kalorijų suvartojimas tenkantis vienam gyventojui, kurį plačiai naudoja Jungtinių tautųMaisto ir 

žemės ūkio organizacija (ang.FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations). 

Aprūpinimo maistu užtikrinimui įvertinti taikoma daug skirtingų būdų, metodų ar metodologijų, tačiau 

atsiradus poreikiui palyginti skirtingus regionus ar šalis, atsirado ir vieningos rodiklių sistemos poreikis, kuris 

suteiktų galimybę palyginti ir įvertinti skirtingas pasaulio šalis pagal tokius pat rodiklius. 

Po 2011m rugsėjo 11d  įvykusio Pasaulio maisto saugos komiteto apskrito stalo susitikimo skirto bado 

įvertinimui, maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) pateikė rinkinį rodiklių, skirtų fiksuoti įvairius maisto 

nesaugumo aspektus (FAO, 2011). Maisto ir žemės ūkio organizacijos aprūpinimo maistu užtikrinimo rodikliai yra 

suskirstyti remiantis apsirūpinimo maistu užtikrinimo dimensijomis. Siekiant dar labiau palengvinti jų aiškinimą jie 

taip pat klasifikuojami į apsirūpinimo maistu užtikrinimo rodiklių grupes (FAO, 2011): 

1) veiksnius: 

 prieinamumo: mitybos apsirūpinimo pakankamumo vidurkis, vidutinė maisto gamybos vertė, energijos dalis 

gauta iš grūdų, šakniavaisių ir gumbavaisių, vidutinis apsirūpinimas baltymais, vidutinis gyvūninės kilmės 

baltymais; 

 fizinės prieigos: asfaltuotų  kelių procentas tarp visų kelių, kelių tankumas, geležinkelių linijų tankumas; 

 ekonominės prieigos - būtiniausių  maisto produktų kainų lygio indeksas; 

 panaudojimo: prieiga prie pagerintų vandens šaltinių, prieiga prie pagerintų sanitarinių sąlygų; 

 pažeidžiamumo: grūdų importo priklausomybės santykis,  procentas ariamos žemės su įrengtu drėkinimu, 

maisto produktų importo vertė visame prekių eksporte;   

 sukrėtimų: politinis stabilumas ir smurto/terorizmo nebuvimas, būtiniausių maisto produktų kainų 

kintamumo indeksas, maisto įvairumas tenkantis gyventojui , apsirūpinimo maisto produktais kintamumas; 

. 2)rezultatus: 

 priėjimo: nepakankamas mitybos paplitimas, maisto išlaidų dalis tenkanti vargšams , maito stokos/deficito 

gylis, maisto nepakankamumo paplitimas; 

 panaudojimo: procentas vaikų iki 5metų amžiaus prie išsekimo ribos, procentas vaikų iki 5metų amžiaus 

kurie yra permažo ūgio, procentas vaikų iki 5metų amžiaus  kurie yra permažo svorio; procentas suaugusių 

kurie yra permažo svorio. 

Veiksniai, kurie gali būti statiniai arba dinaminiai, nurodo priežastis kurios pablogina apsirūpinimo maistu  

nesaugumą trūkstant tinkamo politikos įsikišimo, įskaitant ir būtiną  pagalbą. Rezultatų rodikliai apima rezultatus 

atsiradusius dėl nepakankamo maisto suvartojimo ar antropometrinių nesėkmių. 

Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) pateikia dvidešimt šešis skirtingus apsirūpinimo maistu 

užtikrinimo rodiklius kurie suteikia galimybę įvertinti ir palyginti aprūpinimo maistu užtikrinimą daugiau kaip 200 

šalių. Tačiau dėl daugelio rodiklių duomenų stygiaus, kai rodiklių duomenys pateikiami skirtingų šalių ir tik atskirais 

laikotarpiais, pateikiami tik šalių grupių duomenys ar nepateikiami Lietuvos aprūpinimo maistu užtikrinimo 

duomenys, Lietuvos aprūpinimo maistu užtikrinimui įvertinti  išskiriama tik vienuolika  rodiklių (1 paveikslas).  

 Nors Lietuva yra priskiriama aukšto apsirūpinimo maistu šalių grupei (Yu ir kt., 2009), o pagal gamtines 

sąlygas, bei žemių derlingumą yra priskiriama prie žemės ūkio valstybių, kuriose maisto gamyba turi didelę reikšmę, 

vis tiek susiduria su aprūpinimo maistu užtikrinimo problemomis. Daugelis aprūpinimo maistu užtikrinimo Lietuvoje  

rodiklių yra susiję su maisto gamybos ir prieinamumu prie maisto problemomis, tad leidžia tiksliai įvardinti rodiklius 

kurie patvirtina arba paneigia Lietuvos kaip žemės ūkio valstybės privalumus apsirūpinimo maistu užtikrinimui, 

vertinant pasaulio šalių kontekste. 
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1pav. Lietuvosaprūpinimomaistuužtikrinimovertinimorodikliai (parengtaautorėspagal FAO duomenis) 

 

Kiekvienas iš vienuolikos 1 paveiksle minėtų rodiklių skirtingu aspektu apibūdina Lietuvos apsirūpinimo 

maistu užtikrinimą, bei leidžia jį įvertinti pagal keturias skirtingas dimensijas: prieinamumo, prieigos (fizinės ir 

ekonominės), pažeidžiamumo ir sukrėtimų. Tad remiantis pateiktais rodikliais, Lietuvos apsirūpinimo maistu 

užtikrinimo įvertinimas pasaulio šalių atžvilgiuyra įvairiapusiškas. 

 

Išvados 

1. Aprūpinimas maistu yra sudėtinė sąvoka ir vienas indikatorius negali apibūdinti, kuriems gyventojams yra 

užtikrintas aprūpinimas maistu, o kuriems ne. Besikeičiant aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvokos 

sampratai keitėsi ir aprūpinimo maistu užtikrinimo matavimo būdai  bei metodai. 

2. Šiuo metu dažniausiai aprūpinimo maistu užtikrinimo įvertinimui taikomi penki metodai: Jungtinių Tautų 

maisto ir žemės ūkio organizacijos metodas (FAO metodas), namų ūkių išlaidų tyrimų metodas, maisto 

suvartojimo tyrimų metodas, antropometrijos metodas ir gyventojų patirtimi pagrįstos aprūpinimo maistu  

skalės metodas.   

3. Praktikoje vienu pagrindinių rodiklių laikomas kalorijų suvartojimas tenkantis vienam gyventojui, kurį 

plačiai naudojamas Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija. 

4. Aprūpinimo maistu užtikrinimui įvertinti maisto ir žemės ūkio organizacija pateikia dvidešimt trijų rodiklių 

rinkinį. Dėl rodiklių duomenų prieinamumo stygiaus  visose šalyse ir visu duomenų rinkimo laikotarpiu 

Lietuvos apsirūpinimo maistu užtikrinimui ir palyginimui kitų šalių atžvilgiu naudojama vienuolika 

rodiklių: mitybos aprūpinimo pakankamumo vidurkis,  vidutinė maisto gamybos vertė, dalis mitybos  

energija  gauta iš grūdų, šakniavaisių ir gumbavaisių, vidutinis apsirūpinimas baltymais, vidutinis 

apsirūpinimas gyvulinės kilmės baltymais, kelių tankumas, maisto įvairumas tenkantis gyventojui, 

būtiniausių maisto produktų  kainų lygio indeksas, grūdų importo priklausomybės santykis, procentas 

ariamos žemės su įrengtu drėkinimu  ir maisto produktų importo vertė visame prekių eksporte. 

 

 

Aprūpinimo maistu užtikrinimo rodikliai 

Ekonominė prieiga 

Būtiniausių maisto 

produktų  kainų 

lygio indeksas 

Fizinė prieiga 

Kelių tankumas 

Sukrėtimai 

Maisto įvairumas tenkantis 

gyventojui  

 

Prieinamumas 

 Mitybos aprūpinimo 

pakankamumo vidurkis;  

 Vidutinė maisto gamybos 

vertė; 

 Dalis mitybos  energija  

gauta iš grūdų, šakniavaisių 

ir gumbavaisių ; 

 Vidutinis pasirūpinimas 

baltymais ; 

 Vidutinis apsirūpinimas 

gyvulinės kilmės baltymais. 

Pažeidžiamumas 

 Grūdų importo 

priklausomybės 

santykis ; 

 Procentas ariamos 

žemės su įrengtu 

drėkinimu ; 

 Maisto produktų 

importo vertė visame 

prekių eksporte. 
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Summary 

Methodology of evaluating food security in Lithuania comparing to other countries of the world 

Food security - the conditions in which all people at all times have both physical and economic access to sufficient, safe and 

nutritious food that meets their dietary needs for a healthy and active life. Proper distribution of food is a major global problem, 

affecting almost all countries of the world. Food security is a complex measurable indicators, which depends on a number of 

reasons. Major food security indicator is considered calorie consumption per capita, that is used by the United Nations Food and 

Agriculture Organization (FAO). FAO presents twenty-six different food security indicators. Due to lack of data for many 

indicators, used eleven indicators of Lithuanian food security assessment in the context of the world. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof.dr. VladaVitunskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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RYTŲ PARTNERYSTĖS PROGRAMOS SUSIKŪRIMO PRIELAIDOS IR 

NAUDA: EKONOMINIS ASPEKTAS 

 

Šarūnas Bartninkas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Per pastaruosius penkiolika metų ES rytinėje dalyje įvyko radikalių pokyčių. Nuo tada, kai buvo sudaryti 

Europos Sąjungos ir jos rytų kaimyninių šalių partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, po kelių plėtros etapų jos 

labiau priartėjo prie ES geografiniu atžvilgiu, o pagal Europos kaimynystės politiką remtos reformos padėjo šioms 

šalims priartėti prie ES ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai. 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusiame ES ir Rytinių 

šalių valstybių vadovų susitikime buvo įsteigta Rytų partnerystė. Jos tikslas – suformuluoti aiškią santykių plėtojimo 

su rytiniais kaimynais (Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina) strategiją ir sukurti 

sąlygas glaudesnei politinei ir ekonominei ES bei šalių partnerių integracijai. Europos Sąjungai gyvybiškai svarbu, 

kad šalys prie jos rytinių sienų būtų stabilios, gerai valdomos, o jų ekonomika vystytųsi. Tuo pat metu visi partneriai 

Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze taip pat siekia aktyvesnių santykių su Europos Sąjungos šalimis. ES prisiima vis 

didesnę atsakomybę už paramą šalims partnerėms sprendžiant politines ir ekonomines problemas, su kuriomis jos 

susiduria remiant jų glaudesnių ryšių siekį.  

Tyrimo objektas – Rytų partnerystės programos šalių ir ES ekonominės integracijos nauda. 

Tyrimo tikslas – identifikuoti Rytų partnerystės programos susikūrimo prielaidas ir teikiamą ekonominės 

integracijos naudą šalims narėms. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) išryškinti ekonominės integracijos svarbą ir formavimosi prielaidas; 

2) atskleisti Rytų partnerystės programos susikūrimo prielaidas; 

3) identifikuoti Rytų partnerystės programos teikiamą ekonominės integracijos naudą šalims narėms. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros palyginamoji ir sisteminė loginė analizė, grafinis vaizdavimo būdas. 

 

Rezultatai 

 

Besikeičiančios užsienio prekybos sąlygos pasauliniu mastu skatina valstybių prekybinių ir ekonominių 

sąjungų kūrimąsi (Droždz, 2010). Integracijos reiškinį, jos formas, veiksnius, formavimosi prielaidas ir pasekmes 

plačiai nagrinėjo tiek užsienio (Czachor, Mojsiewicz, 2002; Wos, 2004; Ravenhill, 2005; Nello, 2008; Bojnec, Ferto, 

2008; Posta, Uvalic, Verdun, 2009; Korinek, Melatos 2009), tiek Lietuvos (Pukelienė, Glinskienė, 2000; Navickas, 

2003; Vilpišauskas, 2003; Gylys, 2008) mokslininkai ir tyrėjai. Integracijos sąvoką autoriai apibrėžia skirtingai. Z. 

Czachor, Cz. Mojsiewicz, (2002), J. Ravenhill (2005) teigia, kad pagrindinis integracijos aspektas – ekonominė 

nauda, gaunama plėtojant tarptautinę prekybą. Ekonominė integracija apima prekybos liberalizavimą tarp atskirų 

regionų, taip pat įvairiais muitais, tarifiniais ar netarifiniais apribojimais nesuvaržytą prekybą. Tiksliau, ekonominė 

integracija – tai glaudesnė prekyba, siekiant gauti maksimalią naudą prekiaujant ar vykdant kitokią finansinę veiklą. 

Ją lemia šios priežastys (Wos, 2004): 

 įmonių peraugimas nacionalinių sienų ribas; 

 poreikis plėsti tarptautinį darbo pasidalijimą; 

 didėjantis naujų rinkų poreikis; 

 prekybos politikos liberalizavimas; 

 didėjanti nacionalinio ūkio priklausomybė nuo pasaulinės ekonomikos; 

 technologinė pažanga. 

R. Vilpišauskas (2003) išskiria tokias ekonominės integracijos formavimosi prielaidas: 
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 integracija vykdoma dviejų arba daugiau valstybių; 

 naudojamos įvairios valiutos ir jų kursų svyravimai; 

 mainai ir specializacija yra pagrindinės tarptautinės prekybos savybės. 

Teigiami ekonominės integracijos bruožai atskiroms šalims partnerėms, vykdančioms tarptautinę prekybą, 

gali pasireikšti (Pukelienė, Glinskienė, 2000) šiais aspektais: 

 šalims sąjungos narėms netaikomi importo muitai atpigina produktus ir sudaro palankesnes sąlygas 

plėtotis užsienio prekybai; 

 išauga potencialių vartotojų rinkoje skaičius; 

 ekonominė integracija suteikia sąjungos šalims narėms galimybę reguliuoti importą vienodais išoriniais 

muito tarifais; 

 plečiasi rinka; 

 mažėja pagrindinių prekių ir paslaugų gamintojų monopolinė jėga; 

 mažėja mažmeninės kainos; 

 masto ekonomija didina atskirų sektorių konkurencingumą; 

 bendroje rinkoje išorinė gamybos masto ekonomija gaunama, leidžiant gamybos veiksniams laisvai judėti 

iš vienos šalies į kitą, panaudojant pigesnį kapitalą, kvalifikuotą darbo jėgą, aukštesnes technologijas. 

Taigi apibendrinant galima teigti, kad šalys, prekiaudamos atviroje rinkoje, išvengia muito tarifų, kas šalies 

prekes padaro labiau konkurencingomis užsienio rinkose. Prekiaujant bendroje rinkoje sumažėja monopolinės jėgos, 

kadangi tuos pačius produktus gamina daugiau įmonių negu uždaroje rinkoje. Vartotojai integracijos ekonomines 

naudas pajaučia mažėjant mažmeninėms kainoms, kadangi įmonės, konkuruodamos ir norėdamos pritraukti klientų, 

mažina kainas. 

Pasak M. Lapczynski (2009), Rytų partnerystės programą galima įvardinti kaip vieną iš ekonominės 

integracijos formų, kadangi ši programa apima daugelį šalių, taip pat skatina rinkų suartėjimą bei apima kitas 

ekonominės integracijos atsiradimo prielaidas. Siekiant identifikuoti Rytų partnerystės programos teikiamą 

ekonominę naudą šalims partnerėms, svarbu atskleisti pagrindines šios programos susikūrimo prielaidas. 

Dar praeitame dešimtmetyje pradėta vykdyti Europos Sąjungos programa „Europos kaimynystės politika“ 

turėjo padėti reformuoti ūkius pereinamojo laikotarpio šalims, taip pat – atsilikusioms Europos šalims. Ši politika 

apėmė 16 valstybių kaimynių: 10 pietinių valstybių (Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Jordaniją, Libaną, Libiją, Maroką 

Palestiną, Siriją, Tunisą) ir 6 rytines valstybes (Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą). 

Tačiau, pasak M. Lapczynski (2009), ši programa nepatenkino visų kaimyninių šalių lūkesčių, todėl, remiant 

atskiroms ES šalims, programa suskilo į atskiras iniciatyvas: Viduržemio jūros ir Rytų Europos kaimynystės šalims. 

Prancūzijos iniciatyva buvo sukurta Viduržemio jūros šalių parama, kuri užtikrino aplinkinių šalių ūkio reformas, 

taip pat įvairias socialines ir visuomenines pertvarkas. Švedijos ir Lenkijos iniciatyva buvo sukurta Rytų partnerystės 

programa, apimanti tiek ekonominių, tiek ir socialinių bei visuomeninių sistemų reformavimą.  

Europos Sąjungos pristatyta Rytų partnerystės programos iniciatyva yra kaip priemonė tobulinti 

bendradarbiavimo ir paramos teikimo rytinėse ES kaimynystės šalyse politika. 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje 

vykusiame ES ir Rytinių šalių valstybių vadovų susitikime buvo įsteigta Rytų partnerystė. Jos tikslas – suformuluoti 

aiškią santykių plėtojimo su rytiniais kaimynais (Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina) 

strategiją ir sukurti sąlygas glaudesnei politinei ir ekonominei ES bei šalių partnerių integracijai. Europos Sąjungai 

gyvybiškai svarbu, kad šalys prie jos rytinių sienų būtų stabilios, gerai valdomos, o jų ekonomika vystytųsi. Tuo pat 

metu visi partneriai Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze taip pat siekia aktyvesnių santykių su sąjungos šalimis. ES 

prisiima vis didesnę atsakomybę už paramą šalims partnerėms sprendžiant politines ir ekonomines problemas, su 

kuriomis jos susiduria remiant jų glaudesnių ryšių siekį. 

Oficialiosiose Europos Sąjungos direktyvose Rytų partnerystės programos įgyvendinimas vykdomas per 4 

platformas (Europos Komisija, 2013), kurių viena yra ekonominė integracija ir konvergencija su ES politikomis (1 

pav.). 

Viena iš programos įgyvendinimo vykdomų platformų – ekonominė integracija. Ši platforma apima penkias 

dedamąsias (1 pav.): 
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1) reguliacinį bendradarbiavimą prekybos srityje, susijusį su glaudaus bendradarbiavimo, plataus masto 

laisvos prekybos erdve (Prekybos panelis); 

2) smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą; 

3) transportą; 

4) aplinką ir klimato kaitą; 

5) žemės ūkį. 

 

 

 

1 pav. Rytų partnerystės programos platformos ir šalių partnerių gaunama nauda 

 

Nauda šešių Rytų partnerystės šalių žemės ūkiui pasireiškia finansine parama, rinkų plėtra, įvairių projektų 

įgyvendinimu, maisto saugos užtikrinimu ir kt. Europos Sąjunga Rytų partnerystės programos įgyvendinimui 

kaimyninėse šalyse 2010–2013 m. skyrė 2 mlrd. litų (per šį laikotarpį parama šalims padidėjo 2,5 karto). Iki 2020 m. 

šalys gaus apie 5 mlrd. litų paramą. 

Rinkų plėtra, kaip viena iš pagrindinių Rytų partnerystės programos naudų partnerių šalių žemės ūkiui, 

pasireiškia per eksporto skatinimą, maisto kokybės užtikrinimą, didelę ES perkamąją galią, muitų panaikinimą ir kt. 

Europos Komisija (2013) skelbia, kad netolimoje ateityje, bendradarbiaujant muitinėms, prekybos keliai turėtų tapti 

sklandesni ir saugesni, turėtų būti sukurtos rizikos valdymo sistemos, skirta parama bendrai muitinių modernizacijai, 

įskaitant šalių partnerių standartų suderinimą su ES standartais. Europos Sąjunga, turinti 500 mln. vartotojų rinką, 

yra didžiausia pasaulyje prekybos partnerė perkamosios galios požiūriu. Geografinis rinkų artumas partnerystės 

šalims su ES suteikia galimybę padidinti prekybą ir taip kurti sąlygas ekonomikos augimui. Rytų partnerystės šalys, 

Rytų partnerystės programa 

Demokratija Ekonominė integracija Energetinis saugumas Žmonių ryšiai 

Prekybos panelis 

Smulkaus ir vidutinio 

verslo plėtra 

Transportas 

Aplinka ir klimato kaita 

Žemės ūkis 

Finansinė Rinkų plėtra Projektų įgyvendinimas Kitos 

Eksporto skatinimas 

Maisto kokybės 

gerinimas 

ES perkamoji galia 

Kita 
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prekiaudamos su ES, taip pat siekia gerinti žemės ūkio ir maisto produktų kokybę, kadangi vienas iš ES žemės ūkio 

ir maisto sektorių tikslų yra užtikrinti maisto saugą. Užkertant kelią gyvūnų ir augalų ligoms ir atidžiai stebint 

sveikatai pavojingų atliekų tvarkymą siekiama užtikrinti maisto produktų kokybę vartotojams. Šios pasienio 

kontrolės priemonės taip pat taikomos iš partnerystės šalių į ES įvežamiems maisto produktams. Taip ES apsaugo 

savo rinkas nuo gyvūnų ar augalų ligų, tačiau kartu padeda kovoti su šiomis ligomis ir kaimynystės šalyse, kadangi iš 

šių šalių ES importuoja žemės ūkio ir maisto produktus (Rytų partnerystės įgyvendinimas, 2010). 

 

Išvados 

 

1. Pagrindinė ekonominės integracijos atsiradimo prielaida yra įmonių peraugimas nacionalines valstybių sienas ir 

siekis gauti kuo didesnę ekonominę naudą, vykdant efektyvią tarptautinę prekybą. 

2. Rytų partnerystės programos susikūrimo prielaidomis reikėtų laikyti neefektyviai vykdytą „Europos kaimynystės 

politiką“ bei nestabilią padėtį rytinėse kaimynystės šalyse. Europos Sąjungai ekonomiškai svarbu prie rytinių 

sienų turėti stiprias, stabiliai valdomas šalis, kadangi per jas ES pasiekia didžiausia energetinių išteklių dalis. 

3. Rytų partnerystės programos teikiama nauda šalims partnerėms pasireiškia keturiais pagrindiniais aspektais: 

skatinant eksportą didėja rinkų plėtra, gerinama eksportuojamo maisto kokybė, mažėja muitai ir kiti apribojimai į 

ES įvežamiems produktams, gerėja transporto, komunikacijos tinklai. Viena iš pagrindinių Rytų partnerystės 

šalių ekonomikos augimo priežasčių yra prekybos su ES, turinčia vieną didžiausių perkamųjų galių, skatinimas. 

Bendrų nuostatų, prekiaujant žemės ūkio ir maisto produktais, laikymasis tarp ES ir Rytų partnerystės šalių 

skatina maisto kokybės gerėjimą šiose šalyse. 
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Summary 

 

The assumptions and benefits of the Eastern Partnership program: economic dimension 

 

Over the past fifteen years, the EU eastern part took a place of radical changes. Since the European Union and its Eastern 

neighbors formed cooperation and partnership agreements, after several development stages they got closer to the EU 

geographically, supported reforms by European Neighborhood Policy helped to get these countries closer to the EU, not only 

politically, but also economically. In 2009 May 7, at the EU and Eastern states Summit meeting, which took a place in Prague, 

was established the Eastern Partnership. Its purpose - to formulate a clear development strategy of relations with eastern neighbors 

(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine), and create the conditions for the closer political and economical 

partnership integration for the countries of EU. Very important that countries near the European Union‘s eastern borders are 

stable, well - managed, and developing economical. At the same time all the partners in Eastern Europe and the South Caucasus, 

seeks to intensify their relations with the European Union countries. The EU has a growing responsibility for the support of the 

countries- partners, when dealing with political and economical problems, that they are facing with, when supporting a closer 

connection desire.  

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Daiva Makutėnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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KAIMO GYVENTOJŲ MIGRACIJOS IR JOS ĮTAKOS DARBO RINKAI 

TYRIMŲ ANALIZĖ 

 

Deimantė Bočiūnė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Pastarąjį dešimtmetį sparčiai augantis darbo jėgos migracijos mastas ir vis dažniau pastebimos migracijos 

pasekmės skatina analizuoti migracijos procesus. Darbo jėgos mobilumas ir migracija plačiai nagrinėjama Europos 

mokslininkų (Williams et al, 2004; Houtum & van der Velde, 2004; Stockdale, 2006; Hazans, 2003; Reicher et al, 

2006). Dauguma šių tyrimų buvo skirti kaimo gyventojų, ypač jaunų žmonių, emigracijos problemoms (Stockdale, 

2006; Stockdale, 2004; Hopkins, 2006), taip pat ekonominėms, socialinėms ir atskirties problemoms, kurias patiria 

gyventojai likę kaimuose, analizuoti (Ni Laoire, 2001; Commins, 2004; Shucksmith, 2004; Shucksmith, 2000; 

Jentsch & Shucksmith, 2004). 

Pažymėtina, kad vertinant gyventojų migracijos pasekmes, mokslininkai (Altonji, Card, 1991; Aydemir, 

Borjas, 1997; Mishra, 2005; Reed, Latorre, 2009 ir kt.) didelį dėmesį skiria pasekmių darbo rinkai analizei. Atlikti 

tyrimai rodo, kad  darbo jėgos migracija daro poveikį gyventojų užimtumui, nedarbo lygiui, vidutiniam darbo 

užmokesčiui, darbo našumui, darbdavių aktyvumui, pajamų ir žmonių gyvenimo lygiui, ir kt. 

Darbo jėgos migracijos problematika Lietuvoje taip pat yra aktuali ir yra  nagrinėjama daugelio autorių. 

Tyrimų, kaip laisvas darbo jėgos judėjimas veikia visos Lietuvos darbo rinkos rodiklius ir pusiausvyrą buvo atliktas 

ne vienas (Stulgienė, Daunorienė, 2009; Beržinskienė, Reizgevičienė, Reizgevičius, 2010; Damulienė, 2013), tačiau 

vis dar stokojama Lietuvos kaimo gyventojų migracijos daromos įtakos darbo rinkai analizės.  

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti kaimo gyventojų migracijos įtakos kaimo vietovių  

darbo rinkai tyrimus. 

Tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: 

1. Nustatyti kaimo gyventojų migraciją skatinančius veiksnius. 

2. Išanalizavus kaimo gyventojų migracijos įtakos kaimo vietovių darbo rinkai tyrimus nustatyti kaimo 

gyventojų migracijos daromą poveikį darbo rinkai. 

3. Identifikuoti mokslininkų naudojamus metodus įvertinti kaimo gyventojų migracijos įtaką darbo rinkai. 

Tyrimo objektas – kaimo gyventojų migracijos poveikis kaimo vietovių darbo rinkai. 

Tikslui pasiekti naudojami tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji, sisteminė ir loginė analizė 

bei sintezė. 

 

Rezultatai 

 

Dėl pastaraisiais dešimtmečiais ryškėjančių nevienareišmių migracijos pasekmių, mokslinėje literatūroje 

darbo jėgos migracijos procesų analizei skiriama vis daugiau dėmesio. Ši tendencija paskatino įvairias mokslininkų 

diskusijas: nuo darbo jėgos migracijos teorijų, kurios yra skirtos migracijos priežastims aiškinti; taip pat veiksnių, 

lemiančių migracijos procesų atsiradimą; bei migracijos sukeliamų pasekmių; iki problemų susijusių su tinkamos 

metodikos parinkimu, siekiant įvertinti migracijos sukeliamas pasekmes. 

Remiantis empiriniais tyrimais, darbo jėgos migracijos pasekmių darbo rinkai vertinimas užsienio autorių 

darbuose dažniausiai atliekamas vertinant imigracijos pasekmes priimančios šalies darbo rinkai, kadangi su darbo 

jėgos emigracijos pasekmėmis susiduria gerokai mažiau šalių. Imigracijos efektus darbo užmokesčiui bei gyvenojų 

užimtumui Jungtinėje Karalystėje analizavo Altonji, Card (1991), Borjas, Freeman ir Katz (1996), Card (1990, 

2001), Kuhn, Wooton (1991), Lalonde ir Topel (1991), Reed ir Latorre (2009). Daug mažiau tyrimų buvo atlikta už 

Jungtinės Karalystės ribų. Pische, Velling (1994), New, Zimmermann (1999) analizavo migracijos efektus darbo 
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rinkai Vokietijoje, Hunt (1992) tyrinėjo Prancūzijoje, Carrington and Lima (1996) – Portugalijoje, Winter-Ebmer ir 

Zweimüller (1996, 1999) – Austrijoje, Angrist ir Kugler (2001) analizavo Vakarų Europoje.  

Emigracijos įtaka kilmės vietovės darbo rinkai pradėta analizuoti kiek vėliau. Emigracijos įtaką darbo 

rinkai Meksikoje analizavo Mishra (2005). Aydemir ir Borjas (1997) vertino emigracijos pasekmes darbo rinkos 

rodikliams Kanadoje, Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose. Lietuvoje migracijos poveikio darbo jėgos rinkos 

pusiausvyrai tyrimą atliko Stulgienė, Daunorienė (2009), emigracijos įtaką darbo rinkai analizavo Beržinskienė, 

Reizgevičienė, Reizgevičius (2010) bei Damulienė (2013). 

Dauguma šių tyrimų buvo skirti kaimo gyventojų, ypač jaunų žmonių, emigracijos problemoms 

(Stockdale, 2006; Stockdale, 2004; Hopkins, 2006), taip pat ekonominėms, socialinėms ir atskirties problemoms, 

kurias patiria gyventojai likę kaimuose, analizuoti (Ni Laoire, 2001; Commins, 2004; Shucksmith, 2004; 

Shucksmith, 2000; Jentsch & Shucksmith, 2004). 

Nors dauguma mokslininkų teigia, kad kaimo gyventojų migraciją skatinančios priežastys yra tos pačios, 

kaip ir tarpvalstybinės migracijos, tačiau yra autorių (užsienyje ir Lietuvoje), kurie didelį dėmesį skyrė nustatyti 

pagrindinius migraciją iš kaimo vietovių skatinančius veiksnius. 

ES kaimo gyventojų migraciją skatinančių veiksnių tyrimą atliko Karcagi ir Katona (2012). Autoriai 

kaimo gyventojų migraciją skatinančius veiksnius nustatė pasirinktų ES šalių narių nacionalinių darnaus vystymosi 

strategijų ir kaimo plėtros programų kontekste. Analizės metu autoriai nustatė tokius kaimo gyventojų migraciją 

skatinančius veiksnius, kurie yra pateikti mažėjančios svarbos tvarka: gyventojų senėjimas ir nedarbas, gyvenimo 

sąlygos, socialinės/viešosios paslaugos, skurdas/mažas atlyginimas, žemės ūkio veiklos mažėjimas, švietimas, 

klimato kaita, kraštovaizdžio kokybė, vietinės rinkos, biologinė įvairovė. 

Lietuvoje taip pat buvo atlikti veiksnių, skatinančių kaimo gyventojų apsisprendimą migruoti, tyrimai. 

Vidickienė ir Melnikienė (2008) išskyrė tokius kaimiškųjų savivaldybių gyventojų migraciją lemiančius veiksnius: 

 Gyventojų amžiaus struktūra. Patrauklūs tie kaimo regionai, kuriuose daugiau darbingo amžiaus gyventojų. 

 Gyventojų užimtumas ir skurdas. Nepatraukliuose kaimo regionuose daugiau socialinės pašalpos gavėjų, o 

tai yra sietina su ilgalaikiu nedarbu ir mažomis pajamomis. 

 Rekreaciniai savivaldybės ištekliai. Patrauklios miškingos savivaldybės. 

 Kelių kokybė. Savivaldybės patrauklumas priklauso nuo išplėtoto kelių tinklo, kuris sukuria galimybes 

kaimo savivaldybių atokių teritorijų gyventojams dirbti savivaldybės centre bei naudotis čia teikiamomis 

viešojo sektoriaus paslaugomis. 

 Kuo didesnė veikiančių ūkio subjektų dalis pramonėje ir paslaugose. Savivaldybės agrariškumas mažina net 

ir kaimo savivaldybių kaip gyvenamosios vietos patrauklumą. 

Atlikta literatūros šaltinų analizė (Deshingkar and Grimm 2005) veda prie išvados, kad nėra bendro 

sutarimo dėl migracijos poveikio užimtumui ir plėtrai kaimo vietovėse. Apskritai, galima teigti, kad yra du priešingi 

požiūriai. Pirmasis požiūris teigia, kad kaimo gyventojų migracija turi neigiamą poveikį tiek išvykimo, tiek paskirties 

vietovėms. Šio požiūrio šalininkai pateikia daugelį negatyvių pasekmių miestams: didėjantis nedarbo lygis 

miestuose, neformalios veiklos plėtra, nuolatinio skurdo lygio didėjimas. Neigiamas poveikis kaimo vietovėms yra 

darbo jėgos praradimas ir grėsmingas poveikis vietos ekonomikai.  

Antrojo požiūrio šalininkai teigia, kad migracija gali turėti teigiamą poveikį vystymuisi nacionaliniu, 

regioniniu ir vietos lygmenimis. Pritariantys šiam požiūriui mano, kad migracija yra namų ūkio strategija, apimanti 

ekonominių ir socialinių migranto ir jo / jos namų ūkio poreikių patenkinimą. Šis požiūris pabrėžia išteklių (finansų 

ar natūrinių perlaidų, įgūdžių ir novatoriškų idėjų) perkėlimo į kaimo vietoves naudą. Individualios ir kolektyvinės 

perlaidos prisideda prie šeimų pragyvenimo ir gerovės kaimuose, tam tikrais atvejais, ir prie socialinio ir 

infrastruktūros patobulinimo. Migrantų pajamų investicijos į ūkio ir ne žemės ūkio veiklą, taip pat gali sukurti darbo 

vietas ir padidinti įsidarbinimo galimybes (Goldring 2003).  

Migracijos poveikis kaimo vietovių darbo rinkoms, ypač užimtumui, priklauso nuo migracijos trukmės ir 

migruojančiųjų sudėties. Trumpalaikė migracija suteikia galimybę efektyviau išnaudoti darbo jėgą, kadangi 

nevisiškai užimti kaimo gyventojai nepalankaus žemės ūkiui sezono metu gali susirasti darbą mieste ar kitoje 

vietovėje. Trumpalaikiai migrantai pasinaudoja galimybėmis kitose srityse, kad galėtų išlaikyti savo pagrindinę 
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žemės ūkio veiklą, taip padidinant disponuojamas pajamas, kurios gali būti investuotos į gamybą arba naudojamos 

maistui. 

Kita vertus, ilgesnės trukmės migracija į miestus ar užsienį paprastai reiškia, kad migrantai negali grįžti 

namo ir užsiimti žemės ūkio veikla net ir ūkininkavimo sezono metu. Anot Tacoli (2002), ilgalaikių migrantų 

išvykimas gali sukelti darbo jėgos trūkumą vietovėje. Be to, darbo jėgos trūkumas gali įtakoti tradicinių žemės ūkio 

sistemų destabilizaciją namų ir bendruomenės lygmenyse. Daugelyje kaimo vietovių jaunų žmonių emigracija 

įtakojo kaimo gyventojų senėjimą sukeldami neigiamas pasekmes žemės ūkio gamybai ir sukuriamai pridėtinei vertei 

(Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas, 2007). 

Kitas migracijos poveikis kaimo bendruomenėms yra inovatyvių ir išsilavinusių narių praradimas. 

Žmogiškojo kapitalo praradimas gali būti kompensuotas tuo, kad migrantai gali sugrįžti arba padidinti turimą šeimos 

kapitalą investuodami kitose vietovėse. Tačiau, kaip pažymėjo Mendola (2006), “protų nutekėjimo“ poveikis kaimo 

vietovėms dar nėra įrodytas. 

Atskirai reikia pažymėti, kad 20-jo amžiaus viduryje, mokslininkai daugiausia dėmesio skyrė kaimo 

gyventojų migracijai iš kaimo į miestą. Tradiciškai dauguma ekonominės literatūros, analizuojančios kaimo 

gyventojų migraciją, rėmėsi neoklasikiniu Todar‘o modeliu, kuris yra labiausiai paplitęs metodas migracijos, ypač 

kaimo gyventojų, tyrimuose (Mendola, 2006). Remiantis modeliu, kiekvienas potencialus migrantas sprendžia ar 

migruoti, paprastai iš kaimo į miestą tikėdamasis maksimizuoti gaunamas pajamas atsižvelgiant į darbo užmokesčio 

skirtumus kilmės ir paskirties teritorijose (Harris-Todaro, 1970). Todaro pasiūlė paprastą, tačiau stiprią hipotezę, 

kurios pagrindinė idėja yra ta, kad darbo vietos miestuose yra patrauklesnės už darbus kaimuose, tačiau įsidarbinimo 

galimybės miestuose yra ribotos. To pasekoje, migracija iš kaimo į miestą yra traktuojama kaip investicija į 

patrauklesnę darbo vietą ir miesto galimybes. 

Tačiau Todaro savo modelyje daugiausia dėmesio skyrė paaiškinti nedarbo egzistavimą  

miestuose bei jo ryšį su vidaus migracija. Kai tuo tarpu, Lewis (1954) savo modelyje visą dėmesį sutelkė migracijos 

pasekmių kaimo vietovėse analizei ir nustatė, kad darbo rinkos vidinė migracija pašalina "užslėptą nedarbą" iš kaimo 

vietovių ir leidžia pereiti prie šiuolaikinės ekonomikos. Lewis teigimu, darbo jėgos pasiskirstymas tarp dviejų 

teritorijų yra susijęs su darbo jėgos migracija iš kaimų, kuriuose yra mažas gyventojų tankumas, į miestus su dideliu 

gyventojų tankumu. Migracija vyksta tol, kol atsiranda darbo jėgos perteklius arba, kol “paslėptas nedarbas" kaimo 

vietovėse išnyksta. 

Norint tinkamai įvertinti migracijos daromą poveikį kaimo vietovių darbo rinkai, būtina atrinkti tinkamus 

vertinimo metodus. Gross (2004)  migracijos srautų poveikį nedarbo lygiui Prancūzijoje ir Kanadoje įvertinti 

naudojo laiko eilučių analizę. Autoriaus sukurtas struktūrinis modelis yra keturių tiesinių lygčių, t.y. nedarbo, darbo 

jėgos, darbo užmokesčio ir migracijos, sistema: 

1. u = u [w, l, m, x]  

2. w = w [u, l, m, y]  

3. l = l [w, u, m, z]  

4. m = m [w, u, l, k] 

čia: u – nedarbo lygis; w – darbo užmokestis; l – darbo jėga; m – migrantai; x, y, z ir k – išoriniai 

nepriklausomi kintamieji. 

Ši sistema yra grindžiama paprastu darbo rinkos modeliu. Užimtumo lygis ir darbo užmokestis nustato 

darbo jėgos aktyvumą ir nedarbo lygį, o migracija darydama poveikį darbo jėgos pasiūlai įtakoja darbo užmokestį, 

nedarbo lygį ir darbo jėgos aktyvumą.  

Ryšį tarp kaimo gyventojų migracijos ir darbo jėgos naudodami koreliacinę ir regresinę analizę Nigerijoje 

analizavo Osondu ir Ibezim (2013). Regresijos rezultatai, kurie yra pateikti 1 paveiksle, parodė, kad egzistuoja 

stirpus ir reikšmingas ryšys tarp kaimo gyventojų migracijos ir darbo jėgos. Determinacijos koeficianto (R
2
) reikšmė 

0,623 parodo, kad 62.3% modelyje naudotų migracijos duomenų paaiškina darbo jėgos skaičiaus pokytį 

analizuojamu laikotarpiu. Migracijos efekto koeficientas -0,031 parodo, kad vidinės kaimo gyventojų migracijos 

padidėjimas 1,0% įtakoja atitinkamai 3,1% kaimo darbo jėgos sumažėjimą. Hipotezė, kad nėra reikšmingo ryšio tarp 

kaimo gyventojų migracijos ir kaimo darbo jėgos yra atmetama. 



105 
 

 

Variable   Coefficient   t-value 

Constant   0,839   (2,873)*** 

X (Migration effect) -0,031 

 

(6,069)*** 

R
2
   0,623   (2,660) 

Source: Field Survey (2013). The figure in parenthesis is t-values.      

*** Singificant at 1,0 % level. 

1 pav. Kaimo gyventojų migracijos ir darbo jėgos Nigerijoje regresinės analizės rezultatai 

 

Migracijos poveikiui darbo rinkos rodikliams įvertinti Lietuvos mokslininkai taip pat naudoja įvairius 

metodus. Pocius ir Okunevičiūtė-Neverauskienė (2005) remdamiesi Okuno dėsniu, analizavo Lietuvos patiriamus 

nuostolius dėl gyventojų emigracijos ir nustatė neigiamą emigracijos įtaką dirbančiųjų skaičiui. Neigiamą augančios 

emigracijos masto įtaką šalies darbo jėgos skaičiui ir darbo jėgos aktyvumo lygiui bei trumpalaikį teigiamą efektą – 

bedarbių skaičiaus, nedarbo lygio šalyje sumažėjimui, užimtumo lygio augimui, naudodami koreliacinę analizę 

nustatė Beržinskienė, Reizgevičienė, Reizgevičius (2010). Damulienė (2013) taip pat naudojo koreliacinės analizės 

metodą emigracijos pasekmėms darbo rinkai įvertinti. Tyrimo metu autorė nustatė teigiamą ryšį tarp emigrantų 

skaičiaus ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Neigiamas ryšys analizės metu buvo nustatytas tarp emigrantų 

skaičiaus ir socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus, laisvų darbo vietų skaičiaus, užimtumo bei nedarbo lygio. 

Dauguma mokslininkų atliktų migracijos įtakos (Pakistano, Filipinų, Meksikos, Malavilio, Mozambiko ir 

kitų šalių) darbo rinkos rodikliams tyrimų rezultatai patvirtino, kad didėjančią emigraciją lydi didėjantis darbo 

užmokestis ir mažėjantis nedarbo lygis vietovėje (OEDC, 2007). Tačiau, anot Dayton-Johnson ir kt. (2009), kurie 

taip pat nagrinėjo migracijos ir užimtumo aspektus, šis emigracijos poveikis ne visada pastebimas, kadangi darbo 

užmokestis didėja ir nedarbo lygis mažėja tik tose darbo rinkose, kuriose emigracijos mastas yra didelis. Žinoma, kad 

trumpuoju laikotarpiu didėjantis darbo užmokesčio lygis padidina darbdavių išlaidas, o ilgalaikis poveikis priklauso 

nuo to, kaip ekonomika prisitaiko prie emigracijos. Kylantis darbo užmokestis ir laisvų darbo vietų atsiradimas daro 

teigiamą poveikį vietiniams darbuotojams, kurie nemigruoja. 

Moksliniai tyrimai, atlikti kai kuriose kitose šalyse (pvz., Šri Lankoje) parodė, kad aukštas emigracijos 

lygis nebūtinai yra susijęs su didėjančiu darbo užmokesčiu ar mažėjančiu nedarbo lygiu (OEDC, 2007). Todėl svarbu 

pirmiausia nustatyti, ar emigracija tikrai daro įtaką darbo jėgos pasiūlos mažėjimui migrantus siunčiančioje 

vietovėje, kadangi emigracija gali paskatinti dirbti tuos, kurie iki tol darbo rinkoje nedalyvavo (moterys, vyresnio 

amžiaus žmonės, ne pilną darbo dieną dirbantys ar neaktyvūs gyventojai). Be to, ilguoju laikotarpiu emigravusi 

darbo jėga gali būti pakeista naujomis technologijomis, efektyviau dirbančiais darbuotojais arba imigrantais iš kitų 

šalies regionų ar kaimyninių šalių. 

 

Išvados 

 

1. Išanalizavus kaimo gyventojų migracijos priežastis nustatyta, kad kaimo gyventojų migraciją daugiausiai 

skatina šie veiksniai: gyventojų amžiaus struktūra, užimtumas ir skurdas, gyvenimo sąlygos, socialinės ir 

viešosios paslaugos, žemės ūkio veiklos mažėjimas, švietimas, klimato kaita, kraštovaizdžio ir kelių 

kokybė, vietinės rinkos, biologinė įvairovė;  

2. Išnagrinėjus kaimo gyventojų migracijos įtakos kaimo vietovių  darbo rinkai tyrimus nustatyta, kad kaimo 

gyventojų migracija daro tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį kaimo vietovių darbo rinkai.  Mokslininkų 

atliktų migracijos įtakos darbo rinkos rodikliams tyrimų rezultatai patvirtino, kad didėjančią emigraciją lydi 

didėjantis darbo užmokestis ir mažėjantis nedarbo lygis kaimo vietovėje. Neigiamas poveikis kaimo 

vietovėms pasireiškia darbo jėgos praradimu. Tačiau migracijos poveikis kaimo vietovių darbo rinkai 

priklauso nuo migracijos trukmės ir migruojančiųjų sudėties. 

3. Remiantis atlikta empirinių tyrimų analize galime tvirtinti, kad mokslininkai naudoja įvairius metodus 

migracijos poveikiui kaimo vietovių darbo rinkai įvertinti. Dažniausiai autoriai analizuoja kaimo gyventojų 
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migracijos poveikį darbo užmokesčiui, nedarbo lygiui ir darbo jėgai. Pastarąjį dešimtmetį kaimo gyventojų 

migracijos procesų tyrimams vis dažniau yra naudojami koreliacinės ir regresinės analizės metodai. 
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Summary 

 

The Analysis of the research of rural migration and its impact on labour market 

 

The rapidly growing labour migration and its increasingly significant consequences encourage to analyse the labor 

migration impact on the labor market, especially in rural areas, because labor migration is closely linked with labor market status. 

This article is focused on analysis of the research of rural migration effects on labour market. The results of the 

analysis show that rural labour market depends on migration process. Though there is no consensus on the impact of migration on 

the rural labor market. In general, it can be said that there are two opposing views. The first one argue that the migration of the 

rural population has a negative impact on both the sending and destination areas. According to the proponents of the second view, 
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rural migration can have a positive impact on the national, regional and local levels. In addition, the impact of migration on rural 

labor markets, particularly in employment, depends on the length of migration and composition of the migrant. 

Summarising the results, we can conclude that scientists use a variety of methods to evaluate impacts of migration on 

the rural labor market. Traditionally, most of the economic literature analyzing the migration of the rural population is based on 

neoclassical Todaro model. Over the past decade, correlation and regression analysis are mostly used to analyse rural migration 

impact on labour market. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Valerija Vinciūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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LIBERALAUS ŽEMĖS ŪKIO MODELIŲ ŠALYSE 
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Įvadas 

 

Aprūpinimo maistu užtikrinimo klausimai ne vieną dešimtmetį yra nagrinėjami tiek mokslinėje, tiek 

politinėje ar visuomeninėje plotmėse, nes ši problema ypač ryški ir svarbi besivystančių bei skurdžiausių pasaulio 

šalių gyventojams. Tačiau net ir išsivysčiusiose šalyse, kur, fizinis aprūpinimas maistu yra pakankamas, dalis 

gyventojų, dėl didelės pajamų nelygybės ar kitų priežasčių, negali gauti užtektinai kokybiško maisto.  

2006-2008 m. maisto kainų krizė bei ekonominis sunkmetis paskatino tirti aprūpinimo maistu problemas ne tik 

globaliu lygiu, bet ir analizuoti jas atskirose šalyse. Suvokta, kad nepakankamo aprūpinimo maistu problema 

egzistuoja ne tik besivystančiose šalyse (Čiegis, Kulvelytė, 2011). Išsivysčiusios pasaulio valstybės taip pat atsigręžė 

į pamatinį žemės ūkio politikos tikslą – aprūpinimo maistu užtikrinimą, kurio siekiama per skirtingų žemės ūkio 

modelių taikymą. Siekiant kokybiško ir kompleksinio šios problemos sprendimo, tiek nacionaliniu, tiek globaliu 

lygiu, neabejotinai svarbi yra vykdoma žemės ūkio politika, kuri išreiškiama taikant skirtingus žemės ūkio modelius. 

Taigi nuo valstybės politinio ir ekonominio pagrindo priklauso ir aprūpinimo maistu užtikrinimo klausimų 

sprendimo būdas. 

Tyrimo tikslas –nustatyti požiūrių į aprūpinimo maistu užtikrinimą skirtumus liberalų ir europinį žemės 

ūkio modelius taikančiose šalyse.  

Tikslui pasiekti, iškelti šie uždaviniai:  

1) išanalizuoti aprūpinimo maistu užtikrinimo sampratą;  

2) identifikuoti požiūrių į aprūpinimo maistu užtikrinimą skirtumus liberalų ir europinį žemės ūkio 

modelius taikančiose šalyse. 

 Tyrimo objektas – aprūpinimo maistu užtikrinimas liberalų ir europinį žemės ūkio modelius taikančiose 

šalyse. 

Tikslui pasiekti naudojami tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji, sisteminė ir loginė analizė, 

dedukcija. 

 

Rezultatai 

 

Aprūpinimo maistu užtikrinimas apibrėžiamas kaip galimybė visiems žmonėms visada gauti maisto sveiko 

ir aktyvaus gyvenimo užtikrinimui, gerinti žmonių mitybos ir gyvenimo lygį, didinti maisto ir kitų  žemės ūkio 

produktų gamybą bei paskirstymą, gerinti kaimo gyventojų gyvenimo sąlygas, skatinti pasaulinės ekonomikos plėtrą, 

likviduoti badą, kaip žmonijos problemą (FAO, 2011). Taigi aprūpinimo maistu užtikrinimas – plati, daugelį aspektų 

ir dimensijų apimanti sąvoka. Yra nemažai tyrimų, kuriuose  aprūpinimo maistu užtikrinimą įvairiais aspektais 

nagrinėjo Smith (2003), Hamelin, Mercier, Bedard (2008), McMichael (2001), Radimer (2002), Escamilla ir Correa 

(2008), Hirsch, Lottje (2009), Boussard (2010), B.Yu, L.You, S.Fan (2009), Paarlberg (2010) bei daugelis kitų 

užsienio autorių. Aprūpinimo maistu užtikrinimo klausimus Lietuvoje nagrinėjo Čiegis,  Kulvelytė (2010), 

Jurkėnaitė, Volkov, Martišiūnaitė (2011) ir kiti mokslininkai. Atlikta literatūros šaltinių analizė parodė, kad požiūriai 

į aprūpinimo maistu užtikrinimą šalyje gali skirtis priklausomai  nuo to, koks žemės ūkio modelis šalyje taikomas. 

Anot Paarlberg (2010), yra naudojami du iš esmės skirtingi reguliavimo metodai, kurie taikomi Europinio ir 

Liberalaus žemės ūkio modelio šalyse. Europos Sąjungos vykdoma Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) 

aprūpinimo maistu užtikrinimo klausimų sprendimui skiriasi nuo daug liberalesnės politikos vykdomos kitose šalyse, 

pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ar Australijoje. Taip pat skiriasi požiūriai ir į kitas su aprūpinimo 
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maistu užtikrinimu susijusias problemas, tokias kaip dirbamosios žemės panaudojimas ne maistui skirtų produktų 

auginimui bei ženklinimo ir standartų sistemų skirtumai.  

B.Yu, L.You, S.Fan (2009) teigimu, aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka vystėsi pastaruosius trisdešimt 

metų, kad atspindėtų pakeitimus oficialiojoje politikoje. Dabartinė aprūpinimo maistu samprata, anot Čiegio (2010), 

atsirado XX a. devintajame dešimtmetyje, kada diskusijos apie maisto politiką perėjo nuo maisto pasiūlos prie maisto 

paklausos klausimų nagrinėjimo. McMichael (2000) pabrėžia, kad aprūpinimo maistu užtikrinimas, kaip globali 

problema, buvo iš naujo apibrėžta, kai buvo suvokta, kad per daug išsišaknijo liberalios politikos taikymo sukeltos 

problemos.  

Europinio žemės ūkio modelio šalyse aprūpinimo maistu užtikrinimo siekiama per vykdomą Europos 

Sąjungos (ES) Bendrąją žemės ūkio politiką (ES šalyse narėse). Dabartinė ES Bendroji žemės ūkio politika, kaip 

europinio žemės ūkio modelio šalių pagrindas, daro įtaką sprendžiant globalius iššūkius. Tai nurodo ir Europos 

Parlamentas reglamentuodamas, kad Europos piliečių aprūpinimas maistu, sveiko ir aukštos kokybės maisto tiekimas 

vartotojams prieinamomis kainomis ir ūkių pajamų užtikrinimas nuo pat  Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau 

BŽŪP) pradžios buvo pagrindiniai jos tikslai ir šiuo metu tebėra vieni iš svarbiausių Europos sąjungos tikslų. 

Akcentuojama, kad tvirtas ir tvarus Europos Sąjungos žemės ūkio sektorius ir klestinti bei tvari kaimo aplinka, 

kurios pagrindas – tvirta BŽŪP, yra itin svarbūs aspektai siekiant įgyvendinti aprūpinimo maistu uždavinį (Europos 

Parlamento... 2011). Taigi aprūpinimas maistu seniai jau reiškia ne tik maisto tiekimą, ar fizinį jo buvimą, bet, pasak 

Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos (FAO) (angl. angl. Food and Agriculture Organization), ir visų 

asmenų teisę gauti maisto ir sveikai maitintis. 1985 m. būtent FAO išplėtė aprūpinimo maistu sąvoką ir įtraukė 

priėjimo prie egzistuojančių maisto išteklių aspektą. 2008 m. maisto kainų šuolis sukėlė rimtą pavojų apsirūpinant 

maistu ir dar kartą patvirtino žemės ūkio politikos svarbą, įgyvendinant visuomenės aprūpinimo maistu tikslą.  

Išnagrinėjus literatūros šaltinius, pateikiamas požiūrių į Aprūpinimo maistu užtikrinimą palyginimas 

Europinį ir Liberalų žemės ūkio modelius taikančiose šalyse (1 lentelė). Pasak M. Treinio (2005), Europinis modelis 

pagrįstas pusiausvyra tarp ekonominių, socialinių bei ekologinių vertybių ir sąlygoja kaimo vietovių veiklos 

daugiafunkciškumą, pasireiškiantį ne tik maisto, pašarų, pluošto, energijos (ar jų žaliavų) gamyba, bet ir kaimo 

aplinkos bei kraštovaizdžio išsaugojimu, kaimo regionų subalansuota plėtra. Šio modelio įgyvendinimas užtikrina 

aprūpinimo maistu užtikrinimą Europinio modelio šalyse.  

1 lentelė. Aprūpinimo maistu užtikrinimo požiūriai europinį ir liberalų žemės ūkio modelius taikančiose šalyse  

(sudaryta autorės) 

 

• Daugiafunkcinis žemės ūkio rėmimas (ekonominių, socialinių ir ekologinių vertybių pusiausvyra) 

• Siekiama apsaugoti žemės ūkio gamintojus subsidijomis – remti ūkių pajamas ir mažinti jų 
svyravimus 

• Priklausomybė nuo maisto importo 

• Dominuoja nedidelių ūkininkų šeimos ūkių sistema, turinti ilgą privačios nuosavybės raidos 
istoriją, kaimo paveldas sudaro labai reikšmingą kiekvienos šalies nacionalinio identiteto dalį 

• Parama ekologiniam ir tausojančiajam ūkininkavimui 

• Vartotojai prieš GMO dėl rizikos sveikatai. Griežta ES politika GMO klausimu 

• Griežti aplinkosaugos, maisto saugos ir kokybės bei gyvulių laikymo sąlygų reikalavimai, griežta 
maisto produktų  ženklinimo ir identifikavimo etiketėse sistema 

Europinis 
modelis 

• Konkurencinis produktyvumas per maisto gamybos pajėgumų didinimą dėl santykinių gamybos 
pranašumų 

• Nebūtina kompensuoti ir už viešąsias vertybes. Parama žemės ūkio žaliavos gamintojams mokant 
subsidijas už žemės ūkio produkcijos gamybą ar maisto gaminių eksportą - rinkos iškraipymas 

• Apsirūpinama maistu savarankiškai (angl. self-sufficient domesticaly) 

• Stambus (kai kur latifundinis) žemės ūkis, neturintis raidos ir paveldo tradicijų 

• Ekologinė savimonė mažai išplėtota 

• GMO – aprūpinimo maistu užtikrinimo sprendimas, mažinant klimato įtakos sukeltus nuostolius 

• Daug liberalesnis požiūris gyvūnų gerovės, maisto saugos bei žymėjimo klausimais - patvirtinto 
GMO etiketės žymėjimas nereikalaujamas 

Liberalus 
modelis 
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Aprūpinimo maistu užtikrinimas, kaip artėjanti pasaulinė problema, skirtingai suvokiamas ne tik 

išsivysčiusių ir besivystančių šalių, bet suvokimas skiriasi ir tarp išsivysčiusių šalių, priklausomai nuo to, ar šalis yra 

priklausoma nuo maisto produktų importo, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, ar yra grynoji maisto eksportuotoja, kaip 

kad Australija. Pastarojoje šalyje, pasak J. Dibden ir kt. (2011), maisto krizės poveikis iš esmės buvo teigiamas 

(didesnės eksporto kainos Australijos gamintojams), o didelis maisto kiekis, pagamintas šalies viduje, sušvelnino 

kainų padidėjimą vidaus vartotojams. Nepaisant to, pirmą kartą per daugelį dešimtmečių, buvo atkreiptas 

visuomenės dėmesys į aprūpinimo maistu užtikrinimo problemą išsivysčiusiose šalyse. 

Liberalaus žemės ūkio modelio šalys yra grynieji maisto gaminių ir maisto žaliavos eksportuotojai (J. 

Dibden ir kt., 2011) . Daugeliui jų pajamos iš prekybos maistu bei maisto produktais – svarbus nacionalinės 

ekonomikos pajamų šaltinis. Liberalaus žemės ūkio modelio šalyse Aprūpinimo maistu užtikrinimo pasaulyje 

problemą siekiama spręsti per žemės ūkio produkcijos didinimą. Šiose valstybėse vis daugiau dėmesio skiriama 

apsirūpinimui šalyje pagamintu maistu ir vietinės produkcijos prieinamumui. 

Pasak Treinio (2005), Europinio žemės ūkio modelio susiformavimą lėmė kelios priežastys. Viena jų - 

reakcija į beatodairišką pasaulinės prekybos žemės ūkio gaminiais liberalizaciją ir lyginamųjų pranašumų kriterijaus 

absoliutinimą tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose. Ši aplinkybė, esant atvirai ekonomikai, tapo rimtu iššūkiu 

Europos šalims, kurių žemės ūkis funkcionuoja  mažiau palankiomis sąlygomis  negu Šiaurės bei Pietų Amerikoje, 

Australijoje ar Naujojoje Zelandijoje. Antra vertus, visiškos liberalizacijos sąlygomis Europos (ypač ES) žemės ūkis 

būtų priverstas konkuruoti su Liberalųjį žemės ūkio modelį taikančiomis šalimis, kur daug žemesni aplinkos bei 

kultūrinio paveldo apsaugos standartai, daug pigesnė darbo jėga (Treinys, 2005). Be paminėtų priežasčių pabrėžtinas 

ir ekologinis aspektas. Europinio modelio šalyse pasisakoma už ekologiško ir tausojančio ūkininkavimo rėmimą, 

taikomi griežti aplinkosaugos, maisto saugos ir kokybės bei gyvulių laikymo sąlygų reikalavimai, griežta maisto 

produktų  ženklinimo ir identifikavimo etiketėse sistema, o liberaliojo modelio šalyse šie reikalavimai daug 

švelnesni. 

Liberalaus žemės ūkio modelio šalys pasisako už visišką prekybos žemės ūkio gaminiais ir maistu 

liberalizavimą, muitų sumažinimą ar net panaikinimą, atsisakymą kvotų, t.y. visišką nacionalinių maisto rinkų 

atvėrimą pasaulinei konkurencijai, valstybės atsisakymą bet kokia forma remti šį sektorių (Treinys, 2005). Liberalaus 

žemės ūkio modelio šalys aprūpinimo maistu užtikrinimo pasaulyje sprendimo būdą mato kaip liberalią, neribojamą 

jokiomis politinėmis priemonėmis maisto rinką. Šios šalių grupės teigimu,  parama žemės ūkio žaliavos gamintojams 

mokant subsidijas už žemės ūkio produkcijos gamybą ar maisto gaminių eksportą, laikoma rinkos iškraipymu, o 

daugiafunkcinio žemės ūkio skatinimas vertinamas kaip protekcionizmo politika. 

McMichael (2000) pažymi, kad augat šalių ekonomikoms, valstybės turi užtikrinti ne tik ekonomikos 

augimo valdymą, bet ir aprūpinimo maistu užtikrinimą, kuris turi būti sietinas su žaliosios revoliucijos technologijų 

plėtra (McMichael, 2000). Šis teiginys akcentuoja vieną iš esminių požiūrių į aprūpinimo maistu  užtikrinimą 

Europinio ir Liberalaus žemės ūkio modelių šalyse skirtumų – genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) naudojimą. 

GMO naudojimas žemės ūkyje – vienas iš alternatyvių būdų padidinti aprūpinimo maistu užtikrinimą. Pirmasis 

genetiškai modifikuotas augalas buvo sukurtas JAV 1986 m., 1996 m. JAV, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje ir 

Meksikoje genetiškai modifikuoti augalai pradėti auginti komerciniams tikslams. Jų pasėlių plotai pasaulyje kasmet 

vidutiniškai padidėja 15 proc. ir 2009 m. užėmė 134 mln. ha. 2009 m. genetiškai modifikuotų augalų pasėlių plotas 

sudarė 8 proc. pasaulio pasėlių ploto, šie augalai auginti 25 šalyse, 30 šalių šiuos produktus importavo maistui ir 

pašarams (James, 2009). Genetiškai modifikuoti organizmai žemės ūkyje turi plačias panaudojimo galimybes - 

labiau prie aplinkos sąlygų prisitaikiusios veislės (kas ženkliai padidintų žemės ūkio produktyvumą), taip pat 

maistingesni, skanesni, vitaminingesni vaisiai ir daržovės, plačios GMO panaudojimo pramonėje galimybės.  

Europos Sąjungos vykdoma politika GMO atžvilgiu yra gana griežta. Iš dalies tai lemia mokslinių tyrimų 

stoka bei neigiama vartotojų nuomonė apie GM maistą, tuo tarpu Liberalaus modelio šalys laikosi daug liberalesnės 

GMO politikos (Paarlberg, 2010). Čia, anot Lygio (2011),  biotechnologijos tampa viena iš priemonių maisto ūkio 

funkcionavimo sąlygoms užtikrinti bei jų gerinimui garantuoti, nes manoma, kad tai padės spręsti bado problemą, 

patenkinti vis didėjančius žmonijos maisto poreikius (Lygis, 2011), tačiau Europoje genetiškai modifikuoti 
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organizmais vis dar vertinami skeptiškai. Taigi nuo valstybės politinio ir ekonominio pagrindo priklauso ir 

aprūpinimo maistu užtikrinimo klausimų sprendimo būdas. 

 

Išvados 

 

1. Skirtingi ekonominiai, socialiniai, aplinkosauginiai ar klimato sąlygų veiksniai sukūrė požiūrių į aprūpinimo 

maistu užtikrinimą skirtumus pasaulyje. Naudojami du iš esmės skirtingi reguliavimo metodai, kurie taikomi 

europinio ir liberalaus žemės ūkio modelio šalyse. 

2. Aprūpinimo maistu užtikrinimas, kaip aktuali pasaulinė problema, skirtingai suvokiamas ne tik išsivysčiusių ir 

besivystančių šalių, bet suvokimas skiriasi ir tarp išsivysčiusių šalių, priklausomai nuo to, ar šalis yra 

priklausoma nuo maisto produktų importo, ar yra grynoji eksportuotoja.  

3. Europinio žemės ūkio modelio šalyse aprūpinimo maistu užtikrinimas vykdomas per BŽŪP, kuri pagrįsta 

daugiafunkciniu žemės ūkio rėmimu, akcentuojami griežti aplinkosaugos, maisto saugos, gyvūnų gerovės ir 

produktų žymėjimo reikalavimai, tačiau liberaliojo žemės ūkio modelio šalyse aprūpinimo maistu užtikrinimas 

suvokiamas kaip maisto gamybos produktyvumo bei pajėgumų didinimas dėl santykinių gamybos pranašumų.  

4. Liberalaus žemės ūkio modelio šalys GMO auginimą mato kaip aprūpinimo maistu užtikrinimo sprendimą, 

mažinant klimato įtakos sukeltus nuostolius. Europinio modelio šalių vykdoma politika GMO atžvilgiu yra 

gana griežta. Iš dalies tai lemia mokslinių tyrimų stoka bei neigiama vartotojų nuomonė apie genetiškai 

modifikuotą maistą.  
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Summary 

 

Approaches to the food security in Liberal and European agriculture models  

 

The research aim is to identify approaches to food security differences between countries which use Liberal and 

European model of agriculture.Because of the increase in world prices in 2008, the developed countries of the world had turned 

into a framework for objective agricultural policy – food secrity, which is aimed through different agricultural models. Thus, from 

the state‘s political and economical base depends the ways of food security issues. Different economical, social, environmental or 

climatic factors has developed different approaches to food security in the world. There are used two fundamentally different 

regulatory approaches, which are applied in  countries of the European and Liberal agricultural models.  

In countries of European model of agriculture food security is via the CAP, which is based on multifinctional-support 

agriculture emphasized strict environmental, food safety, animal welfare and product labeling requirements, but the countries of  

liberal model of agriculture for food security is perceived as food manufacturing productivity building on the relative production 

advantages. 

Parties of Liberal agricultural models sees the cultivation of GMO as food security solution, which would reduce the 

impact on the climat induced losses. Countries of the European model are qite strict of GMO policy. This is party due to the lack 

of research and negative customer opinion regarding the genetically modified food. 
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Įvadas 

 
Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programoje teigiama, kad žalioji ekonomika – tai žmonių gerovės bei 

socialinio teisingumo kūrimas, ženkliai mažinant pavojų aplinkai (UNEP, 2010). Pačia paprasčiausia išraiška, žalioji 

ekonomika tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką mažinimas, efektyvus išteklių naudojimas ir 

socialinis įtraukimas (UNEP, 2011). 

Žalioji ekonomika grindžiama investicijomis į energijos bei išteklių naudojimo efektyvumą ir į gamtinį 

kapitalą (UNEP, 2011). Gamtinis kapitalas – tai žemė, oras, vanduo, gyvi organizmai ir visi biosferos dariniai, 

teikiantys žmonėms ekosistemos prekes bei paslaugas, būtinas išlikimui ir gerovės kūrimui (IISD, 2013). Žaliojoje 

ekonomikoje investicijos į gamtinį kapitalą – tai investicijos į vandenį, miškus, žuvis ir žemės ūkį. Pastarojo svarba 

ypač pabrėžiama, kadangi badaujančių žmonių skaičius iki šiol vis dar siekia beveik 1 milijardą, o likusių žmonių 

maitinimosi įpročiai sparčiai keičiasi. Be to pažymėtina, kad šias problemas reikės spręsti kartu su klimato kaitos 

problema, o siekiant tai padaryti, reikės tokių valdymo priemonių, kurios ženkliai atitrūks nuo „įprasto verslo“ 

(UNEP, 2011). 

Žemės ūkio žalinime yra akcentuojama, kad reikia skatinti smulkių ūkių vystymąsi, kadangi jie užtikrina 

aprūpinimą maistu, gerą biologinių augalų bei gyvūnų sveikatą, atkuria ekologinius išteklius bei sukuria daugiau 

darbo vietų (UNEP, 2011). Tačiau egzistuoja ir kitoks požiūris, kuriuo teigiama, kad mažų ūkių vyravimas blogai 

veikia ekonominius rezultatus ir tokie ūkiai yra visai neefektyvūs. Manoma, kad mažų ūkių ekonominių ir socialinių 

problemų sprendimas gali būti tik ūkių didinimas, kadangi tai rodo pažengusių šalių pavyzdžiai (Kriščiukaitienė, 

Tamošaitienė, 2003). Dėl to remiantis moksline literatūra siekiama išsiaiškinti mažų ir didelių ūkių pranašumus bei 

ribotumus.  

Tyrimo tikslas – atskleisti mažų ir didelių ūkių pranašumus ir ribotumus žaliosios ekonomikos požiūriu. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti mažų ir didelių ūkių pranašumus ir ribotumus; 

2. Pavaizduoti mažų ir didelių ūkių išsidėstymą grafiškai; 

3. Nustatyti mažų ir didelių ūkių perspektyvas žaliosios ekonomikos požiūriu. 

Tyrimo objektas – mažų ir didelių ūkių pranašumai ir ribotumai. 

Tyrimo metodai: analizuojant mažų ir didelių ūkių pranašumus ir ribotumus naudoti bendramoksliniai 

tyrimo metodai – analizės ir sintezės, indukcijos. 

 

Rezultatai 

 

Atlikta literatūros šaltinių analizė parodė, kad tiek maži tiek ir dideli ūkiai turi pranašumų ir ribotumų. Dideli 

ūkiai privalumų turi ekonominėje dimensijoje, o maži ūkiai – socialinėje bei aplinkosauginėje dimensijose. 

I. Kriščiukaitienės, A. Tamošaitienės ir S. Andrikienės (2007) teigimu, didelių ūkių įsivyravimui yra 

susidariusios atitinkamos sąlygos (1 lentelė): 

 lengviau įsigyti gamybos priemones bei realizuoti pagamintą produkciją; 

 palankesnės sąlygos specializuoti gamybą, mažesnės investicijos produkcijos vienetui, ko pasekoje galima 

mažinti produktų kainas (masto ekonomija); 

 geresnės sąlygos tobulinti darbuotojų kvalifikaciją; 

 didėja gamybos efektyvumas dėl racionalaus technikos ir darbo jėgos panaudojimo. 
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Tačiau dideli ūkiai turi ribotumų žvelgiant iš žaliosios ekonomikos pozicijos: mažas žemės bei kapitalo 

produktyvumas, sukuriama labai mažai darbo vietų, kurias dažniausiai užima vyrai. Dideliuose ūkiuose neišsaugoma 

biologinė įvairovė, kadangi dideli žemės plotai yra dirbami technika, naudojama daug chemikalų. Tokie ūkiai labai 

prisideda prie šiltnamio efekto didinimo ir jie nėra pajėgūs prisitaikyti prie pačių įtakojamos klimato kaitos (1 

lentelė). 

 

1 lentelė. Mažų ir didelių ūkių pranašumų ir ribotumų palyginamoji analizė (Wegner, Zwart, 2011) 

Objektas Trumpas apibūdinimas Mažas ūkis Didelis ūkis 

Gamybos efektyvumas 
Žemės ir kapitalo produktyvumas + - 

Darbo našumas - + 

Rinkodaros efektyvumas Masto ekonomija - + 

Technologijų naudojimas Pvz., trąšos, chemikalai  - + 

Patekimas į rinką Lengvas patekimas į rinką - + 

Skurdo mažinimas 

Darbo vietų kūrimas + -/+  

Maisto produktų kainų mažinimas - + 

Lyčių lygybė + - 

Prieiga prie šiuolaikinių rizikos 

valdymo priemonių 

Pvz., draudimas ar kompensacija dėl 

gamtinių stichijų bei kainų pokyčių 
- + 

Biologinės įvairovės išsaugojimas Išsaugoma biologinė įvairovė + - 

Poveikis aplinkai 
Pvz., vandens užterštumas, dirvožemio 

degradacija 
-/+ + 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

mažinimas 

Mažinamas šiltnamio efektas 
+ - 

Atsparumas klimato kaitai Prisitaikymas prie klimato kaitos + - 

 

Mažų ūkių pranašumai yra didelis žemės ir kapitalo produktyvumas. Tai rodo besivystančių šalių pavyzdžiai. 

Tyrimų duomenimis, egzistuoja atvirkštinis ryšys tarp produkcijos vieneto ir žemės produktyvumo (Heltberg, 1998; 

Hazell, 2003). Kitas mažų ūkių pranašumas žaliosios ekonomikos požiūriu yra darbo vietų kūrimas. Mažuose 

ūkiuose sukuriama daug darbo vietų (moterims ir vyrams), nes beveik visi darbai atliekami rankų darbu. Maži ūkiai, 

priešingai nei dideli, turi daug pranašumų išsaugant biologinę įvairovę bei mažinant šiltnamio efektą, o taip pat 

daromas nedidelis neigiamas poveikis aplinkai. Tokie ūkiai lengvai prisitaiko prie klimato kaitos (1 lentelė) (UNEP, 

2011). 

Tačiau maži ūkiai turi ir ribotumų, lyginant su dideliais ūkiais: jie negali pasinaudoti  masto ekonomija, 

kadangi mažuose ūkiuose gamybos apimtys nėra didelės. Dėl šios priežasties mažiems ūkiams yra sunku patekti į 

rinką. Tokie ūkiai taip pat turi labai ribotas galimybes naudotis rizikos valdymo priemonėmis, pavyzdžiui, draudimu 

ar įvairiomis kompensacijomis (1 lentelė). Taigi tiek dideli tiek ir maži ūkiai turi daug pranašumų ir daug ribotumų 

vieni prieš kitus. Dideli ūkiai turi daug pranašumų ekonominiu požiūriu, o maži ūkiai – socialiniu ir aplinkosauginiu 

požiūriu. 

Išnagrinėjus mokslinę literatūrą ir nustačius skirtingo dydžio ūkių pranašumus bei ribotumus, galima 

pavaizduoti mažų ir didelių ūkių išsidėstymą grafiškai (1 – 2 pav.). L. Wegner ir G. Zwart (2011) mažų ir didelių 

ūkių išsidėstymą ekonominiu požiūriu vaizduoja taip, kaip pateikta 1 paveiksle. 

Pirmame paveiksle prieiga prie turto yra laikoma prieiga prie žemės, kredito, mokymų, švietimo ir sveikatos 

apsaugos, stiprių bendruomenės organizacijų. Gamybos aplinka tai keliai, irigacija, palanki vietos valdžia, efektyvios 

rinkos (Berdegué, Escobar, 2002). 1 paveikslas rodo, kad dideli ūkiai turi daug daugiau ekonominių pranašumų nei 

maži (natūriniai) ūkiai. Tuo tarpu maži (pusiau natūriniai) ūkiai yra viduryje tarp mažų (natūrinių) ir didelių ūkių, jų 

situacija yra vidutinė. 
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1 pav. Mažų ir didelių ūkių išsidėstymas ekonominiu požiūriu (Wegner, Zwart, 2011)  

 

Remiantis 1 paveiksle pavaizduotu ūkių išsidėstymu ekonominiu požiūriu, galima mažų ir didelių ūkių 

išsidėstymą pavaizduoti ir socialiniu bei aplinkosauginiu požiūriu (2 pav.). Matoma, kad išsidėstymas keičiasi 

veidrodiniu principu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Mažų ir didelių ūkių išsidėstymas socialiniu bei aplinkosauginiu požiūriu (sudaryta autorės) 

 

Antrame paveiksle socialinės gerovės kūrimas charakterizuojamas darbo vietų kūrimu, savarankišku darbu, 

vyrų ir moterų užimtumu  žemės ūkyje. Aplinkosauga apima biologinės įvairovės išsaugojimą, šiltnamio efekto 

mažinimą, chemikalų naudojimo, vandens užterštumo bei dirvožemio degradacijos mažinimą. Socialiniu bei 

aplinkosauginiu požiūriu, mažų ir didelių ūkių išsidėstymas pasikeičia atvirkščiai – maži ūkiai kuria socialinę gerovę 

bei saugo aplinką, o dideli priešingai – visa tai naikina (2 pav.). Kaip pabrėžia                                          F. Pythoud  
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(2012), žaliosios ekonomikos požiūriu, stambiems ūkiams, teršiantiems aplinką (technikos, cheminių trąšų, pesticidų 

naudojimas), naikinantiems biologinę įvairovę bei sukuriantiems labai mažai darbo vietų toliau vystytis bus 

sudėtinga, kadangi kai kurios žaliosios ekonomikos idėjos jau įtrauktos į bendrąją žemės ūkio politiką. Kaip pastebi 

K. Starkevičius (2012), šiuo metu kyla daug įvairių prieštaravimų dėl žemės ūkio žalinimo, kadangi pagal Europos 

Komisijos pasiūlytą iš daugelio dalių susidedančią tiesioginių išmokų sistemą nuo     2014 m. valstybės narės 

klimatui ir aplinkai naudingai žemės ūkio veiklai finansuoti turėtų skirti 30 proc. nuo metinio tiesioginių išmokų 

voko. Ūkininkai turės privalomai įvairinti pasėlius, išlaikyti daugiametes pievas, išskirti ekologiniu požiūriu svarbias 

vietoves. 

Tuo tarpu mažiems ūkiams bus daug lengviau prisitaikyti prie žaliosios ekonomikos keliamų reikalavimų, 

kurie yra paremti natūralių išteklių valdymu (biologinė įvairovė, žemė, vandenys, kraštovaizdis) ir žiniomis apie 

vietinį žemės ūkį, tradicinių ir modernių metodų taikymu, genetiškai modifikuotų produktų, monokultūrų ir 

intensyvaus veisimo pašalinimu, dirbtinių chemikalų atsisakymu, žemės ūkio kraštovaizdžio ir socialinės lygybės 

saugojimu (Slow Food Policy..., 2012). 

Ūkininkai, laikydamiesi žemės ūkio žalinimo principų, padės (UNEP, 2011): 

 atkurti ir pagerinti dirvos derlingumą; 

 sumažinti dirvos eroziją bei vandens teršimą, taikant minimalią žemės dirbimo techniką ir pasėlių 

auginimo chemines priemones; 

 sumažinti cheminių pesticidų ir herbicidų naudojimą; 

 sumažinti maisto kokybės pažeidimus; 

 išsaugoti biologinę įvairovę; 

 sukurti daugiau darbo vietų. 

Pasak P. Hazell (2007) ir C. Poulton (2005), maži ūkiai vaidina ir vieną labai svarbų ekonominį vaidmenį: 

mažų ūkių pajamos dažniausiai išleidžiamos vietinėms prekėms ir paslaugoms, o tokiu būdu yra skatinama vietos 

ekonomika.  

 

Išvados  

 

1. Žaliosios ekonomikos požiūriu maži bei dideli ūkiai turi ir pranašumų ir ribotumų. Maži ūkiai turi daugiau 

socialinių ir aplinkosauginių pranašumų, o dideli – ekonominių. 

2. Mažų ūkių pranašumai: didelis žemės ir kapitalo produktyvumas, mažos trąšų sąnaudos, santykiniai daug 

darbo vietų vyrams ir moterims, biologinės įvairovės sagojimas, nedidelis neigiamas poveikis aplinkai, 

šiltnamio efekto mažinimas, sugebėjimas prisitaikyti prie klimato kaitos. Mažo ūkio ribotumai: mažas 

darbo našumas, sunkus patekimas į rinką, nesugebėjimas pasinaudoti masto ekonomija bei šiuolaikinėmis 

rizikos valdymo priemonėmis. 

3. Didelių ūkių pranašumai: didelis darbo našumas, masto ekonomija, įvairių technologijų naudojimas, 

lengvas patekimas į rinką, lengva prieiga prie šiuolaikinių rizikos valdymo priemonių. Didelio ūkio 

ribotumai: mažas žemės bei kapitalo produktyvumas, santykiniai mažai darbo vietų, kurias daugiausia 

užima vyrai, chemikalų naudojimas, nesugebėjimas išsaugoti biologinę įvairovę bei prisitaikyti prie 

klimato kaitos. 

4. Dideliems ūkiams ateityje vystytis bus sudėtinga, kadangi kai kurios žaliosios ekonomikos idėjos jau 

įtrauktos į bendrąją žemės ūkio politiką. Tuo tarpu mažiems ūkiams bus daug lengviau prisitaikyti, 

kadangi tokie ūkiai atitinka beveik visus keliamus reikalavimus. 
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Summary 

 

Advantages and Limitations of Small and Large Farms in the Green Economy 

 

Agriculture that is based on a green economy vision emphasized the need to promote the development of small farms, 

because they ensure food security, good biological plant and animal health, restore ecological resources and create more jobs. But 

there is another approach. It is argued that the predominance of small farms badly affect the economic results.  

Having examined the scientific literature it has been found that small and large farms have advantages and limitations. 

Small farms have more social and environmental advantages, and large - economic. 

Small farms advantages: high land and capital productivity, low use of fertilizers, creates a lot of jobs for men and 

women, maintain biodiversity, a small negative impact on the environment, GHG emissions reduction, resilience to climate 

change. Small farms limitations: low labour productivity, severe access to markets, the inability to take advantage of economies of 

scale and modern risk management tools. 

Large farms advantages: high labour productivity, economies of scale, use of technology, easy access to market, easy 

access to modern risk management tools. Large farms limitations: a small land and capital productivity, creates little of jobs, use 

of chemicals, destruction of biodiversity and inability to adapt to climate change. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vlada Vitunskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ASIMETRIŠKO KAINŲ PERDAVIMO MAISTO PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖJE VEIKSNIAI, YPATUMAI IR TIPAI 

 

Gytis Gineika 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Europos Komisija 2009 m. priėmė komunikatą dėl geriau funkcionuojančios maisto produktų tiekimo 

grandinės. Kainų svyravimai joje sukuria funkcionavimo sutrikimus, kurie atsiliepia ir vartotojams. Geresnis maisto 

produktų tiekimo grandinės veikimas vartotojams svarbus, siekiant užtikrinti darnų pridėtinės vertės pasiskirstymą 

visoje grandinėje – taip būtų skatinamas jos didesnis konkurencingumas. 

Vienas iš ilgalaikių Bendrosios žemės ūkio politikos tikslų yra rinkų stabilizavimas. Todėl maisto produktų 

tiekimo grandinės veiksmingumo didinimas padėtų šį tikslą įgyvendinti. Siekiant padidinti jos veiksmingumą, reikia  

išanalizuoti kainų svyravimus maisto produktų tiekimo grandinėje bei identifikuoti jų priežastis. 

Darbo tikslas – teoriškai ištirti kainų perdavimo asimetriškumą maisto produktų tiekimo grandinėje. 

Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami uždaviniai: 

1) atskleisti asimetriško kainų perdavimo maisto produktų tiekimo grandinėje ypatumus; 

2) identifikuoti kainų perdavimo tiekimo grandinėje tipus ir asimetrijos veiksnius. 

Tyrimo objektas – maisto produktų tiekimo grandinės kainos. 

Darbe naudoti mokslinės literatūros šaltinių analizės, sintezės bei grafinio vaizdavimo metodai. 

Rezultatai 

Ekonominėje literatūroje kainų perdavimo (angl. price transmission) maisto produktų tiekimo grandinėje 

problema nagrinėjama gana plačiai. Kainų perdavimas tiekimo grandinėje paremtas situacija, kai kainos viename 

tiekimo grandinės lygmenyje reaguoja į kainų pokyčius kitame (Brunte, 2006). Kai kuriais atvejais kainų 

pasikeitimas kitiems lygiams nėra perduodamas.  

Pirmieji kainų perdavimą maisto produktų tiekimo grandinėje nagrinėjo J. Meyer ir S. V. von Cramon-

Taubadel (2004). Jie nustatė, kad galimas dvejopas kainų perdavimas: 

 horizontalus, pasireiškiantis prekių grupių kainų sąveika skirtingose rinkose; 

 vertikalus, pasireiškiantis kainų sąveika produkto tiekimo grandinėje.  

Vertikalus kainų perdavimas gali būti (Vavra, Goodwin, 2005): 

1) simetriškas; tai toks kainų perdavimas, kai jų pokytis viename grandinės lygmenyje tokiu pačiu dydžiu 

perduodamas kitam grandinės lygmeniui; 

2) asimetriškas; tai toks kainų perdavimas, kai kainų masto ir greičio skirtumus lemai tai, kur, viršutinėje 

ar apatinėje grandinės dalyje, pakito kaina. Pvz., mažmenininkai nelinkę sumažinti vartotojų kainos sumažėjus 

žaliavinių produktų kainoms, tačiau, jei tik žaliavinių produktų kaina padidėja, mažmenininkai kainos padidėjimą 

vartotojams perduoda tuoj pat. Šis fenomenas gali būti apibūdinamas kaip kainų perdavimo asimetrija, arba 

netobulas kainų perdavimas.  

Kainų perdavimo asimetrijai įtakos turi įvairūs veiksniai. Plačiausiai mokslinėje literatūroje sutinkami – 

rinkos galia ir koregavimo kaštai (angl. adjustment costs). Veiksnių, lemiančių kainų perdavimo asimetriją, yra ir 

daugiau (1 pav.). Juos galima suskirstyti į dvi grupes – vidinius tiekimo grandinės veiksnius ir išorinės aplinkos 

veiksnius. 
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1 pav. Kainų perdavimo asimetriją lemiantys veiksniai (sudaryta autoriaus) 

Dalį vidinių tiekimo grandinės veiksnių lemia rinkos santykiai. Jiems priskiriami rinkos galia, koregavimo 

ir sandorių kaštai. Mokslinėje literatūroje rinkos galia įvardijama kaip pagrindinė priežastis to, kad kainų 

pasikeitimas viename tiekimo grandinės lygmenyje nėra perduodamas kitam lygmeniui (Meyer, von Cramon-

Taubadel, 2004). Tai – viena netobulos konkurencijos rinkos pasekmių. Pvz., rinkos tarpininkai greitai reaguoja į 

žaliavos kainų padidėjimą ir padidina savo parduodamų produktų kainas, tačiau nėra linkę jų mažinti, sumažėjus 

gamybos kainoms (Gonzales, 2004). Remiantis F. Bunte (2006), oligopolinės ir oligopsoninės rinkų tarpusavio 

priklausomybė gali padidinti kainų koregavimų nesklandumus. Mokslininko nuomone, kainų karas įmones ne savo 

noru priverčia mažinti kainas, o tai gali sukelti kainų perdavimo asimetriją. Vienodos rinkos galios tarp šalių, 

vykdant derybas, nebuvimas tiekimo grandinėje taip pat daro įtaką kainų perdavimo greičiui ir laipsniui. Vienodos 

derybų galios nebuvimas pasireiškia tuo, kad didesnę įtaką turinti įmonė daro poveikį sandorių susitarimams bei turi 

įtakos kainų nustatymui.  

Koregavimo kaštai mokslinėje literatūroje dar vadinami „meniu“ kaštais. Tai etikečių perklijavimo (kaštų 

didėjimas dėl naujų etikečių perklijavimo būtinybės), reklamos ar prestižo (kaštai, atsiradę praradus vartotojų 

prestižą, kurie linkę vertinti stabilias kainas) kaštai. Jie gali iššaukti kainų perdavimo asimetriją, nes kainų keitimas 

(dėl to ir atsiranda koregavimo kaštai) gali būti brangus (Gonzales, 2004; Bunte, 2006). Tarpininkai įsipareigoja 

prisiimti dalį gamybos kainų pokyčio, siekiant sumažinti išlaidas, susijusias su kainų keitimu mažmeninėje 

prekyboje. 

T. Lioyd ir kt. (2001) nustatė, kad viešumas maisto pramonėje gali turėti įtakos kainų perdavimui. Kaip 

pavyzdį jie pateikia 1990 m. Didžiojoje Britanijoje kilusią paniką visuomenėje dėl galvijų spongiforminės 

encefalopatijos protrūkio. Autoriai nustatė, kuo nuo 1990 m. Didžiojoje Britanijoje mėsos kainos tiekimo grandinėje 

mažėjo visuose lygiuose, tačiau nevienodu tempu. 

Dar vienas kainų perdavimo asimetriją nulemiantis veiksnys yra sandorių kaštai. Jie apima visus kaštus, 

susijusius su erdvine prekyba ir arbitražu (Goodwin, 2005). Be transportavimo išlaidų, sandorių kaštus sudaro rizikos 

draudimo, informacijos rinkimo kaštai, derybų išlaidos, dėl broko ar vagystės patirtos sąnaudos bei išsilaikymo 

regioninėje rinkoje išlaidos.  

Vidiniai tiekimo grandinės veiksniai, tokie kaip greitai gendantys maisto produktai, dėl ko tarpininkai 

nedidina jų kainų, siekiant sumažinti riziką jų neišparduoti, taip pat skirtingi atsargų apskaitos metodai (FIFO, LIFO) 
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tarp tiekimo grandinės įmonių gali iššaukti kainų perdavimo asimetriškumą. Didelis vertikalių lygių skaičius tiekimo 

grandinėje (ilgoji tiekimo grandinė) gali sukelti daugiau kainų perdavimo trikdžių, nei esant trumpai tiekimo 

grandinei.  

Informacijos apie kainų pokyčius stoka taip pat lemia jų asimetriją. Įmonės turi nepakankamai žinių apie 

esamas kainas ir pridėtinės vertės pasiskirstymą maisto produktų tiekimo grandinėje. Jos renka informaciją apie 

kainas,  jau nustatytas kitų įmonių. Tai skatina įmones keisti kainas tuoj pat, kai jas pakeitė kitos įmonės. Kainų karo 

kilimo rizika įmones skatina priverstinai mažinti kainas.  

Žaliavinių žemės ūkio produktų kainos yra aiškiai apibrėžtos ir lengvai prieinamos. Visiškai kitokia 

situacija yra perdirbimo ir prekybos sektoriuose. Duomenų apie didmenines kainas, kurios yra pagrindinis 

paskirstymo ir vartojimo kainų sujungimo indikatorius, dažnai nėra. Todėl negalima atskirti efektų, kuriuos kainų 

perdavimui daro mažmeninė ir didmeninė prekyba.  

Valstybės parama gamintojams, arba pasiūlos reguliavimas, taip pat gali turėti įtakos kainų perdavimo 

asimetriškumui. Ūkiai tikisi vyriausybės paramos, kad sumažintų patiriamus nuostolius dėl kainų svyravimų ir būtų 

konkurencingi. 

J. Meyer, S. V. von Cramon-Taubadel (2004) pagal kainų perdavimą tiekimo grandinėje nustatė du 

asimetriško kainų perdavimo požymius: 

1) kainų perdavimo masto ir greičio asimetriškumas; 

2) teigiamas ir neigiamas kainų perdavimo asimetriškumas. 

J. Meyer ir S. V. von Cramon-Taubadel (2004) teigia, kad, padidėjus gamintojo kainai (pin), maisto 

produktų mažmeninės kainos (pout) padidėja tokiu pačiu arba panašiu dydžiu, o gamintojo kainai sumažėjus, 

mažmeninė kaina pasikeičia nežymiai (2 pav.). 

 

2 pav. Kainų perdavimo masto ir greičio asimetriškumas (sudaryta autoriaus pagal Meyer, von Cramon-

Taubadel, 2004) 

 

2 pav. vientisa linija vaizduoja gamintojo ir mažmeninės kainos padidėjimą, o punktyrinė linija – šių kainų 

sumažėjimą. Kainų perdavimo greičio asimetriškumas pasireiškia, kai gamintojo kainos padidėjimas mažmeninėms 

kainos perduodamas iškart, o gamintojo kainos sumažėjimas perduodamas tik po kurio laiko. 

Teigiamas ir neigiamas kainų perdavimo asimetriškumas yra platesnė kainų perdavimo masto 

asimetriškumo išraiška. Nuo to, kokiu dydžiu ir kaip skiriasi mažmeninės kainos pokyčiai, reaguojant į gamintojo 

kainos pasikeitimus, skiriamas teigiamas ir neigiamas kainų perdavimo asimetriškumas (3 pav.).  
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3 pav. Teigiamas ir neigiamas kainų perdavimo asimetriškumas (sudaryta autoriaus pagal Meyer, von 

Cramon-Taubadel, 2004) 

Kai mažmeninės kainos labiau reaguoja į gamintojo kainos padidėjimą, o ne sumažėjimą, yra teigiamas 

kainų perdavimo asimetriškumas. Neigiamas kainų perdavimo asimetriškumas yra toks, kai mažmeninės kainos 

labiau reaguoja į gamintojo kainos sumažėjimą. 

Apibendrinant galima teigti, kad kainų perdavimo asimetrijos maisto produktų tiekimo grandinėje tipas ir 

masto ir greičio pasireiškimas yra nulemti vidinių ir išorinių veiksnių. Tiekimo grandinės elementai turi skirtingą 

rinkos galią, todėl kainų perdavimo asimetriją maisto produktų tiekimo grandinėje galima laikyti to priežastimi. 

Išvados 

1. Kainų perdavimas maisto produktų tiekimo grandinėje paremtas situacija, kai kainos viename tiekimo 

grandinės lygmenyje reaguoja į kainų pokyčius kitame. 

2. Kainų perdavimas maisto produktų tiekimo grandinėje gali būti horizontalus arba vertikalus. Horizontalus 

pasireiškia prekių grupių kainų sąveika skirtingose rinkose, vertikalus – kainų sąveika produkto tiekimo grandinėje.  

3. Vertikalus kainų perdavimas gali būti simetriškas ir asimetriškas. Simetriškas yra toks kainų perdavimas, kai jų 

pokytis viename grandinės lygmenyje tokiu pačiu dydžiu perduodamas kitam grandinės lygmeniui. Asimetriškas yra 

toks kainų perdavimas, kai jos pokytis perduodamas skirtingu mastu ir greičiu. 

 

4. Kainų perdavimo asimetriją labiausiai lemia vidiniai tiekimo grandinės rinkos nulemti veiksniai, t. y. rinkos 

galia, koregavimo ir sandorių kaštai. Asimetriškumui mažiau įtakos turi išoriniai ir kiti vidiniai veiksniai.  

5. Kainų perdavimo asimetriškumą galima nagrinėti pagal jo mastą, greitį bei tai, ar jis teigiamas, ar neigiamas. 
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Summary 

Factors, Characteristics and Types of Asymmetric Price Transmission in Food Supply Chain 

Price transmission is the situation, when changes in producer or other level of supply chain is transmitted to other 

supply chain levels. Price transmission could be vertical, when price is transmitted among supply chain levels and horizontal, 

when it is transmitted among countries.  Vertical price transmission could be symmetric and asymmetric. Asymmetric price 

transmission is affected by many factors such as menu costs, market power, transaction costs, number of levels in supply chain, 

sharing of information about price changes and intervention of governor. Asymmetry in the context of price transmission can be 

classified according to two criteria. The first criterion refers to whether it is the speed or the magnitude of price transmission that 

is asymmetric. Second criterion, which allows asymmetric price transmission to be classified as either positive or negative. 

 

Mokslinio darbo vadovė: Doc. dr. Daiva Makutėnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO TERITORINIO IŠDĖSTYMO 

VEIKSNIAI 

 

Rytis Kernagis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Pastaruoju metu pasaulyje ir Lietuvoje nuolat diskutuojama apie sveiką maistą ir „aplinkai draugišką“ 

ekologinį ūkininkavimą. Vis didesnis žmonių rūpinimasis sveika gyvensena ir aplinkos apsauga skatina Lietuvoje, 

taip pat ir kitose Europos Sąjungos šalyse, domėjimąsi ekologiniu ūkininkavimu bei jo vystymu.  

Pasak Čiegio (2009), ekologinės žemdirbystės, kaip darnaus žemės ūkio vystymosi strategiją, įmanoma 

įgyvendinti, tik išvien dirbant valstybės institucijoms, savivaldybėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, aktyviai 

bei sąmoningai veikiant visai visuomenei. Ekologiškai ūkininkaujantys ūkiai yra viena iš svarbiausių žemės ūkio 

produktų gamintojų grupių, darančių teigiamą įtaką gamtinei aplinkai ir darnaus žemės ūkio vystymuisi.  

Pasaulio akademinė bendruomenė plačiai diskutuoja apie teritorinius ekologinio ūkininkavimo išsidėstymo 

ypatumus. Dėl to, remiantis moksline literatūra, siekiama išanalizuoti ekologinio ūkininkavimo teritorinio 

išsidėstymo veiksnius. 

Tyrimo objektas – ekologinio ūkininkavimo teritorinio išdėstymo veiksniai. 

Tyrimo tikslas – apibendrinus ankstesnių tyrimų rezultatus nustatyti ekologinio ūkininkavimo teritorinio 

išsidėstymo veiksnius. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: loginė, sisteminė ir palyginamoji analizė, 

grafinis vaizdavimo būdas. 

 

Rezultatai 

 

Išanalizavus mokslinius literatūros šaltinius galima daryti prielaidą, kad ekologinio ūkininkavimo teritoriniam 

išsidėstymui įtakos turi keletas veiksnių. Įvairių šalių mokslininkai, besidomintys ekologiniu ūkininkavimu, didelį 

dėmesį skiria šio ūkininkavimo būdo plėtrą lemiantiems veiksniams. Juos mokslininkai skirsto į išorinius ir vidinius. 

Pagal V. Skulskį (2010), išoriniams veiksniams priskiriami veiksniai, susiję su agrarine politika ir rinka: teisinės 

nuostatos, parama, paklausa, kainos ir pan. Vidiniai veiksniai yra susiję su ūkio ir ūkininkaujančiojo savybėmis. 

Jiems priskiriami gamtos, finansiniai, žmogaus sukurtieji, žmogiškieji ir socialiniai ištekliai. 

Mokslininkai B. Blicher, A. Hearing, S. Dabbert ir C. Lippert (2005) teigia, kad skirtingų vietovių nevienodi 

veiksniai turi įtakos teritoriniam ekologinio ūkininkavimo pasiskirstymui. Potencialią įtaką ekologiniam 

ūkininkavimo pasiskirstymui turintys veiksniai skirstomi į keturias kategorijas: 

• gamtos; 

• ūkio struktūros; 

• socialiniai ir ekonominiai; 

• politiniai. 

Ekologinio ir tradicinio ūkininkavimo veiksniai pagal visas keturias kategorijas pavaizduoti 1 paveiksle. 

V. Skulskis, V. Vitunskienė (2008) pripažįsta, jog Lietuvoje vienas iš labiausiai ekologinį ūkininkavimą 

skatinančių veiksnių yra tiesioginė parama ūkiams. Informacijos sklaida tarp ekologiškai ūkininkaujančiųjų taip pat 

skatina tokių ūkių plėtrą. Reikia pridurti, kad labai padidėjusi ES parama ekologinės gamybos ūkiams paskatino 

sparčią ekologinės gamybos plotų plėtrą. Šis veiksnys yra labai svarbus, tačiau nėra vienintelis, skatinantis tokį 

gamybos būdą. Kaip pastebi autoriai, ūkio dydis, ūkininkavimo tipas ir struktūra turi mažiausią reikšmę pereinant 

nuo tradicinio prie ekologinio ūkininkavimo. Tačiau kalbant apie ekologiškų grūdų ir jų produktų rinkas, 
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pažymėtina, kad paplitę mišrūs ūkiai, nes taip galima realizuoti ne tik ekologiškus grūdus ar jų produktus, tačiau ir 

ekologiškus gyvulius mėsai, paukštieną, pieną. 

Gamta

Ūkio struktūra

Socialiniai ir ekonominiai

Politiniai

Kalvota mažo 

nepalankumo vietovė

Lygus reljefas, 

derlingas dirvožemis

Mažas ūkis

Sveikų maistų produktų 

paklausa, ekonomiškai 

išsivystę regionai

Pigesnių maisto 

produktų paklausa, 

ekonomiškai silpniau 

išsivystę regionai

Didelis ūkis

Paramos nėraRėmimas

Ekologinis ūkininkavimas 

teritorijoje

Tradicinis ūkininkavimas

teritorijoje

 

1 pav. Ekologinio ir tradicinio ūkininkavimo teritorinio išdėstymo veiksniai  (sudaryta autoriaus) 

 

Anot M. Wollni ir C. Anderson (2013) ekologinis ūkininkavimas yra susitelkęs tam tikrose teritorijose. 

Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad ekologinio ūkininkavimo teritorinį išsidėstymą lemia dirvožemio tipas, reljefas ir 

mikroklimatas. Paminėti veiksniai dažniausiai būna susitelkę tam tikrose teritorijose ir įtakoja ekologinių ūkių 

nuostolius bei naudą, ypač siejant su gamybos rezultatais. Kitas veiksnys lemiantis ekologinio ūkininkavimo 

išsidėstymą tam tikroje teritorijoje yra aglomeracijos ekonomija, kuri pasižymi mažesnių gamybos sąnaudų, didesne 

galimybe gauti kvalifikuotos darbo jėgos, informacijos ir pagerinto paslaugų ir žaliavų tiekimo. 

Teritorinį ekologinio ūkininkavimo išsidėstymą galima paaiškinti derinant tradicinius vietos veiksnius su 

teritorijos heterogeniškumu, teigia E. Schmidtner, C. Lippert ir kiti (2012). Taip šie autoriai pastebi, kad tikslingas 

politikos poveikis tam tikrose vietovėse irgi turi įtakos ekologinio ūkininkavimo teritoriniam išsidėstymui. Autoriai 

taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad žemės ūkis yra viena labiausiai su gamta susijusi žmogaus veiklos sričių ir 

neigiamos šios veiklos pasekmės greitai pastebimos. Nuo žemės ūkio veiklos plėtros krypties ir taikomų gamybos 

(intensyvi, ekstensyvi) būdų priklauso visos šalies ekologinė situacija. 

Analizuojant mokslinę literatūrą pastebėta, kad ekologinio ūkininkavimo teritorinis išsidėstymas 

analizuojamas lyginant du gamybos būdus – ekologinį ir įprastą. Daugelis mokslininkų savo darbuose pastebi, kad 

vienas pagrindinių veiksnių, motyvuojančių ūkininkus užsiimti ekologiniu ūkininkavimu yra skatinantys politikos 

instrumentai. Anot V. Skulskio ir V. Vitunskienės (2008) labai padidėjusi parama ekologinės gamybos ūkiams 

paskatino didinti ekologinės gamybos plotus. Šis veiksnys yra labai svarbus, tačiau nėra vienintelis, skatinantis tokį 

gamybos būdą. 

Vyriausybės parama ekologiniam ūkininkavimui bei jo plėtrai turi didelę įtaką tiek vakarų tiek rytų Europos 

šalyse. F. Offermann, H. Nieberg ir K. Zander (2009) savo tyrime nustatė, kad tiesioginės išmokos turi svarbų 

vaidmenį ekologiškų ūkių finansiniam gyvybingumui vakarų ir rytų Europos šalyse. Lietuvai tapus ES nare, 

ekologinių ūkių skaičius bei sertifikuotas ekologiškas žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas pradėjo sparčiai didėti.  

Lygindami Danijos ir Australijos vyriausybių politikos svarbą šių šalių ekologinio ūkininkavimo vystymuisi, 

autoriai C. Daubjerg ir D. Halpin (2011), savo darbe nustatė, kad valstybės gebėjimas skatinti tokį ūkininkavimo 

būdą yra labai svarbus, siekiant užtikrinti ekologiškų maisto produktų pasiūlą teritorijoje, kurioje yra didelė šių 

produktų paklausa. Atliktas lyginamasis tyrimas parodė, kad Danijos atveju skatinačioji ekologinį ūkininkavimą 

politika išpildo visas sąlygas, todėl atitinka aukšto lygio politikos pajėgumus. Australija kenčia nuo žemo lygio 

politikos pajėgumų užtikrinant ekologinio ūkininkavimo vystymąsi. 
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Ekologinės gamybos būdo plėtra Lietuvoje galėtų būti tipinis pavyzdys, kaip valstybės institucijos gali savo 

sprendimais paskatinti tam tikrus procesus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. aplinkosaugos tikslais 

patvirtino pertvarkos į ekologinį ūkininkavimą – „Tatula“ programą – Šiaurės Lietuvos karsto regionui (194 tūkst. ha 

plotas). Siekiant minėtos gamybos būdo plėtros, 1997 m. pradėtos mokėti tiesioginės išmokos ekologiškai 

ūkininkaujantiems ūkininkams už sertifikuotą žemės plotą ir kompensuota 75 proc. sertifikavimo mokesčio, todėl jau 

1998 m. tokių pasėlių plotai išaugo 2,5 karto. Pagal šią programą buvo skatinama auginti ir vartoti ekologiškus 

produktus, padedama šalies ekologinės gamybos ūkininkams realizuoti savo produktus. 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, nustatyta, kad ekologinio ūkininkavimo teritorinio išsidėstymo 

veiksniams analizuoti dažniausiai naudojami šie tyrimo metodai: 

• Statistinė analizė (D. Gabriel, J. Carver ir kt. 2009); 

• Teritorinė išsidėstymo analizė (S. Dabbert, 2013); 

• Lyginamoji analizė (C. Daubjerg ir D. Halpin, 2011); 

• Anketinė apklausa (V. Skulskis, 2010)  

D. Gabriel, J. Carver ir kt. (2009) tyrime apie Didžiosios Britanijos ekologinių ūkių išsidėstymą naudojo 

sugretintus duomenis iš 30 kintamųjų, apibūdinančių topografines ir klimato sąlygas, dirvožemį, ūkio dydį bei tipą, 

žmonių populiacijos charakteristikas tam tikroje teritorijoje, žemės ūkio verslo įmones bei kraštovaizdį. Išnagrinėjus 

anksčiau minėtus kintamuosius gauti rezultatai parodė, kad ekologinis ūkininkavimas, kaip „gamtai draugiškas“ 

ūkininkavimo būdas, yra labiau tikėtinas mažiau palankiose vietovėse. Taip pat reikia paminėti, kad aplinkos 

veiksniai, lemiantys mažesnį žemės ūkio potencialą, motyvuoja ūkininkus pereiti prie ekologinio ūkininkavimo 

būdo.  

S. Dabbert (2013) savo darbe tirdamas ekologinio ūkininkavimo teritorinio išsidėstymo veiksnius, analizavo 

ekologinių ūkių surašymo duomenis Vokietijoje NUTS3 lygmeniu. Autorius nustatė, kad politikos priemonės turi 

svarbią reikšmę ekologiniam ūkininkavimui tam tikruose regionuose.  

Atlikdami lyginamąją analizę C. Daubjerg ir D. Halpin (2011) tyrinėjo Danijos ir Australijos ekologiškus 

ūkius ir nustatė, kad skatinančios ekologinį ūkininkavimą politikos priemonės turi teigiamos įtakos tokių ūkių 

steigimuisi bei vystymuisi Danijoje, priešingai nei Australijoje, kurioje atitinkamų žemės ūkio politikos priemonių, 

ekologinis ūkininkavimas šioje šalyje yra mažai išvystytas.  

Savo disertacijoje, analizuodamas ekologinį ūkininkavimą, V. Skulskis (2010) atliko anketinę apklausą. 

Išanalizavęs surinktus duomenis autorius teigia, kad parama ekologiniam ūkininkavimui yra vienas reikšmingiausių 

išorinių veiksnių, lemiančių ūkininkų apsisprendimą pereiti prie ekologinės gamybos būdo. 

Apibendrinant mokslininkų atliktus tyrimus, pagal išvardintus metodus, galima daryti prielaidą, kad 

svarbiausias veiksnys, lemiantis ekologinį ūkininkavimą tam tikrose teritorijose yra ekologiniam ūkininkavimui 

teikiama valstybės parama.  

 

Išvados 

 

1. Ekologinis ūkininkavimas yra susitelkęs tam tikrose teritorijose. Mokslininkai atkreipia dėmesį į tai, kad 

ekologinio ūkininkavimo teritorinį išsidėstymą lemia dirvožemio tipas, reljefas ir mikroklimatas. Paminėti veiksniai 

dažniausiai būna susitelkę tam tikrose teritorijose ir įtakoja ekologinių ūkių tiek nuostolius, tiek naudą, ypač 

susijusius su gamybos rezultatais. Kitas veiksnys lemiantis ekologinio ūkininkavimo išsidėstymą tam tikroje 

teritorijoje yra aglomeracijos ekonomija, kuri pasižymi mažesnių gamybos sąnaudų, didesne galimybe gauti 

kvalifikuotos darbo jėgos, informacijos ir pagerinto paslaugų ir žaliavų tiekimo. 

2. Ekologinės gamybos ūkių kūrimąsi taip pat sąlygojo didėjantis ūkininkaujančiųjų sąmoningumas, noras 

ekologinio gyvenimo būdo idėjas įgyvendinti praktikoje, ekologišku žemės ūkio ir maisto produktų rinkų augimas, 

stiprėjanti aplinkosauginė motyvacija, finansinis ekologiškai ūkininkaujančiųjų rėmimas. Padidėjusi parama 

ekologinės gamybos ūkiams paskatino didinti ekologinės gamybos plotus. Šis veiksnys yra labai svarbus, tačiau nėra 

vienintelis, skatinantis tokį gamybos būdą. 
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Summary 

 

Organic farming spatial distribution factors 

 

Nowadays the academic community constantly debates about healthy food and „environmentally friendly“ organic 

farming. More and more people are taking care of a healthy lifestyle and environment promote. It promotes intrest in organic 

farming not only in Lithuania but also in the world. Organic farming, sustainable agriculture as a development strategy, it is 

possible to implement, but working together public authorities, local governments and non-govermental organizations. Organic 

farming households is one of the most important agricultural producer groups that have a positive impact on the natural 

environment and sustainable agricultural development.  There is wide discussion about the spatial distribution of organic farming 

in world‘s academic community. Therefore, based on the scientific literature, aims to analyze the organic farming spatial 

distribution factors. 

Following an analysis of the scientific literature found that organic farming leads to the spatial distribution range of 

factors. It was found that the most important factor in determining the spatial distribution of organic farming is supporting of 

organic farming.  

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vlada Vitunskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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UŽIMTUMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE YPATUMAI APSKRIČIŲ 

LYGMENIU 

 

Inga Kirilovaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiandieninėje visuomenėje pastebimi dideli pokyčiai, kurie susiję su tokiomis gyvenimo sritimis kaip: 

politika, ekonomika, gyventojų migracija, tuo pačiu kinta ir užimtumas bei jo struktūra Lietuvos Respublikos ūkyje. 

Pastebima tendencija, kad užimtumo dydis Lietuvoje kiekvienais metais mažėja (žemės ūkio veikla iš svarbiausiojo 

kaimo gyventojų pajamų šaltinio tapo tik vienu iš daugelio, ir pastarąjį dešimtmetį vienam kaimo namų ūkio nariui 

duoda apie ¼ pajamų). Tuo pačiu didėja užimtumo regioniniai skirtumai – tai problemiškas dalykas, dažnai 

suprantami kaip skirtingas socialinis, ekonominis vystymasis tam tikruose regionuose, kas lemia jų skirtumus. 

Pagrindiniai veiksniai, kurie daro įtaką skirtingai regionų užimtumo struktūrai yra socialiniai, 

ekonominiai, gamtiniai, geografiniai ir politiniai (H. Armstrong, J. Taylor, 2004; F. M. Swinnen, L. Dries, 2003; D. 

Stanikūnas ir kt., 2002). 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti užimtumo žemės ūkyje Lietuvos regionuose aspektus, atsižvelgiant į 

regionų ypatumus. 

Tyrimo objektas – užimtumas žemės ūkyje Lietuvos regionuose. 

Tyrimo metodai. Nagrinėjant užimtumo žemės ūkyje teorinius aspektus ir sisteminant tyrimo metu 

gautus duomenis, buvo naudojami tokie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, 

lyginamasis metodas, statistinių duomenų analizės metodas, apibendrinimo metodas. 

 

Rezultatai 

 

Šalies gyventojų užimtumas daugumoje valstybių yra pagrindinis veiksnys, kuris turi ypatingai svarbią 

reikšmę – kuo didesni nedarbo rodikliai šalyje, tuo nestabilesnė yra visos šalies ekonomika. Mažo gyventojų 

užimtumo arba didelius nedarbo rodiklius šalyje įtakojantys veiksniai yra: 

 Šalies politinė situacija; 

 Ekonominis sąstingis, prastai reglamentuota teisinė bazė; 

 Demografinis senėjimas – nagrinėjant ilgalaikę retrospektyvą, Lietuvos gyventojų amžiaus 

struktūros pokyčiai vertintini kaip ypač dinamiški, kadangi XIX – XX a. sandūroje vos vienas iš dešimties (1897 m. 

9,3%) Lietuvos gyventojų1 buvo sukakę 60 ir daugiau metų, tai XX – XXI a. sandūroje tokio amžiaus jau buvo 

vienas iš penkių (2001 m. – 19,3 %, 2006 m. pradžioje – 20,4%) Lietuvos gyventojų. Taigi, per šimtmetį 

pagyvenusių (60 metų ir vyresnių) žmonių dalis visuomenėje padvigubėjo (V. Kanopienė, S. Mikulionienė, 2006). 

Martinkus, Beržinskienė (2005) nurodo, kad gyventojų užimtumas yra sąlygojamas šių pagrindinių 

veiksnių: demografinių, geografinių, ekonominių, socialinių ir psichologinių. 

Kai kurie autoriai (Ribašauskienė bei Krivickienė, 2005) teigia, kad žemesnis gyventojų išsilavinimas bei 

profesinis pasirengimas turi įtakos užimtumo galimybėms. Žemesnio išsilavinimo kaimo gyventojams kur kas 

sunkiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių, persiorientuoti ir užsiimti naujomis ūkininkavimo formomis, alternatyvia 

žemės ūkio veikla. 

                                                           
 

 



128 
 

Gyventojų užimtumą stipriai įtakoja ir gyventojų tankis tam tikrame regione. Pavyzdžiui, 2013 metais 

didžiausias gyventojų tankis buvo Vilniaus apskrityje buvo 82,9, šiek tiek mažiau Kauno apskrityje – 73,3. 

Mažiausias gyventojų tankis buvo Utenos apskrityje – vos 20,2. 

Dauguma Lietuvos gyventojų, gyvenančių kaimo vietovėse, net ir dabartinėje visuomenėje, yra tiesiogiai 

priklausomi nuo žemės ūkio
2
. Dabartiniu metu kaimo gyventojų užimtumo struktūroje yra tam tikrų pokyčių, 

kadangi nuo 2011 m. 28,3 proc. visų kaimo gyventojų dirbo žemės ūkyje, tuo tarpu paslaugų sferoje - 46,6 % bei 

pramonėje - 17,1 % 2011 m. palyginus su 2003 m., kaimo gyventojų, užsiimančių žemės ūkiu, sumažėjo 22,7 

procentiniais punktais. Taip nutiko dėl tokių priežasčių kaip - žemės ūkio technikos modernizavimas bei darbo vietų 

didėjimas kitose ekonominėse veiklose. 

Analizuojant darbo jėgą konkrečiuose Lietuvos ūkio regionuose matyti, kad 2012 m. daugiausiai darbo 

jėgos tūkstančiais buvo užfiksuota Vilniaus (436 tūkst.), Kauno (289,3 tūkst.) bei Klaipėdos (168,5 tūkst.) apskrityse. 

Mažiausiai – Tauragės (51,1 tūkst.), Telšių (65,5 tūkst.), Marijampolės (660 tūkst.) bei Utenos (71,2 tūkst.) 

apskrityse. 

 

 

1 pav. Darbuotojų skaičius (darbo jėga) ir žemės ūkio darbuotojų skaičius Lietuvos regionuose 2012 metais. 

(sudaryta autorės pagal Statistikos departamento duomenis) 

Žemės ūkyje užimtų asmenų skaičius tūkstančiais 2012 m. apskrityse pasiskirstė taip: Šiaulių (17,7 

tūkst.), Kauno (16,4 tūkst.), Marijampolės (12,7 tūkst.), Tauragės (12,6 tūkst.), Panevėžio (10,7 tūkst.). Visose kitose 

apskrityse 2012 m. užimtų žemės ūkyje asmenų skaičius neviršijo 10 tūkstančių. 

Užimtų žemės ūkyje asmenų skaičius Lietuvos regionuose 2009 - 2012 m. laikotarpiu buvo svyruojantis, 

tačiau pastebima tendencija, jog skaičiai mažėjantys, išskyrus Klaipėdos apskritį. 2 lentelėje pateikiami 2009 - 2012 

m. duomenys apie užimtus asmenis žemės ūkio, miškininkystės bei žuvininkystės sektoriuose skirtingose Lietuvos 

apskrityse. 

 

Apskritis 
Metai 

2009 2010 2011 2012 

Alytaus apskritis 8 8,1 7,8 8 

Kauno apskritis 16,2 13,6 14,4 16,4 

Klaipėdos apskritis 10,2 11,1 11,8 12,4 

Marijampolės apskritis 13,1 11,9 10,6 12,7 

Panevėžio apskritis 12,9 11,6 10,3 10,7 
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Šiaulių apskritis 23,1 21,2 18,4 17,7 

Tauragės apskritis 10,6 13 13,5 12,6 

Telšių apskritis 7,1 7,4 7,7 6,9 

Utenos apskritis 8,1 5,7 5,3 6,3 

Vilniaus apskritis 9,2 6,8 6,6 8,6 

2 lentelė. Užimtųjų žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje skaičius tūkst. 2009-2012 m. skirtinguose 

Lietuvos regionuose.  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas, 2012 m._ 

 

2009 m. didžiausias užimtųjų skaičius buvo užfiksuotas Šiaulių aps. (23,1 tūkst.), Kauno aps. (16,2 

tūkst.), Marijampolės aps. (13,1 tūkst.) ir Panevėžio aps. (12,9 tūkst.). Tuo tarpu mažiausiai užimtųjų 2009 m. 

minėtuose sektoriuose buvo Telšių aps. (7,1 tūkst.), Alytaus (8,0 tūkst.) ir Utenos aps. (8,1 tūkst.). Visose minėtose 

Lietuvos apskrityse užimtųjų skaičiai kasmet buvo svyruojantys, išskyrus pastebima tendencija, jog užimtųjų žemės 

ūkyje, miškininkystėje bei žuvininkystėje skaičius kasmet tendencingai mažėjo Šiaulių aps.: 2009 m. – 23,1 tūkst., 

2010 m. – 21,2 tūkst., 2011 m. – 18,4 tūkst., 2012 m. – 17,7 tūkst. Panaši situacija buvo ir Panevėžio aps., kurioje 

užimtųjų skaičius minėtose ūkio srityse kasmet taip pat mažėjo, išskyrus kai 2012 m. užfiksuotas nežymus 

užimtumo padidėjimas: 2009 m. – 12,9 tūkst., 2010 m. – 11,6 tūkst., 2011 m. – 10,3 tūkst., 2012 m. – 10,7 tūkst.  

Užimtųjų skaičiaus augimas pagal pateikiamus duomenis analizuojamu laikotarpiu pastebimas iki 2011 

m. šiuose regionuose: Tauragės (2009 m. – 10,6 tūkst., 2010 m. – 13,0 tūkst., 2011 m. – 13,5 tūkst.) bei Telšių (2009 

m. – 7,1 tūkst., 2010 m. – 7,4 tūkst., 2011 m. – 7,7 tūkst.) apskričių regionuose, tačiau 2012 m. ir šiose apskrityse 

vėlgi pastebimas užimtųjų skaičiaus sumažėjimas (Tauragės aps. – 12,6 tūkst., Telšių aps. – 6,9 tūkst.). 

Užimtųjų skaičių žemės ūkyje taip pat įtakoja žemdirbių teritorinis pasiskirstymas. Užimtųjų žemės ūkyje 

tankumo rodiklis apskaičiuotas kaip vidutinio metinio dirbančiųjų žemės ūkyje skaičiaus ir žemės ūkio paskirties 

žemės ploto (100 ha) santykis (2 pav.). 

 

 

2 pav. Užimtųjų žemės ūkyje dalis bendrame darbuotojų skaičiuje, proc. ir užimtųjų žemės ūkyje tankumas 

Lietuvos apskrityse, 2011 m.  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 2011 m. 

 

Taigi, remiantis diagramos duomenimis matyti, kad daugumoje Lietuvos apskričių, kuriose žemdirbių 

tankumas yra mažas, maža ir užimtųjų žemės ūkyje dalis bendrame dirbančiųjų skaičiuje. Vilniaus aps. 100 ha 
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žemės ūkyje naudojamos žemės plotui vidutiniškai teko 2,6 žemės ūkio dirbančiojo. Tauragės ir Marijampolės 

apskrityse žemdirbių tankumas žymiai didesnis – atitinkamai 6,3 ir 4,4 žemės ūkio dirbančiojo 100 ha 

Ekonomikos augimas šalyje skatina užsienio investicijas, kurias naujas darbo vietas, todėl atsiranda 

daugiau galimybių įsidarbinti ne žemės ūkio sferoje (F. M. Swinnen, L. Dries, 2003). Tačiau skirtingų regionų 

išsivystymo lygiai įtakoja tai, kad juose šie procesai vyksta skirtingai ir netolygiai. 

 

Išvados 

 

1. Modernėjant bei tobulėjant pasauliui ir visuomenei, kinta užimtumas žemės ūkyje. Tam įtakos turi 

ekonomikos restruktūrizacija, spartus technologijų vystymasis. Pastebima tendencija, kad Lietuvoje mažėja sparčiai 

mažėja užimtumas žemės ūkyje. Tačiau tokie pokyčiai atskiruose regionuose vyksta netolygiai, kadangi tai priklauso 

nuo ekonominių, socialinių, gamtinių, geografinių bei politinių veiksnių. 

2. Analizuojant 2009 – 2012 m. laikotarpį bei užimtuosius žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje 

skirtinguose Lietuvos regionuose matyti, kad didžiausias užimtųjų skaičius buvo užfiksuotas Šiaulių, Kauno, 

Marijampolės ir Panevėžio apskrityse. Tuo tarpu mažiausiai užimtųjų 2009 m. minėtuose sektoriuose buvo Telšių, 

Alytaus ir Utenos apskrityse. 

3. Užimtų žemės ūkyje asmenų skaičius Lietuvos regionuose 2009 - 2012 m. laikotarpiu taip pat buvo labai 

svyruojantis, tačiau pastebima tendencija, jog kai kuriose apskrityse šioje ūkio srityje darbuotojų skaičius 

tūkstančiais didžiausias buvo būtent 2009 m. (Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Utena, Vilnius, Alytus) arba 2012 

m. (Kaunas, Klaipėda, Alytus). 
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Employment in agriculture Lithuanian regions features analysis 

 

Summary 

 

In today's society, big changes are associated with living in such areas as politics, economy and migration. At the 

same time, and changing the structure of employment and the economy of the Republic of Lithuania - a trend that the 

employment size of Lithuania every year decline.  

The main factors that affect different regions of the employment structure of the social, economic, natural, 

geographical and political. 

Economic growth in the country encourages foreign investment, creating new jobs, resulting in more job 

opportunities for non-agricultural sphere. However, different levels of development are influenced by them that these processes 

differently and unevenly. The employment rate depends on the level of development of economic sectors, in addition to this also 

depends on natural conditions. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Valdemaras Makutėnas (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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INOVACIJŲ ĮTAKA ĮMONĖS KONKURENCINGUMUI:TEORINIS 

POŽIŪRIS 

 

Gabija Mekionytė 

Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinis fakultetas 

 

Įvadas 

Inovacijų ir konkurencingumo sąveiką XX a. nagrinėję naujosios augimo, J. Schumpeterio bei urbanistinio augimo 

teorijų atstovai, kaip pagrindinį konkurencingumo veiksnį išskyrė inovacijas. Šiandien šis klausimas išlieka aktualus, 

bet vis dažniau pripažįstama – inovacijos daugiau ekonominis nei technologinis reiškinys, išskiriamos kaip vienas 

pagrindinių prioritetų, skatinant įmonės konkurencinį pranašumą bei didinant ekonominę naudą. Tai leidžia daryti 

prielaidą, jog nuolat kintančioje ekonomikoje, įmonės, siekdamos išlikti rinkoje bei būti pranašesnės negu 

konkurentai, privalo gebėti greitai reaguoti į pokyčius: nebeužtenka augti vien tik mažinant veiklos sąnaudas ar 

pertvarkant vykdomą veiklą, privalu išsiskirti, ieškoti kitų būdų, diegti inovacijas, tokiu būdu ne tik didinti įmonės 

konkurencinį pranašumą, bet ir gauti finansinę naudą. Dėl šių priežasčių, atlikus mokslinės literatūros analizę, 

siekiama nustatyti kokią įtaką didinant įmonės konkurencingumą turi inovacijos. 

Tyrimo tikslas – ištirti inovacijų diegimo įtaką didinant įmonės konkurencingumą. 

Tyrimo objektas – inovacijų įtaka įmonės konkurencingumui. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Atskleisti teorinius konkurencingumo ir inovacijų sampratų aspektus; 

2. Pagrįsti pagrindinių konkurencingumo veiksnių ir sėkmingų inovacijų sąveiką; 

3. Aptarti inovacijų klasifikavimą, išskiriant įtaką įmonės konkurencingumui; 

Tyrimo metodai – sisteminė ir lyginamoji mokslinės literatūros analizė. 

 

Rezultatai  

Konkurencingumo ir inovacijų sampratos, mokslinėje literatūroje, interpretuojamos ir aiškinamos įvairiai. 

Apibendrinant J. Reiljan ir kt. (2000), I. Beniušienės, G. Svirskienės (2008), D. Ščeulovs, E. G. Sarkane (2013), P. 

Largiovo, K. Skandalio (2007) ir kt. autorių požiūrius, konkurencingumą galima apibrėžti kaip gebėjimą greitai 

reaguoti į rinkos pokyčius ir išlaikyti savo pozicijas joje, prisitaikant ar patobulinant vykdomą veiklą, dažniausiai 

diegiant inovacijas (kai atsiskleidžia pranašumai bei trūkumai) lyginant veiklos savybes su konkurentų. Tiksliau, tai 

ūkio subjektų gebėjimas žinoti savo poziciją rinkoje, ją patobulinti arba išlaikyti pastovią, atspindintis jo sąveiką su 

kitais ekonominiais subjektais.  Remiantis R. Činikaitės ir R. Janeliūnienės (2010) analize, naujosios augimo, 

urbanistinio augimo bei J. Schumpeterio teorijose, kaip pagrindiniai konkurencingumą lemiantys veiksniai išskirtos 

žinios, inovacijos ir investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Siekiant nustatyti kokią įtaką įmonės konkurencingumui turi 

inovacijos, tikslinga apibendrinti inovacijų sampratą. 

Susisteminus M. Rogers (2003), P. F. Drucker (1985), J. Ramanauskienės (2010), T. Davila ir kt. (2006) bei A. 

Jakubavičiaus ir kt. (2003) sampratas, inovacijas apibrėžti galime kaip idėją, veiklą ar objektą, kuriuos taikantis 

subjektas ar jų grupės, suvokia kaip naujovę, aktualią ir objektyviai naują tam tikrą laiko tarpą, nuo pirmo 

panaudojimo ar išradimo. Šis pokytis, specifinė priemonė verslui, sukurianti naują veiklos dimensiją, kurios pagalba, 

pokyčiai išnaudojami kaip galimybė ne tik naujam produktui, paslaugai, bet ir verslui sukurti, užtikrinti didesnį 

konkurencinį pranašumą bei gauti didesnę finansinę naudą. Privalu ne tik kryptingai ieškoti inovacijų šaltinių, 

galimų pokyčių ir savybių, kurie leidžia įžvelgti potencialias sėkmingų inovacijų galimybes, bet ir gebėti taikyti 

sėkmingų inovacijų principus, siekiant didinti įmonės konkurencingumą. Remiantis D. Ščeulovs ir E. Gaile-Sarkane 

(2013) galima paminėti, jog šiandien vykstantys pokyčiai skatina įmones, šalis bei regionus prisitaikyti ir išlikti, o R. 

Keršienė (2009) papildo, kad verslo efektyvumas ir sėkminga veikla vertinama jo sugebėjimu augti ir sėkmingai 

konkuruoti rinkoje, todėl siekiant, kad augimas ir konkurencija būtų sėkmingi, svarbu įvertinti pagrindinius 

veiksnius, lemiančius įmonių konkurencingumą.  
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Apibendrinant A. Marčinsko ir D. Diskienės (2001) idėjas,  remiantis M. H. Meskon ir kt. (1992), svarbu paminėti, 

jog ekonomiškai klestės tos įmonės, kurių vadovai supras globalios rinkos mechanizmus, sugebės keisti ir keistis, 

kas, galima daryti prielaidą, reiškia bus inovatyvūs. Akivaizdu, jog sudėtingoje ir nuolat besikeičiančioje verslo 

aplinkoje keičiasi ir įmonių konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdai, kurie nėra universalūs, autorių teigimu, 

dažniausiai konkurencinę kovą laimi tie, kurie: 

 pirmieji randa būdą prieiti prie pagrindinių išteklių (tol, kol kiti jo neranda);  

 vėliau pasiekia aukščiausią rezultatyvumo (tikslų įgyvendinimas, pasiekiama didžiausia ekonominė 

nauda, mažiausiomis sąnaudomis) lygį (tol, kol ir kiti jo nepasiekia); 

 ištobulino sugebėjimą itin jautriai reaguoti į rinką ir adaptuotis prie jos (tol, kol ir kiti jo 

nepasiekia); 

 gali pasiūlyti itin vartotojo vertinamą išskirtinį ir unikalų produktą ar paslaugą.  

Raktiniai žodžiai tai apibendrintas inovacijų apibrėžimas – pirmumas, rezultato pasiekimas, ištobulinimas, 

išskirtinumas bei unikalumas – akivaizdi diegiamų inovacijų ir konkurencingumą sąveika, o apibendrinus G. 

Kodosca (2006), D. Ščeulovs ir E. Gaile-Sarkane (2013), L. Liučvaitienės, K. Paleckio (2011), A. Marčinsko ir D. 

Diskienės (2001) sampratas tai dar kartą patvirtinsime. Pagrindinės konkurencingumo veiksnių grupės – išorės 

(makroekonomikos – išorinės įmonės aplinkos ir konkurencinės aplinkos) ir vidaus aplinkos veiksniai (turi 

didžiausią įtaką įmonės veiklos efektyvumui ir yra tiesiogiai susiję su įmonės konkurencine sėkme, todėl juos 

tikslinga apžvelgti plačiau) (Žr. 1 pav.).   

 

 

1 pav. Įmonės veiklos konkurencingumą lemiantys veiksniai (sudaryta autorės pagal.: Marčinskas. A, Diskienė. ) 

Aiškus tikslų suvokimas, orientacija į konkurencinius pranašumus, pozityvus požiūris į pokyčius, efektyvios 

strategijos formavimas (galimybė ieškoti ir efektyviai panaudoti savo pranašumus tobulinant veiklą) reiškia, jog 

įmonėse formuojama politika, leidžianti sėkmingai realizuoti inovacinius projektus, tiesiogiai veikia 

konkurencingumą, o racionalus materialinių ir finansinių išteklių naudojimas, reguliavimas ir kontrolė ir žmogiškieji 

ištekliai, informacija bei inovatyvios žinios (gebėjimas kurti, panaudoti bei komercializuoti naujas žinias rinkoje), 

apibrėžiama kaip pagrindinis ir ilgalaikis konkurencinis pranašumas. Organizacijos kultūra gali lemti valdymo 

efektyvumą, kadangi konkurencijos sėkmė vis labiau priklauso nuo valdymo kokybės ir funkcijų – inovatyvaus  

planavimo, organizavimo, vadovavimo ir orientacijos į efektyvumą. Akivaizdu jog analizuojant įmonės vidaus 

veiksnius, lemiančius konkurencinio pranašumo didėjimą didelis dėmesys skiriamas inovacijoms, tai leidžia 

patvirtinti tiesioginę šių procesų sąveiką ir analizuojamos temos tikslingumą.  

Remiantis T. Davila, M. J. Epstein ir R. Shelton (2006) bei A. Jakubavičiaus, R. Strazdo ir K. Gečo (2003) 

idėjomis, galime pabrėžti, jog inovacijų diegimas tai ilgalaikis procesas, kuris turi būti nuolatos vykdomas, 

vertinamas ir kontroliuojamas visose įmonės veiklos srityse, tik tokiu būdu konkurencinis pranašumas augs. Ypač 
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klaidinga inovacijas vertinti tik kaip technologinę pažangą, tai daugiau ekonominis nei technologinis reiškinys, 

kadangi sėkmingos įmonės, gerindamos technologinę pažangą inovacijas nukreipia į naujus verslo modelius ir koks 

bebūtų technologinis atradimas, jis nebus laikomas inovacija jei nelems ekonomikos, pajamų ar grynojo pelno 

didėjimo, todėl inovacija įmonėje turėtų sukurti ir išlaikyti tam tikrą unikalų pranašumą, palyginus su vidaus ir 

tarptautinių rinkų konkurentais, ekonominius resursus transformuojant iš žemesnio produktyvumo lygio į aukštesnį, 

sukuriant naujus resursus, užtikrinančius konkurencingumą.  

Anot Dedrick, K. L. Kraemer, G. Linden, (2008) analizuojant inovacijų kuriamą unikalų pranašumą ypač 

didelis dėmesys skiriamas vertės vartotojui kūrimui, todėl tikslinga žiūrėti į grįžtamosios vertės grandinę, kurios 

kiekviename etape, inovacijos sukūrimo, tiekimo, prekės ar paslaugos ženklo pozicionavimo, populiarinimo, 

kooperacijos su partneriais iki pristatymo klientui, reikalingos investicijos (įdedamos vertės suma turi svorio 

galutinei produkto kainai). Ypač svarbu tikslingai pasverti išlaidas, naudojamas kiekviename etape, ir paskirstyti jas 

taip, kad galutinis produktas/paslauga būtų unikalūs ir išskirtiniai. Grandinė atskleidžia kaip įmonė kuria, parduoda ir 

užtikrina vertę klientams bei leidžia pasverti išlaidas bei potencialią finansinę naudą pačiai įmonei. (Žr.2 pav.)  

 

2 pav. Grįžtamosios vertės grandinė (sudaryta autorės pagal.: J. Dedrick, K. L. Kraemer, G. Linden)  

Galime daryti išvadą, jog vien sukurta naujovė, negali būti įvardijama kaip inovacija kol ji neatneša finansinės 

naudos įmonei. Finansiškai įmonės gali augti vien tik mažindamos veiklos sąnaudas arba pertvarkydamos vykdomą 

veiklą, tačiau tai neužtikrina įmonės poreikių patenkinimo – planuojamo augimo ir siekiamo finansinės naudos 

didėjimo, todėl inovacijos tampa pagrindiniu elementu, didinančiu įmonės pajamas bei grynąjį pelną. Taip pat svarbu 

paminėti, jog inovacijų diegimas gali pagerinti santykius su klientais, skatinti darbuotojų motyvaciją, padidinti 

plėtojamos partnerystės efektyvumą ir žinoma, bendrą įmonės konkurencinį pranašumą – tik tokiu atveju diegiama 

inovacija bus pilnavertė ir visapusiškai sėkminga.  

Kyla klausimas, kokie yra pagrindiniai veiksniai lemiantys sėkmingas inovacijas? Į jį galima atsakyti išskiriant 

sėkmingų inovacijų bruožus: naujumas; unikalumas; išskirtinumas –  ištobulinimas; rezultatyvumas; ekonominė 

nauda – pelnas. O remiantis E. Petuskienės ir R. Glinskienės (2011), A.Marčinsko ir D. Diskienės (2001) bei F. 

Samalionio (2008), idėjomis, galime apibendrinti, jog būtent sėkmingos inovacijos tapo pagrindiniu įmonių 

konkurencingumą skatinančiu ir augimą įtakojančiu veiksniu bei prioritetu, konkuruojant šiandienos rinkoje. 

Kiekviena įmonė, siekdama išlikti ir išlaikyti lankstumą, privalo būti ne tik įnovatyvi, kūrybiška bei pajėgia sukurti 

nuolatinį konkurencinį pranašumą – tai leistų aplenkti konkurentus ir pasiekti produktyvumą bei pelningumą, 

suteiksiantį įmonei papildomų plėtros galimybių.  

Svarbu apžvelgti kokias inovacijas gali diegti įmonės, siekdamos didinti konkurencinį pranašumą rinkoje. 

Mokslinėje literatūroje gausu skirtingų inovacijų klasifikacijų, todėl remiantis A. Jakubavičiaus ir kt. (2003), J. 

Kirstuko ir kt. (2013) bei R. Jucevičiaus ir kt. (2008) sampratomis, pateikimas universalus klasifikacijos modelis, 

išskiriant galimas svarbiausias klasifikacines grupes: turinio, įgyvendinimo lygio, inovacijų naujumo, įgyvendinimo 

masto, organizacinių ypatybių, inovacijų pobūdžio, galutinio rezultato bei poveikio inovacijas. Tikslinga išskirti tas, 

kurios turi didžiausią įtaką įmonių konkurencingumui.  

Pagrindinė inovacijų grupė, turinti didžiausią įtaką konkurencingumo augimui – pagal turinį skiriamos 

produkto/paslaugos inovacijos (prekės/paslaugos, tam tikromis savybėmis skiriasi nuo anksčiau rinkoje gamintų 

prekių ar teiktų paslaugų) įvedimą į rinką (naudojamos naujos žinios, technologijos arba jau esamos panaudojamos 

naujai) gali būti dvejopos: 1) naujas arba technologinėmis savybėmis patobulintas produktas (medžiagos, 

komponentai, prekinė išvaizda ir kt.). 2) inovacija paslaugų sektoriuje apimanti reikšmingus patobulinimus teikime 

(greitis ar efektyvumas), naujų funkcinių savybių esamoms paslaugos suteikimas, arba visiškai naujos paslaugos 

pristatymas rinkai (OECD 2005, p. 48, Kirstukas ir kt. 2013, p. 17) . 
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J. Rowley ir kt. (2001), A. Jakubavičiaus ir kt. (2003), J. Jones ir F. Samalionio (2008) bei J. Ramanauskienės (2010) 

teigimu, didelį vaidmenį įmonių konkurencingumui vaidina ir inovacijos pagal inovacinį potencialą bei naujumo 

laipsnį: radikalios inovacijos – fundamentalūs pokyčiai organizacijoje (naujų priemonių, skirtų tenkinti naujus arba 

jau žinomus poreikius, sukūrimas), gali lemti naujų klientų įgijimą, galimybę skverbtis į naujas arba nepakankamai 

aptarnaujamas rinkas, taip pat jau esamų klientų išlaikymą ir inkrementinės inovacijos (gerinimas ir papildymas, 

tobulėjimo laidavimas esamomis priemonėmis, prisitaikant prie kintančių visuomenė poreikių), papildinys ankstesnei 

inovacijai, nepakeičiant esminės koncepcijos, tačiau suteikiant potencialo tolimesniems, radikaliems pokyčiams. 

Apibendrinant galima naudoti D. A. Norman ir R. Verganti (2012) siūloma inovacijų sąveikos idėja. (Žr. 1 lentelė) 

 

1 lentelė.  Inkrementinių ir radikalių inovacijų sąveika 

Sistema 
Patobulintas produktas ar 

paslauga 

Naujas produktas ar paslauga 

įmonėje 
Naujos technologijos 

Komponent

as 
Komponentų patobulinimas 

Nauji komponentai jau 

egzistuojančioje sistemoje 

Pažangios technologijos 

gerinant komponentų 

savybes 

 

INKREMENTINĖS INOVACIJOS 

„daryti geriau, tai, ką darome 

šiuo metu“ 

„nauja kompanijai/įmonei“ 

RADIKALIOS 

INOVACIJOS 

„nauja pasauliui“ 

 

Inovacijų, klasifikuojamų pagal įgyvendinimo mastą samprata, remiantis OECD (2005) pateikiama 2 lentelėje. 

Svarbu paminėti, jog išskiriamos proceso, rinkodaros bei organizacinės inovacijos.  

 

2 lentelė.  Inovacijų rūšys pagal įgyvendinimo mastą 

Proceso inovacija Rinkodaros inovacija Organizacinė inovacija 

Naujo arba iš esmės 

patobulinto gamybos, paslaugos 

teikimo ar pristatymo būdo 

diegimas apima reikšmingus 

technologinius ar programinės 

įrangos pokyčius.  

Proceso inovacija siekiama 

sumažinti paslaugos teikimo 

sąnaudas, pagerinti kokybę arba 

suteikti naują ar reikšmingai 

patobulintą paslaugą. 

Rinkodaros metodų 

atnaujinimas ir įgyvendinimas, 

remiantis 4-7P rinkodaros 

elementų panaudojimu, tobulinant 

prekės/paslaugos kainodarą, 

pakuotes, dizainą, rėmimą ir kt. 

Inovacijos nukreipiamos į 

vartotojus, siekiant geriau pažinti ir 

tenkinti jų poreikius, taip pat 

žengiant į naujas rinkas, 

pozicionuojant produktą ar siekiant 

padidinti pardavimus. 

Naujų organizacinių metodų 

įgyvendinimas įmonėje, darbo 

aplinkoje ar išoriniuose 

santykiuose, siekiant padidinti 

įmonės efektyvumą dažniausiai 

sumažinant administracines ar 

paslaugos teikimo sąnaudas. Taip 

pat, metodų skirtų procedūrų 

organizavimui ir darbui atlikti 

įgyvendinimas, naujos galimybės, 

siekiant pagerinti mokymąsi ir 

dalijimąsi žiniomis. 

 

Apibendrinant svarbu paminėti, jog inovacijos veikia tarpusavyje ir papildo viena kitą, didinant įmonės 

konkurencingumą, kadangi „įmonės, diegdamos naujas technologijas ir naudodamos kvalifikuotą darbo jėgą 

palaipsniui pereina prie konkurencingų ir inovacijoms imlių prekių gamybos ar paslaugų teikimo (Staškevičiūtė, 

Neverauskas, 2008, p. 6).  

Atlikta literatūros šaltinių analizė leidžia daryti išvadą, jog sėkmingos inovacijos (pagrindiniai bruožai naujumas; 

unikalumas; išskirtinumas/ištobulinimas; rezultatyvumas; ekonominė nauda) – vienas pagrindinių prioritetų 
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didinantis įmonės konkurencinį pranašumą ir suteikiantis finansinę naudą. Inovacijų diegimas – tai ilgalaikis 

procesas, kuris turi būti nuolatos vykdomas, vertinamas ir kontroliuojamas visose įmonės veiklos srityse, tik tokiu 

būdu įmonės konkurencinis pranašumas didės. Kadangi šiandien inovacijos vis dažniau pripažįstamos kaip daugiau 

ekonominis nei technologinis reiškinys, o vien sukurta naujovė negali būti laikoma inovacija tol, kol ji neatneša 

finansinės naudos įmonei, autorės nuomone, tikslinga tolimesniuose tyrimuose plačiau nagrinėti inovacijas būtent 

šiuo aspektu. 

 

Išvados 

 

1. Konkurencingumą galima apibrėžti kaip gebėjimą greitai reaguoti į rinkos pokyčius, žinoti savo poziciją joje, ją 

patobulinti arba išlaikyti pastovią, prisitaikant ar patobulinant vykdomą veiklą, dažniausiai diegiant inovacijas (kai 

atsiskleidžia pranašumai bei trūkumai lyginant veiklos savybes su konkurentų), atspindintį jo sąveiką su kitais 

ekonominiais subjektais. Inovacijos apibūdinamos kaip idėja, veikla ar objektas, kuriuos taikantis subjektas ar jų 

grupės, suvokia kaip naujovę, aktualią ir objektyviai naują tam tikrą laiko tarpą, nuo jos pirmo panaudojimo ar 

išradimo arba pokytis, specifinė priemonė verslui, kuriantis naują veiklos dimensiją, užtikrinantis didesnį 

konkurencinį pranašumą bei didesnę finansinę naudą.  

2. Konkuruojant šiandienos rinkoje, sėkmingos inovacijos tapo pagrindiniu įmonių konkurencingumą skatinančiu ir 

augimą įtakojančiu veiksniu bei prioritetu. Konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdo samprata veda į apibendrintą 

inovacijų apibrėžimą (pirmumas, rezultato pasiekimas, ištobulinimas, išskirtinumas bei unikalumas), pastebima 

akivaizdi inovacijų ir konkurencingumo terminologijos sąveika, kurią papildyti galima trūkstamais sėkmingos 

inovacijos bruožais – naujumas,  ištobulinimas, rezultatyvumas, ekonominė nauda – pelnas.  

3. Atsižvelgiant į inovacijų klasifikavimo įvairovę kaip svarbiausios inovacijų klasifikacinės grupės išskiriamos 

turinio, įgyvendinimo lygio, inovacijų naujumo, įgyvendinimo masto, organizacinių ypatybių, inovacijų pobūdžio, 

galutinio rezultato bei poveikio inovacijos, kurios veikia tarpusavyje ir papildo viena kitą, didinant įmonės 

konkurencingumą. 
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Summary 

 

Impact of Innovation on Firm Competitiveness 

Theoretical and empirical researches in the twentieth century already highlighted the importance of interaction between 

innovation and competitiveness. Nowadays this issue is still relevant for business growth and development. Gaining 

competitiveness through innovativeness and the capability of the company to be innovative – is one of the most important 

prerequisites for creating successful business, sophisticated services or products and customers satisfaction.  

The concept of innovation permits to presume that in consistently-changing economy, in order to survive in the market is 

no longer sufficient to grow only by reducing operating costs and restructuring activities, businesses must be able to react quickly 

to changes and innovate. This article aims to show that the main and most important prerequisite for successful and competitive 

business development is implementation of innovation.  
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KAINŲ KINTAMUMO VEIKSNIAI PASAULINĖJE GRŪDŲ RINKOJE 
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Įvadas 

 

Grūdai pasaulyje vertinami dėl plačių ir universalių galimybių juos panaudoti įvairiuose ūkio sektoriuose. Iš 

grūdinių kultūrų daugiausiai pasaulyje vartojami kviečiai – pagrindinė žaliava maisto produktams, toliau miežiai –

pašarams ir  kukurūzai – svarbi žaliava gaminant biodegalus. 

Pastaruoju metu ypač aktualia problema tapo grūdų kainų kintamumas, tai lėmė kelios pagrindinės priežastys. 

Pirma, grūdų kainų kintamumas veikia kitų sektorių veiklą (pramonės, gyvulininkystės, maisto gamybos). Antra, 

grūdai yra pagrindiniai maisto produktai skurstantiems žmonėms, kurių pasaulyje yra apie 2 mlrd. Taigi, grūdų kainų 

kintamumas didina mažesnes pajamas turinčių žmonių išlaidas maistui. Trečia, grūdų kainų kintamumas didina 

netikrumą maisto tiekimo grandinėje bei ekonomikoje. 

Pasaulinių grūdų kainų kintamumo priežasčių ir pasekmių tyrimai ypač aktualūs tapo po 2007 – 2008 m., kai 

kainos pradėjo kisti staigiau nei įprastai bei buvo itin aukštos. Vykstant globalizacijos procesams nacionalinės ir 

pasaulinės rinkos tampa neatsiejamos, formuojasi pasaulinės prekių ir paslaugų rinkos. Tad, pasaulinės grūdų kainos 

per prekybos mechanizmą perduoda informaciją apie kainas nacionalinėms rinkoms, ir dėl to pasaulinių grūdų kainų 

kintamumo problema tampa aktuali visoms šalims.  

Tarptautinė maisto organizacija (FAO, 2011) pateikė tyrimus apie grūdų kainų kintamumo tendencijas bei 

galimas pasekmes pasaulyje, be to, išskyrė veiksnius, pasak jų, ateityje turėsiančius įtakos maisto kainų kintamumui. 

Europos Komisija (2009), analizuodama grūdų kainų kintamumo problemą, atkreipė dėmesį į istorinius kainų 

pokyčius bei ryšius tarp grūdų kainų kintamumo ir naftos kainų, atsargų kiekio, prekybos apimčių ateities rinkose. 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD, 2012) atliko pasaulinių kviečių kainų kintamumo 

analizę scenarijų metodu: pajamų augimo atveju ir žemo atsargų lygio atveju. Lietuvos autorių darbų apie grūdų 

kainų kintamumą beveik nėra, tačiau galima išskirti A. Kozlovskają (2013) – kainų kintamumą vertino kaip rizikos 

veiksnį, bei V. Vitunskienės tyrimus (2013). 

Tačiau, ypač dėl nenuspėjamų oro sąlygų, globalizacijos procesų gilėjimo ir intensyvėjimo bei keičiantis 

valstybių prekybos politikoms keičiasi tų veiksnių svarba, dėl kurių mokslininkai vieningai nesutaria. Be to,  kainų 

kintamumo problematika grindžiama tuo, kad per dideli kainų judėjimai žalingi ir gamintojams, ir vartotojams, ypač 

tiems, kurie nesugeba kovoti su ekonomikos netikrumo šaltiniu. Ypač neigiamai grūdų kainų kintamumas veikia 

maisto produktų kainas, jų nepastovumą, o tai padidina gyventojų aprūpinimo maistu užtikrinimo riziką.Todėl 

atsiranda svarbi mokslinė problema – identifikuoti pagrindinius kainų kintamumo veiksnius grūdų rinkoje, turint 

tikslą minimizuoti neigiamus padarinius visoje agro–maisto grandinėje. 

Tyrimo tikslas – atskleisti kainų kintamumo sampratą bei išanalizuoti kainų kintamumo veiksnius 

pasaulinėje grūdų rinkoje. 

Tyrimo objektas – kainų kintamumo veiksniai. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: abstrahavimas, mokslinės literatūros analizė ir 

sintezė, loginė analizė, grafinis modeliavimas. 

 

Rezultatai 

 

Prieš pradedant nagrinėti kainų kintamumo veiksnius pasaulinėje grūdų rinkoje, svarbu pažymėti, kad kainų 

svyravimai (angl. price fluctuations) yra neatskiriama rinkos mechanizmo dalis. Teoriškai, rinkoje susidariusi pasiūla 

ir paklausa nulemia žemės ūkio produkto kainą, tačiau jai įtaką daro daug kitų veiksnių. Jeigu rinkoje nesusidaro 

pusiausvyros taškas (kaina), tuomet atsiranda cikliniai svyravimai aplink pusiausvyros tašką. Paklausos, pasiūlos ir 
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kainos dinamiką galima paaiškinti naudojant voratinklio teoremą. Tipiško ciklo pvz.: aukštos kainos skatina 

daugumą gamintojų didinti gamybą, bet produkcijai pasiekus rinką iškarto jos sumažinamos, tuomet dauguma 

gamintojų nusprendžia mažinti gamybos apimtis. Sumažėjusi produkcijos apimtis sukelia kainų šoktelėjimą. Prekės 

kainos ir pasiūlos ryšį rinkoje galima išreikšti laikantis prielaidos, kad pasiūla priklauso nuo praėjusių metų kainos, o 

šių metų kainos lemia ateinančių metų pasiūlos dydį.  

Tačiau pastaruoju metu ypač aktualia problema tapo žemės ūkio produktų, tame tarpe ir  grūdų kainų 

kintamumas (angl. price volatility), kurio analizei mokslininkai skiria vis didesnį dėmesį šalių, regionų ir globaliu 

lygmeniu. Iki tol pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į kainų svyravimus kaip rinkos mechanizmo elementą, į 

trumpalaikias ir ilgalaikias kainų kitimo tendencijas. 

Kainų kintamumas (angl. price volatility) – kainų kilimai ir smukimai per tam tikrą laikotarpį (FAO, 2011). 

Kuo didesnis kintamumas, tuo dramatiškesni kainos pokyčiai rinkoje, turintys įtakos rinkos dalyvių veiksmams. 

Mažas kintamumas – reiškia, kad kainos nejuda dramatiškai, o juda lėtai (Europos Komisija, 2009). Kainos 

kintamumas linkęs atsirasti rinkose, kur sąlygos susiformuoti pasiūlai ir paklausai yra stabilios, bei pasiūlos 

elastingumas paklausai gana didelis ir atvirkščiai. Kainos kintamumas aprašo kaip greitai ar plačiai kainos gali 

keistis. Rinkos, kur egzistuoja nestabilios pasiūlos ir paklausos sąlygos patiria kainų svyravimus (Riley, 2012).  

Ypač kainų kintamumą paskatino globalizacijos procesai. Pasak Held (2002), prekybos globalizacija – tai 

daugiau nei produktų ir paslaugų mainai tarp nacionalinių ūkių, nes ji reiškia globalių rinkų atsiradimą, kurių 

svarbiausias parametras yra kainos. Pvz., numatant kviečių supirkimo kainą Lietuvoje atsižvelgiama į Prancūzijos 

atitinkamos kainos kitimą, kadangi ši šalis yra vyraujanti ES kviečių rinkoje. Prancūzijoje auginamų kviečių kaina 

siejama su pasaulinėse rinkose prognozuojamomis kainomis (Kriščiukaitienė, 2010).  

Žemės ūkio produktų rinkoms yra būdingas kainų kintamumas, t.y., didesnis nei kitų prekių rinkose. Įprasta 

laikytis nuostatos, kad verslas žemės ūkyje veikia didesnės gamybos ir rinkos rizikos sąlygomis nei kitose 

ekonominėse veiklose (FAO, 2011). Iš žemės ūkio produktų rinkų galima išskirti grūdų rinką, kuri pasauliniu mastu 

svarbi daugeliui ūkio šakų dėl savo produktų universalumo, naudojant kituose ūkio sektoriuose. Grūdų rinkai 

būdingas didelis kainų kintamumas ypač dėl nenuspėjamų oro sąlygų, tačiau, vykstant globalizacijos procesams, 

atsiranda kitų priežasčių, dėl kurių mokslininkai vieningai nesutaria. Kainų kintamumas tampa problemiškas tada, 

kai yra didelis ir negali būti numatytas. Didelis produktų kainų kintamumas sukuria netikrumą, kuris padidina riziką 

ne vien tik žemės ūkyje, bet ir apdirbamojoje gamyboje, prekyboje bei vartojimo sferoje (FAO, 2011). Remiantis 

keliais pagrindiniais rinkos bruožais, galima paaiškinti, dėl ko grūdų rinka pasižymi kainų kintamumu (FAO, 2011): 

 Sezoniškumas. Produkcija svyruoja nuo vieno laikotarpio iki kito dėl natūralių gamtinių sąlygų 

(sausrų, ekstremalių oro sąlygų), kenkėjų, ligų, o tai sukelia staigius pasiūlos sumažėjimus. Neigiamas 

pasiūlos šokas sukelia kainų pasikeitimus rinkoje. 

 Paklausos ir pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu yra žemas. Siekiant sugrąžinti pasiūlos ir 

paklausos pusiausvyrą po neigiamo pasiūlos sukrėtimo, grūdų kainos turėtų keistis greičiau ir didėti, ypač, jei 

produktų atsargų kiekis yra žemo lygio.  

 Grūdų gamyba užima daug laiko, tad pasiūla negali greitai reaguoti į kainos pokyčius trumpuoju 

laikotarpiu, tačiau gali geriau atsakyti į juos, kai gamybos ciklas yra baigtas. Vėluojanti pasiūlos reakcija į 

kainos pokyčius gali sukelti ciklinius svyravimus,  o tai  didina grūdų kainų kintamumą rinkoje. 

 

Kainų kintamumas pasaulinėje grūdų rinkoje formuojasi veikiant įvairiems veiksniams, kurie dažnai būna 

susiję tarpusavyje. Dažnai taip atsitinka, kai bendri veiksniai tuo pačiu metu daro poveikį skirtingoms (ne tik žemės 

ūkio)  rinkoms. Taip atsitiko 2007 – 2008 m.,  kai daugelio žemės ūkio ir ne žemės ūkio produktų (energijos, metalų) 

kainos kilo vienu metu.   
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1 lentelė. Kainų kintamumo veiksnių grūdų rinkoje literatūros analizė (sudaryta autorės) 

Autorius (metai) Tyrimo rezultatai 

Gilbert (2010), FAO ir kt. (2011), OECD (2012) 
Stiprus ekonomikos augimas Kinijoje ir Indijoje,  gyventojų 

skaičiaus ir pajamų augimas besivystančiose šalyse. 

Von Braun (2011), FAO irk t. (2011) 
Mitybos įpročių pokyčiai. Daugiau pradėta vartoti mėsos ir 

pieno produktų, o tai didina grūdų kaip pašarų paklausą. 

Abbot ir kt. (2008), Mitchell (2008); Chakravorty ir kt. 

(2010), FAO ir kt. (2011) 
Didinant biodegalų gamybos mastus didėja grūdų paklausa. 

Abbot ir kt. (2008) Dideli valiutų kursų svyravimai. 

Alhalith (2010), FAO ir kt. (2011), Wright (2011) Dideli naftos kainų svyravimai. 

Robles ir kt. (2009), Gilbert (2010), Kazmi (2011), Shi ir 

Arora (2012) 
Spekuliacijos išvestinių finansinių priemonių rinkose. 

Headey (2011), Martin ir Anderson (2012), Christiaensen 

(2009) 
Prekybos apribojimai. 

Wright (2011), Serra ir Gil (2012),  Lukas Kornher, 

Matthias  Kalkuhl (2013), FAO ir kt. (2011), OECD (2012) 
Grūdų atsargų kiekis pasaulyje. 

FAO ir kt. (2011) Klimato sąlygos. 

 

Mokslinės literatūros analizė rodo, kad vieni mokslininkai, analizuodami grūdų kainų kintamumo veiksnius, 

pagrindinį dėmesį skiria paklausos veiksniams, tuo tarpu kiti – pasiūlos. Trečia grupė autorių išskiria kitus veiksnius. 

Toliau detaliau panagrinėsime išskirtas mokslininkų grupes. Pavyzdžiui, Cooper ir Lawrence (1975), Baffes (2007),  

Abbot ir kt. (2008), Mitchell (2008), Gilbert (2010) teigia, kad paklausos augimas, aukštos naftos kainos, didėjantys 

biodegalų gamybos mastai didina grūdų paklausą, dolerio nuvertėjimas ir ateities rinkos spekuliacijos yra vertinamos 

kaip galimos pagrindinės kainų kintamumo ir kilimo priežastys. 

Gilbert (2010), FAO ir kt. (2011), OECD (2012) nurodo, kad pagrindiniai veiksniai, kurie sukelia kainų 

kintamumą grūdų rinkoje yra ekonomikos augimas Kinijoje ir Indijoje, gyventojų skaičiaus ir pajamų didėjimas  

augančios ekonomikos šalyse. Tai pastebimai didins maisto paklausą ateinančiais dešimtmečiais. Remiantis 

Jungtinių Tautų prognoze, iki 2050 m. pasaulio gyventojų padaugės iki 9 mlrd., maisto poreikis padidės nuo 70 proc. 

iki 100 proc. (FAO, 2011), tuo pačiu padidėtų grūdų kaina, kadangi grūdai laikomi vieni iš pagrindinių pirminių 

maisto produktų.  

Von Braun (2011), FAO ir kt. (2011) išskiria mitybos įpročių pokyčius ir pastebi, kad daugiau pradėta vartoti 

mėsos ir pieno produktų, o tai didina grūdų paklausą, nes norint užauginti daugiau gyvulių, sunaudojama daugiau 

pašarų. Galima teigti, kad augančios gyventojų pajamos bei mitybos įpročių pokyčiai yra susiję. 

Christiaensen (2009) nurodo politikos sprendimų pasikeitimų svarbą. Headey (2011), Martin ir Anderson 

(2012) savo darbuose pabrėžia prekybos apribojimus, kurie turi įtakos kainų kintamumui grūdų rinkoje. Pažymėtini 

atvejai, kai prekybą apribotų didžiausios pasaulio grūdų eksportuotojos, taip būtų sumažinta grūdų pasiūla. 

Robles ir kt. (2009), Gilbert (2010), Shi ir Arora (2012) kaip svarbų veiksnį mini spekuliacinus sandorius 

išvestinių finansinių priemonių rinkose. Spekuliacija reiškia ateities spėjimą, gali sumažinti arba pakelti kainas –  

tada būtų sudarytas netikras grūdų rinkos vaizdas (t.y. sukuriant tolimesnį prekių pirkimą, šitaip stiprinant pradinį 

judėjimą). Rinkose, kur prekiaujama išvestiniais sandoriais, susiformavo dvi pagrindinės dalyvių kategorijos: 

komerciniai rinkos dalyviai, kurie yra pagrindiniai fizinių produktų pirkėjai ir pardavėjai bei finansiniai 

investuotojai, kurie perka ir  parduoda siekdami užsidirbti. Prekių ateities rinkos vertinamos kaip struktūra, kurioje 

rizika yra perkeliama nuo komercinių  nekomerciniams prekybininkams, t.y. spekuliantams, kurie neturi jokio fizinio 

ryšio prekių mainuose (Gilbert, 2010). Kazmi (2011) teigimu, pernelyg didelis spekuliavimas ir manipuliavimas 

grūdų kainomis yra pirminiai veiksniai, turintys įtakos kainų kintamumui. 
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Alhalith (2010), FAO ir kt. (2011), Wright (2011) pažymi ir naftos kainų svarbą. Grūdų produktų gamybos 

kaštai laipsniškai auga dėl augančių energijos išteklių kainų, kurios įskaičiuojamos į produktų kainas. Be to, 

biodegalų paklausos augimas didina žaliavos paklausą, taip pat didina pašarų ir maisto kainas – pastebi Abbot ir kt. 

(2008), Mitchell (2008), Chakravorty ir kt. (2010), FAO ir kt. (2011). Grūdinių kultūrų paklausa biodegalų gamybai 

sudaro konkurenciją dėl grūdų išteklių panaudojimo, t.y. maisto pramonėje ar biodegalų gamyboje. Taip pat, 

susidaro konkurencija dėl žemės panaudojimo, kadangi žemės poreikis didėja, tačiau jos sukurti daugiau neįmanoma, 

o biodegalų gamybai yra reikalingi papildomi žemės plotai (O¨zdemir, 2009 ir kt.). Z. Zang ir kt. (2010) ataskaitoje 

pažymi, kad 1983 m. atlikti tyrimai įvardijo biodegalus kaip svarbų veiksnį kainų kintamume, ypač bioetanolį, kuris 

per ateinančius dešimtečius gali labai stipriai pakelti žemės ūkio kilmės produktų kainas. Pvz., JAV energetinės 

nepriklausomybės ir vertybinių popierių įstatymas su atnaujintu kuro standartu biodegalams iki 2022 m. paskatino 

masines investicijas į JAV etanolio augalus. Todėl grūdų paklausa padidėjo, o jų  kainos patrigubėjo. Tai sukūrė 

stiprią teigiamą koreliaciją tarp naftos, grūdų ir maisto kainų ir tapo nesantaikos priežastimi tarp JAV vartotojų ir 

galvijų gamintojų bei sukėlė maisto krizes keliose besivystančiose šalyse (Martin, 2009). 

Kitas veiksnys, turintis didelį poveikį grūdų kainų kintamumui, dideli valiutų kursų svyravimai, kurį išskiria 

Abbot ir kt. (2008). Grūdų kainos pasaulinėje prekyboje dažniausiai yra išreiškiamos JAV doleriais, todėl dolerio 

kurso svyravimai kitų valiutų atžvilgiu turi įtakos pasaulinių grūdų kainų kintamumui. 

Klimato sąlygas savo ataskaitoje išskiria FAO ir kt. (2011), kadangi jos neatsiejamos nuo grūdų pasiūlos –  

pablogėjus oro sąlygoms, galima netekti dalies derliaus. Taigi, grūdų kainų kintamumui turi įtakos pasiūlos 

pasikeitimai, kurie susiję su pasėlių derliaus variacija dėl oro sąlygų.  

Pasaulinių grūdų atsargų kiekis taip pat lemia grūdų kainų kintamumą, teigia Wright (2011), Serra ir Gil 

(2012),  Lukas Kornher, Matthias  Kalkuhl (2013), FAO ir kt. (2011), OECD (2012). Kai atsargų yra mažai, 

sąlyginai maži gamybos ar vartojimo sukrėtimai gali turėti didelius kainos poveikius ir atvirkščiai. Be to, kai atsargų 

kiekio lygis tampa aukštas, jis toks išliks, kol vartojimas neįsisavins praeities gamybos pertekliaus. Dėl to atsargos 

vienos iš pagrindinių priežasčių kainų kintamume grūdų rinkoje, net, jei pasiūlos ir paklausos šokai laikui bėgant 

nepriklausomi (Gilbert, 2010). 

Vykstantys pasauliniai gamybos ir vartojimo sukrėtimai pereina į pasaulinių kainų kintamumą. Kokiu mastu 

gamybos ir vartojimo sukrėtimai pereina į kainų kintamumą, priklauso nuo pasiūlos ir paklausos elastingumo, kuris 

atspindi gamintojų ir vartotojų jautrumą į kainų pasikeitimus. Bendrai sutariama, kad šis elastingumas yra žemas 

trumpuoju laikotarpiu, ypač derlingais metais (Kemeny, 2012).  

 

 

 

1 pav.  Pagrindiniai kainų kitamumo veiksniai grūdų rinkoje (sudaryta autorės) 
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Kainų kintamumo veiksnius grūdų rinkoje būtų galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: pasiūlos ir 

paklausos (1 pav.). Paklausos veiksniams priskiriama grūdų vartojimas bei paskirstymas kam vartoti (t.y. pramonėje, 

maisto gamyboje, pašarų naudojimui), gyventojų skaičius, jų pajamos bei gyventojų mitybos pokyčiai. Pagrindiniai 

pasiūlos veiksniai, kurie lemia kainų kintamumą grūdų rinkoje, būtų atsargų kiekis bei gamyba, kurią įtakoja pasėlių 

plotai, žemės derlingumas, naudojamos technologijos ir oro sąlygos. Mokslinės literatūros analizė rodo, kad prie kitų 

veiksnių, turinčių įtakos kainų kintamumui grūdų rinkoje, dažnai įvardijami: politika,  dideli naftos kainų ir valiutų 

kursų svyravimai, spekuliacijos bei spekuliaciniai sandoriai. 

Kylančios maisto produktų kainos pasaulio rinkose kelia rimtą pavojų pažeidžiamiems žmonėms 

besivystančiose šalyse, tai gali sukelti maisto produktų kainų infliaciją vidaus rinkose, kuri, manoma, gali sumažinti 

aprūpinimą maistu, padidinti skurdą bei sukeltų tarptautinę maisto krizę (FAO, 2011). Pasaulinių grūdų kainų 

kintamumo poveikis aprūpinimui maistu gali būti labai skirtingas, tiek tarptautiniu mastu, tiek šalių viduje, 

priklausomai nuo pasaulinių maisto kainų perdavimo laipsnio vidaus rinkoms. 

 

Išvados 

 

1. Kainų kintamumas aiškinamas kaip kainų kilimas ir smukimas per tam tikrą laikotarpį. Jei kainos per trumpą 

laikotarpį greitai juda aukštyn arba žemyn, vertinama, kad turi didelį kintamumą, ir priešingai – jei kinta nežymiai 

turi mažą kintamumą. Kainų kintamumas tampa problemiškas tada, kai jis yra didelis ir negali būti numatytas. 

Didelis produktų kainų kintamumas sukuria netikrumą, kuris padidina riziką žemės ūkyje, apdirbamojoje gamyboje, 

prekyboje bei vartojimo sferoje. Grūdų rinka pasižymi dideliu kainų kintamumu del būdingo sezoniškumo, paklausos 

ir pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu yra žemas, grūdų gamyba užima daug laiko. 

2. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, išskirtos trys pagrindinės grupės veiksnių, stipriai veikiančių  kainų kintamumą 

pasaulinėje grūdų rinkoje: a) pasiūlos veiksniai (atsargų kiekis, gamybos apimtys, kurias įtakoja pasėlių plotai 

pasaulyje, žemės derlingumas, naudojamos technologijos, klimato sąlygos);  b) paklausos veiksniai (grūdų 

vartojimas pasaulyje, didėjanti biodegalų gamyba, gyventojų skaičius, jų pajamos, pasaulio gyventojų mitybos 

pokyčiai); c) kiti veiksniai (politika, dideli naftos kainų ir valiutų kursų svyravimai, spekuliacijos bei spekuliaciniai 

sandoriai). 
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Summary 

 

Price volatility determinants in the grain market 

 

Prices of grain and "volatility" have been in the spotlight since grain prices reached their peaks in late 2007 and early 

2008. Over time volatility refers to variations in economic variables. Variations in prices become problematic when they are large 

and cannot be anticipated. As a result it creates a level of uncertainty which increases risks for producers, traders, consumers and 

governments. Volatility of grain prices also affects food security in poor  nations where households spend a substantial portion of 

their income on food. As a result, identifying the main determinants of price volatility becomes the key issue to minimize the 

negative effects in the whole agri-food chain. 

The analyzed literature indicated determinants of the grain price volatility, which can be classified into two main groups 

that are supply and demand. Supply determinants are mostly affected by diversion of food crops into production of biofuels, 

extreme weather conditions and trade restrictions. Demand determinants are mostly affected by rapid economic growth, demand 

growth, population growth and dietary changes. Other aspects that also affect volatility of grain prices are depreciation of the US 

dollar, high oil prices and speculative influences. To conclude, the most important of the determinants are the real economic 

activity, biofuel production, oil prices and financial market indicators. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Valerija Vinciūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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Įvadas 

  

Europos Sąjungos (ES) žemės ūkis šiuo laikmečiu susiduria su dideliais iššūkiais. Jis siekia išlikti 

konkurencingas pasaulinėse rinkose ir tuo pat metu taikyti aukštus aplinkosauginius standartus. ES žemės ūkiui taip 

pat keliamas uždavinys aprūpinti maisto ir kitas pramones kokybiškomis žaliavomis. Šio uždavinio įgyvendinimą 

sunkina dažnėjančios nepalankios meteorologinės sąlygos (kylanti oro temperatūra, stiprūs vėjai, liūtys, potvyniai), 

vandens išteklių mažėjimas bei vis labiau ryškėjantis žemės išteklių ribotumas. Pastebima, kad kai kuriose ES šalyse 

drastiškai mažėja žemės ūkio paskirties žemės. 

Šiuo laikmečiu augalininkystės produktų rinkos yra itin dinamiškos. Šią rinkų savybę lemia ne tik minėtas 

jautrumas meteorologinėms sąlygoms, bet ir kitos aplinkybės. Augalininkystės produktų rinkų pokyčiai ilguoju 

laikotarpiu dažniausiai siejami su didėjančia žemės ūkio produktų paklausa maisto pramonėje, o taip pat kitose 

pramonėse, kurios sudaro bioekonomikos branduolį. Esminius pokyčius minėtose rinkose gali lemti ir naujų 

technologijų diegimas žemės ūkyje. Visgi pastarojo dešimtmečio pokyčius augalininkystės produktų rinkose 

linkstama sieti su didėjančia žemės ūkio produktų paklausa. Didėjant pasaulio gyventojų skaičiui, auga ir maisto 

produktų poreikis. Šį poreikį dar labiau sustiprina kylantis gyvenimo lygis ir dėl to besikeičiantys žmonių mitybos 

įpročiai. Greta to dažnai minimas ir žemės ūkio produktų (dažniausiai augalininkystės) poreikis alternatyviam 

naudojimui – bioenergijai, bioplastikams ir biopluoštams. Šiuos poreikius skatina darnaus vystymosi tikslai, kuriose 

ypatingas dėmesys skiriamas klimato kaitos problemai, greitai senkantiems ištekliams bei prastėjančiai 

atsinaujinančių išteklių kokybei. 

Tikėtina, kad minėtieji augalininkystės produktų rinkų pokyčiai itin reikšmingi naujosiose ES narėse, kurios 

per pastaruosius dešimt metų įsijungė į ES gretas. ES narės pasirašydamos Lisabonos sutartį siekia tapti 

demokratiškesnės, veiksmingesnės ir skaidresnės ir todėl gebančios spręsti visuotinius sunkius uždavinius, tokius 

kaip klimato kaita, saugumas ir darni plėtra. Atsižvelgiant į deklaruojamus ES tikslus ir poreikius bei esamą žemės 

ūkio situaciją naujosiose ES narėse galima tikėtis reikšmingų pokyčių augalininkystės produktų rinkose. Šiame 

straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į augalininkystės produktų rinkų pokyčius formuojančius veiksnius.  

Tyrimo objektas – augalininkystės produktų rinkų pokyčiai. 

Tyrimo tikslas – identifikuoti augalininkystės produktų rinkų pokyčius formuojančius veiksnius. 

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1. Atskleisti žemės ūkio produktų rinkų išskirtinumą. 

2. Identifikuoti augalininkystės produktų rinkų pokyčius formuojančius veiksnius. 

Tyrimui atlikti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: abstrakcijos, loginės analizės ir sintezės, 

apibendrinimo metodai. 

 

Rezultatai 

 

Analizuojant žemės ūkio produktų rinkas pabrėžiamas jų išskirtinumas. Maisto produktų rinkos visada buvo 

pripažįstamos kaip išskirtinės, nes maistas yra reikalingas visiems ir žemės ūkio produktų gamyba pasižymi 

sezoniškumu. Be to, norint gaminti žemės ūkio produkciją, ypač augalininkystės, pirmiausiai reikia turėti tam skirtos 

žemės. Pavyzdžiui, Malta ir Kipras yra nedidelės kalnuotos Viduržemio jūros salos, kurios stokoja dirbamos žemės, 

todėl gali tik labai ribotai apsirūpinti augalininkystės produktais. Dėl to šalių rinkose dominuoja importuoti žemės 

ūkio produktai. Atlikta mokslinės literatūros šaltinių (M.Banse ir kt. (2008), M.Ewing ir S.Msangi (2008), 
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G.Hochman ir kt. (2008a), T.W.Hertel (2010) ir kt.) analizė parodė, kad žemės ūkio produktų rinkų pokyčius 

sąlygojantys veiksniai pirmiausiai susiję su žemės ištekliais ir jų naudojimu. Todėl minėti mokslininkai, pabrėždami 

žemės ūkio produktų rinkų išskirtinumą, pirmiausiai akcentuoja žemės ūkio paskirties žemės paklausą ir pasiūlą (1 

pav.). 

Žemės ūkio paskirties žemės paklausą formuoja gyventojų skaičiaus augimas, pajamų augimas, paklausos 

elastingumas kainoms, pasaulinės žemės resursai ir naudojimas bei derlingumas. Jungtinių Tautų organizacija (toliau 

– JTO) prognozuoja, kad gyventojų augimo tempas turėtų mažėti, tačiau žemės paklausa išliks didelė. T.W.Hertel 

(2010) pastebi, kad žemės ūkio produktų gamybos apimtys priklauso ne tik nuo gyventojų skaičiaus, bet nuo 

vartojimo ir žemės naudojimo intensyvumo. Savo ruožtu, vartojimas glaudžiai susijęs su gyventojų gaunamomis 

pajamomis.  

Maisto ir pluošto vartojimas siejamas su pajamų augimu. Mokslininkų G.Buchanan, R.Herdt ir T.Tweeten 

(2010) atlikti tyrimai parodė, kad pasauliniu mastu pastaruosius 60 metų maisto ir pluošto vartojimas vienam 

gyventojui buvo gana stabilus, dėl to, kad vartojimas didėjo lygiagrečiai su pajamų augimu. Tačiau T.W.Hertel 

(2010) šį stabilumą vertina kritiški, nes neturtingose šalyse vartojimo tempai augo, tuo tarpu išsivysčiusiose šalyse 

vartojimo tempai lėtėjo, net ir skaičiuojant vienam gyventojui. Pastarasis reiškinys atspindi kokybiško ir sveiko 

maisto poreikį, o ne tik būtinybę patenkinti pagrindinius mitybos poreikius.  

Ekonominiu požiūriu ilguoju laikotarpiu žemės ūkio rinkos išsiskiria neelastinga pasiūla ir paklausa. Per 

trumpą laiką pagamintas žemės ūkio produktų kiekis ir jų paklausa reikšmingai nereaguoja į kainą. Tačiau, esant 

staigiam pasiūlos pokyčiui, kainos gali labai staigiai pasikeisti. Vis dėlto pasiūla labiau reaguoja į kainų augimą nei į 

kritimą. Šį požiūrį keičia tai, kad augalininkystės produkcija, kaip žaliava, yra naudojama biodegalų gamybai. 

Įvairiuose tyrimuose nustatyta, kad augalininkystės produkcijos naudojimas biodegalų gamybai padidino maisto 

kainas tarptautiniu mastu. Be to, M.Banse ir kt. (2008), M.Ewing ir S.Msangi (2008), G.Hochman ir kt. (2008a) ir 

kitų mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad maisto produktų kainos ir toliau turėtų didėti reaguojant į biodegalų 

vartojimo tikslus priimtus ES ir JAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Žemės ūkio produktų rinkų pokyčius formuojantys veiksniai (sudaryta autoriaus) 

Žemės ūkio produktų rinkos 

Tarptautinė prekyba 
Žemės ūkio paskirties žemės 

paklausą formuojantys veiksniai 

Gyventojų skaičiaus augimas 

Pajamų augimas 

Paklausos elastingumas kainoms 

Žemės ištekliai ir naudojimas 

Galimybės didinti derlingumą 

Žemės ūkio paskirties žemės 

pasiūlą formuojantys veiksniai 

Urbanizacija 

Biologinė įvairovė ir ekosistemos 

Drėkinimo ir vandens 

prieinamumas 
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M.Banse ir kt., (2008) pastebi, kad energetinių augalų plotų didėjimas gali sulėtinti ar pakeisti ilgalaikes 

žemės ūkio produktų kainų mažėjimo tendencijas. Tačiau M.Ewing, S.Msangi (2008) pastebi ir teigiamus pokyčius, 

nes galimybės generuoti pajamas ir plėsti žemės ūkio gamybą per biodegalų plėtojimą gali teikti socialines naudos. 

Tai gali pagerinti augalininkystės produktų gamintojų perkamąją galią ir sumažinti maisto ir energijos kainų šuolius. 

Išryškinant žemės išteklių ir jų naudojimo veiksnį verta pastebėti, kad biodegalų politika padidino paklausą 

energetiniams augalams ir skatina intensyvinti žemės naudojimą. M.Banse ir kt., (2008) pastebi, kad žemės paskirties 

keitimas ir natūralių žemės plotų mažėjimas tampa vis didesnė problema. 

Dabartinė politika skatinanti didinti biodegalų gamybą ir pirmosios kartos biodegalų prieinamumas, gali turėti 

didelį poveikį augalininkystės rinkoms, įskaitant pasaulines augalininkystės produktų kainas, gamybos bei prekybos 

srautus ir žemėnaudą. Ryšys tarp maisto ir energijos gamybos verčia konkuruoti ne tik dėl žemės, bet ir dėl kitų 

gamybos priemonių, pavyzdžiui, vandens (Banse ir kt., 2008, Ewing, Msangi, 2008).  

Konkurencija dėl žemės ūkio produktų alternatyvaus naudojimo ir maisto, gali būti sumažinta diegiant 

technologines naujoves (Hochman ir kt., 2008). Technologinėmis naujovėmis laikoma antros kartos biodegalų 

biotechnologijos. „Antrosios kartos“ biokurą galima gaminti iš bet kokios biomasės, įskaitant šiukšles ir dumblius 

(Biodegalai, ...). G.Hochman ir kt. (2008a) nurodo, kad antrosios kartos biodegalai yra iš celiuliozės biomasės 

išgautas etanolis, todėl biokuro gamybos ateitis negali priklausyti nuo krakmolingų javų tokių kaip kukurūzai ir kiti 

stambiagrūdžiai, kurie taip pat naudojami maistui. Antrosios kartos žaliavos yra mediena ir jos atliekos, žemės ūkio 

atliekos (šiaudai, kukurūzų kotai ir pan.) bei energetiniai augalai (rykštėtoji sora ir drambliažolė). Energetiniai 

augalai gali būti auginami prastose žemėse, kuriose nėra produktyvus tradicinių maistui naudojamų augalų 

auginimas. Pažangi biodegalams skirtų pasėlių technologija taip pat gali pagerinti šių augalų produktyvumą kuriant 

naujas žaliavas, kurios sumažintų žemės panaudojimo intensyvumą. Antros kartos žaliavų kiekiai yra dideli ir 

nesudaro konkurencijos maisto produktų gamybai. Be to, antros kartos biodegalų gamybai suvartojama visa žaliava, 

o ne tik atskiri jos komponentai. Dėl to antros kartos žaliavos naudojimas biodegalų gamybai yra inovacija, kuri gali 

sumažinti konkurenciją tarp maistinių javų ir energetinių augalų dėl žemės naudojimo, bei sumažinti žemės 

naudojimo intensyvumą (Hochman ir kt., 2008a). 

Žemės ūkio biotechnologijos vienareikšmiškai mažina biodegalų gamybos poveikį pasiūlai, nes jos suteikia 

galimybę efektyviau auginti maistinius augalus. Biotechnologijomis paveiktos kultūros mažiau pažeidžiamos 

kenkėjų, o genetiškai modifikuoti augalai (GMO) labiau atsparus sausroms arba kitoms klimato sąlygoms. 

Biotechnologijos taip pat gali sumažinti sukrėtimus augalininkystės rinkoje dėl kainų svyravimų, kurie daro poveikį 

ne tik maisto produktų rinkai, bet ir gali sukelti pakilimą ir nuosmukį biodegalų pramonėje. Kita vertus, padidėjusi 

maistinių kultūrų paklausa gali sąlygoti gamybos apimčių svyravimus ir sąlygoti maistinių kultūrų kainų kintamumą 

(Hochman ir kt., 2008a). Maistui ir pašarams leidžiamų GMO sąrašą sudaro ES. Leidžiamų GMO sąrašas ir konkreti 

jiems suteiktų leidimų aprėptis nurodyta ES genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų registre. ES leidimas 

būtinas ne tik dėl auginimo, bet ir dėl GMO tiekimo rinkai ir iš jų gautų produktų naudojimo maisto ir pašarų 

grandinėje. Šis leidimas suteikiamas įrodžius, kad GMO nekelia rizikos žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai, ir 

gavus iš Europos maisto saugos tarnybos išsamų įvertinimą. 

Svarbu ir tai, kad biotechnologijos turi įtakos žemės ūkio produktų derlingumui. Žemės ūkio produktų 

gamyba pasižymi neapibrėžtumu, todėl biotechnologijos gali sumažinti neapibrėžtumo sąlygas, pavyzdžiui 

švelninant atsitiktinių įvykių padarytą žalą, pavyzdžiui, kenkėjų antpuolio ar sausros (Hochman ir kt., 2008a). 

Analizuodamas klausimą, kaip gauti maksimalų derlingumą, T.W. Hertel (2010) pirmiausiai kelė klausimą kaip toli 

dabartiniai gamintojai yra nuo maksimalaus (potencialaus) pasiekiamo derlingumo turėdami dabartines 

technologijas.  

Daugelyje pasaulio šalių augalininkystei reikalingo dirvožemio maistinės medžiagos yra gamybą ribojantis 

veiksnys, todėl trąšos yra viena iš pagrindinių priemonių didinanti derlingumą. Be abejo tiek ekstensyvus, tiek 

intensyvus trąšų naudojimas turi padarinių aplinkai. Ekstensyvus azoto trąšų naudojimas turi ryškių padarinių 

regionų klimatui, taip pat pasaulio klimatui per šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Intensyviai naudojant, žemės 
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ūkio nuotekos bei azoto ir fosforo junginių perteklius tai pat prisideda prie šiltnamio efekto ir vandens eutrofikacijos 

(Hertel, 2010). 

ES narių geografiniai skirtumai, turimos žemės ūkio paskirties žemės plotai ir skirtingas gyventojų 

skaičiaus augimas sureikšmina maisto produktų prekybą. Tarptautinėje prekyboje dalyvauja apie 10 proc. žemės ūkio 

produkcijos, tačiau tarptautinė prekyba tampa vis svarbesnis tarpininkas tarp tų šalių, kurios gamina augalininkystės 

produktus ir tų, kurios negamina, nes turi nepakankamai žemės ūkio paskirties žemės. Kita vertus T.O.Randhir ir 

T.W.Hertel (2000) nurodo, kad klimato kaita taip pat gali padidinti tarptautinės prekybos svarbą tarp daugiu ir 

mažiau klimato kaitos paveiktų regionų. 

Aptarus pagrindines augalininkystės produktų paklausą formuojančius veiksnius, svarbu aptarti ir žemės 

ūkio paskirties žemės pasiūlą formuojančius veiksnius (1 pav.). Čia didžiausią susirūpinimą kelia žemės ūkio 

egzogeniniai veiksniai, apimantys žemės tinkamumą ūkininkauti, tokie kaip urbanizacija, poreikis išsaugoti 

biologinę įvairovę, taip pat klimato kaita, bei endogeniniai veiksniai, tokie kaip žemės stygius. T.W. Hertel (2010) 

pastebi, kad žemės ūkio paskirties žemė, taip pat galimybė naudotis vandens ištekliais drėkinimo tikslais, bus 

priversta konkuruoti su miškais dėl anglies sulaikymo, taip pat kitomis aplinkosaugos priemonėmis, už kurias gali 

būti siūlomos išmokos. 

Gyventojų skaičiau augimas skatina plėsti miestų teritorijas. JTO prognozuojamas gyventojų skaičiaus 

augimas nepadidins gyventojų skaičiaus kaimo vietovėse ir tai yra viena iš pagrindinių aplinkosauginių problemų 21 

amžiuje todėl, kad  miestai plečiasi į dirbamos žemės plotus (Hertel, 2010). Gyventojų skaičiaus augimas (žemės 

ūkio paskirties žemės paklausą formuojantis veiksnys) skatina urbanizaciją. Kita vertus urbanizacija mažina žemės 

ūkio paskirties žemės pasiūlą ir tai mažina augalininkystės produktų pasiūlą, dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 

 žemės ūkio paskirties žemės plotų mažėjimo; 

 klimato kaitos pokyčių įtakos derlingumui. 

Pastarąją problemą analizavo F.Ewert ir kt. (2005), kurie išryškino žemės ūkio produktyvumo pokyčių 

problemą. Anot autorių, žemės ūkio produktyvumas priklauso nuo biofizinių pokyčių, klimato sąlygų ir CO2 

koncentracijos, taip pat technologijų pokyčių bei pasėlių plotų ir struktūros (augalų rūšių) valdymo. Klimato kaitos 

problemų sprendimas skatina ieškoti klimato kaitą mažinančių priemonių, viena iš tokių – augalininkystės produktų 

panaudojimas biodegalų gamybai. Sumažintas mineralinių degalų naudojimas padėtų sumažinti CO2 koncentraciją 

ore, nes didėjant anglies bei naftos produktų vartojimui auga ir anglies dvideginio koncentracija ore. Tačiau 

biodegalų gamyba turi ir neigiamų pasekmių, todėl kelia daug mokslinių diskusijų. M.Banse ir kt. (2008) pastebi, 

kad augalininkystės produktų (ypač skirtų maistui) alternatyvus panaudojimas kelia diskusijas dėl dviejų aspektų. 

Pirma maistui skirtų augalininkystės produktų alternatyvus panaudojimas gali padidinti maisto kainas mažas pajamas 

gaunantiems gyventojams. Antra, kelia grėsmę biologinei įvairovei dėl padidėjusių žemės ūkiui naudojamų žemės 

plotų. 

Žemės ūkis taip pat turi poveikį klimato kaitai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamybos procese 

išskyrimo. Požiūrį, kad žemės ūkis ir miškininkystė taip pat prisideda prie klimato kaitos, sustiprino K.A.Baurmet, 

T.Herzog ir J.Pershing (2009) atlikti skaičiavimai. Mokslininkai apskaičiavo, kad 13,5 proc. pasaulio išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis tiesiogiai kyla iš žemės ūkio ir 18,2 proc.  iš žemės naudojimo kaitos, kurios 

didžioji dalis yra susijusi taip pat su žemės ūkiu. Tai lėmė pasiūlymų teikimą siekiant įtraukti šiuos sektorius į 

šiltnamio efekto mažinimo politiką.  

Vanduo yra labai svarbus žemės ūkio produktų gamyboje ir susijęs su derlingumu. Nors dauguma pasėlių 

žemės vandenį gauna iš lietaus, drėkinami plotai yra gerokai našesni ir sudaro apie 42 proc. visų pasaulio žemės 

plotų naudojamų augalininkystėje, iš kurių apie 47 proc. yra besivystančiose šalyse. Apskaičiuota, kad vien žemės 

ūkis iš rinkos pasaulyje pašalina apie 70 proc. gėlo vandens. Akivaizdu, kad vandens prieinamumas drėkinimui 

negali būti tiesiog savaime suprantamas dalykas, nes žemės, kurios negali būti drėkinamos nėra naudojamos 

augalininkystės produktų gamyboje (Hertel, 2010). Galima pastebėti, kad vanduo žemės ūkio plotų drėkinimui 

ateityje taps daug brangesnis. Be abejonės, tai paskatins daug efektyviau jį naudoti, tačiau taip pat padidins gamybos 

sąnaudas ir turės įtakos augalininkystės produktų kainoms. 
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Apibendrinant galima teigti, kad augalininkystės produktų rinkų pokyčius formuojantys veiksniai susiję su 

žeme dėl gyventojų skaičiaus augimo, bioenergijos plėtros, klimato kaitos ir visa tai glaudžiai susiję. 

Išvados 

 

1. Žemės ūkio produktų rinkos pasižymi išskirtinumu dėl neelastingos pasiūlos ir paklausos. Žemės ūkio produktų 

rinkų pokyčius formuojantys veiksniai pirmiausiai susiję su žemės ištekliais ir jų naudojimu. Pabrėžiant žemės ūkio 

produktų rinkų išskirtinumą, pirmiausiai akcentuojama žemės ūkio paskirties žemės paklausa ir pasiūla.  

2. Žemės ūkio paskirties žemės paklausą formuoja gyventojų skaičiaus augimas, pajamų augimas, paklausos 

elastingumas kainoms, žemės resursai ir naudojimas bei derlingumas. 

3. Žemės ūkio paskirties žemės pasiūlą formuoja egzogeniniai ir endogeniniai veiksniai. Egzogeniniai veiksniai 

apima žemės tinkamumą ūkininkauti, t.y. urbanizacija, poreikis išsaugoti biologinę įvairovę ir klimato kaita. 

Pagrindiniu endogeniniu veiksniu laikomas žemės ūkio paskirties žemės stygius. 

4. Šalių geografiniai skirtumai dėl žemės ūkio paskirties žemės plotų ir gyventojų skaičiaus augimo sureikšmina 

maisto produktų prekybą. Nors tarptautinėje prekyboje dalyvauja apie 10 proc. žemės ūkio produkcijos, bet 

tarptautinė prekyba tampa vis svarbesnis tarpininkas tarp tų šalių, kurios gamina augalininkystės produktus ir tų, 

kurios negamina, nes turi nepakankamai žemės ūkio paskirties žemės. 
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Summary 

 

The factors of crop market changes  

 

Growing world population has influence on increasing food demand. Food demand depends not only on population 

growth, but also on living standards and changing consumer eating habits. Demand for agricultural products increases not only 

with food dependence, but also with potential of alternative usage. These have led researchers to solve problems of sustainable 

development and climate change. 

Having examined the scientific literature it has been found that crop products markets influencing factors related to land 

due to population growth, the development of bio-energy, climate change, and biodiversity conservation. Population growth, 
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income growth, the price elasticity of demand, resources and land use, productivity, and spatial planning have influence on 

agricultural land demand. The exogenous and endogenous factors have influence on agricultural land supply. Exogenous factors 

include the suitability of the land for farming, urbanization, the need for the conservation of biological diversity and climate 

change. The main endogenous factor is considered as agricultural land scarcity. 

 

Mokslinio darbo vadovas: lekt. dr. Bernardas Kniūkšta (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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MOKESČIŲ NAŠTA IR JOS VEIKSNIAI: EKONOMINIS POŽIŪRIS  

 

Viktorija Radavičiūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Mokesčiai yra neatskiriama bet kurios valstybės ekonomikos funkcionavimo, o kartu ir visuomenės gerovės dalis. 

Mokesčiai kartu su valstybės vartojimu (išlaidomis) yra fiskalinės politikos įrankiai, kuriais siekiama stabilaus BVP 

augimo. Jie atlieka ne tik fiskalinę, bet ir ekonominę funkciją. Mokesčiai tiesiogiai veikia ne tik  pajamų 

perskirstymą, finansinę ūkio subjektų padėtį, bet ir stiprina ar silpnina kapitalo kaupimą, gyventojų mokumą, gali 

padėti kovoti su infliacija ir nedarbu. Paprastai mokesčiai asocijuojasi su praradimu, todėl mokslininkai, norėdami 

įvertinti jų dydį nagrinėja mokesčių naštą.  

Mokesčių našta moksliniuose tyrimuose įvardinama kaip svarbus veiksnys įtakojantis gyventojų pajamų 

pasiskirstymą,  žmonių ekonominį aktyvumą, ekonomikos stabilumą, tiesiogines užsienio investicijas, o tuo pačiu ir 

ekonomikos augimą. Dėl šios priežasties svarbu identifikuoti kokie veiksniai yra reikšmingiausi mokesčių naštai. 

Mokesčių naštą analizavo nemažai užsienio (Stiglitz, 2000; Fullertou, Metcall 2002; Baer, Gavao, 2008; 

Szarowska, 2009 ir kt.)  ir Lietuvos (Meškauskienė, Tvaronavičienė, 2003; Navikas, 2003; Kuodis, 2004; Gylys, 

2007; Krumplytė, 2009 ir kt.) autorių. Šiuose tyrimuose pagrindinis dėmesys skiriamas mokesčių naštos efektams 

šalies ekonomikai vertinti. 

Tyrimo tikslas– išanalizavus mokesčių naštos svarbą ekonomikoje, identifikuoti mokesčių naštą lemiančius 

veiksnius. 

Tyrimo uždaviniai: 

 išnagrinėti mokesčių naštos reikšmę šalies ekonomikai; 

  nustatyti mokesčių naštą lemiančius veiksnius. 

Tyrimo objektas – mokesčių našta. 

Tyrimo metodai: abstrahavimo, mokslinės literatūros analizės ir sintezės, palyginimo, loginės ir sisteminės 

analizės bei apibendrinimo metodai. 

 

Rezultatai 

 

Mokesčių našta mokslinėje ekonominėje literatūroje yra apibrėžiama kaip rodiklis, skirtas nustatyti mokamų 

mokesčių dydį ir kitas su mokesčių mokėjimu susijusias išlaidas. Mokesčių žinyne šis terminas yra apibūdinamas 

kaip visų šalies mokesčių mokėtojų sumokėtų mokesčių suma, kurią šalies mokesčių mokėtojai sumoka valstybei, 

kad ji galėtų vykdyti savo funkcijas (Žvirblis, 1998). Kai kurie autoriai mokesčių naštą sutapatina su mokestinių 

įplaukų ir bendrojo vidaus produkto santykiu. Jis parodo, kokia bendrojo vidaus produkto dalis perskirstoma 

mokesčiais. Šis dydis gali būti lyginamas laiko skalėje vienos šalies mokesčių mastu ir tarp skirtingų šalių 

(Meškauskaitė, Tvarionavičienė, 2003). 

  Užsienio šalių mokslininkai, apibrėždami mokesčių naštą, dažnai naudoja sąvokas „tax quota“ (Kaštan, 

Machova, 2010) ir „tax incidence“ (Stiglitz, 2000). Tikroji mokesčių našta dėl perkėlimo galimybės tenka, ne fiziškai 

sumokėjusiam mokestį asmeniui (pavyzdžiui, gamintojui), o  apmokestinant darbo užmokestį arba padidinant kainas, 

perkeliama darbo jėgai arba vartotojams. Pastaroji mokesčių naštos sąvoka, kaip pažymi autorius, charakterizuoja 

ekonominės pusiausvyros svyravimus po mokesčių sistemos pokyčių. Mokesčių naštos rodiklis yra vienas 

svarbiausių veiksnių lemiančių verslo aplinkos patrauklumą,  šalies ekonomikos augimą, tiesioginių užsienio 

investicijų pritraukimą.  

Mokslinės literatūros analizė, mokesčių naštos svarbos šalies ekonomikai klausimu leidžia teigti, kad įvairūs 

mokslininkai ir rinkos ekspertai ją vertina labai skirtingai (žr. 1 lentelę). Glaustai aptarsime pagrindines mokslinių 
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tyrimų apie mokesčių naštos svarbą tezes. Agostini, Tulayasathien (2003) nuomone, mokesčių našta nulemia tam 

tikros teritorijos patrauklumą investicijoms. Tačiau, Gravelle, Marple (2014) kritikuoja tokį požiūrį. Jie aiškina, kad 

mokesčių mažinimas perkeliant mokesčių naštą nuo mobilių mokesčių šaltinių nemobiliems, įtakoja bendrųjų 

mokestinių pajamų apimtį. Krupmlytė (2009) mokesčių naštą nagrinėjo kaip vieną pagrindinių veiksnių 

determinuojančių šalies šešėlinę ekonomiką. Tuo tarpu Baer, Galvao (2008) teigia, kad yra ryšys tarp mokesčių 

naštos ir  pajamų paskirstymo. Mokslininkai akcentuoja, kad esant didelei mokesčių naštai pajamos yra 

sukoncentruojamos nedidelėse žmonių grupėse. To pasekmė - didėjanti turtinė nelygybė tarp gyventojų. Visa ši 

mokesčių naštos įtaka yra reikšminga šalies ekonomikos vystymuisi, kurio pagrindinis matas yra BVP (Pukelienė, 

Šinkūnienė, 2009). 

 

1 lentelė. Mokesčių naštos svarbos šalies ekonomikai literatūros analizė (sudaryta autorės)  

 

Autorius (metai) Tyrimo rezultatai 

Navikas (2003) 
Mokesčių našta yra viena iš valstybės vykdomų funkcijų bei 

visuomenei tenkančių valstybės išlaikymo naštų. 

Agostini, Tulayasthien (2003), 

Gravelle, Marples (2014) 
Naštos dydis įtakoja užsienio kapitalo investicijas į šalį. 

Schneider, Klinglmair (2004), 

Rosser (2006), Krumplytė (2009)  

Mokesčių naštai, viršijus optimalią ribą,šešėlinė ekonomika didėja ir, 

tuo pačiu, mažėja į šalies biudžetą surenkamos mokestinės pajamos. 

Houlder (2005), Gylys (2007), 

Szarowska (2009)  

Mokesčių naštos lygis yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių 

verslo aplinkos patrauklumą. 

Jakštonytė (2008) 
Naštos dydis labai svarbus, nes didėjant verslo subjektų mokesčių 

naštai, netiesiogiai yra didinama ir namų ūkių mokesčių našta. 

Baer, Gavao (2008) Mokesčių naštai peržengus optimalią ribą, didėja turtinė nelygybė. 

Pukelienė, Šinkūnienė (2009) Mokesčių naštos dydis destimuluoja BVP augimą.  

 

Išanalizavus skirtingų autorių požiūrius į mokesčių naštos svarbą, galima konstatuoti, kad  mokesčių našta turi 

įtakos verslo aplinkos patrauklumui, pritraukiant užsienio kapitalo investicijas, taip pat yra reikšminga ekonomikos 

augimui, šalies gyventojų pajamų pasiskirstymui, o tuo pačiu ir žmonių gerovei.  

Būtina akcentuoti, kad faktinė mokesčio našta gali žymiai skirtis nuo pageidautinos. Dauguma ekonomistų 

mano, jog didžioji dalis mokesčių naštos yra perkelta atgal (Dubauskas, 2010). Pavyzdžiui, darbdavių mokamas 

socialinio draudimo mokestis, kurį oficialiai turi pervesti darbdavys, tačiau iš tikro yra nuskaičiuojamas nuo 

darbuotojų darbo užmokesčio. Anot, Pagriskienės (2008), mokesčio naštos „nešėjas“ formaliai ir juridiškai nėra 

atsakingas už mokesčio mokėjimą, tačiau dėl įstatymo numatytos mokesčio perkėlimo sistemos, jis yra tikrasis 

mokesčio mokėtojas. Korporacijos neneša mokesčių naštos - ją neša žmonės: akcininkai, darbuotojai, vartotojai. 

Toliau nagrinėjant mokesčių naštą, būtina atkreipti dėmesį, kad mokesčių našta yra trijų tipų: tiesioginė, 

netiesioginė ir paslėptoji. Dubauskas (2010), Pladis (2008), nurodo, kad tiesioginė mokesčių našta yra išmatuojama 

ta pinigų suma, kurią mokesčių mokėtojas sumoka į biudžetą. Tiesioginė mokesčių našta gali būti išmatuojama ir 

absoliučia suma, ir santykiu. Netiesioginė mokesčių našta – mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir administravimo 

kaštai (Vainienė, 2003). Juos galima apibūdinti kaip laiko ir pinigų sąnaudas, kurias mokesčių mokėtojas ir mokesčių 

administratorius patiria skaičiuodamas, mokėdamas ir administruodamas mokesčius. Trečioji mokesčių naštos 

atmaina – paslėptoji mokesčių našta, kuri negali būti išmatuojama. Ji pasireiškia tiek nustatant mokestį, tiek 

išleidžiant mokesčio pagalba surinktas lėšas. 

Mokesčių naštos analizėje labai svarbus etapas yra mokesčių naštos veiksniai. Gylys (2007) siūlo analizuoti 

kiek galima daugiau mokesčių naštą nulemiančių veiksnių. Jo nuomone, norint kokybiškesnių viešojo sektoriaus 

teikiamų gėrybių, tenka skirti didesnes pinigines lėšas, t. y. prisiimti didesnę mokesčių naštą. Tačiau gali būti ir kitas 
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atvejis, kai privatizuojant sveikatos apsaugą, švietimo, aukštojo mokslo ir kitas sistemas, mokesčių krūvį visuomenei 

būtų galima sumažinti.  

Mokslinės literatūros analizė rodo, kad mokesčių naštą lemia daug veiksnių. Pagal šių veiksnių veikimo 

ekonomikoje lygmenis, juos galima suskirstyti į mikroekonominius ir makroekonominius. Bendrai šalies mokestinei 

naštai didžiausią įtaką turi makroekonominiai veiksniai, kuriems šiame straipsnyje bus skiriamas didžiausias 

dėmesys. Mokesčių našta skaičiuojama įvairiais lygmenimis, todėl norint apskaičiuoti konkretaus sektoriaus ar 

įmonės mokesčių naštą yra būtina atsižvelgti į mikroekonomonius veiksnius. Kaip teigia Naraškevičiūtė, Lakštutienė 

(2007),  jie priklauso nuo įmonės dydžio ir nuo pačio sektoriaus padėties. Logiškai, didesnės įmonės uždirba 

didesnes pajamas, o  nuo to taip pat priklauso, ar jos galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis, ir kiek mokesčių 

reikės sumokėti. Suteikdama verslininkams mokesčių lengvatas, valstybė laiduoja kapitalo judėjimą į silpnai 

išvystytas, bet perspektyvias sritis, skatina įmonių ir jų produkcijos konkurencingumą vidaus bei pasaulinėje rinkoje.  

Taip pat mokesčių naštai svarbus yra įmonės mokamas darbo užmokestis darbuotojams, kadangi nuo jo priklauso kai 

kurių mokesčių (gyventojų pajamų, valstybinio socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir kt.) privalomų 

mokėti į valstybės ir specialiuosius fondus dydis.  

Nagrinėjant užsienio autorių mokesčių naštos studijas pastebima, kad jie daugiausiai koncentruojasi ties 

makroekonominių veiksnių tyrinėjimu. Mokesčių naštą lemiantys makroekonominiai veiksniai pateikti 1 paveiksle. 

Svarbiausias mokesčių naštos veiksnys yra ekonomikos konkurencingumas. Anot Cox, Rider ir Sen (2012), kai 

ekonomika yra konkurencinė, mokesčių našta priklauso nuo paklausos ir pasiūlos kreivių pobūdžio. 
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 Ekonomikos konkurencingumas 
  ● Konkurencinga ekonomika   

    ● Nekonkurencinga ekonomika   

              
Ekonomikos elastingumas 

  ● Ilguoju laikotarpiu   

    ● Trumpuoju laikotarpiu   

              
Ekonomikos atvirumas 

  ● Uždara ekonomika   

    ● Atvira ekonomika   

              
Vyriausybės fiskalinė politika 

  ● Diskretinė fiskalinė politika   

    ● Nediskretinė fiskalinė politika   

              

Apmokestinimo sistema 

  ● Mokesčių tarifai   

    ● Apmokestinimo bazės   

    ● Mokesčių struktūra   

    ● Apmokestinimo taisyklių pateikimas   

      ● Mokesčių surinkimo kontrolė   

                
 

1 pav. Mokesčių naštą lemiantys makroekonominiai veiksniai (sudaryta autorės) 

 

Tai paaiškina mokesčių efekto nacionalinei gerovei grafikas, kuris pateiktas 2 paveiksle. Kai mokesčio nėra, 

kaina yra P, o kiekis Q, rinkos pusiausvyra yra E0 taške. Mokestį gamintojai vertina kaip gamybos kaštus, todėl 

įvedus mokestį produkto pasiūla sumažėja ir jos kreivė pasislenka į kairę (S+ mokestis). 
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2 pav. Mokesčių efektas nacionalinei gerovei (Stiglitz, 2000) 

 

Taigi tokiu atveju sumažėja gaminamas kiekis iki Q1, o kaina padidėja. Tačiau nebūtinai mokestis padidina 

kainą mokestiniu dydžiu (Stiglitz, 2000). Tai priklauso nuo paklausos elastingumo. Kai pirkėjas neturi iš ko rinktis, 

gamintojas (pardavėjas) perkelia didesnę naštą pirkėjui. Kaip pastebi Cox, Rider, Sen (2012), tai yra būdinga pirmojo 

būtinumo prekėms (maistas, šildymo, transporto paslaugos). Prabangos prekių paklausa yra elastinga todėl didesnė 

mokesčių našta pasiskirsto gamintojams. Apibendrinus daroma išvada, kad kuo paklausos kreivė statesnė ar pasiūlos 

kreivė nuožulnesnė, tuo daugiau mokesčio neš vartotojai; kuo nuožulnesnė paklausos kreivė, ar statesnė pasiūlos 

kreivė, tuo daugiau mokesčio neš gamintojai. 

Mokesčio poveikis priklauso nuo rinkos pobūdžio. Tačiau, kaip teigia Kuodis (2004), jei rinka yra mažiau nei 

visiškai konkurencinė (šaka susideda iš monopolijos ar įmonės sudaro kartelį), mokesčio poveikis gali gerokai 

skirtis. Mokestis gali būti laikomas gamybos kaštų padidėjimu, kuris pastumia aukštyn ribinių kaštų kreivę. Tai 

sumažins gamybą ir padidins kainą. Esant oligopolinei rinkai ekonomistai teigia, kad kai mokesčiai pasikeičia, 

oligopolinės įmonės greičiausiai nepadidins kainų vartotojams. Kiekvienas oligopolistas gali manyti, kad jei jis 

padidins jo kainą, kitos įmonės užims jo rinkos dalį. Jei kiekvienas oligopolistas tikisi, kad po mokesčio uždėjimo jo 

konkurentai taip pat padidins savo kainas, tokiu atveju visi padidins kainas ir taip perkels mokesčio naštą 

vartotojams. 

Mokesčių našta taip pat skiriasi ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Stiglitz (2000), Fullertou, Metcall (2002) 

moksliniuoste tyrimuose įrodė, jog trumpuoju laikotarpiu daug dalykų yra pastovūs, tačiau jie gali keistis ilguoju 

laikotarpiu. Pavyzdžiui, nors kapitalas, naudojamas vienoje veikloje, negali lengvai būti perkeltas į kitą, ilguoju 

laikotarpiu naujos investicijos gali būti perkeltos į kitas veiklas. Jei yra apmokestinamos santaupos, trumpojo 

laikotarpio poveikis gali būti minimalus. Tačiau ilguoju laikotarpiu mokestis gali neskatinti taupyti, ir tai gali 

sumažinti kapitalo kiekį. Kapitalo kiekio sumažėjimas sumažins darbo paklausą (ir našumą), kas turės įtakos darbo 

užmokesčio sumažėjimui. Pasekmėje mokesčio santaupoms (ar kapitalui) našta ilguoju laikotarpiu gali būti nešama 

darbuotojų, netgi jei trumpojo laikotarpio naštos jie nepatiria. Trumpas laikotarpis gali skirtis nuo ilgojo laikotarpio 

taip pat ir dėl koregavimosi dinamikos. Pavyzdžiui, netgi pakankamai konkurencinėse rinkose, įmonės dažnai kainas 

nustato iš pradžių naudodamos tam tikras paprastas taisykles, pvz. antkainis virš kintamųjų kaštų. Ilgojo laikotarpio 

pusiausvyra šiose veiklose pakoreguoja antkainio dydį į konkurencinį lygį. Trumpu laikotarpiu rinka gali nebūti 

pusiausvyroje. Apibendrinus galima teigti, kad paklausos ir pasiūlos kreivės labiau elastingos ilguoju laikotarpiu, nei 

trumpuoju laikotarpiu. 

Kitas mokesčių naštą determinuojantis veiksnys yra ekonomikos atvirumas. Kuodis (2004) pabrėžia, kad jei 

nedidelė, atvira šalis apmokestintų  kapitalą nauju mokesčiu, priešmokestinė grąžos norma turėtų koreguotis pilnai, 

kad atsverti mokestį (arba investuotojai perkeltų jų lėšas iš šios šalies ir investuotų kitur). Taigi, mokestis būtų 

nešamas kapitalo ir darbo. Tačiau, ekonomistė Felix (2007), atlikusi mokesčių naštos atviroje ekonomikoje tyrimą, 

pateikė išvadą, kad šiuo metu globalėjant rinkai, nykstant prekybos apribojimams, kapitalui tampant mobiliu, 

investuotojams ieškant mokesčių „rojaus“ valstybių, visa mokesčių našta yra perkeliama darbui. 
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Kaip teigia Stiglitz (2000), Fullertou, Metcall (2002), svarbus naštos veiksnių analizės aspektas, į kurį reikia 

atsižvelgti yra vyriausybės vykdoma fiskalinė politika. Jei vyriausybė padidina tam tikrą mokesčio tarifą, ji turi arba 

sumažinti kitą tarifą, sumažinti skolinimąsi ar padidinti išlaidas. Tam pritaria Kuodis (2004), kurio teigimu skirtingi 

politikos deriniai turės skirtingas pasėkmes.  

Kitas mokslininkų įvardinamas mokesčių naštos veiksnys yra apmokestinimo sistema, kuri apima mokesčių 

tarifus, apmokestinimo bazes, mokesčių struktūrą, apskaičiavimo taisyklių pateikimą (apmokestinimo paprastumas, 

aiškumas, suprantamumas). Taip pat mokestinėje naštoje atsispindi mokesčių surinkimo kontrolės efektyvumas 

(administravimo kaštai) ir pan.  Meškauskienė, Tvarionavičienė (2003) pažymi, kad mokesčių tarifai, skirtingos jų 

bazės priklauso nuo esamos šalies mokesčių politikos, atsižvelgiant į apmokestinimo principus. 

Apibendrinant galima teigti, kad mokesčių našta gali teigiamai arba neigiamai veikti ekonomikos vystymąsi, 

šešėlinės ekonomikos lygį, kapitalo kaupimą, o tuo pačiu, ir ūkio subjektų finansinę padėtį, ir šalies gyventojų 

mokumą. Ją lemia tiek mikroekonominiai, tiek makroekonominiai veiksniai, tačiau mokslinėje literatūroje, 

daugiausiai dėmesio skiriama makroekonominių veiksnių tyrinėjimui.  Šie veiksniai daugiausiai priklauso nuo rinkos 

pobūdžio, dydžio ir globalumo, bei rinkoje veikančios mokesčių sistemos.  

 

Išvados 

 

1. Mokesčių našta paprastai yra suprantama, kaip visų šalies mokesčių mokėtojų sumokėtų mokesčių suma, kurią 

šalies mokesčių mokėtojai sumoka valstybei, kad ji galėtų vykdyti savo funkcijas. Mokesčių našta turi didelę reikšmę 

verslo aplinkos patrauklumui, pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas, taip pat yra svarbi ekonomikos augimui, 

šalies gyventojų pajamų pasiskirstymui, o tuo pačiu ir žmonių gerovei.  

2. Veiksnius, kurie turi įtakos mokesčių naštos rodikliu, galima skirstyti į makroekonominius ir mikroekonominius. 

Mokesčių naštos tyrimuose pagrindiniais makroekonomiais veiksniais išskiriami ekonomikos konkurencingumas, 

elastingumas, ekonomikos atvirumas, apmokestinimo sistema ir vyriausybės fiskalinė politika. Mikroekonominiai 

veiksniai ir jų poveikis priklauso nuo įmonės dydžio, uždirbamų pajamų ir nuo pačio sektoriaus padėties rinkoje. 
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Summary 

 

Tax Burden and Its Factors: Economic Approach 

 

Scientific literature describes the tax burden as the amount of taxes paid by the country‘s taxpayers to the state so that it 

could execute its functions. The tax burden is of great significance to the creation attractive of business environments, the 

attraction of foreign capital investments as well as to economic growth, the distribution of income from the country‘s residents 

and at the same time to human welfare.  

The index of the tax burden can be affected by macroeconomic and microeconomic factors. The key macroeconomic 

factors include economic competitiveness, elasticity, economic openness, taxation system and government fiscal policy. 

Microeconomic factors and their influence depend on the company‘s size, earned income and sector‘s market position. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Valerija Vinciūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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BIODEGALŲ GAMYBOS PLĖTROS EFEKTAI: TEORINIS POŽIŪRIS 
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Įvadas 

Visos pasaulio valstybės yra vienaip ar kitaip priklausomos nuo naftos, nes iš šios žaliavos yra gaminami 

transporto degalai. Tai yra svarbus šalies ūkio elementas, nes be degalų neveiktų transportas, nekeliautų dideli 

kroviniai, sumažėtų žmonių judėjimo laisvė bei tarptautinė prekyba. Todėl kaip alternatyvą naftai bei iškastiniams 

ištekliams nutarta naudoti tokius išteklius, kurie atsinaujina. 

Viena iš tokių alternatyvų yra biodegalai, kurie dažniausiai yra gaminami iš žemės ūkio kilmės žaliavų 

(rapsų, kukurūzų, kviečių, palmių aliejaus, cukranendrių). Biodegalai yra vertinami prieštaringai tiek ekonominiu, 

tiek socialiniu, tiek aplinkos aspektu. 

Daugelyje valstybių, kurios gamina ir vartoja biodegalus, ši gamyba negalėtų egzistuoti be valstybės 

įsikišimo per subsidijas ir kitas politikos priemones, nepaisant to biodegalų gamybos mastas pasaulyje auga. 

Biodegalų gamyba vertinama prieštaringai ir dėl darnumo, nors ankstyvojoje literatūroje apie biodegalus ir darnumą 

rašoma, kad tai vienas iš geriausių darnumo pavyzdžių, kadangi biodegalai mažiau teršia aplinką nei tradiciniai, bei 

yra gaminami iš atsinaujinančių išteklių. Tačiau naujausi moksliniai straipsniai biodegalų gamybos plėtrą nebesieja 

su darnumu. Dėl to remiantis moksline literatūra siekiama nustatyti kaip biodegalų gamybos plėtra pasireiškia per 

socialinius, ekonominius ir aplinkos efektus. 

Tyrimo tikslas – išskirti biodegalų gamybos plėtros efektus vertinant socialiniu, ekonominiu ir aplinkos 

aspektu. 

Tyrimo uždavinys :  

1. Identifikuoti biodegalų gamybos plėtros ekonominius, socialinius ir aplinkos efektus 

Tyrimo objektas – biodegalų gamybos plėtros efektai 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, 

grafinio vaizdavimo būdas. 

 

Rezultatai 

 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (2011), biodegalus apibrėžia kaip – iš 

biomasės pagamintus skystuosius arba dujinius transporto degalus t.y. biodujos, biodyzelinas, ir bioetanolis. Anot A. 

Galinio (2009), labiausiai paplitę biodegalai yra pirmosios kartos, kurie išgaunami fermentuojant krakmolą (iš 

kviečių, miežių, kukurūzų, bulvių) arba cukrų (iš cukranendrių, cukrinių runkelių) tokiu būdu išgaunant bioetanolį. 

Biodyzelinui išgauti naudojami aliejiniai augalai tokie kaip: rapsai, sojos pupelės, saulėgrąžos, palmės, kokosai. 

Taigi gaminant biodegalų gamyboje daugiausia vartojama maistinės arba pašarinės kilmė  

T. Koizumi (2013) teigia, kad viena iš svarbiausių problemų dėl biodegalų gamybos plėtros yra ta, kad 

padidinus biodegalų gamybą susidaro konkurencija, kuri gali būti išskiriama į tiesioginę per maistinių augalų 

sunaudojimą biodegalų gamybai ir į netiesioginę  pvz. per trąšų žemės panaudojimą biodegalų gamybos plėtrai.  Šios 

konkurencijos pasekoje turėtų susidaryti prielaidos augti maistinių ir pašarinių kultūrų kainoms. Pasak P. Koen ir kt. 

(2011), lyginant tiesioginį ir netiesioginį poveikį žemės struktūrai, tiesioginis poveikis yra daug didesnis. 

Netiesioginis poveikis žemei yra daromas intensyvinant žemės ūkio gamybą t.y. stengiamasi iš ploto vieneto išgauti 

kuo didesnį derlių, taipogi kaip netiesioginį poveikį žemės ūkio žemei P. Koen ir kt. (2011), išskyrė neproduktyvios 

žemės atstatymą ir pokyčius vartojime. Tačiau autoriai savo darbe neatskleidžia kaip per biodegalų gamybos plėtrą 

šie netiesioginiai poveikiai galėtų pasireikšti.    
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A. Ajonavic (2011) teigia, kad jos manymu auganti biodegalų žaliavos paklausa neturi reikšmingos įtakos 

maisto kainoms, tačiau susidarius sąlygoms, kai maistinių kultūrų derliai būna maži, didesnis biodegalų gamybos 

plėtros poveikis maisto kainoms yra įmanomas. S. Pfunderer ir kt. nuomone (2008), kukurūzai (kurie naudojami 

etanolio gamybai) yra vienas iš pagrindinių maisto ir pašaro pasiūlos šaltinių, kurių paklausa yra neelastinga, o tai 

patvirtina ir Y. Bai ir kt. (2012), pateikdami pavyzdį kaip padidėjusi kukurūzų paklausa biodegalų gamybai didina 

pašarų ir maisto kainą, tačiau jų suvartojimas kainai padidėjus sumažėja mažiau, nei išauga kukurūzų kaina. Kitaip 

tariant kainai padidėjus 1 proc. maistinių ir pašarinių kukurūzų paklausa sumažėja mažiau nei 1 proc.. To priežastimi 

gali būti tai, jog kukurūzai yra vienas iš maisto ir pašaro šaltinių, kuriems sunku rasti pigesnius substitutus. 

A. Demirbas (2009) teigimu biodegalai yra ekonominiu požiūriu yra patrauklūs dėl energetinio saugumo ir 

užsienio prekybos balanso, kadangi didžioji dalis reikalingos žaliavos gali būti gaunama vietos rinkoje, dėl to anot A. 

Dembiras turėtų išaugti šalies konkurencinis pranašumas, be to taip yra diversifikuojama degalų rinka. Todėl siekiant 

diversifikuoti degalų rinką JAV buvo sukurtas energetinės nepriklausomybės ir vertybinių popierių įstatymas su 

atnaujintu kuro standartu biodegalams iki 2022 m., kuris paskatino masines investicijas į JAV etanolio augalus. 

Todėl, grūdų paklausa padidėjo, o jų  kainos patrigubėjo. Tai sukūrė stiprią teigiamą koreliaciją tarp naftos, grūdų ir 

maisto kainų ir tapo nesantaikos priežastimi tarp JAV vartotojų ir galvijų gamintojų, bei sukėlė maisto krizes keliose 

besivystančiose šalyse Martin (2009). T. Martin (2009) pritaria ir T. Koizumi (2013), kuris analizuodamas Japonijos 

biodegalų gamybos plėtros efektus prieina prie tos pančios išvados, tik analizuodamas Japonijos rinką.  

FAO (2011)  vadovas teigia, kad laikinas biodegalų gamybos kvotos sustabdymas JAV leistų kitoms 

rinkoms šiek tiek atsigauti ir leistų daugiau grūdų nukreipti maistui ir pašarams. Tačiau, etanolis jau yra tapęs 

reikšmingu energijos šaltiniu ir yra konkurentas naftai, todėl sumažėjusi jo gamyba galėtų pakelti naftos kainą. Pasak 

T.Vilsacko (2012 m.), JAV žemės ūkio sekretoriaus, JAV biodegalų pramonė sumažino degalų kainas ir sukūrė 

darbo vietas, o santykinai brangūs grūdai etanolio produkciją riboja, todėl kvotų pakeitimas "gali nepadaryti to, ko 

tikisi kai kurie žmonės". Tad šia tema kyla nemažai diskusijų ir spekuliacijų, kokį ištikrųjų poveikį turi biodegalų 

gamyba. 

Biodegalus vertinant ekonominiu aspektu išryškėja biodegalų gamybos apimties sąveika su jau minėtų 

augalų kainomis, būtent dėl šios sąveikos kyla daug diskusijų, kadangi padidėjus tos rūšies augalų paklausai, turėtų 

didėti ir tų augalų kaina. Socialiniu aspektu vertinant augalų kainos padidėjimas gali būti vertinamas dvejopai iš 

vienos pusės jis turėtų padidinti augintojų pajamas, o kartu ir socialinę gerovę, tačiau E. D. Ozdemir (2009) teigia, 

kad dėl biodegalų gamybos gali sumažėti galimybė įgyti maisto.  

T. Silalertruksa ir kt. (2012) teigia, kad investicijos į biodegalų gamyba didina užimtumą ir šalies 

gyventojų pajamų lygį, tai kartu didina ir socialinę gerovę, tačiau verta paminėti, kad investicijos, neišskiriant 

konkretaus sektoriaus, kuria darbo vietas, taigi ne vien biodegalų plėtra didina užimtumą. Investicijos į biodegalų 

gamybą turėtų didinti pajamas tik biodegalų pramonėje užimtiems asmenims bei žemės ūkio augalininkystės 

sektoriuje dirbantiems asmenims, tačiau gyvulininkystės sektoriuje augintojų pajamos ir kartu gerovė turėtų 

sumažėti, kadangi kylant pašarų kainoms auga gamybos kaštai, o kartu su jais turėtų mažėti augintojų pajamos ir jų 

bendra gerovė. 

Pasak N. Colbran ir A. Eide (2008), auginant augalus biodegalų gamybai, sparčiai auga monokultūrų 

plotai, kurie skirti biodegalams, o to pasekoje mažėja ne tik bioįvairovė, tačiau ir žmonių galimybės gauti įvairų ir 

pilnavertį mitybos racioną. 

Viena iš kelių skatinimo naudoti biodegalus priežasčių buvo noras padidinti ūkininkų pelną ir jų gerovę, o 

tai lengviausia pasiekti per padidėjusias kainas ir  gamybos apimtį iš tiesų 2006 m. rudenį gerokai padidėjo, žemės 

ūkio produktų kainos. Tačiau šis kainų padidėjimas sukėlė vyriausybių ir plėtros agentūrų visame pasaulyje 

susirūpinimą, dėl poveikio apsirūpinimui maistu ir skurdo visame pasaulyje (Huang, 2012). Anot FAO (2011), 

kylančios maisto produktų kainos pasaulio rinkose kelia rimtą pavojų pažeidžiamiems žmonėms besivystančiose 

šalyse, tai gali sukelti maisto produktų kainų infliaciją vidaus rinkose, kuri manoma gali sumažinti apsirūpinimą 

maistu, padidinti skurdą bei sukeltų tarptautinę maisto krizę. 

Nors biodegalų gamybos plėtra dažnai yra gretinama kaip darnaus vystymosi pavyzdys N. Colbran ir A. 

Eide (2008) teigia, jog manokultūtrinis biodegalų žaliavinių augalų auginimas gali aplinkai labiau pakenkti, nei 
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sukurti naudos, kadangi mažėja bioįvairovė. Jų teigimu vienintelės cukranendrės, kurios naudojamos etanolio 

gamybai, nedidina šiltnamio dujų kiekio susumavus visą gamybos ciklą. R. Janssen ir D. D. Rutz (2011) teigia, kad 

biodegalų gamybos plėtra spartina amazonės miškų nykimą. Jos taipogi teigia, kad dėl biodegalų gamybos išaugo ir 

genetiškai modifikuotų augalų naudojimas ne tik biodegalų bet ir maisto pramonei, kaip teigia Vilniaus gamtos 

apsaugos draugija (2010), genetiškai modifikuotų augalų naudojimas gali prisidėti prie bioįvairovės mažėjimo. Nors 

G. R. Timilsina ir A. Shrestha (2011) teigia, kad biodegalų gamybos plėtros poveikis bioįvairovei gali būti dvejopas. 

Pirmuoju atveju biodegalų gamybos plėtra gali padidinti bioįvairovę, jei biodegalų žaliaviniai augalai bus pradėti 

auginti apleistose vietovėse. Antruoju atveju bioįvairovė sumažėtų, jei biodegalų gamybai naudojami žaliavinių 

augalų plotai plėstųsi į miškingąsias vietoves. 

Taigi galima teigti, kad dėl biodegalų gamybos plėtros susidaro ir teigiami ir neigiami efektai. Investicijos 

į šio sektoriaus plėtrą turėtų padidinti užimtumą, kartu tai turėtų didinti ir biodegalų žaliavos augintojų pelnus ir 

kartu gerovę. Tačiau augantys monokultūrų plotai mažina bioįvairovę ir galimybę įsigyti įvairesnio maisto tam, kad 

žmogaus mityba turėtų pilnavertį maisto racioną, taigi prastėja aprūpinimas maistu, kuris taip pat prastėja ir dėl 

augančių maisto kainų, kurių augimą galimai iššaukia biodegalų gamybos plėtra. 

Anot V. M. Thomas ir kt. (2012), biodegalų gamyba ir naudojimas galėtų sumažinti atmosferos taršą ypač 

anglies dvideginio išmetimą į atmosferą, o kartu ir klimato kaitą. Tačiau G. R. Timilsina ir A. Shrestha (2011) teigia 

priešingai, jų manymu, didelio masto biodegalų gamybos plėtra gali sukelti šiltnamio dujų pagausėjimą, kadangi dėl 

jau minėtų priežasčių plečiant gamyba turėtų nykti miškai, kurių nykimą spartintų auganti javų paklausa, o nykstant 

miškams nyksta ir augalija, kuri sugeria anglies dvideginį. H.Jarlet (2013) teigia, kad yra keblu nuspręsti ar 

biodegalai sumažina poveikį klimato kaitai ir oro taršai, kadangi yra kitų veiksnių, kurie atsiranda dėl biodegalų 

gamybos. Pasak H.Jarlet (2013), gaminant ir vartojant biodegalus išmetamas anglies dvideginio kiekis gali sumažėti, 

tačiau ji teigia, jog biodegalų gamybos metu yra naudojami chemikalai, kurie gali pakenti ozono sluoksniui ir kartu 

teršia orą. Pasak E. D. Ozdemir (2009), gaminant biodegalus turėtų sumažėti anglies dvideginio išmetimas į 

atmosferą, tačiau šio biodegalų gamybos proceso metu sunaudojami dideli kiekiai vandens, kuris gali būti labai 

vertingas to regiono bioįvairovei palaikyti. 

Taigi biodegalų gamyba pasireiškia per jau minėtus socialinius ekonominius ir aplinkos efektus (1 pav.). Socialiniai 

efektai pasireiškia per užimtumą ir aprūpinimo maistu užtikrinimą, kuris susidaro kaip ekonominių efektų pasekmė 

susidarius pokyčiams  maisto ir pašarų rinkos kainose. Biodegalų gamybos plėtros ekonominiai efektai pasireiškia 

per išteklius ir konkurenciją dėl jų. Taigi dėl išaugusios biodegalų gamybos. 

 

 1 pav. Biodegalų gamybos plėtros efektų teorinis modelis (sudaryta autoriaus) 
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Dėl pasikeitusių žemės ūkio išteklių pasiskirstymo teoriškai turėtų susidaryti pokyčiai maisto ir pašarų 

rinkoje. Kadangi biodegalų gamyba konkuruoja dėl išteklių su maistu, todėl žemės ūkio išteklių kaina auga, bei auga 

kainos ir maisto rinkose,  o to pasekoje turėtų prastėti aprūpinimo maistu užtikrinimas (tuo atveju jei bendras 

gyvenimo lygis šalyje negerėja). Aplinkosauginiai efektai skirtingai nuo nagrinėtų autorių skiriasi. Todėl modelyje 

nurodyta, kad priklausomai nuo pakyčių bioįvairovėje turėtų kisti pokyčiai šiltnamio dujų emisijose, kurios taip pat 

nuo biodegalų gamybos ciklo. 

 

Išvados 

 

1. Dėl atsiradusios biodegalų plėtros susidarė ryšys tarp naftos biodegalų žaliavinių grudų ir kartu maisto kainos. 

Pagrindiniai efektai susidarantys dėl biodegalų plėtros yra susiję su žaliavos kaina ir konkurencija, kuri pasireiškia 

tiesiogiai dėl maistinių ir pašarinių augalų ir netiesiogiai dėl išteklių naudojamų žemės ūkio gamyboje pavyzdžiui: 

žemės, vandens, darbo, kapitalo trąšų ir pan. 

2. Biodegalų gamybos plėtra yra sietina su neigiamais efektais tokiais kaip bioįvairovės sumažėjimu, genetiškai 

modifikuotų augalų plitimu ir jų efektų padariniais ne tik aplinkai, bet ir žmonių mitybai. Biodegalų efektai taip pat 

prisidėti  prie ozono sluoksnio mažėjimo ir atmosferos taršos. Biodegalai ir jų sąvoka dažnai gretinama su teigiamais 

efektais aplinkai, tačiau teigiamas biodegalų plėtros efektas aplinkai yra išskiriamas tik kaip galimas bioįvairovės 

padidėjimas, kuris galimas tik tada jei biodegalų žaliavinių augalų plotai plėsis į apleistas žemes. Biodegalų poveikis 

anglies dvideginio emisijoms irgi yra ginčytinas, kadangi kiti mokslininkai teigia, kad viso biodegalų  gamybos ciklo 

metu anglies dvideginio kiekis gali ne tik sumažėti bet ir padidėti , Todėl galima teigti, kad biodegalų gamybos 

plėtros poveikis aplinkai yra prieštaringas, kadangi skirtingi mokslininkai, dėl tų pačių aplinkos efektų sudaro 

skirtingas prielaidas. 

3. Dėl biodegalų gamybos plėtros susidaro ir teigiami ir neigiami efektai. Investicijos į šio sektoriaus plėtrą turėtų 

padidinti užimtumą ir gyventojų gerovę, kartu tai turėtų didinti ir biodegalų žaliavos augintojų pelnus. Tačiau 

augantys monokultūrų plotai mažina bioįvairovę ir galimybę įsigyti įvairesnio maisto tam, kad žmogaus mityba 

turėtų pilnavertį maisto racioną, taigi prastėja aprūpinimas maistu, kuris taip pat prastėja ir dėl augančių maisto 

kainų, kurių augimą galimai iššaukia biodegalų gamybos plėtra. 
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Summary 

 

Production effects related to biofuel expansion: a theoretical approach 

 

In most countries that produce and consume the biofuels, production of biofuels could not exist without state intervention through 

subsidies and other policy measures despite of it the production of biofuels in the world is growing. The production of biofuels is 

controversial and coherence, although the early literature on the sustainability of biofuels and says that this is one of the best 

examples of sustainability as biofuels pollute less than traditional and is made from renewable resources. However, recent 

research articles of biofuels development of sustainability are not linked to it. On the basis of the scientific literature to determine 

how biofuel production affects development through social, economic and environmental effects. 

The literature analysis helped to identify the most frequently mentioned in the scientific social, economic and environmental 

effects of biofuels production expansion. The article attempts to reveal the various authors opinion about production effects 

related to biofuels expansion looking through social economic and environmental assessment prism of the not only the authors 

who support the production of biofuels expansion, but also critical of the process. The results highlighted that the scientists have 

not came near unanimous opinion about Production effects related to biofuel expansion, none of the selected aspects. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr.  Valdemaras Makutėnas (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR JOS MASTO BEI KRYPČIŲ ANALIZĖ 

LIETUVOJE 

 

Laura Skirevičiūtė  

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Novatoriškų technologijų, įrengimų, įvairių mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas žemės ūkyje, intensyvus 

ūkininkavimas turi neigiamos įtakos daugeliui gyvūnų ir augalų rūšių, jų biologinei įvairovei, agrariniam 

kraštovaizdžiui. Dėl minėtų priežasčių pradėtos taikyti agrarinės aplinkosaugos programos, priemonės, kurios skatina 

mažiau intensyvų, ekologinį, saugantį agrarinę aplinką ir biologinę įvairovę žemės ūkį. Dar 1993 metais įsteigtas 

Vyriausybės remiamas fondas „Tatula“. Fondo parama buvo teikiama jautriausioje agrarinėje teritorijoje – Šiaurės 

Lietuvos karsto regione, o vėliau ir visoje Lietuvos teritorijoje. Pagrindinis tikslas buvo išsaugoti agrarinį 

kraštovaizdį ir palaikyti gyvybingumą kaimo bendruomenėse. Įstojus į ES parama agrarinei aplinkosaugai labai 

padidėjo, kai buvo pradėtos įgyvendinti Kaimo plėtros programos priemonės. 2004-2006 metų laikotarpiu suteikta 

parama sudarė daugiau nei 961 mln. Lt, o 2007-2013 metų laikotarpiu suteikta parama agrarinei aplinkosaugai ir 

kraštovaizdžio gerinimui siekė daugiau nei 16 221 mln. Lt (Vinciūnienė, 2013). 

Agrarinės aplinkosaugos priemonių ir krypčių masto analizė, kiekybinių rodiklių dinamika, leidžia įvertinti kaip 

buvo siekiama programų tikslų, ar buvo aprėpta reikiama numatyta teritorija, ar pasiekti numatyti kiekybiniai tikslai, 

kurios Lietuvos vietovės buvo aktyviausios. Agrarinės aplinkosaugos priemones konkrečiau analizavo Lietuvos 

mokslininkai – P. Kurlavičius (2010), P. Mierauskas (2012), bei užsienio mokslininkai G.A. Willson (2001), S. Birrer 

(2007), J. S. Cooper (2009), E.F. Montemayor (2010) ir kt.  

Tyrimo tikslas – įvertinti agrarinės aplinkosaugos priemonių mastą ir dinamiką Lietuvoje. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti agrarinės aplinkosaugos teorinius aspektus; 

2. Išanalizuoti priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ mastą ir dinamiką Lietuvoje. 

 Tyrimo objektas – Lietuvos agrarinės aplinkosaugos priemonės. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė bei 

sintezė, kokybinis vertinimas, loginės analizės ir modeliavimo metodai, palyginimas, indukcija, dedukcija. 

 

Rezultatai 

 

Agrarine aplinkosauga turėtume vadinti agrarinės aplinkos kompleksinį tvarkymą, valdymą, kai kartu vykdomos 

agrarinių ekosistemų apsaugos, ūkinės-ekonominės ir socialinės veiklos. Agrarinė aplinkosauga – tai agrarinės 

aplinkos cheminių, fizinių ir ekologinių procesų, jos komponentų – populiacijų, biologinių bendrijų bei buveinių ir 

žmonių veiklos – reguliavimas, turint tikslą palaikyti esamą ar pasiekti norimą aplinkos būklę. Tai yra agrarinės 

aplinkos apsauga nuo neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant su žemės ūkiu ar agrarinėmis 

teritorijomis susijusius planus ir programas, vykdant žemės ūkio veiklą ar naudojant bei prižiūrint gamtos išteklius. 

Taigi agrarine aplinkosauga siekiama išsaugoti ir optimizuoti agrarinę aplinką (Kurlavičius, 2010).  

Cooper (2009) apibūdina agrarinę aplinkosaugą kaip naudą aplinkai, kraštovaizdžio gerinimui, biologinės 

įvairovės išsaugojimui, vandens kokybei ir jo išteklių neišsenkamumui, dirvožemio kokybei, klimato pastovumui 

(šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimui), oro kokybei, galimybei išvengti potvynių ir gaisrų, kartu šis autorius 

pabrėžia ir socialinę naudą – maisto saugumą ir kokybę, sveikatą, kaimo gyvybingumo ir gyvūnų gerovės 

užtikrinimą. 
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LR Aplinkos apsaugos įstatyme (2011) aplinkosauga apibūdinama kaip aplinkos saugojimas nuo fizinio, 

cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant strateginius verslo ir 

valstybinio lygio planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius. 

Apibendrinant mokslininkų pateiktas sampratas galima teigti, kad agrarinė aplinkosauga yra siekis išlaikyti 

bei gerinti esamą aplinkos situaciją, tai – įvairios priemonės, kurių tikslas veikti biologinės įvairovės išsaugojimo, 

vandens kokybės, kraštovaizdžio gerinimo kryptimis, kurti didesnę pridėtinę kaimo vietovių ir žemės ūkio 

produkcijos vertę, t.y. saugoti agrarinę aplinką. 

Pagal Kaimo plėtros programų vertinimų analizę (2008) galima sudaryti tokią agrarinės aplinkosaugos 

politikos loginę schemą, kuria tikslinga išskirti agrarinės aplinkosaugos elementus, tikslus ir siektinus rezultatus (žr. 

pav. 1.): 

 

 

 

1 pav. Agrarinės aplinkosaugos politikos logika (sudaryta autorės pagal KPP (ex-post) vertinimą, 2008) 

 

Kalbant apie agrarinės aplinkosaugos politikos logikos elementus, reikia pažymėti, kad pagrindinę jų dalį 

sudaro priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos, kurių įgyvendinimą bendrąja prasme sąlygoja 

Lietuvos kaimo plėtros tikslas. 2007-2013 metų KPP numatytos agrarinės aplinkosaugos programos yra 

įgyvendinamos pagal numatytus tikslus ir apibrėžtas kryptis. Pasibaigus programos laikotarpiui analizuojama ir 

vertinama kokių rezultatų buvo pasiekta, kokie veiksniai įtakojo procesą, nustatomos pagrindinės problemos, 

kuriomis remiantis formuojamos priemonės naujam laikotarpiui (žr. 1 pav.). Įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos 

tikslus, prisidedama prie sveikesnio žmonių gyvenamosios aplinkos formavimo, paviršinio ir gruntinių vandenų 

kokybės gerinimo, vietinių retų veislių apsaugos nuo išnykimo Lietuvos ūkiuose, gamtinių ir kultūrinių 

kraštovaizdžio vertybių kūrimo, bendrojo ekologinio stabilumo užtikrinimo bei didesnio informavimo ir 

komunikacijos. 

Agrarinės aplinkosaugos schemų tikslas, bent iš dalies, didinti žemės ūkio naudmenų biologinės įvairovės 

lygį. Agrarinės aplinkosaugos schemos gali teikti tik vidutinę arba ribotą naudą biologinei įvairovei, tačiau didesnės 

agrarinės aplinkosaugos schemos, ypač ekologiniai ūkiai, generuoja didelę naudą biologinei įvairovei (Birrer, 2007; 

Winqvist, 2011). 

Lietuvoje ES parama agrarinei aplinkosaugai pradėta skirti nuo 2000 metų pagal SAPARD programą, kurios 

šeštoji kryptis – „Agrarinė aplinkosauga“, kuriai buvo skirta 2,8 mln. eurų iš SAPARD paramos fondo, 2,1 mln. eurų 

skyrė ES biudžetas ir 0,7 mln. eurų – Lietuvos nacionalinis biudžetas (Parama pagal specialiąją Žemės ūkio ir kaimo 
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plėtros programą, 2003). Intensyviau agrarinės aplinkosaugos priemonės Lietuvoje pradėtos taikyti 2004 m. pagal 

Kaimo plėtros programą 2004-2006 m. Toliau teikiamos kompensacinės išmokos pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ (KPP 2007–2013 m., 2007). 
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2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ Priemonė 1. Agrarinės aplinkosaugos išmokos

 
 

2 pav.  Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ dalis (proc.) KPP 2007-2013 m. II kryptyje „Aplinkos ir 

kraštovaizdžio gerinimas“ ir priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ paraiškų skaičiaus (vnt.) 2007-

2013 metais (sudaryta autorės, remiantis ŽŪM duomenimis) 

 

Analizuojant grafike pateiktus duomenis  matomas priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ paraiškų 

skaičiaus didėjimas. 2007 metais nagrinėjamos priemonės paraiškų skaičius sudarė 3 proc., o tuo tarpu 2013 metais 

ši dalis išaugo iki 13 proc. nuo visų II krypties pateiktų paraiškų skaičiaus. Tokiam didėjimui didžiausios įtakos 

turėjo informacija apie priemonių programas, gerosios patirties atvejų pristatymas visuomenei ir didėjantis priemonių 

populiarumas, taip pat materialinė nauda ūkininkų ūkiams.  

Autorizuotų paraiškų, t. y. pasirašytų paramos sutarčių statistinė analizė leidžia nustatyti programų aktyvumą 

ir ar buvo pasiektas kiekvienos programos numatytas paraiškų skaičius analizuojamu laikotarpiu (žr. pav. 3.): 
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3 pav. Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų autorizuotų paraiškų skaičiaus dinamika, 

tūkst. vnt. 2008-2012 m. (sudaryta autorės pagal ŽŪM KPP 2007-2013 m. pažangos ataskaitų duomenis) 

 

Analizuojant kiekvieną iš programų, pastebima, kad paraiškų kitimas pagal metus yra nevienodas, pavyzdžiui, 

priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ autorizuotų paraiškų skaičius 

nuo 2008 iki 2011 metų tendencingai didėjo, tik 2012 metais daugiau nei dvigubai sumažėjo palyginus su 2011 

metais. O programos „Ekologinis ūkininkavimas“ autorizuotų paraiškų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu buvo 
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apylygis. Tokį didelį programų paraiškų skaičiaus skirtumą nulėmė programų numatyti tikslai. Programos 

„Kraštovaizdžio tvarkymas“ bendras viso laikotarpio 2007-2013 metų iškeltas tikslas – 60 tūkstančių paraiškų, 

programos „Ekologinis ūkininkavimas“ – 4,5 tūkst. paraiškų, programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių 

gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ – 400 paraiškų, programos „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ – 

2,3 tūkst. paraiškų. Remiantis nustatytais tikslais analizuojamu laikotarpiu (2008-2012 m.) nebuvo pasiektas tik 

penktos programos „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ tikslas, buvo autorizuotos tik 153 paraiškos iš 

daugiau nei dviejų tūkstančių numatytų.  Viena iš svarbiausių priežasčių, lemiančių menką pareiškėjų aktyvumą, 

buvo tai, kad tinkamas paramai gauti žemės ir ūkio naudmenų plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka, negali 

būti mažesnis nei 1 ha. Be to, darytina prielaida, jog pareiškėjų aktyvumui įtaką daro per mažas išmokos dydis, nors 

skaičiuojant išmokos dydį buvo realiai įvertinta, kiek prarandama pajamų ir patiriama išlaidų. Paminėtina, kad iki 

programavimo laikotarpio pabaigos programos „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ programai skirtas 

finansavimas nebus įsisavintas.  

Gilesnė agrarinės aplinkosaugos masto apžvalga suponuoja būtinumą atlikti analizę Lietuvos apskričių 

lygmeniu, kaip parodyta 4pav. 
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4 pav. Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ autorizuotų paraiškų skaičius (vnt.) ir išmokėta 

paramos suma (mln. Lt) pagal Lietuvos apskritis 2013 m. (sudaryta autorės pagal NMA duomenis) 

 

Išanalizavus priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ autorizuotų paraiškų skaičių ir išmokėtą paramos 

sumą 2013 metais pagal Lietuvos apskritis, nustatyta, kad 2013 metais aktyviausios buvo Panevėžio, Vilniaus, 

Kauno ir Utenos apskritys. Regionuose, kuriuose dominuoja derlingos žemės, vystomas intensyvus žemės ūkis, 

ūkininkai yra suinteresuoti įgyvendinti priemones, skirtas agrarinės aplinkosaugos ir kraštovaizdžio gerinimui. 

Mažiausiai autorizuota paraiškų ir išmokėta paramos Telšių, Klaipėdos, Alytaus, Tauragės ir Marijampolės 

apskrityse.  

Nagrinėjant priemonės rodiklių pasiekimo dinamiką ir remiantis atliktu 2007-2013 m. KPP ex-post vertinimu 

galima teigti, kad priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ prisidėjo prie biologinės įvairovės išsaugojimo, taip 

pat prie dirvožemio ir vandens kokybės gerinimo. 

 

Išvados 

 

1. Agrarinė aplinkosauga apima įvairių priemonių ir išmokų sistemą, kurios dėka vykdomos programos 

biologinės įvairovės, vandens resursų ir kraštovaizdžio išsaugojimo kryptimis, skatinamas ekologinis žemės ūkis. 

Agrarinės aplinkosaugos priemonės yra svarbios Lietuvos agrarinės aplinkos išsaugojimui, jų dėka siekiama 
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aplinkosauginės, socialinės ir ekonominės naudos kaimo vietovėms, geros kokybės ekologiškų žemės ūkio produktų 

gamybos, vietinių retų veislių gyvūnų gausėjimo. 

2. 2007-2013 metų Kaimo plėtros programos antros krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ priemonę 

„Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ sudaro penkios programos: Kraštovaizdžio tvarkymo programa, Ekologinio 

ūkininkavimo programa, Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo programa, 

Rizikos vandens telkinių būklės gerinimo programa ir Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema. 

Keturios programos buvo vykdomos visose Lietuvos apskrityse. Programa „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių 

auginimo sistema“ nebuvo pradėta vykdyti analizuojamu laikotarpiu.  

3. Paskutiniais 2013 metais aktyviausiai priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos buvo 

vykdomos Panevėžio, Kauno, Utenos ir Vilniaus apskrityse,  patvirtinta daugiausiai paraiškų ir išmokėta paramos 

lėšų. 

4. Priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ tiesiogiai prisideda prie agrarinės aplinkosaugos tikslų 

įgyvendinimo Lietuvoje. Analizuojamu laikotarpiu (2007-2013 m.) pagal priemonės programoms gautą paramą ir 

patvirtintą paraiškų skaičių šalies mastu poveikis subalansuotam žemės išteklių naudojimui, ūkininkų pajamų 

palaikymui, ekologinio sąmoningumo ir draugiško aplinkai ūkininkavimo skatinimui yra teigiamas.   
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Summary 

 

The evaluation of agri-environmental schemes in Lithuania 

 

This article purports to review the prevalence of agri-environmental (AE) schemes in Lithuania. Most authors agree that the main 

objectives of AE schemes include reduction of nutrient and pesticide emissions, protection of biodiversity, landscape restoration 

and prevention of rural depopulation.  

Increasing concerns over agricultural impacts on European environment have led to the introduction of AE schemes. These 

schemes offer payments to compensate for any loss of income in return for farmers agreeing to desist from certain damaging 

operations or carry out those that benefit the environment or biodiversity. 

The review of data gathered by both the Lithuanian Ministry of Agriculture and the National Paying Agency show how the AE 

schemes were implemented. Based on the 2007-20013 Rural Development Program results, the most popular was the Organic 

Farming and Landscape Stewardship schemes. As of 2013, the most active districts in implementing the AE schemes were 

Panevėžys, Kaunas, Utena and Vilnius. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Valerija Vinciūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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INTENSYVAUS IR EKSTENSYVAUS ŪKININKAVIMO TERITORINIS 

IŠSIDĖSTYMAS LIETUVOJE 

 

Deividas Stankus 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Ūkininkavimo sistema/ūkis – tai sudėtingas tarpusavyje susijusių žemės, augalų, gyvulių ir kitų gamtos 

išteklių, žmogaus sukurtų išteklių (kapitalo) ir darbo išteklių derinys, valdomas ūkininko ir/ar jo šeimos (arba 

samdomų vadybininkų), ir veikiamas vidinės bei išorinės aplinkos elementų ar jų tarpusavio sąveikos (Skulskis, 

2009). Kitaip tariant, tai unikalus ir gana stabilus, ūkio padalinių, kuriuos valdo ūkininkas, išdėstymas, atsižvelgiant į 

fizinę, biologinę, ekonominę, socio-kultūrinę aplinką bei ūkininko tikslus, prioritetus ir išteklius.  

Žemės ūkis yra viena labiausiai su gamta susijusi žmogaus veiklos sričių ir neigiamos šios veiklos pasekmės 

greitai pastebimos. Nuo žemės ūkio veiklos plėtros krypties ir taikomų gamybos (intensyvi, ekstensyvi) būdų 

priklauso visos šalies ekologinė situacija. Lietuvai labai svarbu nepažeisti pusiausvyros tarp ūkininkavimo ir 

aplinkos ir kartu gerinti kai kurių regionų nepalankią ekonominę, socialinę bei demografinę padėtį. Tam, kad 

įvykdyti minėtus tikslus, ūkininkaujančiajam būtina pasirinkti jam tinkamiausią ūkininkavimo sistemą.  

Vienos ar kitos žemdirbystės sistemos paplitimą nulemia vietos ekonominės, gamtinės - klimatinės sąlygos, 

tradicijos ir žemės ūkio technikos lygis. Nors Lietuvos mokslininkai yra atlikę nemažai tyrimų, kuriuose 

analizuojamas įvairių ūkinikavimo sistemų, tokių kaip ekologinis ūkininkavimas ir kt., paplitimas Lietuvoje, tačiau 

būtent intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo paplitimas nėra ištirtas. Todėl remiantis moksline literatūra 

siekiama nustatyti šių dviejų ūkininkavimo sistemų teritorinį išsidėstymą Lietuvoje. 

Tyrimo objektas – intensyvus ir ekstensyvus ūkininkavimo teritorinis išsidėstymas. 

Tyrimo tikslas – nustatyti intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorinį išsidėstymą Lietuvoje. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. atlikti intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo sistemų sampratos analizę; 

2. aptarti intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorijų atrankos metodiką; 

3. aptarti intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorinio išsidėstymo Lietuvoje rezultatus. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, loginė, lyginamoji analizė ir sintezė, statistiniai duomenų analizės, 

grupavimo metodai. 

 

Intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorijų atrankos metodika 

 

Atlikus intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teorinę analizę ir apibendrinus mokslininkų atliktus 

tryrimus, galima daryti išvadą, jog ekstensyvus ūkininkavimas – tai mažo kapitalo tvari aplinkosauginiu, socialiniu ir 

ekonominiu aspektais žemės ūkio produktų gamybos sistema, kuria  siekiama optimizuoti vidinius ūkių išteklius ir 

mažinti išorinių ūkio išteklių (sintetinių trąšų, pesticidų, augimą skatinančių priemaišų ir kt.) naudojimą (Fess ir kt., 

2011; Altobelli ir Parente, 2007; Biala ir kt., 2008; Elbersen ir Andersen, 2008; Poux,  2007). 

Intensyvus ūkininkavimas žemės ūkio produktų gamintojų labiausiai praktikuojamas išsivysčiusiose šalyse, 

kur didelė prekyba produktais ir valdžios paskata užtikrina aukštą gamybos lygį ir konkurencingumą (Murphy, 

2005). Apibendrinant mokslininkų atliktus tyrimus, galima teigti, kad intensyvus ūkininkavimas – tai ūkininkavimo 

sistema, artima pramoninei žemdirbystei, kuriai būdingas dirvų gerinimas ir tręšimas, natūralių pievų ir ganyklų 

kultūrinimas, efektyvių augalų apsaugos nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų priemonių naudojimas, racionali žemės ūkio 

augalų kaita, pasitelkiant dideles darbo ir kapitalo sąnaudas (Archambeaud, 2008; Pimentel, 2005; Joseph ir kt., 

2008; Viaux, 2007). 
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Anot M. Herrero ir kt. (2009), skirtumas tarp intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo sistemų yra labai 

svarbus, todėl, kad intensyvinimas iš dalies lemia agro-ekosistemų paslaugų, skirtingose gamybos sistemose, 

naudojimą, reguliavimą ir teikimą bei tuo pačiu žmonių gerovę ir padarinius aplinkai. Tačiau, žmonių populiacijai 

pasaulyje didėjant, intensyvinimas technologijų galimybes bei esamą politiką padeda nukreipti link pasaulinės maisto 

gamybos tvarumo. 

Nustatant intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorijų išsidėstymą Lietuvoje, buvo naudojamasi 2013 

metais Europos Komisijos parengtoje statistinės ir ekonominės informacijos ataskaitoje – „ Kaimo plėtra ES 2013“ 

vienu iš pateikiamų tyrimų „Ekstensyvaus žemės ūkio vietovės ES-27“. (Rural development in the EU, 2013) 

Europos Komisijos atliktame tyrime ekstensyvios žemės ūkio vietovės atrenkamos reiantis metodais, t.y. 

nustatant: 

 ekstensyvių pasėlių vietoves (EPV);  

 ekstensyvaus ganymo vietoves (EGV). 

Pagal pirmąjį – ekstensyvių pasėlių – metodą ekstensyviomis žemės ūkio vietovėmis laikomos tos vietovės, 

kuriose javų derlingumas nesiekia 60 proc. 27 Europos Sąjungos šalių narių (toliau – ES-27) javų derlingumo 

vidurkio (<60% ES-27 vidurkio) (Rural development in the EU, 2013). Šiame darbe ekstensyvios žemės ūkio 

vietovės nustatytos dviem būdais. Pirmuoju būdu (EPV1) ekstensyviomis laikomos tos vietovės, kuriose javų 

derlingumas mažesnis nei 60 proc. ES 27 javų derlingumo vidurkis. Antruoju būdu (EPV2) ekstensyviomis laikomos 

tos vietovės, kuriose javų derlingumas mažesnis nei 60 proc. Lietuvos javų derlingumo vidurkis. Tos vietovės, 

kuriose javų derlingumas didesnis negu 60 proc. ES-27 ir Lietuvos vidurkis, laikomos intensyviomis.  

Ekstensyvių pasėlių vietovių nustatymas buvo atliekamas tokiais etapais: 

1) trejų metų  javų derlingumo vidurkio Lietuvoje apskaičiavimas; 

2) trejų metų javų derlingumo vidurkio ES-27 apskaičiavimas;  

3) trejų metų javų derlingumo vidurkio atskirose teritorijose apskaičiavimas;  

4) vietovių nustatymas, kuriose javų derlingumas mažesnis už 60 proc. Lietuvos javų derlingumo vidurkį ir 

60 proc. ES 27 javų derlingumo vidurkį (Rural development in the EU, 2013). 

Tam, kad apskaičiuoti ekstensyvių pasėlių vietoves Lietuvoje buvo naudojamos šios formulės: 

                                                                                    
 ̅ 
 

( ̅     
     )

                                                                                    (1) 

 

                                                                            
 ̅ 
 

( ̅  
     )

                                                                                      (2) 

čia EPV – ekstensyvių pasėlių vietovės;  

       ̅ 
  – trejų metų n vidutinis javų derlingumas (100 kg iš ha) vietovėje i; 

      ̅      – trejų metų n vidutinis javų derlingumas (100 kg iš ha) ES 27. 

      ̅  
  – trejų metų n vidutinis javų derlingumas (100 kg iš ha) Lietuvoje; 

Jei EPV <60% = ekstensyvu, jei EPV >60% = intensyvu.  

Pagal antrąjį – ekstensyvaus ganymo – metodą ekstensyviomis žemės ūkio vietovėmis laikomos tos ES-27 

teritorijos, kuriose gyvulių tankumas neviršija 1 sąlyginio gyvulio viename pašarų ploto hektare. 

Šiame darbe ekstensyviomis žemės ūkio vietovėmis laikomos tos Lietuvos teritorijos, kuriose gyvulių 

tankumas ūkiuose neviršija 1 sąlyginio gyvulio viename pašarų ploto hektare. Tos teritorijos, kuriose gyvulių 

tankumas didesnis nei 1 sąlyginis gyvulys viename pašarų plotų hektare, laikomos intensyviomis.  

Ekstensyvaus ganymo vietovių nustatymas buvo atliekamas tokiais etapais: 

1) gyvulių Lietuvoje ir atskirose teritorijose perskaičiavimas į sąlyginius gyvulius (panaudojant valstybės 

nustatytus koeficientus atitinkamiems gyvuliams); 

2) pašarinių plotų Lietuvoje ir atskirose teritorijose skaičiavimas (ha); 

3) vietovių nustatymas, kuriose gyvulių tankumas mažesnis nei vienas sąlyginis gyvulys viename pašarų 

ploto hektare (Rural development in the EU, 2013). 

Tam, kad apskaičiuoti ekstensyvaus ganymo vietoves Lietuvoje buvo naudojama tokia formulė: 
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                                                                         EGV = 
  

  
 ;                                                                               (3) 

čia EGV – ekstensyvaus ganymo vietovės; 

      SG – salyginiai gyvuliai; 

      PP – pašariniai plotai (ha). 

Jei EGV <1 = ekstensyvu, jei EGV >1 = intensyvu.  

Sąlyginių gyvulių (SG) apskaičiavimui buvo naudojama tokia formulė: 

                                            SG = (g1*x1) + (g2*x2) + (g3*x3);                                                            (4) 

čia g1, g2, g3 – skirtingos gyvulių grupės; 

      x1, x2, x3 – skirtingi sąlyginio gyvulio koeficientai pagal gyvulių grupes. 

Sąlyginių gyvulių apskaičiavimui reikalingi tam tikri atskiroms gyvulių grupėms priskiriami koeficientai. 

Lietuvoje gyvulininkystės veiklos rodikliai atskirose paramos, vertinimo programose gali būti apskaičiuojami taikant 

skirtingus koeficientus, todėl reikšmės tame pačiame ūkyje gali skirtis. Šiame darbe bus naudojami Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų paramos programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pirmosios veiklos 

srities „Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų bendrijos standartų įgyvendinimas“ taikomi sąlyginių 

gyvulių vienetų koeficientai. Priemonėje „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ sąlyginiai gyvuliai skaičiuojami pagal 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 V priedą ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. D1-341/3D-307 (Žin., 

2007, Nr. 68-2689). 

Tam, kad apskaičiuoti pašarinius plotus, reikalingus ekstensyvių ganymo vietovių (EGV) nustatymui, buvo 

naudojama tokia formulė: 

                                                        PP = Pg + Pš + Pv + Pd + Pa;                                                           (5) 

čia PP – pašariniai plotai (ha); 

      Pg – plotai skirti gyvulių ganymui (ha); 

      Pš – pašariniai šakniavaisiai (ha); 

      Pv – vienmetės žolės (ha); 

      Pd – daugiametės žolės (ha); 

      Pa – ankštiniai augalai (ha). 

 

Rezultatai 

 

Atrenkant intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorijas remiantis dviem anksčiau paminėtais 

metodais, t.y. ekstensyvių pasėlių vietovės (EPV) ir ekstensyvaus ganymo vietovės (EGV), buvo naudojami  10 

Lietuvos apskričių,  52 savivaldybių (atmetant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio bei Alytaus miesto 

savivaldybes) ir 517 seniūnijų (atmetant 33 miestų seniūnijas) ūkių duomenys bei rodikliai. Taip pat, skaičiavimų 

eigoje buvo atmestos tos savivaldybės ir seniūnijos, kurių rodikliai buvo labai maži ir statistiškai nereikšmingi. 

Pirmuoju metodu (EPV) skaičiavimai buvo atliekami Lietuvos apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Skaičiuojant 

Lietuvos ir ES-27 javų derlingumo rodiklius buvo naudojamasi Lietuvos Statistikos departamento duomenų baze bei 

Europos Sąjungos duomenų baze „EUROSTAT“. Lietuvos seniūnijų lygmeniu ekstensyvių pasėlių vietoves nustatyti 

nėra galimybės todėl, kad Statistikos departamentas duomenis apie Lietuvos ūkininkų ūkių javų derlingumą pateikia 

tik pagal apskritis ir savivaldybes. Būtų galima naudoti Lietuvos visuotinio žemės ūkio surašymo duomenis pagal 

seniūnijas, tačiau skaičiavimui reikalingas trejų paskutinių metų javų derlingumas, ko žemės ūkio surašymas 

nepateikia. Antruoju metodu (EGV) skaičiavimai buvo atliekami platesniu lygmeniu, t.y. prie Lietuvos apskričių ir 

savivaldybių prijungiant ir seniūnijas. EGV skaičiavimui buvo naudojami Lietuvos Respublikos 2010 metų 

visuotinio žemės ūkio surašymo pagal seniūnijas duomenys (Statistikos departamentas, 2012).  Ekstensyvios žemės 

ūkio vietovės, remiantis pirmuoju metodu (EPV), buvo nustatomos dvie laikotarpiais, t.y 2009–2011 ir 2010–2012 

metais, o antruoju metodu (EGV) tik 2010 metais, nes naujesnių žemės ūkio surašymo duomenų statistikos 

departamentas nepateikia. 
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Atlikto empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad pirmuoju analizuojamu laikotarpiu (2009–2012 m.), 

ekstensyvių pasėlių vietoves (EPV1, t.y. Lietuvos javų derlingumo rodiklius lyginant su ES-27 javų derlingumo 

rodikliais) sudarė 71,2 proc. Lietuvos rajonų savivaldybių, o atitinkamai intensyvių – 28,8 proc. savivaldybių. 2010–

2012 metų laikotarpį palyginus su 2009–2011 metais, ekstensyvių pasėlių vietovės sumažėjo 8 proc., t.y. sumažėjo 

trimis savivaldybėmis. Antruoju būdu (EPV2), skaičiavimai parodė, kad tos svavivaldybės, kurios lyginant Lietuvos 

javų delingumo rodiklius su ES-27 javų derlingumo vidurkiu buvo priskirtos ekstensyvių pasėlių vietovėms,  

sutampa. Antruoju būdu nustatant ekstensyvias žemės ūkio vietoves, 2009–2011 metų laikotarpiu gautas, galima 

sakyti, atvirkščias rezultatas: savivaldybių, priskiriamų ekstensyvių pasėlių vietovėms, skaičius žymiai mažesnis – 

9,6 proc. visų Lietuvos rajonų savivaldybių, atitinkamai intensyvių – 90,4 proc. 2009–2011 metų laikotarpiu, kaip 

ekstensyvių pasėlių vietovės nustatytos Varėnos, Molėtų, Švenčionių, Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybės. Verta 

paminėti, jog keturios iš minėtų savivaldybių priklauso Vilniaus apskričiai. Šių savivaldybių javų derlingumo 

vidurkiai 2009–2011 metais, palyginus su kitomis savivaldybėmis, buvo išskirtinai mažesni. 2010–2012 metų 

laikotarpį palyginus su 2009–2011 metais, ekstensyvių pasėlių vietovės padidėjo 20 proc., t.y. padidėjo viena 

savivaldybe (Šalčininkų rajono). Tokį didelį EPV1 ir EPV2  rodiklių skirtumą būtų galima paaiškinti tuo, kad ES 27 

javų delingumo lygis žymiai aukštenis nei Lietuvos, pavyzdžiui, 2010–2012 metų javų derlingumo vidurkis ES-27 – 

50 (100 kg iš ha), o tuo tarpu Lietuvos – 32,7 (100 kg iš ha). Ekstensyvaus ir intensyvaus ūkininkavimo teritorinio 

išsidėstymo pagal ekstensyvių pasėlių vietoves rezultatai pateikti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Ekstensyvaus ir intensyvaus ūkininkavimo teritorinis išsidėstymas pagal ekstensyvių pasėlių vietoves 

(EPV) Lietuvoje 2009 – 2012 metais (sudaryta autoriaus).  

 

 

Ūkininkavimo 

tipas 

Savivaldybių skaičius 

Pokytis, proc. 

          

2009-2011  2010-2012  2009-2011  2010-2012            

Ekstensyvus  37  34 5 6 92 120 

Intensyvus  15  18 47 46 120 98 

 

2 lentelėje pateikti duomenys, gauti nustačius ekstensyvaus ir intensyvaus ūkininkavimo teritorinį išsidėstymą 

pagal antrajį metodą, t.y. ekstensyvių pasėlių vietoves (EGV). 

  

2 lentelė. Ektensyvaus ir intensyvaus ūkininkavimo teritorinis išsidėstymas pagal ekstensyvaus ganymo 

vietoves (EGV) Lietuvoje 2010 metais (sudaryta autoriaus). 

 

 

Ūkininkavimo 

tipas 

Administracinės teritorijos 

savivaldybių skaičius seniūnijų skaičius 

vnt. proc. vnt. proc. 

Ekstensyvus 51 98 427 92 

Intensyvus 1 2 33 8 
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Tyrimo rezultatai parodė, kad 2010 metais ekstensyvaus ganymo vietoves (EGV) sudarė net 98 proc. Lietuvos 

rajonų savivaldybių,  o atitinkamai intensyvaus – tik 2 proc. visų Lietuvos rajonų svaivaldybių. Intensyvaus ganymo 

vietovės nustatytos tik vienoje savivaldybėje – Kretingos rajono. Kaip tokio rezultato priežastį galima būtų įvardinti 

žymiai mažesnį pašarinių plotų skaičių, palyginus su kitomis savivaldybėmis. Kaip jau minėta anksčiau, 

ekstensyvaus ir intensyvaus ūkininkavimo teritorinis išsidėstymas pagal ekstensyvaus ganymo vietoves buvo 

nustatomas platesniu lygmeniu - ir pagal savivaldybes ir pagal seniūnijas. Tyrimo metu nustatyta, kad 2010 metais 

ekstensyvaus ganymo vietoves sudarė 92 proc. Lietuvos kaimiškųjų seniūnijų (427 seniūnijos), o atitinkamai 

intensyvaus – tik 8 proc. (33 seniūnijos). Intensyvaus ganymo vietovės nustatytos Žeimių, Raudondvario, 

Pelėdnagio, Truskavos, Vilainių, Išlaužo (Kauno apskritis), Lenkimų (Klaipėdos apskritis), Liudvinavo, 

Griškabūdžio, Kriūkų, Lukšių, Plokščių, Šakių (Marijampolės apskritis), Krekenavos, Smilgių, Joniškėlio apylinkių, 

Pušaloto, Saločių, Vaškų (Panevėžio apskritis), Ventos, Kriukų, Satkūnų, Saugėlaukio, Skaistgirio, Guostagalio, 

Lygumų, Rozalimo, Pakalniškių, Ginkūnų, Kužių, Meškuičių (Šiaulių apskritis), Juodaičių, Žygaičių (Tauragės 

apskritis) kaimiškose seniūnijose. Kaip ir anksčiau minėtoje Kretingos savivaldybėje, taip ir šiose seniūnijose 

intensyvaus ganymo vietovių išsidėstymą 2010 metais  lėmė išskirtinai mažesnis pašarinių plotų (vienur pievų ir 

ganyklų, kitur pašarinių augalų) skaičius. 

 

Išvados 

 

1. Atlikta intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teorinė analizė, leidžia daryti išvadą, jog ekstensyvus 

ūkininkavimas – tai mažo kapitalo tvari aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais žemės ūkio produktų 

gamybos sistema, kuria  siekiama optimizuoti vidinius ūkių išteklius ir mažinti išorinių ūkio išteklių naudojimą, 

priešingai nei intensyvus ūkininkavimas, kuris artimas pramoninei žemdirbystei, kuriai būdingas dirvų gerinimas ir 

tręšimas, natūralių pievų ir ganyklų kultūrinimas, efektyvių augalų apsaugos nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų priemonių 

naudojimas, racionali žemės ūkio augalų kaita, pasitelkiant dideles darbo ir kapitalo sąnaudas. 

2. Atrenkant intensyvaus ir intensyvaus ūkininkavimo teritorijas, remiantis pirmuoju metodu (EPV), 

nustatyta, kad 2009–2011 metais ekstensyvių pasėlių vietoves (EPV1, t.y. Lietuvos javų derlingumo rodiklius lyginant 

su ES-27 javų derlingumo rodikliais) sudarė 71,2 proc. Lietuvos rajonų savivaldybių, o atitinkamai intensyvių – 28,8 

proc. savivaldybių. 2010–2012 metų laikotarpį palyginus su 2009–2011 metais, ekstensyvių pasėlių vietovės 

sumažėjo 8 proc., t.y. sumažėjo trimis savivaldybėmis. Antruoju būdu (EPV2) gautas, galima sakyti, atvirkščias 

rezultatas: savivaldybių, priskiriamų ekstensyvių pasėlių vietovėms, skaičius žymiai mažesnis – 9,6 proc. visų 

Lietuvos rajonų savivaldybių, atitinkamai intensyvių – 90,4 proc. 2010–2012 metų laikotarpį palyginus su 2009–

2011 metais, ekstensyvių pasėlių vietovės padidėjo 20 proc. Tokį ekstensyvių pasėlių vietovių išsidėstymą, lėmė 

skirtingi javų derlingumo vidurkiai. 

3. Atrenkant intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorijas, remiantis antruoju metodu (EGV), 

nustatyta, kad 2010 metais ekstensyvaus ganymo vietoves sudarė net 98 proc. Lietuvos rajonų savivaldybių, o 

atitinkamai intensyvaus – tik 2 proc. visų Lietuvos rajonų svaivaldybių. kad 2010 metais ekstensyvaus ganymo 

vietoves sudarė 92 proc. Lietuvos kaimiškųjų seniūnijų, o atitinkamai intensyvaus – tik 8 proc. Tyrime įvardintose 

savivaldybėse ir seniūnijose intensyvaus ganymo vietovių išsidėstymą lėmė išskirtinai mažesnis pašarinių plotų 

(vienur pievų ir ganyklų, kitur pašarinių augalų) skaičius. 
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Summary 

 

The territorial distribution of intensive and extensive farming in Lithuania 

 

Scientists believe that one or the other farming systems is determined by the prevalence of local economic, natural - 

climatic conditions, traditions and agricultural technical level. Lithuanian scientists have carried out a number of studies, which 

analyze various farming systems, such as organic farming, prevalence in Lithuania, but exactly intensive and extensive farming 

prevalence has not been studied. So the main goal of this research was to determine the territorial distribution of intensive and 

extensive farming in Lithuania.  

Intensive and extensive farming areas were determined by two methods – determination of areas of extensive arable crops 

and areas of extensive grazing. The study found that, based on the first method, the vast majority of Lithuanian administrative 

areas are dominated by intensive farming, and by the second method, the opposite - extensive farming. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. (HP) Vlada Vitunskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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ŽALIAVINIO PIENO KAINŲ POKYČIAI IR VEIKSNIAI LIETUVOJE 

 

Kęstutis Vasylius 

Aleksandro Stulginskio Universitetas 

 

 Pienas yra išskirtinė žemės ūkio produkcija, kuri išsiskiria iš kitų žemės ūkio produktų savo forma, 

pardavimu, bei apdorojimu. Pienas yra prekė, kuri reikalauja didelių saugojimo išlaidų, ypatingo transportavimo, 

taipogi tai greitai gendanti prekė. Pieno rinkoje egzistuoja didelė konkurencija, dėl kurios pienininkystės ūkiai 

jungiasi į kooperatyvus. Lietuvoje yra virš 100 tūkstančių pieno ūkių, todėl kaina, kurią moka pieno supirkimo 

įmonės, lemia daugelio ūkio pelnus.  

 Pieno supirkimo kainos keičiasi kiekvieną mėnesį, kurių pokyčius nulemia daugelis veiksnių. Norint 

numatyti žaliavinio pieno kainų kitimo priežastis ir įvertinti kitimo tendencijas, nustatomi svarbiausi žaliavinio pieno 

kainos veiksniai, bei jų tarpusavio priklausomybės ryšiai. 

 Tyrimo objektas – žaliavinio pieno kainos ir jų veiksniai. 

 Tyrimo tikslas – išanalizuoti žaliavinio pieno kainų kitimo tendencijas ir identifikuoti svarbiausius 

žaliavinio pieno kainų veiksnius. 

 Tyrimo uždaviniai: 

 Atlikti žaliavinio pieno kainų ir jų veiksnių teorinę analizę; 

 Atlikti žaliavinio pieno kainų ir jų veiksnių pokyčių Lietuvoje ir Europos Sąjungoje palyginamąją analizę.  

 Tyrimo metodika – mokslinės literatūros sintezės ir analizės metodai, statistinių duomenų grupavimo, 

palyginimo bei grafinio vaizdavimo metodai. 

 

Rezultatai: 

 

Žaliavinio pieno kainai įtaką daro tiek pasiūlos tiek paklausos veiksniai. Kalbant apie pasiūlos ypatybės 

galima išskirti Lietuvos rinkoje vyraujančią monopsoninę rinką. Lietuvos pieno supirkimo rinkoje vyrauja penkios 

pagrindinės supirkimo įmonės ( AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris,“, AB „Žemaitijos pienas“, AB 

„Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“), kurios valdo 93 procentus visos rinkos.  

Žaliavinio pieno rinkos, kaip ir kitų žemės ūkio produktų paklausos ir pasiūlos elastingumas, tiek kainų, 

tiek pajamų atžvilgiu, yra mažas (Treinys, 2006). Tuo remiantis, galime pažymėti, jog paklausos elastingumas 

kainoms taip pat žemas. Žaliavinį pieną superka perdirbimo įmonės, turinčios tam tikrus gamybinius pajėgumus ir 

poreikius. Todėl perdirbimo įmonės negali iškart sustabdyti savo veiklos vien dėl kainų svyravimų. Be to, perdirbtą 

produkciją jos parduoda vartotojams, kurie taip pat sąlygoja paklausą. 

Elastingumo pokyčiai ypač jaučiami ir dėl sezoniškumo. Tačiau ne vien sezoniškumas veikia žaliavinio 

pieno pasiūlą ar paklausą. Mokslininkai išskiria pagrindinius elastingumo bruožus (Vitunskienė, 2013, Jakutis, 2000 

ir kt.): 

 Laikas yra laikomas vienu svarbiausiu veiksniu, veikiančiu žaliavinio pieno pasiūlos elastingumą kainos 

atžvilgiu. Žaliavinio pieno gavyba yra sezoniška ir tai trukdo suskubti reaguoti į momentinius kainų pokyčius. 

 Žaliavinis pienas į rinką teikiamas sezoniškai, nes pieno produktai gali būti sandėliuojami tik labai trumpą 

laiką. Pieno pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu yra nedidelis, nes pieno pardavimo negalima atidėti vėlesniam 

laikui, net jeigu kainos mažėja.  

 Pieno ūkyje, kaip ir visame žemės ūkyje, praktiškai neįmanoma pasiekti, kad tūkstančiai nepriklausomų ir 

teritoriškai išsibarsčiusių ūkių vienodai reaguotu į pieno produktų kainų pokyčius. 

 Pieno gamintojai, norėdami padidinti ar sumažinti pieno pasiūlą, gyvulių skaičiaus trumpuoju laikotarpiu 

padidni ar sumažinti negali, tačiau, atsižvelgiant į kainą, jie gali suintensyvini arba sumažinti gamybinių pajėgumų 

naudojimą koreguojant šėrimo kiekį ar sudėtį. 
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 Ilguoju laikotarpiu pieno gamintojai gali pakeisti gamybines pajėgas, tai yra išplėsti ar sumažinti karvių 

skaičių, įsigyti naujos technikos, todėl ilgajame laikotarpyje pieno pasiūla gali būti elastinga. 

Žaliavinio pieno kainos yra nepastovios ir gali keistis tiek kas savaitę, tiek kas mėnesį, remiantis paklausos ir 

pasiūlos dėsniais, taip pat kaip ir vyriausybės politika. Kiek ūkininkas gaus už pieną dažniausiai nusprendžia 

didmeninių prekių kainos, tokių kaip sūris, sviestas bei geriamas pienas taip pat prisideda ir valstybės priemonės.  

Žaliavinio pieno kainas lemia tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai (1 pav.). 

 

 

1 pav. Žaliavinio pieno kainų veiksniai (sudaryta autoriaus) 

 

 Tiesioginiai - superkamo pieno kaina ženkliai priklauso nuo parduodamo pieno kiekio, kurį sąlygoja ūkio 

dydis, taip pat įtakos turi pieno kokybė. Supirkėjai – perdirbėjai, dažnai nustato nepagrįstai mažas supirkimo kainas, 

negu jos formuotųsi pasiūlos ir paklausos santykyje. Kalbant apie užsienio rinkų įtaką žaliavinio pieno kainai 

Lietuvoje, reikia paminėti, jog apie 50 proc. pagamintų pieno produktų Lietuvos pieno perdirbėjai eksportuoja. 

Netiesiogiai pieno kainas gali įtakoti įvairios eksporto subsidijos mokamos perdirbimo įmonėms, taip pat ūkiams 

skiriamos kvotos. Pieno kokybę ir išgavimo kiekį  įtakoja technologiniai ūkio, bei biologiniai karvių veiksniai. 

Žaliavinio pieno gamintojai (t.y. ūkininkai) turi galimybę įtakoti savame ūkyje parduodamo pieno kainą 

(Vitunskienė, 2007): 

 parduodami geresnės kokybės pieną nei konkurentai; 

 siekdami gamybos ir pardavimo masto (ūkininkai turintys didesnius ūkius ir sukuriantys daugiau 

produkcijos, ją gali parduoti žymiai brangiau, nei tie ūkininkai, kurių ūkiai yra maži ir juose sukuriamos produkcijos 

kiekis yra mažas); 

 naudodami geresnes pieno produktų gamybos technologijas; 

 naudodami neracionalią gamybos struktūrą. 

Veiksnius darančių įtaką žaliavinio pieno kainai galima suskirstyti į tiesioginius – ūkio dydį, pieno kokybė, 

sezoniškumas, pieno supirkėjai, ir netiesioginius – valstybės vykdoma politika, ūkyje taikomos technologijos. 

Ženkliai superkamo pieno kainą veikia Lietuvoje susidariusi monopsoninė rinka, kai pieno supirkėjai nustato sau 

priimtinas kainas. Paklausos bei pasiūlos įtaka žaliavinio pieno kainai yra neelastinga trumpuoju, tačiau gali kisti 

ilguoju laikotarpiu. 
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Žaliavinio pieno kainų ir jų veiksnių pokyčiai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 

 

Lietuvos žaliavinio pieno rinka po 2008–2009 m. pasaulinės krizės pamažu atsigauna. 2012 metais pieno 

supirkimas jau viršijo 2008 metų lygį. Nors ir toliau smulkūs pieno ūkiai sparčiai nyko dėl senstančių ir 

nepajėgiančių išlaikyti ūkio savininkų, o kiti neatlaikė konkurencinės kovos.  

Vienas pagrindinių veiksnių, kuriais ūkis daro įtaką superkamo pieno kainai – parduodamo pieno kiekis. 

Kuo stambesnis ūkis, tuo daugiau pieno parduos. Penkios didžiosios žaliavinio pieno supirkimo įmonės didesnę 

kainą moka tiem ūkiam, kurie per mėnesį parduoda daugiau nei 40 tonų žaliavinio pieno. Tai yra vienas iš 

pagrindinių faktorių lemiančių superkamo pieno kainą (2 pav.). 

 

 

2 pav. Žaliavinio pieno kaina pagal parduotą pieno kiekį Lietuvoje 2008–2013 m., Lt/t 

 

2013 metais žaliavinio pieno kaina stambiems ūkiams kurie parduoda daugiau nei 40 tonų pieno per 

mėnesį mokama kaina už toną buvo 18 procentų didesnė, nei mokama smulkesniems ūkiams. Didžiausias skirtumas 

buvo 2010 metais, kai buvo mokama daugiau negu 44 procentais daugiau. Nuo 2010 metų stambiems ūkiams 

mokama kaina svyravo apie 1200 lt/t, kai tuo tarpu mažiems ūkiams mokama kaina didėjo. 2011 metais kaina pakilo 

28 procentais palyginus su 2010 metais. 

Pieno supirkimo kainos, paveiktos pasaulinės ekonominės krizės nustojo didėti 2008 metais. 2009 metais, 

palyginti su 2008-aisiais, žaliavinio pieno supirkimo kaina sumažėjo 29 proc. Vėliau ji kilo ir 2011 metais pasiekė 

1043 Lt/t, tačiau 2012 metais vėl 4 proc. sumažėjo. 2013 metais, palyginti su 2008-aisiais, vidutinė metinė žaliavinio 

pieno supirkimo kaina padidėjo net 45 proc. – iki 1253 Lt/t. Pagrindinė priežastis dėl kurios 2013 metais žaliavinio 

pieno supirkimo kainos buvo didžiausios, tai krizė pasaulinėje pieno rinkoje, kuri padidino pieno produktų paklausą.  

Žaliavinio pieno supirkimo kainų svyravimus daugiausia lėmė pasaulinė ekonominė krizė ir su tuo susijęs 

pasaulinis pieno produktų paklausos kitimas ir atitinkamai didėjusios ar mažėjusios pieno produktų eksporto kainos. 

Lyginant Lietuvą su ES vidurkiu, matoma, jog Lietuvoje žaliavinio pieno supirkimo kaina nesiekia ES 

vidurkio – yra 9,2 procento mažesnė. Didžiausia kaina Europos Sąjungoje už pieną mokama Kipre. Šioje šalyje 1 

tona žaliavinio pieno kainuoja 2014 Lt/t. Tai yra 46 procentais daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis (3 pav.). 

 Žemiausią kainą Europos Sąjungoje už toną žaliavinio pieno moka Rumunijoje. Ten už toną žaliavinio 

pieno mokama 1078 lito, tai yra 21,8 procento mažiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Europoje 2013 metais 

žaliavinio pieno kaina išaugo 16,46 procento, Lietuvoje tuo tarpu pieno kaina augo sparčiau. Čia per metus žaliavinio 

pieno kaina pakilo 19,4 procento. Lyginant Lietuvą su kaimyninėmis šalimis, supirkimo kainos yra panašios. Tik 

Latvijoje žaliavinio pieno kaina ženkliai skiriasi. Lietuvoje už toną žaliavinio pieno mokama 1253 lito, Lenkijoje 

1261 lito, Estijoje 1221, o Latvijoje 1145 litai. Lietuvos perdirbėjai žaliavinį pieną įsiveža iš Latvijos, dėl ten 
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vyraujančių žemesnių kainų. Lietuvoje supirkimo kainoms įtakos turi Lenkijos rinka, kuri yra viena iš didžiausių 

Europos Sąjungoje.  

  

 

 

3 pav. Žaliavinio pieno kainos ir vidutinis ūkio karvių skaičius ES šalyse 2013 m., Lt/t, vnt 

 

Lietuvoje yra vieni smulkiausių ūkių visoje Europos Sąjungoje. Vidutiniškai pieno ūkyje laikomos 

penkios karvės, tai yra 6 kartus mažiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Mažiau karvių laikoma tik Rumunijoje bei 

Bulgarijoje. Stambiausi ūkiai Europos Sąjungoje yra Danijoje, Jungtinėse Karalystėse bei Kipre. Ten vidutiniškai 

pieno ūkyje laikoma daugiau nei 100 karvių. Tačiau atlikus regresinę analizę, nustatyta, jog ryšys tarp karvių 

skaičiaus ūkyje, ir toje šalyje mokamos žaliavinio pieno kainos yra vidutinis – koreliacijos koeficientas – 0,51.  

 

 

4 pav. Galvijų pašarų kaina ir žaliavinio pieno supirkimo kaina Lietuvoje 2008-2013 m., Lt/t 

 

Kitas veiksnys lemiantis žaliavinio pieno supirkimo kainas yra galvijų pašarų kaina. Pašarai tiesiogiai lemia 

ūkyje primelžto pieno kiekį ir kokybę, o tai turi įtakos ir supirkimo kainoms. 
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Pašarų kainų svyravimai panašūs kaip ir žaliavinio pieno supirkimo kainos. 2009 metais dėl krizės pasireiškė 

vartojimo sumažėjimas, dėl to pašarų kainos buvo mažiausios tiriamu laikotarpiu. 2012 metais pašarų kainos jau 

viršijo 2008 metų kainas, o 2013 metais jos dar didėjo (4 pav.).  Atlikus regresinę analizę, nustatyta, jog ryšys tarp 

galvijų pašarų kainos ir žaliavinio pieno supirkimo kainos yra stiprus – koreliacijos koeficientas 0,85. 

Išvados 

 

1. Galutinei žaliavinio pieno supirkimo kainai didžiausią įtaką Lietuvoje daro susiklosčiusi monopsoninė rinkos 

struktūra, kai pieno perdirbėjai nustato jiems palankų tarifą. Tuo tarpu žaliavinio pieno bazinę supirkimo kainą 

nulemia – ūkio dydis, parduodamo pieno kokybė, pašarų kaina, valstybės vykdoma politika ir kt. 

2. Lietuvoje stambiems ūkiams už žaliavinį pieną mokama 17 procentų didesnė kaina nei mažesniems ūkiams, ir 

ši tendencija išlieka visą tiriamąjį laikotarpį. 

3. Lietuvoje vyrauja vieni iš smulkiausių pieno ūkių Europos Sąjungoje. Ūkyje laikomos vidutiniškai penkios 

karvės, kai Europos Sąjungos vidurkis yra 29, o žaliaivinio pieno kaina yra 9,2 procento mažesnė už vidurkį.  

4. Išanalizavus ūkių dydį Europos Sąjungoje bei pašarų kainas Lietuvoje, nustatyta, jog ūkių dydis vidutiniškai 

veikia žaliavinio pieno kainas Europos Sąjungos mastu, o galvijų pašarų kaina stipriai įtakoja žaliavinio pieno kainą 

Lietuvoje. 

 

Literatūra 

 

1. EUROSTAT. Selling prices of raw cow‘s milk. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2014 . sausio 18 d. ]. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/agriculture/milk/presentations/index_en.htm>. 

2. EUROPEAN COMMISSION. Milk and dairy production statistics. [Interaktyvus] [ žiūrėta 2012 m. sausio 20 d.]. Prieiga 

per internetą: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Milk_and_dair y_production_statistics>. 

3. JAKUTIS, A. ir kt. 1999. Ekonomikos teorijos pagrindai. Kaunas: Smaltija. 

4. TREINYS, M. 2006. Žemės ūikio ekonomika: paskaitų konspektas. Kaunas – Akademija: LŽŪU leidybos centras. 

5. VITUNSKIENĖ, V. 2007. Žemės ūkio ekonomika. Kaunas. 

6. VITUNSKIENĖ, V. 2013. Žemės ūkio ekonomika. Akademija. 

7. ŽŪIIKVC, 2014. Pieno sekotriaus apžvalgos. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. kovo 15d.]. Prieiga per internetą: < 

https://www.vic.lt/?mid=381>.  

 

Summary 

 

Raw milk price changes and factors in Lithuania 

 Milk is an exceptional agricultural production, which is distinguished from other agricultural products in 

form, marketing and processing. A commodity that requires large storage costs and special transportation due to being a 

perishable item. Moreover, the purchase price changes are determined by many factors every month . In order to provide the raw 

milk price and trend change reasons a determination of the key factors in raw milk prices and the mutual interdependences have to 

be evaluated. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Bernardas Vaznonis (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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EKSPORTO POTENCIALO VERTINIMO METODIKA 

 

Dovilė Žižytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

          Šalių integracija į Europos Sąjungą žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams atvėrė naujas kitų šalių rinkas, 

bet kartu padidėjo konkurencija vidaus ir užsienio rinkose. Eksporto plėtra tarptautinėse rinkose yra iššūkis šalių 

ūkio subjektams, siekiančioms įsitvirtinti vis didėjančios konkurencijos sąlygomis, reikia įvertinti nepakankamo 

konkurencingumo priežastis ir tinkamai reaguoti į globalizaciją skatinančias jėgas. Todėl svarbu sutelkti visas 

pajėgas, skatinant eksporto potencialo plėtrą, nes būtent efektyvus jo panaudojimas, remiantis šalies konkurenciniais 

pranašumais, skatina nacionalinės ekonomikos augimą. Pastebėtina, jog pasaulinės ekonomikos ir pasaulinių 

ekonominių ryšių globalizacijos sąlygomis eksporto potencialą lemia ne tik tradicinių lyginamųjų nacionalinių 

privalumų (turimų gamtinių išteklių, palankių geografinių, infrastruktūrinių, darbo našumo veiksnių), bet ir naujų 

konkurencinių pranašumų, paremtų mokslo pasiekimais, panaudojimas (Melnyk, 2008). Tačiau vis dar nėra 

nustatyta, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką eksporto potencialui bei kokia metodika tinkamiausia vertinant jį. 

Todėl eksporto potencialo vertinimo metodikų analizė, svarbiausių veiksnių išskyrimas turėtų padėti išryškinti 

galimus strateginius užsienio prekybos plėtros sprendimus, nes eksportas yra pagrindinė žemės ūkio produktų 

gamintojų išlikimo ir sėkmingo augimo sąlyga.  

Tyrimo tikslas – pateikti eksporto potencialo vertinimo metodiką 

Uždaviniai: 

1) nustatyti pagrindinius veiksnius, formuojančius eksporto potencialą 

2)    aišngrinėti eksporto potencialo vertinimo metodus  

Tyrimo objektas – šalies eksporto potencialo vertinimo metodai 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamos analizė, grupavimo bei 

apibendrinimo metodai. 

 

Rezultatai 

 

Šalies eksporto potencialo veiksniai 

 

          Mokslinės literatūros analizė parodė, jog jei eksportas laikomas esminiu veiksniu, darančiu poveikį šalies 

ekonominiam augimui, spartesnei integracijai į pasaulio ekonomiką – tada eksporto reikšmė įgauna potencialo 

bruožą. Platesnę eksporto potencialo reikšmę įžvelgė Melnyk (2008) kuri taip pat teigė, jog efektyvus šalies eksporto 

potencialo panaudojimas, remiantis šalies konkurenciniais pranašumais, skatina nacionalinės ekonomikos augimą. 

Konkurencingumas visais atvejais yra susijęs su produktyvumu, tačiau produktyvumas parodo ekonomikos būklę 

trumpalaikėje, o konkurencingumas – ilgalaikėje perspektyvoje. 

         Pridurtina, jog veiksniai formuojantys nacionalinės ekonomikos konkurencingumą taip pat veikia ir eksporto 

potencialo vystymąsi. Minėti veiksniai gali būti išskaidomi į vidinius šalies bei išorinius (1 pav.). Be to, eksporto 

potencialo samprata šiame kontekste turi dualistinę reikšmę: pirmiausia pasireiškia, kaip nacionalinės ekonomikos 

gebėjimas gaminti paklausius bei konkurencingus produktus bei antra–juos realizuoti užsienio rinkose. Taip pat 

vidiniai veiksniai pasireiškia ir per išteklių ir žaliavų, pramonės, investicinį, mokslinį, inovacinį potencialą. Išoriniai 

veiksniai yra rinkos pajėgumas atsilaikyti prieš konkurencines jėgas bei tarptautinių institucijų įtaka, koordinuojant 

prekybos srautus (Shpinko, 2003) 

           Pasak Shpinko (2003), gamybos potencialas gali būti apibūdinamas per naudojamų žaliavų šaltinį, 

technologinę bei mokslo pasiekimų prizmę. Abalkin (1999) taip pat teigė, jog pagrindinis ekonominio potencialo 
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palaikymas, kurio sudedamoji dalis yra ir eksporto potencialas, yra susijęs su gamyba. Tačiau į šią sąsają įtraukiamas 

ne tik produktų gamyba, bet ir vartojimas, taip pat produktų ir paslaugų realizacija ne tik vidaus, bet ir užsienio 

rinkose. Valstybinės institucijos turi sukurti palankią teisinę bei įstatyminę aplinką gamintojams, kuri palengvintų 

gamintojams gaminant bei realizuojant produkciją. Informaciniai ir infrastruktūros potencialas tarsi apjungia visus 

eksporto potencialo elementus, įtraukiant žaliavų, gamybos ir realizavimo procesus. Informacinis potencialas 

suteikia galimybę nuprognozuoti eksporto plėtrą, numatyti sėkmingas strategijas paklausai bei pasiūlai subalansuoti, 

užtikrinti naujų rinkų užėmimą bei senų pozicijų išlaikymą. Socialinis ir kultūrinis potencialas pasireiškia per 

žmogiškuosius išteklius, kada stipri specialistų komanda formuoja įmonės konkurencinius pranašumus. Visos 

minėtos charakteristikos formuoja bendrą eksporto potencialą ir tik veikdamos kartu formuoja teigiamas bei 

konkurencingas žemės ūkio produktų eksporto galimybės konkuruoti tarptautiniu mastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Šalies vidiniai ir išorininiai veiksniai, formuojantys eksporto potencialą (Shpinko, 2003) 

 

             Taip pat reikia pastebėti, kad valstybės ūkio konkurenciniai pranašumai gali būti nustatomi, vertinant tam 

tikrą užsienio prekybos apimtį. Eksporto potencialas ir užsienio prekyba yra tarsi pažangūs nacionaliniai 

instrumentai pasaulinės ekonomikos mastuose bei indikatoriai, identifikuojantys produktų konkurencingumą 

pasaulio prekybos rinkoje. Tačiau mokslinėje literatūroje vis dar nėra identifikuoti atskiri svarbiausi veiksniai, 

formuojantys eksporto potencialą. Tačiau pasak Melnyk (2008) šių dienų pagrindinis eksporto potencialo veiksnys 

yra susijęs su įtemptais globalizacijos procesais, kurie paveikė ir vis dar veikia kiekvieną valstybę pasaulyje.  

 

Šalies eksporto potencialo vertinimo metodai 

 

             Užsienio autorė Melnyk (2008) taip pat pastebi, jog eksporto potencialo vieningų vertinimo metodų 

sistematikos vis dar nėra. Paprastai, eksporto potencialo tyrinėjimas mokslinėje literatūroje yra vertinimas 

analizuojant prekinę bei geografinę struktūrą. Tačiau, anot autorės, toks eksporto potencialo siauras vertinimas 

neleidžia išanalizuoti ir pateikti kiekybinių rezultatų. Todėl International Trade Centre (2013) pateikia šalies 

eksporto potencialo vertinimo metodiką, kur apskaičiavus tam tikrus indeksus gaunami kiekybiai rezultatai. 

Pagal International Trade Centre (2013) informacija, pirmiausiai valstybei telkiant visus šalies išteklius eksporto 

potencialui didinti svarbu tinkamai pasirinkti pirminę strategiją. Pasak šaltinio, ruošiant eksporto potencialo 

skatinimo strategiją, pirmiausia vyriausybė ir kitos institucijos turi atkreipti dėmesį ir įvertinti žemiau esančius 

indeksus: 

Eksporto potencialas 

Vidinė aplinka 

Tarptautininės institucijos 

Socialinis ir kultūrinis potencialas 

Informacinis bei 

infrastruktūrinis potencialas 

Valstybinės institucijos 

Gamybos potencialas 

Išorinė aplinka 

Rinkos sąlygos 

Rinkos pajėgumai 

Konkurencija 

Gamtiniai ištekliai 

Kapitalas 

Technologijos 
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  1 lentelė. Eksporto potencialo vertinimo logika bei indeksų apibūdinimas (sudaryta autorės, remiantis 

International Trade Centre, 2013)  

 

Eksporto potencialo indeksas (prekybos partnerės 

atžvilgiu) 
Eksporto produkto diversifikacijos indeksas 

Kuris iš eksportuojamų produktų turi didžiausią 

pranašumą eksporto rinkoje? 

Kokios yra galimybės šaliai eksportuotojai 

diversifikacijos atžvilgiu, eksportuojant pasirinktą 

produktą? 

 

Eksporto potencialo indeksas 

(pasaulio rinka) 
Rinkos patrauklumo indeksas 

Kuris iš eksportuojamų produktų turi didžiausią 

pranašumą pasaulio rinkoje? 

Kurios rinkos yra patraukliausios eksportui? 

 

Norint nustatyti tikslinį produktą, į kurį bus sutelkti visi šalies eksporto skatinimo ištekliai International Trade Centre 

(2013) siūlo remtis kompoziciniu produkto identifikavimo indekso sudarymo principu (2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Kompozicinis tikslinio eksporto produkto identifikavimo indekso sudarymo principas (sudaryta autorės, 

remiantis International Trade Centre, 2013) 

 

Tikslinio produkto indekso apskaičiavimo rezultatas parodo, jog kuo didesnė eksporto produkto pasiūla bei pasaulinė 

tikslinio produkto paklausa nulemia šalies eksporto palankesnį rezultatą.  

Rinkos patrauklumo identifikacijai taip pat yra priskiriama keletas dedamųjų:  

 Rinkos dydis 

 Rinkos dinamika 

 Konkurencija 

 Rinkos atvirumas 

 Prekybos atstumas 

 Kultūriniai panašumai 

 Šalies rizika 

 Verslo aplinka 

 

Tačiau rinkos patrauklumo įvertinimui yra siūloma sudaryti kompozicinį indeksą, principu žemiau (3 pav.). 

 

 

 

EKSPORTUOJAMO PRODUKTO POTENCIALO INDEKSAS 

Prekybos balansas Paklausos augimas Eksporto augimas Eksporto apimtys 

Šalies eksportuojamų ir 

importuojamų prekių 

vertės skirtumas 

Šalies eksporto vertės 

pokytis lyginant esamą 

laikotarpį su praėjusiais.  

Pasirinkto sektoriaus 

eksportuotų produktų suma 

per atitinkamus metus. 

Produkto paklausos 

augimo pokyčiai 

pasauliniu mastu 
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3 pav. Kompozicinio rinkos patrauklumo identifikavimo indekso sudarymo principas (sudaryta auorės, 

remiantis International Trade Centre, 2013) 

 

             Rinkos patrauklumo indeksas apskaičiuojamas įvertinant prekybos tarifus, atstumą tarp prekybos partnerių, 

paklausos dydį bei augimą, eksporto apimtis. Pavyzdžiui, atstumui įvertinti tarp prekiaujančių šalių gali būti 

pasitelkiamas gravitacijos modelis, kuris nurodo, jog kuo trumpesnis atstumas tarp partnerių (eksportuotojos ir 

importuotojos), kuo panašesnės ekonomikos, tuo tikėtina intensyvesni prekybos mainai. 

              Produkto diversifikacijos indeksas yra geras gamybos struktūros ir pramonės išsivystymo lygio 

indikatorius. Diversifikacija sumažina šalies priklausomybę nuo siauros eksportuojamų produktų apimties bei kartu 

padeda išvengti išorinių sukrėtimų.  Produkto diversifikacijos indeksas yra apskaičiuojamas formule žemiau 

(International Trade Centre, 2013): 

 

   (1) 

 

kur: 

- produkto diversifikacijos indeksas 

 - Herfindal‘o indeksas, kuris apskaičiuojamas formule žemiau: 

 

                                                                    (2) 

 

kur: 

 - produkto eksportas (p) į rinką (d) pasirinktais metais (t) 

RINKOS PATRAUKLUMO INDEKSAS 

Prekybos tarifai Prekybos atstumas Rinkos panašumas Konkurencingumas Eksporto apimtys 

Gravitacijos 

modelis – 

prekybos sėkmę 

lemia mažesnis 

atstumas tarp 

šalių. 

Importuojančios 

šalies taikomi 

prekybos 

ribojimai 

eksportuotojos 

atžvilgiu. 

Kuo prekybos 

partnerės 

panašesnės, tuo 

tikėtina bus 

intensyvesnė 

tarpusavio 

prekyba. 

RCA (pagal RCA reikšmę 

sprendžiama apie prekių 

konkurencingumą 

tarptautinėse eksporto 

rinkose) arba LIIC-A 

(indeksas palygina 

tiriamosios šalies prekės, 
eksportuojamos į pasirinktą 

rinką, procentinę dalį 

visame šalies prekių į tą 

pačią rinką eksporte su šios 
prekės importo pasirinktoje 

rinkoje procentine dalimi, 

visų prekių importe) 

indeksai. 

Pasirinkto 

sektoriaus 

eksportuotų 

produktų suma per 

atitinkamus 

metus. 
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 - šalies (d) visų produktų, priklausantys pasirinktam sektoriui (s), eksportas 

 

 - šalies produkto (p) eksporto dalis visų produktų, priklausantys pasirinktam sektoriui (s) eksporte 

 

Apskaičiuoto produkto diversifikacijos indekso reikšmės gali būti nuo 0 iki +∞.  Kuo didesnė reikšmė, tuo produkto 

diversifikacija didesnė. 

            Melnyk (2008) taip pat priduria, jog eksporto potencialo vertinimo modelis grindžiamas eksporto potencialo 

struktūrinių dalių ryšium. Taigi eksporto potencialo sudedamosios dalys yra: 

 vidinių resursų potencialas;  

 tikslinių rinkų potencialas; 

 esamos rinkos sąlygos. 

Vidinių resursų potencialas (VRP) priklauso nuo techninės bei technologinės bazės (TT), žmogiškųjų išteklių 

panaudojimo efektyvumo (ŽI), vadybos (V) bei finansų (F): 

 

VRP = f (TT, ŽI, V, F) (3) 

 

Taip pat autorė priduria, jog norint įvertinti šalies eksporto potencialą maisto pramonės lygmeniu svarbu įvertinti ir 

naudojamos ariamos žemės plotų panaudojimo efektyvumą, kadangi nuo ariamosios žemės priklauso šalies žemės 

ūkio produktų gamyba.  Kitas vertinimo aspektas – šalies eksporto potencialo (ExPo) vertinimui gali būti 

naudojamas santykio paskaičiavimas tarp eksporto kvotos (Exq) ir BVP bei santykis su gyventojų skaičiumi (GS): 

 

ЕхPo = Ехq/BVPі/GS. (4) 

 

Kuo gautas indeksas didesnis, tuo šalis turi stipresnį eksporto potencialą. Taip pat pridurtina, jog kai kurių autorių 

teigimu, šalies rinkos atvirumą parodo bei jos priklausomybę nuo kitų šalių, kitaip tariant, ūkio integracijos laipsnį 

parodo jos užsienio prekybos – eksporto ir importo apimties ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis. 

(Jatuliavičienė, Kučinskienė Garuckas, 2007). 

               Tačiau užsienio literatūroje gausiai aptariama ir kitokie eksporto potencialo galimi vertinimo aspektai. 

Vienas iš autorių Czinkota (2002), vertindamas eksporto potencialą, rėmėsi neoklasikine E.Heckscher ir B.Ohlin 

tarptautinės prekybos teorija. Teorijos, pagrindinės prielaidos yra šios (Bernatonytė, 2007):  

 Prekybą vykdo dvi šalys, kuriose gaminamos tik dvi prekės ir naudojami du gamybos veiksniai – darbas ir 

kapitalas, (todėl ši teorija dažnai vadinama „2x2x2”);  

 Veiksnių gausumas šalyse yra skirtingas ir ribotas;  

 Vyrauja tobuloji konkurencija ir vykdoma laisvoji prekyba, kuri yra subalansuota;  

 Nėra vertinami transportavimo kaštai;  

 Veiksniai yra mobilūs šalies viduje, tačiau negali judėti iš vienos šalies į kitą;  

  Veiksnių intensyvumas skirtingas atskiroms prekėms;  

 Paklausa yra elastinga kainos atžvilgiu, o vartotojų prioritetai abiejose šalyse – vienodi;  

 Gamybos masto sąlygojamas efektas nėra vyraujantis.  

Taigi Heckscher-Ohlin teorija teigia, kad priėmus šias sąlygas, kiekviena šalis eksportuoja ir specializuojasi tų prekių 

gamyboje, kurių pagaminimui sunaudojama daugiau sąlyginai gausesnių išteklių, esančių šalyje, o importuoja 

prekes, kurių pagaminimui reikėtų daugiau šalyje sąlyginai negausių gamybos veiksnių (kitais žodžiais – šalis 

specializuojasi toje srityje, kurioje turi lyginamąjį pranašumą). Taip yra dėl to, kad šalyje esantis sąlyginai gausesnis 

gamybos veiksnys yra sąlyginai pigesnis, nei kitoje šalyje, ir tai yra pagrindinė prielaida tarptautinės prekybos 
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vykdymui. Pradėjus prekiauti šalyse santykinės prekių kainos pasieks santykinį pasaulinės kainos lygį (kuris yra 

abiejų šalių kainų neprekiaujant intervale), todėl abiejų prekių vartojimas padidės, nors naudą gaus tik perteklinių 

gamybos veiksnių savininkai, o nepakankamų – patirs nuostolį.  

             Mokslininkas Czinkota (2002) papildė Hecksher-Ohlin modelį, norėdamas palyginti eksporto veiklos 

rezultatus tarp šalies regionų. Autorius į modelį įtraukė tokius kintamuosius kaip vyriausybės išlaidos bei tiesioginės 

užsienio investicijos ir pastebėjo, kad infrastruktūros išsivystymas ir vyriausybės išlaidos taip pat turi teigiamą įtaką 

eksporto efektyvumui. Valstybinis sektorius taip pat vaidina svarbų vaidmenį, norint pakelti regioninį eksporto 

potencialą. Todėl valstybė turi užtikrinti ir nukreipti eksporto skatinimo priemones į žemės ūkio sektorių, ne jis 

laikomas vienu konkurecingiausiu ir stabiliausiu. 

             Taigi galima daryti išvadą, jog eksporto potencialo vertinimo metodika gana įvairialypė, skirtingų autorių 

vertinama pagal skirtingus aspektus, tačiau literatūros analizė parodė, kad vis dėlto autoriai sutaria, kad eksporto 

potencialą būtina analizuoti tiek šalies, regiono, produktų grupės ar atskiro produkto lygmenyje, nes tik eksporto 

potencialo atskleidimas parodys minėtų komponentų konkurencingumą pasaulinėje prekyboje. Kitaip tariant, 

eksporto potencialas yra nepriklausoma posistemė šalies užsienio – ekonominėje veikloje, kurios misija aprūpinti 

konkurencinių pranašumų turinčiais nacionaliniais produktais užsienio rinkas.    

 

Išvados 

 

1. Eksporto potencialo veiksniai gali būti skirstomi į šalies vidinius (rinkos sąlygos bei pajėgumai, konkurencija, 

tarptautinės institucijos) bei išorinius (gamybos potencialas, valstybinės institucijos, informacinis bei 

infrastruktūrinis potencialas, socialinis ir kultūrinis potencialas). Visos minėti veiksniai formuoja bendrą eksporto 

potencialą ir tik veikdami kartu formuoja stiprias bei konkurencingas eksporto galimybės konkuruoti tarptautiniu 

mastu. 

2. Mokslinėje literatūroje yra pateikiama keletas eksporto potencialo vertinimo metodų, tačiau apibrėžtos vieningos 

vertinimo sistemos nėra, kaip ir kokiais rodikliais turėtų būti vertinamas eksporto potencialas. Bendriausia prasme, 

eksporto potencialą siūloma vertinti per šalies eksporto pokyčius bei vidaus rinkos veiksnius, kurie tiesiogiai 

identifikuoja eksporto potencialo stiprumą. 
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Summary 

 

The Methodology of export potential Evaluation 

 

             On  the  basis  of  generalization  of  research  results disclosed  in  scientific publications, in this article the concept of 

export potential is considered as a ponderable factor of influence on the economy growth, integration of country into the world 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=108&sid=147ca3c8-efda-474185d5e2e999809072%40sessionmgr14&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#dbbth&AN=6816168
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=108&sid=147ca3c8-efda-474185d5e2e999809072%40sessionmgr14&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#dbbth&AN=6816168
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economy. The concept of interlinks  between  export  potential  of  country  and  the  national competitiveness  due  to  the 

influence of set of factors is explained. The indexes which  fully characterize  export potential at the  level  of  firm, separate  

industry,  countries  in  whole  are  suggested.  Export potential and foreign trade are the instruments of advancement of national 

interests in the scales of world economy and indicators of competitiveness of products in the world market. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Bernardas Vaznonis (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMAS MEDIENOS APDIRBIMO 

ĮMONĖJE DARNIOS PLĖTROS KONTEKSTE: TEORINIS POŽIŪRIS 

 

Vilma Arminaitė 

Aleksandro Stulginsio universitetas 
 
Įvadas 

 

Visuotinės kokybės vadyba arba žmogiškųjų išteklių kokybė grindžiama pastovaus tobulėjimo filosofija, kuri 

gali būti taikoma ne tik organizacijų darbo kultūros bei gaminių kokybės užtikrinimui, bet ir kitose gyvenimo srityse. 

Kokybės procesas skatina įmones, organizacijas efektyviau tobulinti gamybą, geriau tenkinti vartotojo poreikius, 

gerinti gamintojų arba paslaugų kokybę ir mažinti kaštus. Dauguma kokybės problemų kyla dėl blogos paslaugos 

kokybės, organizacijos valdymo, darbuotojų nenoro dalyvauti įmonės kokybės valdyme. Todėl norint organizacijose 

įgyvendinti efektyvios kokybės politiką reikia tobulinti kokybes tobulinimo procesus. Tačiau, labai gaila, bet, kai 

kurių įmonių vadovai mano, kad kokybės tobulinimo klausimai jiems aiškūs ir nėra ko gaišti laiko. 

Darbo tikslas – teoriniu požiūriu išanalizuoti kokybės vadybos sistemos diegimą medienos apdirbimo 

įmonėje darnios plėtros kontekste. 

Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti kokybės vadybos sistemos teorinius ypatumus; 

2. Išanalizuoti darnios plėtos teorinius ypatumus; 

3. Darnios plėtros kontekste įvertinti kokybės vadybos sistemos teikiamą naudą medienos apdirbimo 

įmonei. 

Tyrimo objektas – kokybės vadybos sistemos diegimas medienos apdirbimo įmonėje darnios plėtros 

kontekste. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: teoriniame lygmenyje atlikta Lietuvos ir 

užsienio autorių mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas, sisteminimas ir lyginimas.  

 
Rezultatai 
 

Pirmą gamybos vadybos mokslo žingsnį 19 a. pab. žengė amerikietis Frederickas Tayloras (1856 – 1915). Tai 

lėmė poreikis didinti darbo našumą, nes 20 a. pr., ypač JAV, labai trūko kvalifikuotų darbininkų. F. Tayloras su savo 

artimiausiais padėjėjais Franku ir Lilian Džilbretais, V. Tomsonu, H. Ganttu atliko daug tyrimų pramonėje, statybose 

ir suformulavo racionalaus darbo organizavimo principus, kurie buvo kokybės vadybos ir visuotinės kokybės 

vadybos užuomazgos (Vanagas P., 2004). 

Pirmiausia svarbu yra apibrėžti kokybės sąvoką, kuri apima ne tik tam tikro rezultato reikalavimų atitikimo 

laipsnį (kaip pvz. produkto), bet ir nusako kokybę gamyboje bei produkto lygio atitikimą, kurio reikalauja vartotojai 

(t.y. kokybė vartotojui). Vadyba, o mūsų analizuojamu atveju kokybės vadyba – tai koordinuoti veiksmai, 

kreipiantys ir valdantys organizacijos veiklą, susijusią su kokybe (Kaziliūnas, 2007). Kokybės vadyba susideda iš 

keturių pagrindinių dalių: kokybės planavimo, kokybės valdymo, kokybės užtikrinimo bei kokybės gerinimo. Šios 

sudedamosios kokybės vadybos dalys analogiškai reiškia, jog viena iš jų yra nukreipta kokybės nustatytiems 

tikslams nustatyti ir pasiekti, kita – juos įvykdyti bei gerinti. Svarbu, žinoma, ir užtikrinti, jog bus įvykdyti kokybės 

iškelti reikalavimai. Visa tai tarptautiniame standarte apibrėžiama kaip kokybės vadybos objektas. 

Nėra visiškai vienareikšmiško visuotinės kokybės vadybos (VKV) apibrėžimo. Skirtingi autoriai užsienio ir 

lietuviškoje literatūroje vartoja kiek skirtingas sąvokas. Khurram Hashmi teigia, jog visuotinės kokybės vadyba, tai 

vadybos metodas, kuris atsirado apie 1950-uosius ir vis populiaresnis tapo nuo 1980-ųjų. Anot šio aviacijos 

inžinieriaus, visuotinės kokybės vadyba (VKV), tai vadybos metodas, pagal kurį valdytojai ir darbuotojai gali 

dalyvauti gamybos procese nuolat tobulindami prekių ir paslaugų kokybę. Tai tarsi kokybės ir valdymo kombinacija, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=lt&sl=en&u=http://www.isixsigma.com/library/content/c031008a.asp&prev=/search%3Fq%3DTQM%26hl%3Dlt%26rlz%3D1T4SKPB_enLT218LT219&rurl=translate.google.lt&usg=ALkJrhhSUEr4PIxGykPdulgjckHi9e_pmQ#about
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kuria siekiama aukštesnių pajamų ir mažesnių sąnaudų bei nuostolių, atsirandančių dėl neracionalaus darbo. VKV 

apibrėžiama ir kaip vadybos filosofija, kuria siekiama integruoti visas organizacijos funkcijas (rinkodaros, finansų, 

projektavimo, inžinerijos ir gamybos ir kt.), užtikrinti nuolatinį veiklos gerinimą bei sutelkti dėmesį į kliento 

poreikius (http://www.isixsigma.com/library/content/c031008a.asp). Taigi tai yra sisteminis požiūris, kuris apima 

visa apimančią sąveiką tarp įvairių organizacijos elementų. Taip ši pažangiausia vadybos filosofija ir metodologija 

padeda sukurti ne tik atskirų organizacijų konkurencingas verslo strategijas ir apsaugo jas nuo bankroto – tai ir 

išsivysčiusių šalių bei regionų sėkmingos plėtros garantas. Šiuo metu VKV vis plačiau pasitelkiama viešbučiuose, 

prekyboje, bankuose transporte, kitose aptarnavimo srityse bei medicinos, mokslo ir mokymo įstaigose ne tik 

Amerikoje (kur VKV sukurta žymiausiose pramonės kompanijose), Europoje, bet ir visose išsivysčiusiose pasaulio 

šalyse. 

Galima teigti, jog požiūriuose – apibrėžimuose apie visuotinės kokybės vadybą  atsiskleidžia visuotinumas. 

Tai paaiškinama taip, jog visuotinės kokybės vadyba taikoma visiems procesams, susijusiems su produkto gaminimu 

ir, žinoma, visiems darbuotojams, kurie tuos procesus vykdo. 

Pastarąjį dešimtmetį darnos (angl. Sustainability) sąvoka ypač populiari mokslo darbuose. Svenson (2006) 

teigia, jog darnos svarba yra lemiama paradigma, kurios pagrindu formuojami organizacijos ir ją supančios aplinkos 

santykiai. Buchan, Fitzgerald, Ketley ir kt. (2005) mokslo darbų apžvalgoje analizuodami pokyčius visuomenėje, 

moksle ir organizacijose „darnos link“, konstatuoja, jog „kelio atgal nėra“, “pokyčiai darnos link ir darnos paieškos 

vyksta visur: visuomenėje, moksle ir organizacijose”. Pasauliniu mastu diskutuojama apie darną, darnų vystymąsi 

(angl. Sustainable development) bei įvairias darnos strategijas, įgyvendinamas įvairiuose lygiuose. 

Svarbų vaidmenį šioje plotmėje vaidina ne tik ekonominiai organizacijų siekiai, bet ir savanoriškos 

iniciatyvos aplinkosaugos ir socialinėje srityse (Čiegis ir Grunda, 2007; Štreimikienė, Kovaliov, 2007; Čiegis ir 

Zeleniūtė, 2008).  

Organizacijų atsakomybės (angl. Corporate responsibility) svarstomos problemos įgauna vis didesnį 

reikšmingumą politinėje ir verslo erdvėje. Darnaus vystymo judėjimas apima vis platesnį ratą problemų, šis 

judėjimas įvairiais aspektais nagrinėjamas daugelyje mokslo darbų; išskirtinos su šiuo judėjimu susijusios 

organizacijų veiklos kryptys (iniciatyvos), išreiškiančios organizacijos atsakomybę:  

• Organizacijos socialinė atsakomybė (angl. Corporate Social Responsibility);  

• Organizacijos darna;  

• Organizacijos (korporatyvinis) valdymas (angl. Corporate Governance). 

Pagrindinis darniosios pramonės plėtros programos tikslas – skatinti pramonės plėtrą, kuri padeda: didinti 

Lietuvos pramonės konkurencingumą; racionaliai naudoti energiją ir gamtinius išteklius; mažinti neigiamą gamybos, 

gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai; gerinti darbo sąlygas ir kurti naujas darbo vietas. 

Organizacijos neišvengiamai turi priimti darnaus vystymosi judėjimo iššūkius pripažindamos socialines 

pareigas, mažindamos neigiamą poveikį aplinkai, laikantis veiklos etikos normų, valdyme vadovaujantis aiškumo 

(angl. Transparency) principais, tokiu būdu tapdamos atsakingesnės suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Organizacijos 

valdymas atspindi būdą, kuriuo organizacijos elgiasi, siekdamos socialinę atsakomybę ir darnos siekį įprasminti 

kasdienėje organizacijos veikloje, pripažįstama, jog organizacijos socialinė atsakomybė ir organizacijos darna, kaip 

organizacijų veiklos praktikos, dažniausiai izoliuotos nuo pagrindinės organizacijos veiklos strategijos (Strategic 

Direction, 2008, No 3).  

Darnaus vystymosi koncepcija. Dabartiniu metu vyrauja nuomonė, kad skirtingose šalyse ir regionuose, 

darnaus vystymosi akcentai ir pagrindiniai tikslai gali būti gana skirtingi, tačiau pati darnaus vystymosi esmė 

pakankamai aiški: Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro trys lygiaverčiai komponentai – aplinkos 

apsauga, ekonominė plėtra ir socialinis vystymasis. Lietuvoje, kaip ir kitose postkomunistinėse valstybėse, darnaus 

vystymosi principai pradėti taikyti tik prieš keletą metų iš esmės tik dėlto, jog tai yra „madinga“ visame pasaulyje, 

šiuo metu jau pradedama suvokti darnaus vystymosi svarba, ir šie principai pradedami realiai įgyvendinti (Čiegis, 

2007; 2008). 

Integruota prevencija ir kontrolė apima teršalų išmetimą į orą, jų išleidimą į vandenis ir patekimą į dirvožemį, 

taip pat priemones atliekoms tvarkyti, triukšmui bei vibracijoms mažinti, kvapų poveikiui kontroliuoti. 

http://www.isixsigma.com/library/content/c031008a.asp
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Darniosios plėtros koncepcija turėtų būti integruota į bendrąją įmonės politiką ir pagrindinius veiklos 

principus. Tai reiškia, kad reikia tam tikrų pakeitimų įmonės vadybos sistemoje: naujos politikos, naujų metodų ir 

procedūrų. Vadybos sistema turėtų būti modifikuota taip, kad būtų užtikrintas ryšys su įprastomis ir naujomis 

suinteresuotomis šalimis ir būtų galima nuolat tobulinti ataskaitas, prieinamas visoms suinteresuotoms šalims. Tai 

susiję su įmonės informacine ir ataskaitų rengimo sistema. 

Darnos sąvoka neatsiejama nuo VKV evoliucijos, kadangi pati darnumo arba subalansuotumo sąvoka 

implikuoja organizacijos gebėjimą prisitaikyti prie verslo aplinkos pokyčių, pritaikyti geriausią patirtį ir pasiekti bei 

išlaikyti konkurencinius pranašumus (Vanagas ir Žirgutienė, 2005). Pastaruoju metu ryškiausia šiuolaikinės 

visuotinės kokybės vadybos evoliucijos tendencija yra verslo tobulumo siekimas, kai strateginiame organizacijos 

valdyme vis daugiau vietos numatoma ne tik finansiniams veiklos rezultatams, tačiau darnios ir socialiai atsakingos 

organizacijos formavimui (Mc Adam ir Leonard 2003; Mc Donald, Zairi ir Petrs, 2002; Vanagas ir Žirgutienė, 2005; 

Isaksson, 2006; Zink, 2007). Vanagas ir Žirgutienė (2005) nagrinėdami visuotinės kokybės vadybos ir darnaus 

vystymosi koncepcijų sąlytį, pateikia išvadą, jog “dauguma organizacijų pripažįsta, kad veiklos tobulumo siekimas, 

savo veikloje integruojant darnaus vystymosi principus yra viena iš ilgalaikės vertę kuriančios strategijos dalių”. 

Žirgutienė (2005a, 2005b) konstatuoja, kad “integruoti visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymo metodai 

nepretenduoja būti vieninteliu ir pačiu sėkmingiausiu vadybos metodu, tačiau tai yra aktuali ir įdomi problema, verta 

išsamesnių tyrimų “, o darnaus vystymo kontekste plėtojami organizacijos atsakomybė ir atskaitingumas, padeda 

pasiekti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą. 

Čiegis ir Grunda (2007) konstatuodami, kad “literatūroje galima rasti daug įvairių organizacijoms skirtų 

priemonių, strategijų, modelių bei koncepcijų, kurias jos skatinamos taikyti siekiant darnos, tačiau trūksta šias 

koncepcijas apvienijančio požiūrio, sukuriančio bendrą darnios organizacijos vaizdą”, mokslininkai analizuodami 

„organizacijų darnaus vystymosi principus, modelius, strategijas, priemones, sistemas ir standartus“, pateikia trijų 

etapų “Organizacijos transformavimo į darnią organizaciją proceso modelį”, pateiktą 1 paveiksle. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 pav. Organizacijos keitimosi į darnią proceso modelis Šaltinis: Čiego ir Grundos, 2007. 

 

D. Bagdonienė ir kiti (2009) formuojama darnios organizacijos visuotinės kokybės vadybos pagrindu 

koncepcija atsispindi 1 paveiksle pateikiamame darnios (darnos siekiančios) organizacijos modelyje, kuriame 

atsispindi:  

• Vadybos sistemų kūrimas ir integravimas organizacijoje.  

• Darbuotojų supratimo apie darnos ir atsakomybės iniciatyvų propagavimą organizacijoje plėtojimas: 

aktualu, kad integravimo etape į darnos socialinės atsakomybės realizavimo procesą būtų įtraukti visi darbuotojai, 

deklaruojamos organizacijos vertybės būtų jiems suprantamos ir priimtinos.  

• Organizacijos atsakomybės kryptys, reaguojant į aplinkos pokyčius bei suinteresuotųjų šalių poreikius: 

gaminamų produktų privalomasis ir savanoriškas kokybės sertifikavimas; suinteresuotųjų šalių įtakos supratimo ir 

vertinimo programos; organizacijos valdymas, remiantis (socialinio) atsakingumo programomis, kodeksu ir politika; 

rengia pažangos ataskaitas. 

KTU Medienos technologijos katedroje atlikti Lietuvos pirminio apdirbimo pramonėje perdirbamų pjautinių 

rąstų skirstinių pagal skersmenis tyrimai parodė, kad 26 cm skersmens ir stambesni rąstai neviršija 25–28 % nuo 

1 Etapas 
 

Supratimo sukūrimas apie 

tai, kas yra darni 

organizacija? 

 

2 Etapas 
 

2.1 Supratimo sukūrimas apie 

tai, kaip galima tapti darnia 

organizacija? 

2.2 Keitimasis 

3 Etapas 
 

3.1 Supratimo sukūrimas apie 

tai, kas rodys organizacijos 

darną? 

3.2 Rezultatų tikrinimas 
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bendro tiekiamo į lentpjūves tūrio. Dalis tokių geros kokybės rąstų derėtų atskirti elitinės produkcijos (rankų darbo 

rąstinių namų ir pan.) gamybai. 

Pagal KTU Medienos technologijos katedros vedėjo dr. A. Baltrušaičio medžiagą tai ypač svarbu, nes vien 

stambių lentpjūvių steigimas, kopijuojant sėkmingą Alytaus Stora Enso pavyzdį, neužtikrins darnaus ir efektyvaus 

turimų išteklių naudojimo. Ypatingo dėmesio vystant lentpjūvystės sektorių verti aspektai susiję su aukštos 

pridėtinės vertės medienos produktų gamyba. Stambių pjautinųjų rąstų trūkumas yra stebimas ir toliau 

prognozuojamas daugelyje šalių, įskaitant JAV ir Kanadą. Šių šalių pjautinės medienos, ypač statybinės paskirties, 

vystymo strategijos rengiamos numatant lentpjūvystėje taikyti specializuotas smulkių rąstų perdirbimo technologijas 

(mažų prapjūvų-thin kerf, kreivinio pjaustymo-curve sawing, ir pan.), kurios leidžia gauti gana geras išeigas ir 

kokybę. Pramonės įmonės, sumažindamos poveikį aplinkai prevencinėmis aplinkos apsaugos priemonėmis, t.y. 

sumažindamos žaliavų, vandens ir energijos sąnaudas produkcijos vienetui, didina produktyvumą. Didėjant 

produktyvumui ir mažėjant gamybos bei su aplinkos apsauga susijusiems kaštams, mažėja produkcijos savikaina ir 

didėja įmonių konkurencingumas. Šiuo metu daugelyje Lietuvos įmonių išteklių imlumas produkcijos vienetui yra 

gana didelis, todėl yra nemažos galimybės didinti konkurencingumą. 

Ženklią pridėtinę vertę galima gauti rūšiuojant medieną pagal išvaizdą į stiprumo klases statybinei paskirčiai 

ir ypač klijuotoms sijoms (glulam) ir kt. gaminti. Būtina plėsti apžiūrimojo rūšiavimo apimtis ir diegti šiuo metu 

plintančias įvairių tipų mašininio stipruminio rūšiavimo sistemas (šiuo metu tik Alytaus Stora Enso turi Metriguard 

sistemą). 

Kokybiškos apvalios medienos stoką gerai kompensuoja dygiavimo ir durstymo ilgio ir pločio atžvilgiu 

sistemos. Tokia mediena tinka skydų, langų blokų ar analogiškos jiems konstrukcijos įvairios paskirties statybinių 

statramsčių ir pan. gamybai. Turi būti skatinamas šis tausojantis žaliavas ir plečiantis jų asortimentą metodas. 

Galimų plėtoti aukštos pridėtinės vertės medienos produktų spektras Lietuvoje galėtų būti ženkliai platesnis už čia 

pateiktus pavyzdžius. Tai ir lygiagrečių skiedrantų sortimentai (PSL – paralel strand lumber), užsienio rinkose 

pradedantys įsitvirtinti Thermawood ar Heartwood tipo gaminiai, pasižymintys elitinėmis mechaninėmis savybėmis.  

Kartu su numatoma Lietuvoje OSB gamyba ir klijuota fanera tai leistų gaminti puikius statybinius elementus - 

dvitėjines sijas (I-sijas), kur LVL yra sijos flanšai, OSB ar klijuota fanera – standumo briauna. Tokios sijos jau iš 

esmės keičia tradicines perdangų sijas, naudojamos fermų tipo, bei tokias sijas, kaip gulekšniai, gegnės ir pan. Dėl 

LVL homogeniškų ir stabilių savybių jos gali būti gaminamos iš žemesnių stipruminių savybių medienos rūšių, todėl 

prasiplėstų tradicinė žaliavų bazė.  

Surenkamų namų konstrukcinių elementų bei sodo statinių ir baldų gamybos plėtra turi būti siejama su tokių 

produktų ekologiškų apsaugos ir ilgalaikiškumo užtikrinimo technologijų diegimu.  

Visiems be išimties medienos produktams konkurencinėje kovoje tarptautinėse rinkose bus būtinas aukšto 

lygio kokybės valdymo sistemų diegimas ir užtikrinimas įmonėse. Būtina plėtoti jau vykstantį produkcijos kokybės 

sertifikavimo procesą. Tai ypač palies statybinės paskirties medienos produktus gaminančias įmones.  

 
Išvados 

 

1. Švaresnė gamyba ir ekologinis efektyvumas. Ši inovacinė strategija remiasi racionalesniu energijos, gamtos 

išteklių naudojimu ir atliekų bei teršalų minimizavimu jų susidarymo vietoje. Švaresnė gamyba padeda sumažinti 

neigiamą įmonės poveikį aplinkai ir duoda teigiamus ekonominius rezultatus. Labai svarbu, kad įmonės įvertintų 

visus gaminių kaštus, susijusius su aplinkos apsauga. Tai skatina jas taikyti inovacijas ir naujus vadybos metodus. 

2. Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Kad galėtų sistemingai ir efektyviai diegti darniosios plėtros 

priemones, pramonės įmonės turi naudoti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas. Tokių vadybos sistemų 

esmė yra nuolatinio gerinimo ciklo sukūrimas įtraukiant visus organizacijos darbuotojus. Kokybės ir aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos gali būti sertifikuojamos pagal tarptautinius standartus ISO 9001 ir ISO 14001 arba 

registruojamos pagal ES aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą EMAS. 
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3. Su gaminiais susijusios darniosios pramonės plėtros priemonės. Šios priemonės padeda sumažinti gaminio 

poveikį aplinkai per visą jo būvio ciklą. Gali būti taikomos įvairios priemonės: ekologinis projektavimas, būvio ciklo 

įvertinimas, gamintojo atsakomybė, ekologinis ženklinimas 

4. Darniosios plėtros veiksmingumo ataskaitos. Rengdamos darniosios plėtros veiksmingumo ataskaitas įmonės 

turi labiau analizuoti savo veiklą ir ją gerinti. Kita vertus, tokios ataskaitos ugdo visuomenės sąmoningumą 

darniosios plėtros požiūriu. 

5. Organizacijos neišvengiamai turi priimti darnaus vystymosi judėjimo iššūkius pripažindamos socialines 

pareigas, mažindamos neigiamą poveikį aplinkai, laikantis veiklos etikos normų, valdyme vadovaujantis aiškumo 

(angl. Transparency) principais, tokiu būdu tapdamos atsakingesnės suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. 
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Summary 

 
Quality management system implementation woodworking company in the context of sustainable 

development: a Theoretical Approach 

 
Relevance of the topic. Global quality or the quality of human resources is based on the philosophy of 

continuous improvement, which can be applied to not only the organizations work culture and product quality, but 

also in other areas of life. 

The aim - to theoretically analyze the quality management system implementation woodworking company in 

the context of sustainable development 

Quality Management - is to coordinate the actions which direct and manage activities of the organization with 

regard to quality. 

Organizations must inevitably accept the challenges of sustainable development movement Recognizing 

social responsibility, reducing the negative impact on the environment, in accordance with the ethical standards in 

the management of clarity (called Transparency) principles in this becoming more responsible stakeholders. 

The main advantage of the ISO 26000 guidelines for companies-this is a clear model and a set of 

recommendations, which the company can better assess their performance in the field of social responsibility. 

 
Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas)   
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LOGISTINĖS VEIKLOS IR TIEKIMO GRANDINĖS GERINIMO 

GALIMYBĖS  

 

Andrius Bacevičius 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Logistiką galima apibūdinti kaip sudėtingą sistemą. Šiandieniniame verslo pasaulyje akivaizdūs verslo 

globalizacijos reiškiniai, tai yra nacionalinis verslas tampa tarptautiniu. Todėl ir verslo įmonių aprūpinimas bei 

pagamintos produkcijos pardavimas taip pat įgyja tarptautinį pobūdį. Plečiantis rinkai didėja ir prekių srautai, 

kuriuos lemia įmonių tarptautinis aprūpinimas ir produkcijos paskirstymas tiek tarptautinėje tiek nacionalinėje 

rinkoje. Spręsdamos šiuos klausimus, verslo įmonės susiduria su įvairiais alternatyviais logistiniais sprendimais. Tai 

iškelia įmonėms problemą – kuri iš galimų alternatyvų įmonei yra priimtiniausia, vertinat organizaciniu, ekonominiu 

ar konkurenciniu požiūriais.  

Kitokį verslo logistikos supratimą sukėlė ekonominės praktikos pokyčiai, verslo orientavimas tenkinant 

vartotojų poreikius didinti savo konkurencingumą. Logistikos koncepcijos taikymas globalizacijos laikotarpyje yra 

prielaida sėkmingai tarptautinės logistikos veiklai. 

Tyrimo objektas – logistikos procesai. 

Tyrimo tikslas – apžvelgus teorinius logistikos organizavimo įmonėse aspektus, pateikti logistinės veiklos 

gerinimo galimybes. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti teorinius logistinės veiklos organizavimo ypatumus.  

2. Atskleisti logistikos organizavimo įmonėse problemas. 

3. Įvertinti tiekėjų pasirinkimo kriterijus ir pasiūlyti tiekimo grandinės optimizavimo galimybes. 

Tyrimo metodai - Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė bei sisteminimas. 

 

Rezultatai 

 

Kiekviena logistikos paslaugas teikianti įmonė, siekianti plėstis pasaulinėje rinkoje, tobulinti savo veiklą, 

privalo turėti puikų veiksmų planą. Dabartinėje transportavimo verslo situacijoje patikimai plėtoti tarptautinę 

prekybą be ekonomiškai apgalvoto veiksmų plano ir besikeičiančios rinkos tyrimų yra, ko gero, mažų mažiausiai 

nekvalifikuotas sprendimas. Teorinis pagrindas veiklai turėtų apimti tikslų ir uždavinių formulavimą, galimų 

produktų pasirinkimą, personalo atranką, įmanomas taktikas, paskirstymo ir pardavimo procedūras, kainodarą, 

reklamą, skatinimą bei kita. 

R. Minalgos teigimu visi logistikos veiksmai bei parnatavimai vidaus ir užsienio prekyboje susiję su tam 

tikrais kaštais. Autorius pažymi, kad logistikos kaštai gamybos srityje sudaro apie 15, o prekybos srityje – iki 25 

procentų kaštų. Logistikos kaštai yra įmonės bendrųjų kaštų dalis, todėl jų mažinimas tiesiogiai veikia visą įmonės 

ekonomiką. (R. Minalga, 2004, p. 86) 

         Be to, logistikos kaštai skirstomi į tam tikrus kaštų blokus: 

 medžiagų srauto organizavimo, planavimo, kontrolės bei sistemos kaštai; 

 gamybos planavimo ir gamybos valdymo kaštai; 

 atsargų, jų finansavimo ir laikymo kaštai; 

 sandėliavimo kaštai; 

 gabenimo kaštai (įmonės vidaus ir išorės transportu); 

 pardavimo kaštai (atrinkimo, pakavimo, pardavimo); 

 logistikos valdymo kaštai. (R. Minalga, 2004, p. 27) 

              Tarptautinėje rinkoje vykstančius logistinius procesus sąlygoja darbo pasidalijimas, socialinės-ekonominės 

struktūros, įmonių dislokavimas ir laiko struktūros. Kintant šiems veiksniams, keičiasi ir logistiniai procesai. 
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Darbo pasidalijimas. Darbo pasidalijimas ekonomikoje vis didėja, ypač tarptautiniu mastu. Siekdamos 

mažinti gamybos išlaidas, kartu ir prekių kainas, daugelio valstybių ūkio subjektai užsienio šalyse ieško pigios darbo 

jėgos. Todėl gamybos aprūpinimas ir realizavimas vis labiau įgyja tarptautinį pobūdį. Tarptautinėje rinkoje ieškoma 

galimybių ne tik prekėms realizuoti, bet ir medžiagoms bei žaliavoms pirkti. 

Socialinės-ekonominės struktūros. Turi tendenciją keistis, todėl jų įtaka logistikos procesams gali 

nebebūti tokia reikšminga kaip šiandien. 

Dislokavimas (išdėstymas). Darbo pasidalijimas ekonomikoje lemia ir įmonių išdėstymo pokyčius. Verslo 

tarptautinimas skatina gamybą priartinti prie vartojimo - verslo įmonės kuriasi kuo arčiau savo pagrindinių klientų. 

Gamybos ir vartojimo vietų dislokavimas turi didžiulę įtaką ekspedicinės veiklos organizavimui. Transporto rūšies 

parinkimas produkcijai gabenti turi didelę įtaką prekių kainai ir pristatymo trukmei. 

Laiko struktūros. Trumpėjant prekių gyvavimo ciklui rinkoje, keičiasi ir spartėja gamyba, didėja 

transporto eismo intensyvumas. Be to, tarptautinėje rinkoje atsiranda naujų veiksnių, darančių įtaką reikalingų 

išteklių įsigijimui. Tai laiko apribojimai, pasireiškiantys darbo laiko trumpinimu, ribotais galiojimo terminais bei 

gabenimo draudimais. Visa tai mažina logistikos galimybę užtikrinti disponavimą visais reikalingais ištekliais. 

Naudojant logistikos priemones ir įvairias transporto rūšis šiandien tapo įmanoma produkciją į bet kurią Europos 

vietą pristatyti per 24 valandas. 

Apibendrinant galima teigti, kad norint plėtoti sėkmingą ir konkurencingą verslą reikalingas veiksmų 

planas, kuris leistų prisitaikyti besikeičiančiose rinkose. Vienas iš svarbiausių ir opiausių kausimų logistine veikla 

užsiimančiose įmonėse būtų: kaip sumažinti tam tikras kaštų grupes? Taip pat labai svarbu paminėti, jog didelę įtaką 

įmonės produktyvumui lemia logistiniai procesai. Mano manymu nebūtų galima išskirti vieno svarbaus veiksnio, nes 

sistemoje procesai tampriai sąveikauja. Svarbu pažymėti, jog globalioje rinkoje procesai veikia visus rinkos dalyvius. 

Tarptautinės logistikos organizavimas apima šių problemų sprendimą: 

 medžiaginių srautų organizavimas tarp įvairių gamybos aprūpinimo ir realizavimo vietų savo šalyje ir 

užsienyje; 

 efektyvių informacijos ir valdymo sistemų organizavimas, šių sistemų siejimas su savarankiškų 

logistikos įmonių sistemomis (ekspeditoriais, transporto priemonių frachtuotojais, sandėliavimo 

struktūromis); 

 tinkamų prekių paruošimo, sandėliavimo ir gabenimų technologijų taikymas. 

Siekiant tobulinti vykstančius procesus, tarptautinėje aprūpinimo logistikoje būtina koordinuoti medžiagų 

srautus, kurie yra peržengę įmonės ribas ir jungia tiekėjus ir pirkėjus. Šis koordinavimas susijęs su įmonių plėtros 

strategija. Rytų ir Vidurio Europos valstybių ūkio subjektai dažnai renkasi kooperatines skverbimosi į užsienio rinką 

strategijas. Užsienyje steigiamos bendros įmonės su užsienio kapitalo įmonėmis, turinčiomis pakankamai kapitalo ir 

taikančiomis pažangias technologijas. Rytų partneriai paprastai disponuoja vietiniais ištekliais (personalu, 

parduotuvių ir sandėlių tinklu ir pan.). 

Europoje steigiamos prekybos kontoros ir centriniai sandėliai gerina pirkimo sąlygas ir padeda apsirūpinti 

ištekliais, reikalingais tarptautinių įmonių funkcionavimui. Šį aprūpinimą užtikrina tinkamas tarptautinės logistikos 

organizavimas. 

Apibendrinant galima teigti, jog efektyvus tikslinių logistikos problemų sprendimas užtikrina sklandesnį 

vykstančių procesų savaiminį judėjimą. Ko gero pats svarbiausias vadybos principas yra laiku organizuoti 

prioritetinių problemų šalinimą ir taikyti tinkamus metodus. Tarptautinėje rinkoje taip pat labai svarbu efektyviai 

koordinuoti veiksmus, apsirūpinti ištekliais bei gerinti prekybos sąlygas. 

Dar vienas labai svarbus veiksnys, lemiantis logistinės veiklos gerinimo galimybes, yra tiekėjų parinkimas. 

Tiekėjo pasirinkimas yra sudėtingas procesas, nes prieš priimant sprendimą, reikia įvertinti daugybę veiksnių ir 

išsirinkti geriausią variantą. 

Tiekėjų pasirinkimo  kriterijai. Pirmiausiai nustatomi tiekėjų vertinimo kriterijai, o vėliau parenkami ir 

patys tiekėjai. Kiekvienas tiekėjo vertinimo kriterijus yra nustatomas pagal individualiai, pagal susiklosčiusias 

aplinkybes ir pasirinktus tiekėjų vertinimo kriterijus (žr. 1 lentelę). 

Analizuojant pateiktą lentelę galime daryti išvadą, jog tiekėjo parinkimą galima priskirti aprūpinimo 

logistikos strategijai. Tiekėjo parinkimas glaudžiai susijęs su aprūpinimo struktūros nustatymu – aprūpinimo šaltinių 

koncentracija. Jeigu pagal vienetinį aprūpinimą tiekėjo parinkimas natūraliai yra ypač svarbus, kitais atvejais tiekėjo 

parinkimas yra visiškai nereikšmingas. Antra vertus, tiekėjams įvertinti yra būtina nustatyti vertinimo kriterijus. 
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Kiekvienos pirkėjo vertinimo kriterijus yra nustatomas pagal aplinkybes. Parenkant kriterijus, būtina atkreipti dėmesį 

į tai, kad vienas kriterijus nulemtu tik vieną aplinkybę, o ši aplinkybė neturėtų reikšmės kitam kriterijui. Į vertinimo 

kriterijus gali įeiti ne vien tik aprūpinimo objektas, bet taip pat tiekėjo produktyvumas.  
1 lentelė.Tiekėjų vertinimo katalogas pagal kriterijus (R. Minalga, 2004, p. 42)                     

Tiekėjo ekonominės padėties nustatymas Juridinis statusas. Įvaizdis. Kapitalas. Padėtis rinkoje. Vadybos 

kontrolė. Darbuotojų kvalifikacija. Kaštų struktūra. Pajamos. 

Organizavimas. Tyrimo ir plėtros intensyvumas 

Tiekėjo esminio tinkamumo nustatymo 

kriterijai 

Atstumas iki vartotojo. Pristatymo galimybės. Pristatymo „kaip tik 

laiku" pritaikymo galimybės. Galimų pokyčių lankstumas. 

Paslaugos. Garantijos ir įsipareigojimai. Antrinių išteklių 

panaudojimo galimybė. Suderinamumas (informacinės sistemos 

integravimas). Bendrų investicijų galimybė. Bendroji gamybos 

planavimo ir gamybos valdymo galimybė. Tyrimo ir plėtros veikla. 

Tiekėjo aprūpinimo nustatymo kriterijai Kokybė. Kaina. Tiekimo sąlygos. Apmokėjimo sąlygos. Tiekimo 

terminai. 

 

Nustačius vertinimo kriterijus, yra sudaromas vertinimo katalogas. Tiekėjus pasirenkančioms įmonėms jis 

yra labai svarbus, nes per patikimą informaciją jos gauna duomenis apie galimus tiekėjus 

Pagal tiekėjų vertinimo kriterijus atliekamas jų įvertinimas, daromas rezultatų įvertinimo ir atrankos būdu. 

Šiuo būdu atskiri kriterijai pagal reikšmę yra vertinami pagal tam tikrą taškų skaičių. 

Sprendimui surasti ne visi vertinimo kriterijai turi vienoda kategoriją. Kai kurie kriterijai yra tikrinami pagal 

jų svarbą.  

 
Tiekimo grandinės vadybos pagrindinė užduotis yra optimizuoti ir tobulinti šį sudėtingą procesą. 

Išskiriamos penkios sritys, kurias tiekimo grandinės vadyba siekiama pakeisti taip, kad jos veiktų kuo efektyviau: 

 Gamyba 

 Pirkimai 

 Pajamos ir pelnas 

 Užsakymų vykdymas  

 Logistika (A. Langevin, 2004, p. 15) 

Optimizavus šias sritis, gaunama apčiuopiama nauda. Sprendimas, kurią iš šių sričių reikia keisti ir 

tobulinti, paprastai priklauso nuo verslo specifikos, tačiau negalima ignoruoti nė vienos iš jų: 

 Gamybos optimizavimas. Viena svarbiausių tiekimo grandinės vadybos užduočių - gamybos procesų 

optimizavimas ir tobulinimas. Gamybai tenka nemaža tiekimo grandinės dalis, tad svarbu analizuojant 

rinką ir prognozuojant būsimą paklausą suformuoti optimalius gamybos planus, surinkimą ir netgi 

siekti, kad būtų racionaliai išdėstyta gamybos įranga. Visa tai padeda pasiekti ganėtinai aukštą 

paklausos patenkinimo lygį palyginti mažomis sąnaudomis. 

 Pirkimų optimizavimas. Išlaidų pirkimams mažinimas jau seniai laikomas vienu iš geriausių taupymo 

šaltinių. Daugelyje verslo sričių pirkimams atseikėjama 40-60 proc. visų išlaidų, tad teisingi sprendimai 

galų gale lemia produkto kainą ir įmonės pelningumą. Šiuo atveju efektyvi tiekimo grandinės vadyba 

padeda surasti geriausius tiekėjus, analizuojant išlaidų struktūrą, tiekėjų veiklos kontrolę ir galimybes 

išskaidyti bei keisti pirkimus. 

Šiuo atveju vadybos sistema apima ne tik analizę, bet ir komercinių pasiūlymų išsiuntimą, derybų 

skatinimą, išlaidų kontrolę pagal sutartis, pranešimus apie nuolaidas ir pardavimo akcijas. 

 Pajamų ir pelno optimizavimas. Ši tiekimo grandinės vadybos funkcija susijusi su efektyvia kainodara, 

vartotojų paklausos formavimu, atsižvelgiant į realią pasiūlą. Rekomenduojama ne tik konkreti galutinė 

pardavimo kaina, bet planuojamos ir rinkodaros akcijos, nuolaidos, išpardavimo kainos bei jų taikymo 

trukmė.  

Svarbu tai, kad šis procesas vyksta vienu metu ir gali būti atsižvelgiama į skirtingus produktus, regionus, jų 

specifiką. Dėmesys kreipiamas į kiekvieną struktūrinį padalinį. 
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 Užsakymų vykdymo optimizavimas. Šią tiekimo grandinės vadybos užduotį galima apibūdinti ne vien 

kaip laiku pristatytus produktus ar aukšto lygio klientų paklausos patenkinimą, bet ir kaip sąlygą 

patikimos bendrovės įvaizdžiui formuoti verslo partnerių akyse. Realiu laiku analizuojami pardavimų 

duomenys padeda bendradarbiauti su tiekėjais, kad būtų laiku tiekiamos prekės į produkcijos platintojų 

sandėlius ir prekybos centrų lentynas. Tiekimo grandinės vadyba padeda išspręsti ir netikėtai iškilusias 

problemas bei nenumatytus atvejus. 

Ši vadyba formuoja gamybos bei paslaugų apimtis pagal gautus užsakymus, atsižvelgiant į įvairius 

poreikius, kalendorinius planus ir produktų bei paslaugų naudotojų verslo taisykles. 

 Logistikos optimizavimas. Išsprendus šią nelengvą užduotį, sumažinama prekių vežimo ir platinimo 

išlaidų. Tai viena brangiausių tiekimo grandinės dalių. Optimizuoti logistiką paprastai pradedama nuo 

strateginio logistikos tinklo planavimo: remiantis įmonių ir vartotojų analizės duomenimis, 

suformuojamas efektyviausias prekių pristatymo būdas. Kadangi krovinių gabenimo paslaugas gali 

teikti kelios bendrovės, konkursų organizavimo praktika yra viena iš tiekimo grandinės vadybos 

funkcijų. (D. Waters, 2011, p. 119-124) 

Optimizuojant logistiką, atsižvelgiama į prekių asortimentą, siuntos dydį, pirkimų apribojimus, krovinių 

vežimo maršrutus ir įkainius. Geriausia pasaulio įmonių logistikos optimizavimo patirtis rodo, jog galima 30-40 

proc. sumažinti įmonės atsargas, nė kiek nepabloginus paklausos tenkinimo rodiklių (D.Long, 2013, p 58). 

Apibendrinant galima teigti, kad bene svarbiausia tiekimo grandinės dalis yra gamybos optimizavimas. 

Optimalus gamybos planas padeda sumažinti sąnaudas bei prognozuoti būsimą paklausą. Pirkimų optimizavimas 

leidžia sutaupyti. Teisingų sprendimų generavimas tiesiogiai proporcingas gaunamam pelnui ir įmonės efektyvumui. 

Nemažiau svarbu optimizuoti pajamas ir pelną. Labai svarbu efektyviai paskirstyti pelną: investicijos, dividendai, 

plėtra, inovatyvūs tyrimai. Autoriaus manymu, užsakymų bei logistikos optimizavimas taip pat tiesiogiai 

koreliuojami su visomis išvardintomis sritimis. Abejais atvejais labai svarbu susieti užsakymus bei logistinius 

procesus, nes tai procesai papildantys vienas kitą. 

Išvados 

1. Tarptautinėje rinkoje vykstančius logistinius procesus sąlygoja darbo pasidalijimas, socialinės-ekonominės 

struktūros, įmonių dislokavimas ir laiko struktūros. Kintant šiems veiksniams, keičiasi ir logistiniai 

procesai. Norint pagerinti veiklos naudingumą būtina rasti sprendimus, kaip sumažinti logistinės veiklos 

kaštus, išlaikant atitinkamo lygio klientų aptarnavimą. 

2. Siekiant tobulinti vykstančius procesus, tarptautinėje aprūpinimo logistikoje būtina koordinuoti medžiagų 

srautus. Tarptautinėje rinkoje taip pat labai svarbu efektyviai koordinuoti veiksmus, apsirūpinti ištekliais bei 

gerinti prekybos sąlygas. 

3. Tiekėjams įvertinti yra būtina nustatyti vertinimo kriterijus. Kiekvieno pirkėjo vertinimo kriterijus yra 

nustatomas pagal individualias, įmonei aktualias aplinkybes. Į vertinimo kriterijus gali įeiti ne vien tik 

aprūpinimo objektas, bet taip pat tiekėjo produktyvumas. Tiekimo grandinės vadybos pagrindinė užduotis 

yra optimizuoti ir tobulinti šį sudėtingą procesą. Optimizuojant logistiką, atsižvelgiama į prekių asortimentą, 

siuntos dydį, pirkimų apribojimus, krovinių vežimo maršrutus ir įkainius. Geriausia pasaulio įmonių 

logistikos optimizavimo patirtis rodo, jog galima 30-40 proc. sumažinti įmonės atsargas, nė kiek 

nepabloginus paklausos tenkinimo rodiklių. 
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Summary  

Logistics can be defined as a complex system. In today's business world are obvious business globalization and national business 

is becoming international. Therefore, the provision of business and production sale will also gain an international character. 

Company's business results depends on supply and distribution of products both, in international and domestic markets. Increased 

trade flows make big impact to company’s logistics organization. In considering these issues, businesses are faced with innovative 

logistical solutions. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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Įvadas 

  

Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ yra aiškinama kaip informacijos perdavimas, kai vienas vartotojas, 

perduodamas informaciją kitam, remiasi savo asmenine patirtimi ar kitų vartotojų jam perduota 

informacija. Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ yra aktuali kiekvienam asmeniui, nes su ja susiduriama kasdien po 

daugybe kartų, tik neįvertinama, koks išties tai svarbus procesas ir kokie reikšmingi tame procese yra visi jame 

dalyvaujantys asmenys. Nors informacija, sklindanti „iš lūpų į lūpas“ visais laikais, visur ir pačiose įvairiausiose 

sferose darė didelę įtaką žmonių sprendimams, tačiau tik pastaruoju metu ši komunikacijos forma tapo viso pasaulio 

rinkodaros atstovų dėmesio centru. 

Anot J. Blythe (2005), komunikacija „iš lūpų į lūpas“ gali būti tiek teigiama, tiek ir neigiama, kadangi ne visų 

žmonių patirtis visais atvejais yra tik gera.Dėl šios priežasties komunikacija „iš lūpų į lūpas“ tampa savotišku 

rūpesčiu marketingo atstovams. Atsiranda būtinybė įvertinti komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ poveikį vartotojams, 

kuris per tam tikrų prekės ženklo dimensijų teigiamą ar neigiamą vertinimą, gali daryti tiesioginį poveikį ir bendrai 

prekės ženklo vertei. 

Tyrimo tikslas – parengti komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ įtakos prekės ženklo vertei teorinį modelį. 

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, keliami šie tyrimo uždaviniai: 1.Vadovaujantis mokslinės literatūros 

analize, išnagrinėti komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ sampratą; 2. Pateikti prekės ženklo vertės sampratą; 3.Išskirti 

prekės ženklo vertės dimensijas; 4.Parengti komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ įtakos prekės ženklo vertei teorinį 

modelį. 

Tyrimo objektas – komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ įtaka prekės ženklo vertei. 

Tyrimo metodai: literatūros lyginamoji analizė ir sintezė. 

 

Rezultatai 

 

Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ yra žinoma kaip svarbus faktorius, lemiantis vartotojų apsisprendimą pirkti 

vieną ar kitą prekę, todėl, kad ji įvardijama kaip kelis kartus efektyvesnė priemonė nei reklamos laikraščiuose ar 

žurnaluose, ar radijo reklama. R. B. Gil, E. F. Andres ir E. M. Salinas (2007) teigia, kad informacija, kurią vartotojai 

gauna iš savo šeimos narių, gali paveikti tų vartotojų nuomonės apie tam tikrą prekės ženklo vertę formavimąsi. 

Asmuo gali būti paveiktas gautų iš savo šeimos narių rekomendacijų pirkti tik konkretų prekės ženklą, kartu 

remdamasis patirtimi apie kitus prekės ženklus, kuriuos naudoja tie patys, rekomendacijas davę, šeimos nariai. 

Siekiant konkrečiau apibrėžti komunikaciją „iš lūpų į lūpas“, 1 lentelėje pateikiamos skirtingų autorių 

komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ sampratos. 

 

1 lentelė. Komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ samprata įvairių autorių požiūriais ( sudaryta autoriaus) 

Autorius (-iai) Metai Samprata 

J. Arndt 1967 
Komunikacija „iš lūpų į lūpas“tai tarpasmenis bendravimas, 

susijęs su dominančių produktų ar paslaugų vertinimu. 

R. A. Westbrook 1987 

Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ – tai neformalus bendravimas, 

nukreiptas į kitus vartotojus, apie nuosavybes, tam tikrų prekių 

ar paslaugų, ar jų pardavėjų savybes. 

R.N. Laczniak, T.E. 2001 Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ - tai svarbus rinkos reiškinys, 
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DeCarlo, S.N. 

Ramaswami 

kuriuo vartotojai gauna informaciją, susijusią su 

organizacijomis ir jų siūlomomis prekėmis ar paslaugomis. 

S. Z. Gildin 2003 

Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ – tai bendravimo forma tarp 

vartotojų, paremta jų asmenine patirtimi ir įspūdžiais apie 

produktą ar paslaugą. 

Y. Liu 2006 
Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ – tai neoficialus bendravimas 

tarp vartotojų apie prekes ir paslaugas. 

R. East, K. 

Hammond, W. 

Lomax 

2008 
Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ – tai vartotojų dalyvavimas 

pokalbiuose apie produktus, paslaugas ar prekės ženklus. 

E. Jeong, S. Jang 2011 
Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ – tai neformalus bendravimas 

tarp vartotojų apie tam tikras prekes ir paslaugas. 

A. Kowalska-

Stycze´n 
2012 

Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ – tai informacijos perdavimas iš 

vieno asmens kitam. 

 

J. Arndt (1967), R. A. Westbrook (1987), Y. Liu (2006) E. Jeong, S. Jang (2011) teigia, kad komunikacijos 

„iš lūpų į lūpas“ pagrindas yra bendravimas tarp vartotojų. Tas bendravimas dažniausiai apsiriboja informacijos apie 

tam tikras prekes ir paslaugas perdavimu ir priėmimu. R. East, K. Hammond, W. Lomax (2008) tą patį bendravimą 

įvardina kaipvartotojų dalyvavimą pokalbiuose apie produktus, paslaugas ar prekės ženklus. Tuo tarpu A. Kowalska-

Stycze´n (2012) teigia, kad komunikacija „iš lūpų į lūpas“ yra tik informacijos perdavimas tarp skirtingų asmenų. S. 

Z. Gildin (2003) pateikia ganėtinai apibendrintą nuomonę, kad komunikacija „iš lūpų į lūpas“ yra tiesiog bendravimo 

forma tarp vartotojų. Tačiau autorė pažymi, kad tas bendravimas ar informacijos perdavimas turi būti paremtas 

vartotojų asmenine patirtimi ir įspūdžiais apie produktus ar paslaugas. 

Apibendrinant galima teigti, kad komunikacija „iš lūpų į lūpas“ - tai neformalus bendravimas tarp vartotojų, 

nukreiptas į informacijos apie tam tikras prekes, paslaugas ar prekės ženklus, paremtos vartotojų asmenine 

patirtimi, perdavimą vieni kitiems. 

Kadangi straipsnyje yra siekiama įžvelgti, kokią įtaką komunikacija „iš lūpų į lūpas“ turi prekės ženklo vertei, 

būtų tikslinga apsibrėžti ir prekės ženklo vertės sampratą. 2 lentelėje yra pateikiamos skirtingų autorių prekės ženklo 

vertės sampratos. 

 

2 lentelė. Prekės ženklo vertės samprata įvairių autorių požiūriais ( sudaryta autoriaus) 

 

Autorius (-iai) Metai Samprata 

P. H. Farquhar 1989 Prekės ženklo vertė – tai pridėtinė vertė įmonei ar vartotojui. 

D. A. Aaker 1991 

Prekės ženklo vertė – tai prekės ženklo aktyvų ir įsipareigojimų 

rinkinys, kuris papildo arba sumažina prekės ar paslaugos 

įmonei ir vartotojams teikiamą vertę. 

K. L. Keller 2003 

Prekės ženklo vertė yra prekėms ir paslaugoms suteikta 

pridėtoji vertė. Ši vertė gali atsispindėti per tai, ką vartotojai 

mano, jaučia ir kaip elgiasi prekės ženklo atžvilgiu, taip pat per 

kainas, rinkos dalį ir pelningumą, kurį prekės ženklas sukuria 

įmonei. Prekės ženklo vertė yra svarbus, neapčiuopiamas turtas, 

kuris įmonei teikia psichologinės ir finansinės vertės. 

D. Gudačiauskas 2004 
Prekės ženklo vertė – tai prekės ženklo vertybių visuma, 

sukurianti pridėtinę vertę vartotojams. 

P. Kotler, K. L. 

Keller 
2007 

Prekės ženklo vertė – pridėtinė prekių ir paslaugų vertė, kurią 

atspindi vartotojų mintys, jausmai, veiksmai, susiję su prekės 



197 
 

ženklu, jos kaina bei užimta rinkos dalimi; taip pat uždirbtas 

pelnas. Prekės ženklo vertė yra svarbus nematerialus turtas, 

teikiantis įmonei psichologinės ir finansinės naudos. 

M. E. Černikovienė 2011 

Prekės ženklo vertė – tai ilgalaikės marketingo veiklos 

rezultatas, prekės ženklo vertybių visuma, sukurianti pridėtinę 

vertę vartotojams ir apibrėžianti įsipareigojimus, siejamus su 

prekės ženklu. Prekės ženklo vertę atspindi tokios savybės kaip 

lojalumas, vardo atpažinimas, kokybės suvokimas, prekės 

ženklo tapatumas bei kitos vertybės. 

 

Skirtingi autoriai prekės ženklo vertę traktuoja nevienareikšmiškai. P. H. Farquhar (1989), K. L. Keller 

(2003), D. Gudačiauskas (2004), P. Kotler, K. L. Keller (2007) ir M. E. Černikovienė (2011) išskiria, kad prekės 

ženklo vertė dažniausiai pasireiškia per pridėtinės vertės kūrimą. Tačiau vieni autoriai daugiau akcentuoja pridėtinės 

vertės kūrimą įmonei, kiti – pačiam vartotojui. D. Gudačiauskas (2004) ir M. E. Černikovienė (2011) teigia, kad 

prekės ženklo vertė kuria pridėtinę vertę vartotojams. K. L. Keller (2003),  P. Kotler, K. L. Keller (2007) nuomone, 

prekės ženklo vertė per finansinę naudą kuria pridėtinę vertę įmonei. Tuo tarpu P. H. Farquhar (1989), D. A. Aaker 

(1991) teigia, kad prekės ženklo vertė gali kurti pridėtinę vertę tiek vartotojams, tiek ir įmonėms. 

Apibendrinant lentelėje pateiktas skirtingų autorių prekės ženklo vertės sampratas galima teigti, kad prekės 

ženklo vertė yra prekėms ar paslaugoms suteikta pridėtinė vertė, kuri vartotojui pasireiškia per emocinius ir fizinius 

pojūčius, o įmonei - per finansinę naudą. 

Apsibrėžus, kas yra prekės ženklo vertė, reikalinga išsiaiškinti, kokios gali būti išskiriamos prekės ženklo 

vertės dimensijos, kuriomis remiantis būtų galima įvertinti komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ įtaką. Rinkodaros 

specialistai kuria prekės ženklo vertę formuodami tam tikras vartotojų žinias apie prekės ženklą. Anot P. Kotler ir K. 

L. Keller (2007),rinkodaros valdymo kontekste prekės ženklo vertę lemia trys pagrindiniai veiksniai (dimensijos): 

prekės ženklo įvaizdis, prekės ženklo asociacijos ir kitos prekės ženklo vertybės. A. D. Aaker (1991) išskiria penkias 

prekės ženklo vertės dimensijas: prekės ženklo žinomumas, suvokta prekės kokybė, prekės ženklo asociacijos, 

lojalumas prekės ženklui ir kitos prekės ženklo vertybės. P. Kotler (2000) nuomone, prekės ženklo vertę formuoja 

prekės ženklo žinomumas, suvokiama kokybė ir prekės ženklo asociacijos. A. H. Tolba ir S. S. Hassan (2009) 

išskiria šias penkias prekės ženklo vertės dimensijas: prekės ženklo žinomumas, gaunama nauda, prekės ženklo 

įvaizdis, pasitenkinimas prekės ženklu ir lojalumas prekės ženklui.Y. Namkung ir S. Jang (2012) išskiria šias 

keturias prekės ženklo vertės dimensijas: suvokiama kokybė, prekės ženklo žinomumas, prekės ženklo įvaizdis ir 

lojalumas prekės ženklui.  

Norint apibendrinti skirtingų autorių išskiriamas prekės ženklo vertės dimensijas suformuota prekės ženklo 

vertės dimensijų palyginimo lentelė (žr. 3 lentelė). 

3 lentelė. Prekės ženklo vertės dimensijų palyginimas (sudaryta autoriaus) 

Autorius (-iai) 

D. A. Aaker 

(1991) 

P. Kotler 

(2000) 

P. Kotler; K. 

L. Keller 

(2007) 

A. H. Tolba; 

S. S. Hassan 

(2009) 

Y. 

Namkung; 

S. Jang 

(2012) 

Dimensijos 

Suvokiama kokybė + +   + 

Prekės ženklo žinomumas + +  + + 

Lojalumas prekės ženklui +   + + 

Prekės ženklo asociacijos + + +   

Gaunama nauda    +  

Prekės ženklo įvaizdis   + + + 

Pasitenkinimas prekės ženklu    +  

Kitos prekės ženklo vertybės +  +   
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Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinės prekės ženklo vertės dimensijos yra prekės ženklo žinomumas, 

prekės ženklo įvaizdis, suvokiama kokybė, prekės ženklo asociacijos ir lojalumas prekės ženklui. 

Auganti komunikacija „iš lūpų į lūpas“ ir vis didėjanti prekės ženklo vertės svarba šiuolaikinėje visuomenėje 

skatina nagrinėti komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ įtaką prekės ženklo vertei. Nors tiek vienas, tiek ir kitas kintamasis 

pastaruoju metu populiarūs pasauliniu mastu, vieningo požiūrio kaip vienas veikia kitą nėra suformuota. Prekės 

ženklo vertė buvo pasirinkta kaip kintamasis, kadangi tai yra viena iš svarbiausių marketingo koncepcijų tiek 

moksliniuose tyrimuose, tiek ir praktikoje (Srinivasan, Park, Chang, 2005). Dėl augančios konkurencijos tarp 

įmonių, prekės ženklo vertė sulaukia vis daugiau ir daugiau dėmesio (Keller ir Lehman, 2006). Iš mokslinių tyrimų 

perspektyvos, prekės ženklo vertę yra palanku tirti ir dėl to, kad ji yra susijusi su pagrindinėmis vartotojų ir įmonių 

patiriamos naudomis (Farquhar, 1989; Keller ir Lehman, 2006). Visos pagrindinės prekės ženklo vertės dimensijos 

vartotojų sąmonėje gali būti formuojamos iš informacijos, gautos iš komunikacijos „iš lūpų į lūpas“. Kadangi 

komunikacija „iš lūpų į lūpas“ gali turėti įtakos kuriamai prekės ženklo vertei, daroma prielaida, kad komunikacija 

„iš lūpų į lūpas“ gali turėti įtakos ir prekės ženklo vertės dimensijoms atskirai. Vadovaujantis šia prielaida, buvo 

sudarytas vartotojų lojalumo įtakos prekės ženklo vertei teorinis modelis (žr. 1 pav.). 

 

 

1 pav. Komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ įtakos prekės ženklo vertei teorinis modelis (sudaryta autoriaus) 

 

Komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ prekės ženklo teorinis modelis sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: 

komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ ir prekės ženklo vertės. Kadangi prekės ženklo vertė yra kuriama atskirų prekės 

ženklo vertės dimensijų dėka, teoriniame modelyje yra nurodyti ryšiai tarp komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ ir atskirų 

prekės ženklo vertės dedamųjų – prekės ženklo vertės dimensijų. Įvertinus komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ galimą 

įtaką atskiroms prekės ženklo vertės dimensijoms, bus galima spręsti, ar komunikacija „iš lūpų į lūpas“ daro įtaką ir 

bendrai prekės ženklo vertei. 

 

Išvados 

 

1. Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ – tai neformalus bendravimas tarp vartotojų, nukreiptas į informacijos apie 

tam tikras prekes, paslaugas ar prekės ženklus, paremtos vartotojų asmenine patirtimi, perdavimą vieni kitiems. 

2. Prekės ženklo vertė yra prekėms ar paslaugoms suteikta pridėtinė vertė, kuri vartotojui pasireiškia per 

emocinius ir fizinius pojūčius, o įmonei - per finansinę naudą. 

Komunikacija „iš lūpų į lūpas“ 

Prekės ženklo žinomumas 

Prekės ženklo įvaizdis 

Suvokiama kokybė 

Prekės ženklo asociacijos 

Lojalumas prekės ženklui 

Prekės ženklo vertė 
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3. Pagrindinės prekės ženklo vertės dimensijos yra prekės ženklo žinomumas, prekės ženklo įvaizdis, 

suvokiama kokybė, prekės ženklo asociacijos ir lojalumas prekės ženklui. 

4. Komunikacijos „iš lūpų į lūpas“ įtakos prekės ženklo vertei teorinį modelį sudaro šeši kintamieji 

(komunikacija „iš lūpų į lūpas“, prekės ženklo žinomumas, prekės ženklo įvaizdis, suvokiama kokybė, prekės ženklo 

asociacijos ir lojalumas prekės ženklui), kur komunikacija „iš lūpų į lūpas“ ir prekės ženklo vertė, pripažįstami kaip 

vieni svarbiausių kintamųjų, lemiančių vartotojų apsisprendimą pirkti vieno ar kito prekės ženklo produktus ar 

paslaugas.  Kadangi komunikacija „iš lūpų į lūpas“ gali turėti įtakos kuriamai prekės ženklo vertei, daroma prielaida, 

kad komunikacija „iš lūpų į lūpas“ gali turėti įtakos ir prekės ženklo vertės dimensijoms atskirai. Remiantis šia 

prielaida, buvo sudarytas vartotojų lojalumo įtakos prekės ženklo vertei teorinis modelis. 
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Summary 

 

Word of mouth communication‘s influence on brand equity 

 

Word of mouth communication is known as an important factor that has a role in consumer decision making. It is 

described as informal way of communication between consumers based on the information sharing about their experience with 

certain products, services or brands. Word of mouth communication is told to be much more effective compared to other means of 

marketing communications, because it is perceived to provide comparatively reliable information. 

Due to growing competition between companies, brand equity has become more and more the focus of interest among 

marketing researchers. Consumer-based brand equity corresponds to consumers’ perceptions of a product’s additional value that 

is generated by brand equity dimensions: brand awareness, brand image, perceived quality, brand associations and brand loyalty. 

If word of mouth communication can have influence on brand equity, it is assumed that it can have influence on separate brand 

equity dimensions. Based on these assumptions, the theoretical word of mouth communication’s influence on brand equity model 

is formed. 

 

Mokslinio darbo vadovė: dr. Vilma Tamulienė (Vilniaus universitetas) 
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INOVACIJŲ DIEGIMO ŽEMĖS ŪKYJE YPATUMAI 

 

Audrius Kazimierskis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiuolaikiniame pasaulyje inovacijos laikomos pagrindiniu ekonominės plėtros veiksniu. Inovatyvumo svarba 

akcentuojama ir politinėje plotmėje, ir mokslinėje literatūroje. Šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje plačiai 

diskutuojama apie inovacijų reikšmę, sampratas, vadybą. 

Įvairiuose verslo skatinimo priemonės siūloma diegti įvairias inovacijas, leidžiančias pagerinti darbo 

rodiklius, padidinti pajamas, pagreitinti gamybos procesus. Inovacijų būna įvairių - technologinių, socialinių, 

vadybinių, jos gali būti diegiamos įvairiuose verslo grandyse ir srityse. Taip pat ir žemės ūkyje diegiamos inovacijos 

gali pagerinti ūkio produktyvumą, produkcijos kokybę ir kitus rodiklius. Diegdami inovacijas, taikydami pažangias 

ūkininkavimo technologijas, žemdirbiai gerina produkcijos kokybę, didina žemės ūkio konkurencingumą, gausina 

savo pajamas. Inovacijų temą nagrinėjo nemažai Lietuvos ir užsienio autorių, tokių kaip K. Urabe (1988), J. 

Schumpeter (1982), P. Kulviecas (1991), B. Melnikas ir kt. (2000), B. Vijeikienė ir J. Vijeikis (2000), A. 

Jakubavičius (2003), J. Ramanauskas  (2008), M. Keršys (2008), D. O‘Sullivan (2008). 

Vystant verslą ar ūkį diegiant inovacijas neretai susiduriama su problemomis, dėl kurių stringa inovacijų 

diegimas. Dažniausiai problemomos kyla dėl nesugebėjimo valdyti inovatyvias technologijas, dėl įrenginių ar 

prietaisų nesuderinamumo ar netikslaus jų sureguliavimo. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus bendruosius teorinius inovacijų diegimo aspektus, atskleisti jų diegimo žemės 

ūkyje motyvus ir ypatumus. 

Tyrimo tikslui pasiekti keliami uždavinai: 

1. Išanalizuoti teorinę inovacijų sampratą ir klasifikaciją. 

2. Atskleisti priežastis, skatinančias inovacijas žemės ūkyje. 

3. Pateikti inovacijų diegimo žemės ūkyje motyvus ir ypatumus. 

Tyrimo objektas – inovacijų diegimas. 

Tikslui pasiekti naudojami tyrimo metodai: atlikta Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros šaltinių 

analizė ir sintezė, taip pat panaudota palyginimo, indukcijos, dedukcijos ir grafinio vaizdavimo  metodai. 

 

Rezultatai 

Žodžio ,,inovacija‘‘ kilmė siekia XV a.. Žodis "inovacija" kilęs iš Vidurio Prancūzijos teritorijoje tuo metu 

vartoto žodžio "inovacyon", kuris verčiant pažodžiui reiškia "atnaujinimas" arba "naujo pavidalo suteikimas 

esančiam daiktui". Užsienio kalbose vartojami sekantys terminai: anglų kalboje -  “innovation” ir “novation”; rusų – 

“инновация” ir “нововведение” (Strazdas, 2003). 

Lietuvių kalboje vartojami du terminai – tarptautinis inovacija ir lietuviškas naujovė. Tikslinga būtų juos 

skirti pagal reikšmę: inovaciją reikia suprasti kaip procesą, o naujovę – kaip to proceso rezultatą (naujas produktas, 

nauja technologija, naujas gamybos ar vadybos organizavimo metodas). 

Melnikas (2000), inovaciją apibūdina kaip funkcinę, iš esmės pažangią naujovę, orientuota į seno pakeitimą 

nauju. Autoriaus nuomone inovacija gali būti laikoma idėja, veikla ar koks nors materialus objektas, kuris yra naujas 

žmonėms, jų grupei ar organizacijai, kuri jį įgyvendina ar naudoja. Tuo tarpu Ramanauskas (2008) teigia, kad 

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. Prof. P. Kulviecas (1991) 

pateikia tokį apibendrintą inovacijos apibrėžimą: “Inovacija apskritai reiškia kompleksinį kūrimą, vystymą, visuotinį 
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paplitimą ir efektyvų naujovių naudojimą įvairios žmonių veiklos sferose”. Tuo tarpu O‘Sullivan (D. O‘Sullivan, 

2008) inovaciją apibrėžia kaip procesą siekiant pokyčių ir naujos pridėtinės vertės vartotojams. Kaip teigia M. 

Korres (Carayannis, Korres, 2013), inovacijos įgyvendinamos per įrangos pakeitimą, patobulinimą ar gamybos 

organizavimą. 

Japonijos vadybos sistemos specialistas K. Urabe pateikia tokį inovacijų apibūdinimą: „Inovacijas sudaro 

naujų idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas naujų gaminių, procesų ar paslaugų, kurie sąlygoja tiek ekonomikos ir 

užimtumo didėjimą, tiek pelno didėjimą inovacijas diegiančiai įmonei.“ (Urabe, 1988). 

Kaip teigia Šeputienė (2005) inovacijų samprata siejama su kūryba, su kūrybos racionaliu pritaikymu, 

panaudojimu žmonių labui. Pažymėtina, kad “kūrybiškumas sukuria kažką iš nieko”, o inovacija “tą kažką pritaiko 

produktams ir paslaugoms”. Taigi galima teigti, kad inovacija – tai iš esmės pažangi naujovė orientuota į seno 

pakeitimą nauju. Inovacija – tai sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas, pateikiant 

rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančius produktus ir procesus (Šeputienė ir kt., 2005).  

Galima teigti, kad mokslininkų, gamybininkų, verslininkų ir kitų visuomenės narių inovacijos apibrėžimo 

formulavimas skiriasi. Kiekviena suinteresuota žmonių grupė įvardija inovacijas tik jai reikšmingame kontekste, 

todėl susiformuoja skirtingi požiūriai į inovaciją. 

Vijeikienė (2000) išskiria skirtingų sričių inovacijų sampratas ir pateikia tokius apibrėžimus:  

 mokslinės inovacijos – sėkmingas mokslinių naujovių kūrimas, jų pritaikymas ir  panaudojimas įvairiose 

srityse; 

 gamybinės inovacijos – naujų gamybos, tiekimo, platinimo ir kitų būdų įtvirtinimas; 

 technologinės inovacijos – naujų technologijų sukūrimas ir senų atnaujinimas bei praplėtimas, diegiant jas 

įvairiose srityse; 

 vadybinės inovacijos – vadybos, darbo organizavimo, darbo sąlygų keitimas ir įgyvendinimas. 

Kad butų lengviau susigaudyti inovacijų tipų gausoje, daugelis autorių siulo teorinius inovacijų klasifikavimo 

būdus pagal įvairius požymius. Ramanauskas (2008) siūlo klasifikuoti inovacijas pagal turinį, pagal įgyvendinimo 

lygį, pagal įgyvendinimo mastą, pagal naujumo lygį, pagal organizacijas, pagal pobūdį, pagal galutinį rezultatą, 

pagal poveikį. 

 

1 pav. Inovacijų klasifikavimas pagal EBPO (OECD) metodiką. 
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Pagal ,,Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos‘‘ (OECD) metodiką (2005) inovacijos 

klasifikuojamos trijose srityse: mokslo, gamybos ir paslaugų veikloje (1 pav.). 

Inovacijos gamybos srityje visų pirma skirstomos i dvi grupes: technologines ir netechnologines. 

Technologines inovacijos yra trijų rūšių: produkto, proceso ir inovacinė veikla. Ši klasifikacija šiek tiek išplečia 

technologinių inovacijų ribas, nes ji apima ne tik produktus, procesus, bet ir inovacinę veiklą.  

Ramanauskas (2008) parengė inovacijų klasifikaciją, kurios pagrindinis požymis – inovacijų įtaka įvairiems 

veiksniams (2 pav.). 

 

2 pav. Inovacijų klasifikavimas (Ramanauskas, 2008) 

Produkto inovacijų tipiniai pavyzdžiai: 

 visiškai naujų produktų gamyba;  

 produktai su patobulintomis charakteristikomis.  

Ramanauskas (2008) išskiria tokius technologinio inovatyvumo kriterijus žemės ūkyje: 

 žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas; 

 alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių gamyba arba naudojimas; 

 tiksliosios (precizinio) ūkininkavimo sistemos naudojimas. 

Technologinių procesų inovacijų pavyzdžiai žemės ūkyje: 

o procesų skaitmeninis valdymas (tiksliosios ūkininkavimo sistemos); 

o naujos kartos tiksliojo trąšų paskleidimo barstomoji; 

o naujos rūšies įrenginys pasėliams drėkinti su automatine drėgmės matavimo dirvožemyje sistema; 

o išmetamųjų dujų matavimas davikliais; 

o naujų gamybos procesų, naudojant skirtingas biomasės žaliavas, įdiegimas; 

o elektroninės valdymo sistemos; 

o programos vykdomų komandų, registrų būklės ir naudojamų kintamųjų pateikimas ir stebėjimas 

vaizduoklio ekrane, panaudojant internetą; 

o naujų ar patobulintų gamybos technologijų diegimas (pvz., automatizuota įranga, skubūs jutikliai, galintys 

parinkti gamybą, nauja įranga, reikalinga naujiems ar patobulintiems produktams); 

o pasikeitimai aptarnavimo tinkle, tiekimo ir paskirstymo tobulinimas ar prekių (paslaugų) pritaikymas pagal 

rinkos poreikius (pvz., brūkšninės-kodinės sekimo sistemos, optimalių tiekimo kelių ieškanti programinė 

įranga, GPS transporto įrangos sekimo sistema, automatizuotas grįžtamasis ryšys su tiekėjais, elektroniniai 

produkcijos katalogai); 

o naujos ar patobulintos operacijos ar programos: pirkimo, buhalterijos, kompiuterių naudojimo. 

Kaip teigia Kirstukas ir kt. (2013) visus privalumus turi dar neįdiegta, galbūt netgi dar juridiškai 

neapiforminta inovacija. Inovacijos vertė nepalyginamai išauga tada, kai ji pritaikoma praktikoje, bet iki praktinio 

pritaikymo stadijos ateina tik labai nedidelė dalis inovacijų.  

Praktiškai pritaikyta inovacija papildomai įgyja dar tokius privalumus: 

−  atneša firmai (įmonei, organizacijai, ūkio subjektui) daugiau ar mažiau matomą ekonominę naudą; 

− gerokai sustiprina firmos pozicijas rinkoje, pažymėtina, kad kartiais be inovacinių sprendimų firma negali 

išsilaikyti ar įsitvirtinti rinkoje; 

− inovacija, paprastai paskatina firmos tiekiamos produkcijos kokybės gerinimą ar kainos mažinimą; 

− paskatina kitų firmų - konkurentų inovacijų paiešką ir diegimą (Kirstikas ir kt. 2013).  

Anot A. Jakubavičiaus (2008), inovatyvumas tampa pagrindinis konkurencingumą skatinantis veiksnys bei 

efektyvi rinkodaros priemone. Inovacijos – svarbi verslo konkurencingumo varomoji jėga įvairiuose ūkio 

Inovacijų rūšys 

Produkto Technologinio proceso Mokslo diegimo Organizacinės 
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sektoriuose. Inovacinės veiklos plėtojimas ir aktyvinimas suteikia galimybę įvairiapusiškai modernizuoti gamybos 

bei paslaugų teikimo struktūras, kurti naujus ir tobulinti gaminamus produktus, naudoti naujas technologijas ir didinti 

tarptautinį konkurencingumą. 

Aghion (Aghion, Grifith, 2005) teigia, kad inovatyvumas susijęs su konkurencingumo lygiu – kuo didesnis 

inovatyvumas, tuo įmonė konkurencingesnė rinkoje. Žinoma visa tai gali tęstis iki monopolinio lygmens, kai 

dominuojančios įmonėms inovatyvumas nėra būtinybė. 

Nevykdantys inovacinės veiklos ūkio subjektai, galima sakyti, tampa beginkliai prieš dinamiškus 

konkurentus. Pasak Kirstuko ir kt. (2013) žemės ūkio sektorius yra vienas problemiškiausių ekonomikos sektorių. 

Pagrindinė jo ūkio subjektų problema – atsilikusios technologijos. Ateityje išliks tik tie, kurie greitai ir efektyviai 

pritaikys mokslinio-techninio progreso rezultatus ir bus orientuoti į nuolatinę inovacinę veiklą. 

B. Vijeikiene ir J. Vijeikis (2000) isskiria 7 pagrindines inovacijų diegimo priežastis (pav. 3). 

 

3 pav. Priežastys, skatinančios inovacijas (Vijeikienė, 2000) 

Akivaizdu, kad yra daug priežasčių, skatinančių diegti inovacijas ir organizacijos privalo pasiūlyti rinkai 

kažką naujo. Būtent inovacijų diegimo motyvai ir formuluojami pagal priežastis, skatinančias inovacijas. 

Galima išskirti keleta žemės ūkyje dažniausiai pasitaikančių inovacijų diegimo priežaščių - ūkio potencialo 

pasikeitimas, kai ūkis siekia išnaudoti visas savo galimybes, taip pat noras būti konkurencingu bei ekonominės 

naudos siekimas. 

Vertinant aplinkybes, skatinančias organizacijas diegti inovacinius procesus, galima skirti inovacijų diegimo 

reikšmės organizacijai aspektus (Miečinskas, 2001): 

 inovacijos didina įmonės konkurentabilumą; 

 inovacijos didina organizacijos produktyvumą; 

 inovacijos didina turimą rinkos dalį ir sudaro palankias sąlygas skverbtis į naujas rinkas; 

 inovacijos didina mokslinį - techninį potencialą; 

 inovacijos formuoja pažangios ir stiprios imonės ivaizdį visuomeneje. 

M. Keršys (2008) išskyrė  pagrindines inovacijų diegimą lemiančių veiksnių grupes: technologiniai veiksniai, 

ištekliai kurie apima materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius, žmogiškieji veiksniai, kurie susiję su asmeninėmis 

žmonių savybėmis ir gebėjimais, organizaciniai veiksniai, kurie apima organizacijos savybes ir joje egzistuojančius 

procesus bei bendradarbiavimas. 

 Žemės ūkis kaip verslo šaka yra viena seniausių. Ši verslo šaka turi nemažai tik jai vienai būdingų bruožų, 

kurie daro žemės ūkio verslą sudėtingesniu už daugelį kitų verslų. Žemės ūkis labai priklausomas nuo gamtinių 

sąlygų. Žemės ūkyje žemė yra svarbiausia, o daugelį produktų gaminant ir niekuo nepakeičiama gamybos priemonė. 

Ūkių pasirinkta ūkininkavimo sritis bei gamybos strategija lemia skirtingus inovacijų diegimo motyvus. 

Svarbiausius inovacijų diegimo motyvai – gamybos apimčių didinimas, darbo našumo didinimas ir kokybės 

gerinimas, – tačiau ne ką mažiau ūkininkams svarbu gerinti darbo sąlygas tiek patiems dirbant savo ūkyje, tiek savo 

darbuotojams. Žinoma diegdami inovacijas ūkininkai nepamiršta ir poveikio aplinkai sumažinimo veiksnio, kas šiuo 

metu labai akcentuojama kuriant ir diegiant inovacijas (4 pav.). 
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4 pav. Inovacijų diegimo motyvai žemės ūkyje (sudaryta autoriaus) 

Analizuojant priežastis, kodėl ne visi ūkininkai diegia inovacijas, reiktų paminėti tai, kad kai kurie ūkininkai 

vengia naujovių, nes jų diegimas yra susijęs su rizika. Kadangi daugelio ūkininkų diegtos inovacijos apsiribojo 

naujos technikos bei kitų įrengimų įsigijimu, o šioms investicijoms ūkininkams teko skolintis iš bankų, ši patirtis tarp 

ūkininkų suformavo požiūrį, kad inovacijos yra brangus ir rizikingas dalykas. Žinoma atsiranda nemaža ūkininkų 

dalis, kurie mano, jog ūkis veikia sėkmingai ir be naujovių. Siekiant paskatinti inovacijų diegimą, ypatingą dėmesį 

reikia atkreipti į tuos ūkininkus, kurie nediegė inovacijų, nes trūko laiko jas diegti, neturėjo idėjų, kokių inovacijų 

reikia jų ūkiui, arba trūko patirties savarankiškai įgyvendinti naujoves.  

Naudojantis Ramanausko (2008) pateikta klasifikacija (2 pav.) galima išskirti inovacijų diegimo žemės ūkyje 

ypatumus. Žemės ūkyje diegiamos inovacijos dažnai skiriasi nuo inovacijų diegiamų verslo įmonėse. Žemės ūkyje 

dažniausiai diegiamos inovacijos priskiriamos technologinio proceso inovacijoms. Tiek produkto, tiek organizacinės, 

tiek mokslo srities inovacijos žemės ūkyje diegiamos rečiau lyginat su technologinio proceso inovacijoms. 

Technologinio proceso inovacijas ūkininkai dažniausiai diegia pirkdami įvairią žemės ūkio techniką. Tačiau naujas 

traktorius ar žemės ūkio padargas nelaikomas inovacija jei jame nėra įdiegtos inovatyvios sistemos, kurios atitiktų 

inovacijai keliamus kriterijus ( pvz. sumontuota sistema leidžianti mažiau teršti gamtą, pritaikytas kompiuterizuoto 

procesų valdymo sistema arba taikomos tiksliosios (precizinės) ūkininkavimo sistemos). Produkto inovacijų taikymą 

ūkininko ūkiuose galima pateikti kaip naujų augalų ar kitų veislių gyvulių auginimą, kurios nėra būdingos tai 

teritorijai. Organizacines inovacijas ūkininkai diegia dalyvaudami gamintojų organizacijos veikloje, bei organizacijų, 

veikiančių kooperacijos pagrindu veikloje, tačiau tokios raiškos inovacijų diegimo mąstai ūkininkų tarpe yra 

nedideli. Tuo tarpu mokslo inovacijų diegimo pagrindus ūkininkai gauna dalyvaudami seminaruose, mokymuose, 

moksliniuose tyrimuose, o įgytas žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus panaudoja vystant savo ūkio veiklą. 

 

Išvados 

 

3. Inovacijos yra ne tik iš principo nauji produktai ar naujos paslaugos, bet ir jų tobulinimas panaudojant 

žinias. Inovacijos neatsiranda iš nieko, naujos idėjos atsiranda iš senų ir patikrintų tiesų. Dažnai išradimo 

naujumas, palyginus su visu tuo, su kuo jis susijęs, yra tik tarsi lašelis vandenyne. 

4. Žemės ūkyje dažniausiai pasitaikančios inovacijų diegimo priežastys - ūkio potencialo pasikeitimas, kai 

ūkis siekia išnaudoti visas savo galimybes, taip pat noras būti konkurencingu bei ekonominės naudos 

siekimas. 
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5. Žemės ūkyje diegiant inovacijas skiriasi inovacijų diegimo motyvai bei įgyvendintų inovacijų pobūdis. 

Kiekvienas ūkis diegia inovacijas pagal savo ūkio poreikius bei ūkininkavimo sritį. Tačiau daugelio 

ūkininkų diegiančių inovacijas motyvai sutampa arba labai panašūs. Išskiriant pagrindinius  inovacijų 

diegimo motyvus gali įvardinti – gamybos apimčių didinimas, darbo našumo didinimas ir kokybės 

gerinimas. 

6. Žemės ūkyje gali būti diegiamos 4 rūšių inovacijos: produkto, technologinio proceso, organizacinės bei 

mokslo. Dažniausiai žemės ūkyje diegiamos technologinio proceso inovacijos. Šios srities inovacijas 

ūkininkai dažniausiai diegia įsigydami modernią techniką, kurioje būna įdiegti komponentai atitinkantys 

inovacijoms keliamus reikalavimus. 
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Summary 

Innovation Introduction Features of Agriculture 

 

In today‘s world innovation are key factor of economics development. Companies and farms are facing competition which 

grows constantly. The aim of this article are analysis general theoretical aspects of innovation and to reveal their introduction in 

agriculture motives and features. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas)   
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VIETOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS: GYVENVIETĖS ATVEJIS  

 

Raimonda Kniulytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiuo metu vis labiau domimasi ne tik pačios valstybės įvaizdžio kūrimu, bet ir atskirų regionų: rajonų, miestų, 

gyvenviečių. Globalioje tarpvalstybinėje konkurencijoje atskiro miesto ar regiono įvaizdis yra tik šalies įvaizdžio 

sudedamoji dalis. Formuojant rajono įvaizdį, būtina atsižvelgti ir į joje esančių miestų, kaimų įvaizdžio formavimą. 

Vietovės įvaizdžio formavimas yra svarbi veikla, kuri padeda plėtoti vietovės ekonomiką, pritraukti investicijas, 

nuteikti teigiamai ne tik gyventojus, bet ir potencialius vietovės svečius. 

Didėjant konkurencijai tarp regionų, pastebėta, kad, regioną padarius patrauklesniu, galima pritraukti kur kas 

daugiau tiek investicijų, tiek naujų gyventojų. Tai paskatino atsirasti tokiai veiklai, kaip vietos marketingas. Ir nors 

skirtingi užsienio šalių autoriai (Bonita, 2006; Voogd, 1990, Kotler ir kt., 1993; Rainisto, 2003) ) pateikia skirtingus 

šios veiklos terminus anglų kalboje, pavyzdžiui, tokius kaip „place marketing“, „place branding“, „city marketing“, 

„city branding“., tačiau visi šie terminai yra semantiniai interpretavimo požiūriu. 

Vietovės įvaizdžio valdymas yra efektyvi priemonė, kuria kuriamas bendras funkcinis, stilistinis, estetinis ir 

urbanistinis vietovės įvaizdis. Norint tinkamai tai atlikti, būtina išsiaiškinti veiksnius, lemiančius dabartinį vietovės 

įvaizdį, jį išmatuoti, išskirti vietovės galimybes, kurias būtų galima panaudoti formuojant jos įvaizdį, sukurti 

priemones įvaizdžio plėtojimui bei įvertinti neigiamo įvaizdžio pakeitimo galimybes. 

Norint parengti teigiamą vietovės įvaizdį, būtina išsiaiškinti veiksnius, lemiančius vietovės įvaizdžio 

formavimą, ir išsiaiškinti vietovės įvaizdžio formavimo procesą. 

Tyrimo objektas – vietovės įvaizdis. 

Tyrimo tikslas – susisteminti vietovės įvaizdžio formavimo aspektus ir sukurti teorinį gyvenvietės įvaizdžio 

formavimo modelį.  

Tyrimo tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1. Pateikti vietovės įvaizdžio teorinius aspektus. 

2. Apibrėžti vietovės įvaizdžio formavimo vidinius ir išorinius elementus. 

3. Sukurti gyvenvietės įvaizdžio formavimo modelį. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas ir 

lyginimas, apibendrinimo ir modeliavimo metodai. 

 

Rezultatai 

 

Įvaizdis atspindi realią vietovės veiklą. Vietovės įvaizdis padeda nustatyti tai, kaip asmuo elgsis vietovės 

atžvilgiu ir kaip ši vietovė yra suvokiama: kaip silpna ar kaip stipri, uždara ar atvira, šilta ar šalta, nepajudinama ar 

lanksti. Kaip bus paveikta asmens dispozicija, jo pasirengimas pasitikėti tuo, kas yra sakoma, tinkamai įvertinti, 

pirkti siūlomus produktus ar net norėti joje gyventi. 

Paprastai vietovės įvaizdis aprėpia savarankiškus požymius (atributus), kurie būdingi konkrečiai vietovei. Šie 

požymiai gali egzistuoti objektyviai arba juos objektui paprasčiausiai gali priskirti žmonės (Piliulytė, 2005). 

Pasak A. Mikalauskienės (2009) vietovės įvaizdis – tai patrauklios vietos, kuri tenkintų tikslinių grupių 

poreikius, kūrimas. Autorė susistemino ir pagrindines tikslines grupes – gyventojus, investuotojus ir turistus. 

Bagdonienė ir Hopenienė (2006) teigia, kad vietos įvaizdis – daugiamatis reiškinys, apimantis pažinimą ir 

emocijas. Pažintinė įvaizdžio dalis – tai visuma įsitikinimų ir žinių apie fizines vietos ar objekto savybes, emocinė – 

remiasi emociniais vietos ar objekto savybių ir supančios aplinkos įvertinimais. Tai lemia, kad įvairūs žmonės 

suformuoja skirtingą to paties objekto įvaizdį. 
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Anot Mikalauskienės (2009) vietos marketinge vieta apibrėžiama kaip bet kokia gyvenimui, verslui ir 

turizmui patraukli teritorija. Rainisto (2003) vietos apibrėžimas šiek tiek skiriasi, terminas vieta, jo supratimu, yra 

miestas, regionas, rajonas, bendrija, valstybė, šalis. Bagdonienė ir Hopenienė (2006) tvirtina, kad marketingas 

reikšmingas ne tik dideliems miestams, bet ir mažoms gyvenvietėms. Mokslininkų nuomone, vietos marketingas 

taikytinas įvairiais lygmenimis žiūrėti 1 pav. 

 

 

1 pav. Vietos marketingo lygmenys (Bagdonienė, Hopinienė, 2006) 

 

Colomb (2003) vietos marketingą apibūdina kaip koncepciją, kilusią iš privataus sektoriaus teorijos bei 

praktikos, kuri reiškia miesto ar regiono įvaizdžio kūrimo ir „pardavimo“ procesą, siekiant į šią vietovę pritraukti 

investuotojus, turistus ir gyventojus. Braun (2000) vietos marketingą vadina sisteminių veiksmų visuma, skirta 

optimizuoti miesto produktų ir potencialių jų vartotojų paklausos šiems produktams santykį taip, kad produktų 

vartojimas išaugtų. Šio autoriaus nuomone, vietos marketingo tikslas – valdyti miestą ar regioną siekiant patenkinti 

jo gyventojų interesus. 

Vietos marketingas yra susijęs su vietos įvaizdžio patrauklumo formavimu arba koregavimu. Kai kurių 

elementų, turinčių įtaką vietos įvaizdžiui, pakeisti neįmanoma (geografinės padėties, klimato, gamtinių išteklių). 

Tačiau vietos marketingo sprendimai gali padėti nustatyti kitų elementų, pvz., infrastruktūros, vietos traukos objektų, 

žmonių patrauklumo didinimo kryptis (Mikalauskienė, 2009). 

Pagal Kotler (1999), vietovės įvaizdis formuojamas lygmenimis ir išskiria keturis vietovės įvaizdžio 

formavimo veikėjų lygmenis:  

1. Tarptautinio lygmens veikėjai;  

2. Nacionalinio lygmens veikėjai;  

3. Regiono lygmens veikėjai;  

4. Vietos lygmens veikėjai: viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus veikėjai.  

Regiono įvaizdžio formavimu rūpinasi: regioninės ekonominės plėtros agentūros, vietinė ir šalies valdžia, 

nacionaliniai turistų traukos centrai. 

Vietos lygmenyje įvaizdžio formavimu rūpinasi viešojo ir privataus sektoriaus veikėjai. Viešojo sektoriaus 

veikėjai: miesto meras/vietinės valdžios atstovai, verslo plėtros skyrius bendruomenėje, planavimo skyrius 

(transporto, išsilavinimo ir kt.), turizmo biuras, visuomenės informaciniai centrai. privataus sektoriaus veikėjai: 

įmonės-lyderės, individualūs gyventojai, nekilnojamojo turto agentūros, finansinės institucijos, elektros ir dujų 

tiekėjai, komunikacijų bendrovės, paslaugas teikiančios įmonės (apgyvendinimo, pramogų), kelionių agentūros, 

darbo rinkos organizacijos, architektai, transporto kompanijos, žiniasklaida. 

Žarkova (2005) rašydama apie teritorinio įvaizdžio formavimą, išskyrė sekančius lygmenis arba vidaus ir 

išorinio įvaizdžio elementus žiūrėti 1 lentelė. 

 

1 lentelė. Įvaizdžio formavimo vidiniai ir išoriniai elementai (Žarkova, 2005) 

Vidaus vietovių įvaizdžio elementai Išorinio vietovių įvaizdžio elementai 

1. Skubių ir perspektyvių vietovės 

funkcionavimo tikslų nustatymas, veiklos 

planų sudarymas. 

1. Informacijos apie vietovės rengiamą strategiją, tikslus siuntimas 

potencialiems investuotojams, partneriams ir vartotojams 

(gyventojams).  
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2. Turistinės rinkos segmentavimas 

atitinkamai sudaryto veiksmų plano.  

3. Prekinio ženklo, logotipo sudarymas.  

4. Įvaizdžio formavimo tiesioginių veikėjų 

identifikavimas.  

5. Bendro stiliaus išgryninimas, vietovės 

vystymo koncepcija.  

6. Rinkodarinių tyrimų atlikimas.  

7. Vartotojų bazės sukūrimas.  

2. Išorinė reklama turi būti rengiama sekančių pagrindu, turi būti 

daromas spaudimas ir išaukštinamas vietovėje teikiamų prekių ir 

paslaugų unikalumas.  

3. Pirmame įvaizdžio formavimo etape, svarbu griežtai sekti ar yra 

išpildomi pažadai, kaip jie realizuojami. Geriau pažadėti kuklias 

paslaugas, bet jas garbingai realizuoti, negu pasiūlyti platų spektrą, 

bet realizuoti tik dalį pažadėtų paslaugų.  

4. Atitinkamai su pozityvia situacija, turi būti formuojamas ir 

personalo elgesys.  

5. Verslo etikos principų laikymasis bendraujant su klientais. Tai 

bus kaip garantas vartotojui apie formuojamą ir teisingą vietovės 

įvaizdį.  

 

Įvaizdį sudarantys elementai ir jų vystymas vietovėje gali sudaryti pagrindą formuoti vietovės įvaizdį. 

Įgyvendinus reikiamas priemones vietovėje vystant vietovės infrastruktūrą, plėtojant kultūrą ir tradicijas, turizmo 

rinką, skatinant verslą bei efektyviai įgyvendinant vietovės vystymo strateginio plano priemones ir pasitelkus stiprią 

reklamą ir viešuosius ryšius formuojamas teigiamas vietovės įvaizdis.  

Atlikta literatūros šaltinių analizė veda prie išvados, kad teigiamas vietovės įvaizdis lemia vietos ekonomiką, 

pritraukia daugiau investicijų, teigiamai nuteikia tiek gyventojus bei vietos svečius. Teigiamas įvaizdis gali pritraukti 

investuotojus, užsienio ir šalies lankytojus, sukelti miesto ar šalies gyventojų pasididžiavimą ir žinoma, išskirti iš 

konkuruojančių vietovių (Bennett R. ir Koudelova R., 2001). 

Formuojant įvaizdį būtina įvertinti, pagal kokias savybes, ypatumus gali būti įvertintas objekto išskirtinumas 

iš esančių rinkoje. Todėl galima teigti, kad kiekvieno objekto įvaizdis bus skirtingas, savitas, todėl jį formuos tam 

tikri veiksniai. Pasak Bagdonienės ir Hopenienės (2006), formuojant vietos įvaizdį labai svarbu suprasti ir įvertinti 

keturis veiksnius: įvaizdį lemiantys veiksniai, kaip nustatyti, koks vietos įvaizdis, kaip įvaizdis formuojamas bei kaip 

vieta gali pataisyti neigiamą įvaizdį. 

Pasak Bagdonienės, Hopenienės (2006) vietovės įvaizdžio formavimą lemia daug veiksnių žiūrėti 2 pav. 

 

 

2 pav. Vietovės įvaizdį lemiantys veiksniai (Bagdonienė, Hopenienė, 2006) 

 

Analizuojant vietos įvaizdžio formavimo konceptualius pagrindus, labai svarbu įvertinti veiksnius, turinčius 

įtakos vietos įvaizdžiui. Baloglu ir McCleary (1999) viena svarbiausių įtaką įvaizdžiui darančių veiksnių įvardino 

ankstesnę individo patirtį. Apsilankęs vietoje susikuria tam tikrą vaizdą, todėl vėliau renkantis jo pasirinkimo 
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kriterijai siaurinami, ko pasekoje papildomos informacijos šaltinių nebereikia. Beerli ir Martin (2004) veiksnius 

suskirstė į devynias kategorijas: 

 Gamtiniai ištekliai vietoje, apimantys klimato sąlygas, vandens telkinius, paplūdimius, flora bei fauna; 

 Vietos infrastruktūra (sąlygos keliuose ir oro uostuose, sveikatos priežiūros paslaugos. architektūra); 

 Vietinis turizmas (viešbučiai, kaimo turizmo sodybos, maitinimo bei pramogų įstaigos, turizmo 

informacijos centras); 

 Laisvalaikio objektai (pramoginiai bei sporto); 

 Kultūra, istorija ir menas (muziejai, istoriniai statiniai, festivaliai, koncertai, amatai ir kt.); 

 Vietos įvaizdžiui įtakos turintys politiniai ir ekonominiai veiksniai (vietos politinis stabilumas bei 

politinės veiklos kryptys, ekonominė situacija, saugumas); 

 Aplinka (miestų patrauklumas, švara, eismo spūstys, tarša ir kt.); 

 Vietiniai gyventojai (skurdo lygis, gyvenimo kokybė, kalbos barjerai, svetingumas); 

 Vietinė atmosfera (prabangi, egzotiška, mistiška, atpalaiduojanti, nuobodi). 

Vietovės įvaizdis gali būti suprantamas per tam tikrą visumą arba ją sudarančius elementus. Stachow ir Hart 

(2010) teigia, kad įvaizdis formuojasi per pažinimą, jutimus ir emocijas, socialinį identitetą ir fizinę patirtį. 

Formuojant vietos įvaizdį, marketingo programą privalo kurti marketingo specialistai kartu su vietos valdžios 

atstovais, pasitelkdami, jei reikia, išorės konsultantų pagalbą. 

Suformuoti palankų vietovės įvaizdį galima tik įgyjant šiuos požymius (Piliulytė, 2005): 

1. Adekvatumas – kuriamas vietovės įvaizdis turi atitikti visa tai, kas iš tikrųjų egzistuoja; 

2. Originalumas – vietovės įvaizdis turi būti lengvai atpažįstamas tarp kitų panašių vietovių įvaizdžių (svarbu 

skirti kaimo ir miesto vietoves) ir lengvai įsimenamas; 

3. Plastiškumas – vietovės įvaizdis gyventojų pasaulėžiūroje turi būti nekintamai atpažįstamas; kartu vietovės 

įvaizdis turi būti operatyviai modifikuotas, reaguojant į besikeičiančius ekonominius ir psichologinius reikalavimus, 

socialines sąlygas; 

4. Neišbaigtumas – įvaizdžio vieta kažkur tarp vaizduotės ir jausmų, tarp pageidaujamo ir realaus. 

Nevienareikšmiškumas, neapibrėžtumas, patrauklus žmonėms, turintiems skirtingus skonius, palieka erdvės jų pačių 

fantazijai. 

Nagrinėjant mokslinę literatūrą nustatyta, kad požiūris į vietovės aktyvumą kuriant įvaizdį yra nevienodas. 

Vietovės įvaizdis nebūtinai turi būti kuriamas tikslingai, įvaizdis gali atsirasti stichiškai, tarsi savaime. Pasak 

Bagdonienės ir Hopenienės (2006) yra skiriami du įvaizdžio formavimo būdai: savaime susiformuojantis ir specialiai 

formuojamas įvaizdis. Savaime susiformuojantis įvaizdis susiformuoja per trumpą arba ilgą laiko tarpą, taip pat jis 

gali būti teigiamas arba neigiamas. Specialiai formuojamas įvaizdis užtrunka ilgai, kai reikia taisyti sukurtą vietos 

įvaizdį arba sukurti naują. Norman (2005) teigimu, vietovės įvaizdis gali ir turi būti valdomas, jis turi būti 

planuojamas bei kontroliuojamas.  

Remiantis Gallanza, Saura, Garcia (2002), kai vietovės įvaizdis yra suformuojamas sąmoningai, tuomet tai 

atliekama marketingo priemonių pagalba. Marketingo bei reklamos priemonės minimos Gallanza, Saura, Garcia 

(2002) suformuotame įvaizdžio formavimo proceso schemoje, kurią sudaro aštuonios dalys žiūrėti 3 pav.  
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3 pav. Įvaizdžio formavimo procesas (Gallanza, Saura, Garcia, 2002) 

Pirmuoju etapu dažniausiai naudojamos tradicinės reklamos sklaidos formos apima televizinę bei spausdintą 

reklamą. Tokiu būdu siekiama suformuoti vietos įvaizdį tikslinio rinkos segmento sąmonėje. Antruoju etapu daug 

dėmesio skiriama tarpininkams, t.y. kelionių organizatoriams, nekilnojamojo turto agentams bei teikiamai 

informacijai. Trečiuoju ir ketvirtuoju etapais, naudojamos tradicinės reklamos formos, tačiau dėmesys kreipiamas ir į 

antraeilius reklamos nešiklius. Taigi įvaizdis gali būti formuojamas per antraeilius asmenis. Penktuoju etapu 

formuojamas per nepriklausomus žiniasklaidos bei spaudos pranešimus, tam tikrus straipsnius. Šeštajame ir 

septintajame etapuose įvaizdis formuojamas surinkus informaciją per autoritetingus asmenis. Ši informacija paveikia 

asmens sąmonėje besiformuojantį vietos įvaizdį. Aštuntajame etape įvaizdis formuojasi natūraliai asmens sąmonėje, 

kai jis apsilanko tam tikroje vietoje, susiduriant personaliai su tuo, kas joje yra. 

Įvaizdis formuojamas pirminiais ir antriniais informacijos šaltiniais. Pirminiai šaltiniai svarbesni, nes jie 

susidaro tik aplankius vietovę. Antriniai šaltiniai yra sukuriami pateikiant tam tikrą informaciją. Informacijos 

išskyrimas svarbus tuo, kad antrinių šaltinių tikslumas patikrinamas apsilankius toje vietovėje. Žinoma antrinių 

šaltinių informacija gali būti ne visiškai teisingai arba blogai interpretuota, todėl gali iškilti grėsmė ir vietos 

įvaizdžiui. Taip pat įvaizdžio formavimo proceso šaltiniai gali būti asmeniniai ir viešieji bei komerciniai. 

Asmeniniais ir viešaisiais laikoma asmeninė žmonių patirtis, šeimos bei draugų patirtis, informacija per žiniasklaidos 

priemones. Komerciniais laikomos informacijos sklaidos bei rėmimo priemonės, apimančios reklamą, duomenų 

bazes, specialiai kuriamas reklamos agentūrose. Taip pat įvaizdžio kūrimui įtakos turi ir grupių charakteristikos: 

motyvacija, patirtis, socialiniai demografiniai veiksniai.  

Efektyvus įvaizdžio formavimas yra tik dalis viso marketingo proceso, reikalaujančio geros strategijos, 

teisingai suformuotų tikslų bei priemonių jiems pasiekti pasirinkimo, planuojamos paveikti tikslines auditorijas bei 

vietos charakteristikos. Siekiant tinkamai parengti vietos įvaizdžio formavimo programą pirmiausia reikia nustatyti 

įvaizdį formuojančius elementus ir priemones bei įvertinti vietos įvaizdį formuojančius veiksnius. 

Vietos įvaizdį galima vertinti dviem etapais. Pirmiausia pasirenkama tikslinė auditorija (dėl bendrų požymių, 

interesų ir suvokimų ji turėtų būti lengvai aprašoma), o vėliau matuojama, kaip ši auditorija suvokia ir vertina vietos 

savybes. Tikslinė auditorija galėtų būti gyventojai (rezidentai), lankytojai (verslo ir (arba) poilsio ir pažintiniais 

tikslais atvykusieji), jau veikiančių įmonių vadovai, investuotojai, teritorijų specialistai. Vietovės įvaizdžio 

įvertinimui tyrimų dažniausiai naudojami kiekybinių ir kokybinių metodai. 

Išanalizavus mokslinę teoriją įvaizdžio formavimas vyksta tam tikroms tikslinėms žmonių grupėms. 

Kiekvieną įvaizdžio formavimą tam tikrom grupėm formuojam veiksniai žiūrėti 4 pav. 

Tradicinė reklama Užsakomieji 

straipsniai 

Nepriklausomi 

pranešimai 

Įgyta patirtis 

apsilankius vietoje 

Tarpininkų 

informacija 

Informacija 

gaunama iš 

atitinkamų asmenų 

Informacija iš 

apsilankiusiųjų 

vietoje 

Tradicinė reklama 
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4 pav. Įvaizdį įtakojantys veiksniai atskiroms grupėms (sudaryta autorės) 

Apibendrinant visų minėtų autorių nuomonę, galime daryti išvadą, jog kiekvienai tiksliniai grupei 

gyventojams, turistams ir investuotojams įvaizdis kuriamas atitinkamais veiksniais, Bendrą vietovės įvaizdį kuria 

visi tiksliniai grupei įtakojantys veiksniai. Gyventojus įtakoja ankstesnė patirtis, gyvenimo kokybė, išsilavinimas, 

amžius, stambių įmonių veikla, demografinė padėtis, žinios, darbo pasiūla. Turistams įtakos turi paslaugos, istorija, 

menas, turizmas, architektūra, transportas, identitetas. Investuotojus įtakojantys veiksniai yra geografinė, strateginė 

vietovės padėtis, plėtros strategija, vietovės ekonominis stabilumas, nekilnojamos turto gausa, ištekliai, įmonių 

skaičius, demografinė padėtis, darbo paklausa. Kiekvienas veiksnys įtakojantys tikslinės grupės atstovus sudaro 

bendrą vietovės įvaizdį. Todėl formuojant įvaizdį reikėtų atsižvelgti į visus tikslinių grupių atstovus. 

Išanalizavus mokslinę teoriją įvaizdžio formavimas gyvenvietėje gali būti formuojamas taip žiūrėti 5 pav. 

 

5 pav. Gyvenvietės įvaizdžio formavimo modelis (sudaryta autorės) 

 

Veiksniai 

ĮVAIZDIS 

GYVENTOJAMS TURISTAMS  INVESTUOTOJAMS  

Veiksniai Veiksniai 

 
Darbo pasiūla 
Žinios apie vietovę 

Patyrimai apie vietovę 

Demografinė padėtis 

Stambių įmonių veikla 

Amžius 

Išsilavinimas 

Gyvenimo kokybė 

Plėtros strategija 
Geografinė strateginė 

vietovės padėtis 

Ekonominis stabilumas 

Nekilnojamas turtas 

Ištekliai 

Įmonės 

Demografinė padėtis 

Istorija 
Kultūra 

Menas 

Turizmas 

Paslaugos 

Architektūra 

Transportas 

Identitetas 

TIKSLINĖS GRUPĖS 

(Gyventojai, investuotojai, 

turistai) 

VIETOS 

 

Įvaizdžio formavimo veikėjai 

Veiksniai didinantys vietos patrauklumą 

ĮVAIZDIS 

 

gyvenvietės 
Identitetas Ženklas 
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Gyvenvietės, siekdamos tapti konkurencingomis, turi atsižvelgti į strateginio teritorijų planavimo 

perspektyvas. Gyvenvietės įvaizdžio formavimas susideda iš keturių elementų: gyvenvietės įvaizdžio, veiksnių, 

tikslinių grupių ir vietos identitetas, ženklas. Įvaizdį formuoja specialistai – veikėjai, kurie prieš formuodami 

gyvenvietės įvaizdį įvertina įvaizdį formuojančius veiksnius. Veiksniai tokie kaip žmonės, infrastruktūra, gyvenimo 

kokybė, turizmas, kultūra, istorija, investicinis klimatas, reklama formuoja gyvenvietės įvaizdį. Vietos identitetas bei 

vietos ženklas taip pat kuria gyvenvietės įvaizdį. Gyvenvietės įvaizdis tiesiogiai įtakoja tikslinių grupių atstovus 

gyventojus, investuotojus ir turistus, o šių nuomonė, atsiminimai apie gyvenvietę kuria jos įvaizdį. Gyvenvietės 

įvaizdis įtakoja tikslinių grupių atstovus pasirinkti gyvenvietę, kaip gyvenamąją, turistinę ar investicinę vietovę.  

Veiksniai, tokie kaip vietovėje esančios atrakcijos, žmonės, gyvenimo kokybė, infrastruktūra, turizmas, 

reklama, darbo jėga, plėtros strategija įtakoja tikslinės grupės atstovus ir sudaro bendrą vietovės įvaizdį. Todėl 

formuojant įvaizdį reikėtų atsižvelgti į tikslinių grupių atstovus. 

Apibendrinus galime teigti, kad gyvenvietės įvaizdį tiesiogiai formuoja veiksniai, tikslinės grupės ir vietos 

identitetas su vietos ženklu..  

 

Išvados 

 

7. Gyvenvietės teigiamas įvaizdis yra labai svarbus, nes tai lemia didesnes investicijas rajone, didesnį 

skaičių gyventojų bei turistų. Teigiamas įvaizdis įtakoja investicinių projektų didėjimą. Veiksniai tokie kaip žmonės, 

infrastruktūra, gyvenimo kokybė, turizmas, kultūra, istorija, investicinis klimatas, reklama formuoja gyvenvietės 

įvaizdį. Gyvenvietėje vystant vietovės infrastruktūrą, plėtojant kultūrą ir tradicijas, turizmo rinką, skatinant verslą bei 

efektyviai įgyvendinant vietovės vystymo strateginio plano priemones ir pasitelkus stiprią reklamą ir viešuosius 

ryšius formuojamas teigiamas vietovės įvaizdis 

8. Vietovės įvaizdį kurti reikia nuosekliai. Gyvenvietės įvaizdžiui formuoti sukurtas teorinis įvaizdžio 

formavimo modelis. Įvaizdis formuoti pradedamas prieš tai nustačius gyvenvietę įtakojančius veiksnius. Gyvenvietės 

įvaizdį formuoja veiksniai, tikslinės grupės atstovai, gyventojai, turistai, investuotojai, vietos identitetas ir vietos 

ženklas..  

9. Gyvenvietės įvaizdis aktualus tuo, kad žmonės renkasi gyvenvietes gyvenimui, verslui ir turizmui 

patrauklias teritorijas. Gyvenvietės teigiamas įvaizdis lemia vietos ekonomiką, pritraukia daugiau investicijų, 

teigiamai nuteikia tiek gyventojus bei vietos svečius, sukelia gyventojų pasididžiavimą išskiria gyvenvietę iš 

konkuruojančių vietovių. Sukūrus gyvenvietės įvaizdžio formavimo modelį nustatyta, kad gyvenvietės bendrą įvaizdį 

formuoja atskiras tikslines grupes veikiantys veiksniai žmonės, infrastruktūra, gyvenimo kokybė, turizmas, kultūra, 

istorija, investicinis klimatas, reklama. Efektyviam įvaizdžio formavimui reikalinga gera strategija, teisingai 

suformuoti tikslai bei priemonės jiems pasiekti, kuriomis planuojama paveikti tikslines grupes. Gyvenvietės įvaizdį 

formuoja veiksniai, kurie kuria teigiamą įvaizdį. Teigiamas įvaizdis lemia tikslinės grupės pasirinkimą joje gyventi, 

kurti verslą arba pasirinkti kaip turistinę vietą. 
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Summary 

 

Image Formation of the Place: the settlement case 

 

Image of place is analyzed by many authors. Image formation of area is currently relevant to each area. Firstly, positive 

image of the place allows us to attract more tourists, investors, makes it an attractive environment for people. The aim of this 

article is to systematize aspects of image formation place and create a theoretical model of settlement image formation. Methods 

which were used in this article: analysis of literature review, summary and comparison, summarizing and modeling techniques. 

The given results showed that the image of the area is very important for people, tourists and investors. All things considered, I 

would like to say when we create the image formation of the place we have to pay attention to the target groups and other 

important aspects. 

 

Mokslinio darbo vadovė: Doc. dr. V. Tamulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ GAMYBOS IR PARDAVIMŲ TENDENCIJOS 

LIETUVOJE  

 

Laima Kondratienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas  

 

Įvadas 

 

Ekologiški maisto produktai neužteršti kenksmingomis cheminėmis medžiagomis – sunkiaisiais metalais, 

pesticidų likučiais, nitratų pertekliumi, antibiotikais, hormonais, jų sudėtyje nėra sintetinių maisto priedų – dažiklių, 

saldiklių, konservantų, emulsiklių ir kt. Jie pranašesni ir tuo, jog vitaminų ir mineralų kiekiai juose, palyginus su 

neekologiškais, yra didesni, nėra genetiškai modifikuotų organizmų. Gausėjant alerginiams, vėžiniams ir kitokiems 

susirgimams, plintant apsigimimams ir pasitaikant apsinuodijimų pesticidais atvejų, žmonės ima vengti chemikalais 

apdorojamų produktų. Žmonės ekologiškus pieno produktus renkasi dėl poveikio sveikatai, geresnio skonio ir 

saugodami gamtą. Europos Sąjungoje dabar nėra kitos tokios žemės ūkio srities, kuri taip sparčiai augtų kaip 

ekologinis ūkininkavimas. Kiekvienais metais ekologiškas maistas įgauna vis didesnį populiarumą ne tik Europoje, 

bet ir visame pasaulyje. 

Tyrimo objektas – ekologiškų  produktų pardavimai. 

Tyrimo tikslas – apibendrinti  ekologiškų  produktų gamybos ir pardavimų Lietuvoje būklę. 

Tyrimo tikslui įgyvendinti numatyti tokie uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ekologiškų pieno produktų ypatumus ir svarbą ekologiškų produktų rinkoje. 

2. Išnagrinėti ekologiškų pieno produktų gamybos būklę Lietuvoje. 

Tyrimo metodai. Ekologiškų pieno produktų pardavimų skatinimo galimybėms atskleisti naudojami 

loginės analizės ir sintezės bei palyginimo metodai. 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Ekologiškų produktų ypatumai ir svarba ekologiškų produktų rinkoje 

Ekologinis ūkininkavimas yra pripažįstamas kaip darnaus žemės ūkio išraiška ir yra reikšmingas savo 

potencialiomis galimybėmis spręsti žemės ūkio produktų konkurencingumo, kaimo gyventojų užimtumo ir 

papildomų pajamų klausimus bei kartu veikia kaip prevencinė aplinkos apsaugos priemonė (Offermann, 2000; 

Scialabba, 2002; Alrøe, 2004; Kristiansen, 2006; Rosa ir kt., 2008). Ekologiški maisto produktų gamyba ir 

vartojimas nuolat auga, teigiamai veikdama ekologonio žemės ūkio vystymąsi. Minėtų maisto produktų vartotojų 

nuostatos turi dvejopą pobūdį, kuris sąlygoja jų elgseną perkant ekologiškus produktus, tačiau pasitikėjimas 

ekologine žemdirbyste ir ekologiškų produktų nauda yra pagrindas tokio vartojimo įpročiams formuoti. M. Truninger 

(2006) ir F. Schneider et. al. (2009), akcentuoja dvi esmines ekologiškų maisto produktų vartotojų pasitikėjimo 

nuostatas: pasitikėjimas ekologinės gamybos sistema, t. y. institucinis ir asmeninis pasitikėjimas. Laisvojoje rinkoje 

ekologiškų produktų gamintojų rezultatus lemia galutinis veiksmas – produktų pardavimas, iš dalies neišvengiamai 

kinta ir jų funkcijos, kurių viena yra produktų marketingas. S. Padel ir P. Midmore (2007) ekologiškų produktų 

marketingą laiko vienu svarbių kaimo plėtros elementų, papildančių užimtumą ūkyje ir gerinančių santykius su 

vietiniais tokių produktų vartotojais.  

 

 
 

 

 
 

    

Lietuvoje 
Europos 

Sąjungoje 

Didžiojoje 

Britanijoje  
Prancūzijoje Vokietijoje 

Tarptautinis 

ženklas 

1 pav. Ekologiškų maisto produktų ženklinimas (Lietuvo vartotojų institutas, 2013) 

http://www.ekoagros.lt/
http://www.ekoagros.lt/
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm.
http://www.soilassociation.org/
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Ekologiškų produktų ženklinimą galima priskirti prie vieno iš skatinimo komunikacijos objektų (1 pav.). 

Ekologiški produktai – tai didelės vertės, neužteršti sintetinėmis cheminėmis medžiagomis produktai, pasižymintys 

geresnėmis skonio, aromatinėmis bei technologinėmis savybėmis nei įprastiniai (Kouba, 2003). Tačiau negalima 

sumaišyti dviejų, iš pirmo žvilgsnio labai panašių sąvokų: natūralus ir ekologiškas produktas. Natūralaus produkto 

gamyboje gali būti naudojamos natūralios ir nekenksmingos medžiagos, tačiau jos nebūtinai yra ekologiškos. Tik 

terminas „ekologiškas“ įteisintas Europos Sąjungos (ES) Tarybos reglamente (EEB) 834/2007 ir Lietuvos 

įstatymuose. Ekologiškų produktų gamintojai laikosi bendrųjų principų, yra ekologinės gamybos sistemos taikytojai 

praktikoje. Vis dėlto sparčiai vystantis ekonomikai, žmonės naudoja vis daugiau įvairių trąšų, pesticidų ir kitų derlių 

didinančių medžiagų, kurios ne tik labai kenkia žmogaus sveikatai, bet kartu ir teršia gamtą, daugumos maisto 

produktų gamyboje naudojami maisto priedus. Pastaraisiais dešimtmečiais gausėjant vėžiniams, alerginiams ir 

kitokiems susirgimams, plintant išsigimimams ir tiesioginiams apsinuodijimams pesticidais, žmonės pradėjo 

prioritetą teikti ekologiškam maistui. Pagrindinės priežastys: 

1. Natūralūs žemės ūkio ir maisto produktai yra neužteršti sunkiaisiais metalais, pesticidų likučiais, 

nitratų pertekliumi, antibiotikais, hormonais, jų sudėtyje nėra sintetinių maisto priedų. 

2. Nagrinėjamuose produktuose yra daugiau vitamino C ir kitų būtiniausių mineralų. 

3.  Ne mažiau svarbu yra šių produktų maistingumas bei geros skoninės savybės. 

Ekologiški maisto produktai yra gaminami iš ekologinio ūkio augalinės ar gyvulinės kilmės žaliavų. 

Ekologinė žemdirbystė ir gyvulininkystė skiriasi nuo tradicinės tuo, jog nenaudojamos cheminės trąšos ar kiti įvairūs 

chemikalai. Ekologiškai ūkininkaujant taikomos technologijos pagrįstos augalų įvairove, natūralios kilmės 

mineralinių, organinių trąšų naudojimu ir natūraliais piktžolių, ligų, kenkėjų naikinimo, kontrolės metodais. 

Ekologinės gyvulininkystės ūkiuose gyvuliai, paukščiai prižiūrimi, atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius ir elgesį, 

aprūpinami kokybiškais ekologiškais pašarais, veterinarinė priežiūra. 

Ekologinių ūkių skaičius (2 pav.) ir jų plotai didėja, tačiau ekologiškų produktų rinka plėtojasi chaotiškai. 

Gamintojai neįstengia ekologiškais žemės ūkio produktais aprūpinti vidaus rinkos, jų Lietuvoje neatranda ir užsienio 

prekybininkai, nepakankamai patraukli ir produkcijos prekinė išvaizda. Ekologiškai ūkininkaujantys žemdirbiai dėl 

technologinių gamybos ypatumų gauna mažesnius derlius, reikia didesnių darbo sąnaudų. Pereinamajame iš 

tradicinio į ekologinį ūkininkavimą etape patiriama ekonominių nuostolių, kuriuos iš dalies gali kompensuoti didesnė 

ekologiško produkto pardavimo kaina. 

2 pav. Ekologinių pieno ūkių išsidėstymas Lietuvoje (Lietuvo vartotojų institutas, 2013) 

Ekologinis ūkininkavimas ne tik teigiamai veikia vartotojų sveikatą bei gamtą, bet ir sukuria naujų 

užimtumo galimybių ūkininkavimo, perdirbimo, paslaugų sektoriuose. Nežiūrint to, kad ekologiški produktai yra 

brangesni, pastaruoju metu vis daugiau vartotojų yra pasirengę sumokėti aukštesnę kainą, kad būtų garantuoti dėl 

produktų kokybės ir saugumo. Pasak D.Maskoliūnaitės, prieš dešimtmetį tyrusios ekologiškų produktų pardavimų 

būklę, tuo metu ekologiški produktai buvo parduodami minimaliai apdoroti - natūralios daržovės, vaisiai. Dabar 

vartotojai pageidauja įvairaus ekologiškų produktų asortimento (Scheunder ir kt., 2009; Willer ir kt., 2009). Aptarta 

vartotojų poreikių pokytis  kelia sunkumų perdirbėjams, mat tenka diegti naujus perdirbimo metodus, kad būtų 

išsaugota tam tikrų produktų struktūra, spalva, kokybė ir pan. 
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Tam, kad būtų galima prognozuoti, kokie ekologiški produktai turės paklausą Lietuvoje ir užsienyje, 

reikia atlikti rinkos tyrimus. Airijos rinkoje populiariausi yra ekologiški vaisiai, daržovės, po to mėsa, pienas ir jo 

produktai. Lietuvoje - grūdai košėms, duona, pienas ir pieno produktai, pyragai, sausainiai.  

R. Zanoli (2004) akcentavo, kad ekologiškus produktus vartotojai labiau mėgsta pirkti tiesiai iš ūkininkų, 

kadangi tada jie būna tikri tuo, kad tai ekologiškas maistas. Panašius rezultatus pateikė ir M. Truninger (2006), 

pažymėdama, kad vartotojai labiau pasitiki ekologišku maistu, kurį įsigyja mažose ir sveiko maisto parduotuvėse, 

kuriose yra tiesioginis ryšys su pardavėju ar gamintoju/ūkininku.  

V. Rutkovienė ir G. Garliauskienė (2007), apklaususios per 800 respondentų, pažymėjo, kad nors 

Lietuvoje ir paplitusi tiesioginė prekyba ekologiškais produktais, 67 proc. vartotojų šiuos produktus linkę pirkti 

prekybos centruose dėl platesnio asortimento bei patogios geografinės vietos. V. Skulskis ir V. Girgždienė (2009), 

nagrinėdami ekologiškų maisto produktų vartojimą ir jį skatinančius informacijos šaltinius, akcentuoja, kad kas 

trečias vartotojas įsigytų daugiau šių produktų, jei būtų daugiau jiems skirtų prekybos vietų. 

Ekologiškų produktų pasiūlą formuoja perdirbėjai ir prekybininkai, orientuoti į vartotojus.  

Lietuvoje ekologiškų  pieno produktų paklausa daugiausia koncentruojama dideliuose miestuose, kur 

paprastai veikia didžiausi paskirstytojai. Atsižvelgiant į gana žymų ūkių išsisklaidymą, gamintojams pasiekti 

specializuotus pardavimo kanalus yra problemiška, o pavieniai ūkiai praktiškai neturi tiek finansinių išteklių, kad 

galėtų imtis efektyvių rinkodaros veiksmų. Pardavimo būdo privalumas – gamintojo galimybės kontroliuoti kainas ir 

pardavimą, greitas grįžtamosios informacijos srautas, tad ir galimybės derinti pasiūlą prie paklausos, trumpas 

pristatymo laikas ir jokių sutrikimų atsiskaitant. Tačiau gamintojas turi prisiimti visas pardavimo išlaidas ir riziką. 

ŽŪMPRIS duomenimis, Lietuvos pieno perdirbimo įmonės per dešimt praeitų metų paskutinių mėnesių pagamino 

81,53 tūkst. t geriamojo pieno – 5,9 proc. daugiau nei 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu šis 

gaminys buvo paklausus ir Lietuvos, ir kitų ES šalių rinkose. Pavyzdžiui, 2013 m. sausio–spalio mėn., lyginant su 

2012 m. sausio–spalio mėn., geriamojo pieno pardavimai vietinėje rinkoje padidėjo 3,0 proc. (iki 75,01 tūkst. t). Į 

kitas ES šalių rinkas Lietuvos pieno perdirbimo įmonės pardavė 53,2 proc. daugiau geriamojo pieno (iš viso 5,30 

tūkst. t). Žemės ūkio maisto produktų rinkų informacinės sistemos duomenimis, vietinėje bei kitų ES šalių rinkose 

didėjo ne tik geriamojo pieno pardavimo kiekiai, bet ir pardavimo kaina. Šių metų sausio–spalio mėn. vidutinė 

geriamojo pieno pardavimo kaina (gamintojo, be PVM) Lietuvos rinkoje siekė 1,66 Lt/kg ir buvo 1,8 proc. didesnė 

nei 2012 m. analogišku laikotarpiu, o vidutinė minėto gaminio pardavimo kaina (gamintojo, be PVM) į kitų ES šalių 

rinkas ūgtelėjo 9,4 proc. (iki 1,75 Lt/kg), kuriuos įtakojo žaliavinio pieno supirkimo kainos padidėjimas. Šių metų 

sausio–spalio mėn. vidutinė žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina Lietuvoje siekė 1 064,09 Lt/t (be PVM) 

ir buvo 21,5 proc. didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu 2012 m. Lietuvos mažmeninės prekybos centruose 2013 m. 

sausio–spalio mėn. vidutinė 2,5 proc. riebumo geriamojo pieno, supakuoto į 1 l tetrapako pakuotę, kaina siekė 2,90 

Lt/vnt. (su PVM) ir buvo apie 1,40 proc. didesnė už 2012 m. sausio–spalio vidutinę kainą, o 3,5 proc. riebumo 

geriamojo pieno 1 l tetrapako pakuotės vidutinė kaina išaugo apie 2,0 proc. (iki 3,00 Lt/vnt.) (ŽŪMPRIS, 2014). 

Ekologiniai ūkiai pirmiausia palaiko tiesioginį produktų pardavimą, tačiau egzistuoja ir kito pardavimo 

būdai, prekybos vietos (3 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Ekologinio ūkio produkcijos pardavimo būdai (sudaryta autorės). 

 

Apibendrinant, galima teigti, jog visuomenėje vyraujantys požiūriai į gyvenimo būdą, pasaulėžiūra ir iš to 

gimstantys teisniai aktai lemia įvairių krypčių ekologinės gamybos plėtrą. Ekologinių ūkių skaičius ir juose 
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pagaminamų produktų paklausa auga ir tikėtina, jog augs ateityje. Veiksniai, lemiantys analizuojamų produktų 

vartojimo didėjimą, yra pats produktas ir jo savybės, įvaizdis visuomenėje, atpažįstamas ženklinimas, pardavimo 

būdas, didėjantis ekologiškos produkcijos prieinamumas. 

 

Ekologiškų pieno produktų gamybos būklė Lietuvoje 

Lietuvoje pieno sektorius yra viena iš svarbiausių, istoriškai susiformavusių žemės ūkio dalių. Kaimuose 

egzistuojančios stiprios smulkaus ūkininkavimo prielaidos yra palankios pieno gamybai, todėl Lietuva šiuo požiūriu 

išsiskiria iš daugelio Europos Sąjungos valstybių kaip turinti didelį, tačiau mažai efektyvų, smulkių pieno ūkių 

sektorių, kuris didesnę reikšmę turi ne šalies ekonomikai, o socialinei būklei. 

Analizuojamas sektorius, jo būklė, tendencijos, įtaka šalies ekonomikai, yra nagrinėjami plačiai ir išsamiai 

(Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Žemės ūkio ministerija, įvairūs žemės ūkio specialistai, Lietuvos 

pienininkų asociacija). Lietuvos pieno produktų rinka yra ganėtinai nedidelė, joje veikiantys trys pagrindiniai 

dalyviai, turintys didelį gamybos augimo potencialą, įtemptai konkuruoja, be to, Lietuvai tapus ES nare, susiformavo 

palankios galimybės mažmeninės prekybos tinklams importuoti pieno produktus iš kaimyninių valstybių, kyla 

neišvengiamas poreikis plėstis į eksporto rinkas. Kiekvienais metais vidaus rinkoje nuperkama vis daugiau pieno 

produktų. Pagrindinė priežastis – didėjanti vartotojų perkamoji galia (LR  ilgalaikės ..., 2011). Didėjančios vartotojų 

pajamos mažina nelegalios prekybos pieno produktais apimtis. Lietuvoje, neoficialiais vertinimais, šiuo metu legaliai 

parduodama tik apie 50 – 60 proc. viso šalyje faktiškai suvartojamo pieno produktų kiekio. Likusi dalis ( „prekyba 

tarpuvartėse“) patenka į šešėlinę ekonomiką ir nėra apskaitoma. Didėjančios gyventojų pajamos mažina vartotojų 

jautrumą pieno produktų kainoms, o tai mažina nelegalios prekybos patrauklumą, dėl ko didėja legalios prekybos 

apimtys. 

Koncernas „Pieno Žvaigždės“ yra vienas iš didžiausių maisto prekių gamintojų Baltijos šalyse. Bendrovės 

filialuose gaminama daugiau nei 500 pavadinimų produktų.  AB “Pieno Žvaigždės” gaminiai šalyje ir eksporto 

rinkose garsėja puikia kokybe. Pagrindiniai gaminiai yra pienas, kefyras, sviestas, grietinė, varškė, jogurtai, pieniški 

desertai, fermentiniai sūriai ir kt. (AB „Pieno žvaigždės“, 2013). Bendrovė ypatingai specializuojasi ekologiškų 

produktų gamyboje. Ekologiški produktai - tai sertifikuoti žemės ūkio ir maisto produktai, auginami, perdirbami, 

ženklinami ir realizuojami pagal griežtus taisyklių reikalavimus. Ekologišku laikomas toks produktas, kurio sudėtyje 

yra ne mažiau kaip 95 proc. ekologiškų sudėtinių dalių. Bendrovė yra nuolat modernizuojama, diegiamos naujos 

technologijos, moderniausi gamybos ir pakavimo įrenginiai, kokybės laboratorijos, produktų užsakymo, 

transportavimo ir sandėliavimo sistema.  AB „Žemaitijos pienas“ yra dar viena Lietuvos bendrovė, vartotojams 

pateikianti daugiau nei 200 pavadinimų aukštos kokybės ir puikaus skonio gaminių, tarp kurių yra ir ekologiškų 

produktų linija „Dobilas“. Įmonėje yra įdiegti ISO 9001 kokybės vadybos ir ISO 22000 maisto saugos standartai, 

įdiegta savikontrolės sistema pdeda griežtai kontroliuoti žaliavą, gamybos procesus, laboratorijoje ištirti galutinius 

produktus (AB „Žemaitijos pienas“, 2014). 

Ekologiški produktai kontroliuojami „nuo lauko iki stalo“. Tai atlieka ir juos sertifikuoja viešoji įstaiga 

VšĮ „Ekoagros“. Šie produktai turi specialius reikalavimus ženklinimui. Ekologiškas produktas visada bus 

paženklintas etikete, kurioje pateikiama pati svarbiausia informacija: ekologiškų produktų sertifikavimo ženklas 

„Ekoagros“, identifikuotas gamintojas, jo sertifikato numeris, sertifikavimo darbus atlikusi sertifikacijos įstaiga 

(Ekoagros, 2014). Sertifikato turėjimas liudija, kad gaminama produkcija atitinka ES Tarybos reglamento (EEB) Nr. 

834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus. Gaminant ekologiškus maisto produktus griežti 

reikalavimai keliami ir produkto gamybos procesui, ir produkto sudėtinėms dalims. Pagrindinės sudėtinės dalys yra 

ekologiški. Reikalavimų ekologiniam ūkiui ir ekologiškų produktų perdirbimo įmonei yra labai daug ir jų reikia 

griežtai paisyti. VšĮ „Ekoagros“  nuolat kontroliuoja, ar produktai iš tiesų atitinka šiuos reikalavimus. 

Išnagrinėjus ekologiškų pieno produktų gamybą galima teigti, jog Lietuvos pieno sektorius yra svarbi, 

išsamiai nagrinėjama žemės ūkio dalis. Didėjant vartotojų perkamajai galiai, mažėja nelegalios pieno produktų 

prekybos apimtis, vartotojų jautrumas kainai. Ekologiškų pieno produktus Lietuvoje gamina dvi įmonės: AB 

„Žemaitijos pienas“ ir AB ‚Pieno žvaigždės“, įdiegusios kontrolės ir kitas būtinas technines priemonės, padedančias 

užtikrinti produktų kokybę ir puikias maistines savybes. 
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Išvados 

 

1. Vartotojams pageidaujant įvairaus ekologiškų produktų asortimento, perdirbėjams kyla sunkumų, nes tenka 

diegti naujus perdirbimo metodus. Nagrinėjamų produktų pardavimo pokyčius įtakoja vartotojų motyvacija, 

produkto savybės, patikimumas, didėjanti  pardavimo būdų įvairovė  ir vietų skaičius, kt. 

2. Ekologiškų produktų gamyba šalyje didėja greitai, tačiau jų rinkos plėtra nėra tokia sparti. Šiuo metu Lietuvoje 

analzizuojamą produkciją gamina AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Žemaitijos pienas“. 
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Summary 

 

The trends of organic production and sales in Lithuania 

People are choosing organic milk products on health and better taste and protecting the environment. The European Union, now 

there is no such field of agriculture, which is the fast growth of organic farming. In Lithuania the organic production is increasing 

rapidly, but the development of the market is not as robust. Consumers request of various organic products, processors have 

difficulties, since one has to install new processing techniques. Currently, only AB “Pieno žvaigždės” and AB “Žemaitijos 

pienas” are manufacturing the organic milk products. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Adelė Astromskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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STIPRINIMAS KOOPERUOTAI ĮGYVENDINANT VERTIKALIOSIOS 

INTEGRACIJOS STRATEGIJĄ 

 

Andrius Kuzminskas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Smulkūs ūkininkų ūkiai dėl mažų veiklos ir rinkai teikiamų produktų apimčių yra nevienodose 

konkurencinėse pozicijose su jų produktus superkančiomis, taip pat su gamybai reikalingus išteklius 

parduodančiomis verslo organizacijomis. Skirtingų konkurencinių jėgų apspręstas diskriminavimas rinkose lemia 

smulkių ūkininkų ūkių veiklos žemą efektyvumą.  

Strateginės vadybos požiūriu, pagrindinės altenatyvos pagerinti konkurencinę poziciją rinkoje yra arba 

ūkininko ūkio stambinimas arba gamybai reikalingų išteklių pasigaminimas ir labiau perdirbtų didesnės vertės 

produktų teikimas rinkai. Ūkių stambinimo galimybės dėl žemės išteklių ribotumo ir ūkininkavimo tiesioginių sąsajų 

su gyvenimo būdu yra labai mažos, todėl produktų gilesnis perdirbimas yra pagrindinis konkurencinės pozicijos 

stiprinimo būdas. Tai akcentuojama ir Lietuvos kaimo plėtros 2012–2020 metais programoje (Lietuvos, 2013), 

akcentuojama vertės kūrimo grandinių trumpinimo svarba ir numatoma jam investicinė  parama. Mokslinėje 

vadybinėje literatūroje tokie strateginiai sprendimai įvardijami kaip vertikaliosios integracijos strategija. Tačiau ši 

strategija siejama su stambiomis korporacijomis ir jos įgyvendinimu prijungiant ar kitaip užvaldant įmones, 

veikiančias tos pačios šakos aukštesnėse ar žemesnėse vertės grandyse. Vertikaliosios integracijos strategijos 

sprendimai mažose įmonėse, tame skaičiuje – ir ūkininkų ūkiuose, šių sprendimų kooperuotas įgyvendinimas 

mokslinėje literatūroje aprašyti nepakankamai. 

 Tyrimo tikslas – atskleisti žemės ūkio verslo organizacijų konkurencinių jėgų stiprinimo kooperuotai 

įgyvendinant vertikaliosios integracijos strategiją teorinius aspektus. 

 Tyrimo uždaviniai: 

1. išnagrinėti žemės ūkio verslo organizacijų vertikaliosios integracijos strategijos ir jos kooperuoto 

įgyvendinimo esmę;  

2. parodyti, kaip pasikeičia žemės ūkio verslo organizacijų konkurencinės jėgos kooperuotai įgyvendinus 

vertikaliosios integracijos strateginius sprendimus. 

 Tyrimo objektas – žemės ūkio verslo organizacijų vertikaliosios integracijos strategijos.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, grafinis vaizdavimas. 

 

Rezultatai 

 

Kiekviena verslo organizacija, tarp jų ir ūkininkų ūkiai, neišvengiamai savo veikloje susiduria su žaliavų ir 

kitų gamybos procese reikalingų medžiagų bei paslaugų pirkimais, taip pat su pagamintų produktų ar paslaugų 

pardavimais. Pirkimų ir pardavimų sandoriai vyksta rinkoje tiesiogiai susiduriant su tiekėjais ir pirkėjais. Kiekvieno 

tiekėjo (pardavėjo) interesas rinkoje kuo brangiau parduoti, kiekvieno pirkėjo – kuo pigiau tinkamos kokybės prekes 

nupirkti. M. Porter (1980) teigimu, šių interesų įgyvendinimo laipsnį apsprendžia verslo organizacijos sukauptos ir 

rinkoje demonstruojamos konkurencinės jėgos, pirmiausia derybinė jėga dėl kainos ir kitų sandorio sąlygų. 

Derybinės jėgos pagrindinis šaltinis yra veiklos ir jos apspręstos pirkimų ir pardavimų apimtys. Tai galima 

akivaizdžiai pademonstruoti ūkininkų ūkių pavyzdžiais. Tie ūkininkai, kurie turi stambius ūkius ir užtikrina dideles 

konkrečioje šakoje (pavyzdžiui, pieno gamyboje) veiklos apimtis, turi šansų mažesnėmis nei vidutinės rinkos kainos 

nusipirkti žaliavų (pavyzdžiui, pašarų), didesnėmis nei vidutinės rinkos kainos parduoti pagamintus produktus 
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(pavyzdžiui, pieną). Derybinė jėga priklauso ir nuo kitos derybų pusės, tai yra nuo tiekėjo ar pirkėjo derybinių jėgų. 

Todėl visos verslo organizacijos, siekdamos konkurencinio pranašumo rinkoje, siekia užimti kuo didesnę rinkos dalį, 

padidinti veiklos apimtis ir sustiprinti derybines jėgas.  

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis (Ūkininkų) 2013 m. viduryje vidutinis Lietuvos 

ūkininkų ūkių dydis – 9,59 ha, ir 95 proc. visų ūkininkų ūkių valdo iki 30 ha ūkius. Tai reiškia, kad Lietuvoje vyrauja 

maži ūkininkų ūkiai, turintys labai silpnas derybines jėgas ir dėl to yra diskriminuojami rinkoje (Ramanauskas, 2002; 

Ramanauskas J., Rauluškevičienė J., Vaznonis J., 2008).  

Lietuvoje vyraujančių mažų ūkininkų ūkių konkurencines galias galima atskleisti naudojantis M. Porterio 

(1980) verslo organizacijų konkurencinių jėgų modeliu, jį adaptuojant prie Lietuvos ūkininkų ūkių ypatumų (1 

paveikslas)  

 

 

2 pav. Lietuvoje vyraujančių ūkininkų ūkių konkurencinės galios (sudaryta autoriaus pagal M. Porter) 

 

Pagal Krippendorffą (2008) tiekėjai gali daryti spaudimą rinkos dalyviams, grasindami padidinti tiekiamų 

žaliavų ir kitų gamybai reikalingų medžiagų kainas arba pablogindami tiekiamų prekių ir paslaugų kokybę. Tiekėjų 

grupė yra pajėgi daryti spaudimą pirkėjams, kai joje dominuoja kelios kompanijos ir yra koncentruota labiau negu 

pirkėjai. Panašus tiekėjų dominavimas ir yra susiklostęs Lietuvos žemės ūkio žaliavų (trąšų, sėklų, cheminių 

medžiagų, kombinuotų pašarų) rinkose, dėl ko maži ūkininkų ūkiai patiria didelį jų spaudimą ir padidintus kaštus šių 

žaliavų įsigijimui (Ramanauskas J., 2002).  

Ūkininkai susiduria ir su ne mažiau stipriais žemės ūkio produktų supirkėjais. Pastarieji, primesdami savąją 

derybinę jėgą, darydami spaudimą ir dažnai veikdami bendrų susitarimų būdu, diktuoja ūkininkams žemas supirkimo 

kainas.  

Nors maži ūkininkų ūkiai nėra tiesioginėje konkurencinėje kovoje su stambiais ūkininkų ūkiais, bet pastarieji, 

turėdami dideles veiklos apimtis ir solidesnes nei mažieji ūkininkų ūkiai derybines jėgas, lengviau tariasi su tiekėjais 

ir supirkėjais dėl kainų ir taip silpnina pastarųjų konkurencines sąlygas žaliavų ir žemės ūkio produktų rinkose.  

Žemės ūkio pirminės gamybos produktai nėra giliai diferencijuoti, todėl ūkininkų ūkiai tiesioginės produktų – 

pakaitalų grėsmės nepatiria.  

Apibendrinant galima teigti, kad maži ūkininkų ūkiai yra rinkose diskriminuojami ir turi ieškoti strateginių 

galimybių pagerinti savo konkurencines jėgas ilgalaikėje perspektyvoje, pirmiausiai derybose dėl kainų su tiekėjais ir 

supirkėjais. Mokslinėje literatūroje kaip pagrindinis būdas konkurencinėms jėgoms sustiprinti įvardijamas 

horizontaliosios ir vertikaliosios integracijos strategijų įgyvendinimas (Johnson G., Scholes K., Whittington R., 

2011). Įsigilinus į šias strategijas, galima teigti, kad horizontalioji integracija nėra visuotinai tinkama strategija 
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mažiems ūkininkų ūkiams. Šios strategijos esmę sudaro kitų verslo organizacijų, užsiimančių ta pačia veikla, 

nupirkimas ar kitais būdais užvaldymas, ją prisijungiant prie savęs ar sukuriant bendrą įmonę (Kučinskienė M., 

Žiogelytė L., Jatulevičienė G., 2012). Taip išplėtus veiklos mastus, sustiprėja ir konkurencinės jėgos. Žemės ūkyje, 

tai reikštų vieno ūkininko ūkio prijungimą prie kito ūkininko ūkio arba bent gretimai esančių žemės ūkio paskirties 

žemės sklypų ar kitų žemės ūkio išteklių įsigijimą ir panaudojimą savo veiklai išplėsti. Kitų ūkių prijungimas nedera 

su ūkininkavimu kaip gyvenimo būdu, gretimai esančių laisvų žemės sklypų irgi pasitaiko retai. Dar vienas aspektas 

– smulkių ūkininkų ribotas finansinis pajėgumas veiklos apimtims plėsti.  

Tinkamesnis vertikaliosios integracijos strategijos taikymas. Vertikalioji integracija gali būti integracija 

pirmyn ir integracija atgal. Integracijos pirmyn esmę sudaro išvystymą verslo organizacijos naujų veiklų, kurios yra 

susijusios su nuo anksčiau organizacijos vystytomis ir sukuria prielaidas veikti aukštesnėse tiekimo grandyse, tai yra 

verslo organizaciją priartina prie galutinio vartotojo (Johnson G., Scholes K., Whittington R., 2011). Ūkininkų ūkių, 

veikiančių pirminiame žemės ūkyje, atveju tai būtų gaminamų žemės ūkio produktų supirkimo, pirminio perdirbimo, 

tiesioginių pardavimų ir kitų tiekimo grandinės aukštesnių veiklų įsisavinimas. Integracijos pirmyn strategijos 

sėkmingas įsisavinimas sukuria galimybes sustiprinti konkurencines jėgas prieš supirkėjus. Integracijos atgal esmę 

sudaro tokių veiklų įsiasavinimas, kurios verslo organizaciją priartina prie žaliavų įsigijimo. Ūkininkų ūkių, 

veikiančių pirminiame žemės ūkyje, atveju tai būtų gyvuliams reikalingų pašarų gamybos ir kitų su žaliavomis 

susijusių veiklų įsisavinimas. Integracijos atgal strategijos sėkmingas įsisavinimas sukuria galimybes sustiprinti 

konkurencines jėgas prieš pardavėjus.  

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad pagrindiniai vertikaliosios integracijos pirmyn ir integracijos atgal 

įgyvendinimo būdai arba vidinis aukštesnių ir/ar žemesnių tiekimo grandinės veiklų išplėtojimas ar kitų verslo 

organizacijų, veikiančių aukštesnėse ar žemesnėse tiekimo grandinės veiklose, prisijungimas ar kitoks užvaldymas. 

Kaip teigia Karlof B., Lovingsson F. (2006), vertikalioji integracija yra glaudžiai susijusi su tokiomis koncepcijomis, 

kaip  “daryti pačiam ar pirkti”. Vidinis naujų veiklų tiekimo grandinėje išvystymas yra daug laiko trunkantis ir su 

dideliu neapibrėžtumu susijęs procesas, todėl mokslinėje literatūroje dažniau kaip tinkamesnis akcentuojamas kitų 

verslo organizacijų prisijungimo, jas nuperkant ar kitaip užvaldant būdas. Kaip teigia Sutherland J. ir Canwell D. 

(2004), „vertikalioji integracija – tai kompanijos kūrimas prie savęs prijungiant gretimas tiekimo grandinės grandis. 

Paprastai, gamintojas siekia įsigyti tiekėją arba kompaniją, užsiimančią paskirstymu, arba didmenininką, kad 

padidinti savo įtaką tiekimo sistemoje“. 

Minimi tiekimo grandinės žemesnių ir aukštesnių grandžių įsisavinimas kitų verslo organizacijų prisijungimo 

būdu visiškai nėra tinkamas mažiems ūkininkų ūkiams, nes tokie investiciniai veiksmai nedera su šių ūkininkų 

investiciniu pajėgumu ir veiklos apimtimis. Mažiems ūkininkų ūkiams prieinamiausias vertikaliosios integracijos 

strategijos įgyvendinimo būdas yra kooperavimasis su kitais ta pačia veikla užsiimančiais bei rinkoje 

diskriminuojamais ūkininkų ūkiais ir bendromis investicinėmis bei organizacinėmis pastangomis įsisavinančiais 

apsirūpinimą reikalingomis žaliavomis ar gaminamų  produktų gilesnį perdirbimą ir pardavimus. Vertikaliosios 

integracijos strategijos įgyvendinimą kooperacijos būdu pirmasis moksliškai pagrindė Emelianoff (1942). Būtent jis 

pradėjo kooperaciją analizuoti kaip vertikaliosios integracijos formą. Pagal Emelianoff, kooperacija pagerina 

mažiems rinkos dalyviams konkurencinių jėgų sutvirtinimo rinkoje galimybes. Veikiant rinkoje konsoliduotai, 

bendrai pasidalijant investicine našta ir rizika, maži rinkos dalyviai įgyja stambiems rinkos dalyviams būdingas 

konkurencines jėgas prieš tiekėjus ir pirkėjus. Tai galima pavaizduoti ir pagal Porter M. (1980) keturių 

konkurencinių jėgų modelį (2 paveikslas).  
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3 pav. Lietuvoje vyraujančių ūkininkų ūkių, kooperuotai įgyvendinančių vertikaliosios integracijos strategiją, 

konkurencinės galios (sudaryta autoriaus pagal M. Porter) 

 

Susikooperavę maži ūkininkų ūkiai gali veikti išvien žaliavų rinkose ir bendrai pirkti reikalingus pašarus, 

trąšas ir kitas žaliavas. Bendrai veikiant ir perkant dideles žaliavų apimtis, pasiekiama sinergija, užtikrinanti 

lygiavertę stambiems ūkininkų ūkiams derybinę galią dėl mažesnių kainų ar kainų nuolaidų, transportavimo sąlygų ir 

pan. Taip sukuriamos ekonominės prielaidos gamybos efektyvumui ir didesniam konkurencingumui žemės ūkio 

produktų rinkoje.  

Kooperuotai veikiant, maži ūkininkų ūkiai susikuria ne tik galimybes stambinti žemės ūkio produktų 

parduodamus kiekius ir sustiprinti derybines galias prieš jų supirkėjus, bet ir įsisavinti žemės ūkio produktų gilesnį 

perdirbimą, gaminti prie galutinių vartotojų labiau priartintus, jų lūkesčius labiau atitinkančius produktus. Tai reiškia, 

kad mažų ūkininkų ūkių kooperacija sukuria galimybes šiems ūkiams įsitvirtinti ne tik pirminėje žemės ūkio 

gamyboje, bet ir aukštesnėse tiekimo grandyse ir pretenduoti į didesnę sukuriamos pridėtinės vertės dalį.   

Kooperuotas vertikaliosios integracijos strategijos įgyvendinimas pagerina mažųjų ūkininkų ūkių 

konkurencinę padėtį ir stambiųjų ūkininkų ūkių atžvilgiu. Konsolidavus veiksmus žaliavų ir produktų rinkose, 

mažieji ūkininkų ūkiai įgyja tas pačias ar artimas konkuriancines jėgas kaip ir stambūs ūkininkų ūkiai.  

Kooperuotai perdirbant žemės ūkio produktus ir juos labiau išdiferencijuojant pagal vartotojų poreikius, 

pasikeičia mažų ūkininkų ūkių (tiksliau – jų kooperuotai įkurtos žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės) 

konkurencinė pozicija produktų – pakaitalų atžvilgiu. Mokslinėje literatūroje akcentuojama, kad produktų gilesnė 

diferenciacija dažnai veda prie produktų – pakaitalų grėsmės padidėjimo (Johnson G., Scholes K., Whittington R., 

2011). Nesant galimybių įsigyti labiau prie vartotojo poreikių priderintą, bet brangiau kainuojantį produktą, visada 

galima jį pakeisti mažiau prie vartotojo poreikių priderintu, bet mažiau kainuojančiu produktu. Tenka pastebėti, kad 

teikiant rinkai diferencijuotus produktus, būtinas ir žymiai labiau išvystytas rinkodaros kompleksas.  

Būtų neobjektyvu akcentuoti tik teigiamas kooperuoto vertikaliosios integracijos strategijos įgyvendinimo 

puses. Kaip nurodo Thompson A. ir Strickland J. (1994), pagrindinis vertikaliosios integracijos trūkumas yra tas, kad 

verslo organizacijos gilesnis įsitvirtinimas šakoje, ne tik pagrindinėje, bet ir žaliavų gamyboje, bei perdirbime, dar 

daugiau verslo organizaciją „pririša“ prie šakos,  suvaržo galimybes pereiti į kitas šakas. Ūkininkų ūkių atžvilgiu šis 

trūkumas nėra esminis, nes ūkininkavimas yra gyvenimo būdas. Ūkininkų ūkiams svarbesni yra kiti vertikaliosios 

integracijos ir jos kooperuoto įgyvendinimo trūkumai. Tai padidėjusi verslo rizika kuriant kooperatinius darinius ir 

investuojant į žaliavų bei aukštesnių tiekimo grandinės veiklų įsisavinimą; papildomų aukštai kvalifikuoto darbo 
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vietų kūrimas steigiamuose kooperatiniuose dariniuose ir naujai įsisavinamose veiklose, priklausomybės nuo 

kooperatyvo ar kito kooperatinio darinio, jo veiklos sėkmės padidėjimas ir kt. Tai reiškia, kad ūkininkų strateginiai 

sprendimai dėl vertikaliosios integracijos strategijos taikymo ir kooperuoto šios strategijos įgyvendinimo turi būti 

visapusiškai pasverti ir įvertinti.  

 

Išvados 

 

1. Lietuvoje vyraujantys maži ūkininkų ūkiai turi silpnas konkurencines jėgas ir dėl diskriminavimo negali 

konkuruoti žaliavų ir žemės ūkio produktų rinkose. 

2. Dėl žemės išteklių ribotumo, mažų ūkininkų ūkių konkurencinių jėgų rinkoje stiprinimo pagrindinis būdas yra 

vertikaliosios integracijos pirmyn ir integracijos atgal taikymas. 
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Summary 

 

Agricultural business organizations competitive forces strengthening for cooperative implementation of vertical 

integration strategy 

 

Vertical integration strategy in agriculture organizations is the key to successful farming and other activity. Lonely, small 

producing farmer is uncompetitive and has no negotiating power. To negate this discrimination among other producers, 

cooperation is one of methods to realize this strategy.  

In theoretical approach of this paper are examinated competitive forces in their raw materials and agriculture products of 

the market of small Lithuanian farmers, and the possibility of enhancing the competitive forces cooperatively implementing 

vertical integration forward and backward strategies. 

 
Mokslinio darbo vadovas prof. dr. Jonas Čaplikas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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KAIMO GYVENTOJŲ VERSLUMO VEIKSNIAI: TEORINIS POŽIŪRIS 

 

Slavomiras Lankelis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Kaip rodo įvairūs ūkininkų, kaimo gyventojų nuomonių tyrimai (Poviliūnas, 2002; Ramanauskas, 2004; 

Markevičius, 1999, 2007, Astromskienė ir kt. 2012, 2013) verslumo lygis Lietuvoje dar nepakankamas. Įvairūs 

Lietuvos ir užsienio autoriai analizavo verslumą ir jo koncepcijas (Schumpeter, 1934; Drucker, 1985; Henderson, 

2002; Juozaitienė, 2003; Mincienė, 2004; Kuratko, 2008; Gronskas, 1995 ir kt.) ir ieškojo būdų kaip skatinti 

verslumą. Atsižvelgiant į iki šiol kaimo gyventojų verslumo klausimus nagrinėjusių autorių nuomones (Markevičiaus 

(2001, 2004, 2008), Adamonienės, Šilingienės (2008, 2009), Atkočiūnienės ir kt. (2011), Navasaitienės (2012), 

Astromskienės, Gargaso, Ramanauskienės, Rukuižienės (2010, 2011, 2012, 2013), galima teigti, kad verslumas yra 

išugdomas, dažniausiai jį skatinant į pagalbą pasitelkiami specialieji mokymai, keliama kaimo gyventojų 

kvalifikacija. 

Nors verslumo ugdymo poreikis yra analizuojamas mokslinėje literatūroje, tačiau kaimo gyventojų 

verslumo ugdymo proceso rezultatyvumas vis dar yra nepakankamas, todėl svarbu kurti kaimo gyventojų verslumo 

ugdymo ir aktyvumo skatinimo sistemą, kryptingai panaudojant kaimo gyventojų dalykines ir asmenines savybes ir 

atsižvelgiant į verslumą skatinančius veiksnius. 

Tyrimo tikslas – išanalizavus kaimo gyventojų verslumą įtakojančius veiksnius, parengti teorinį verslumo 

ugdymo modelį.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Atlikti literatūros šaltinių analizę ir sintezę kaimo gyventojų verslumo klausimais; 

2. Parengti teorinius siūlymus kaimo gyventojų verslumui ugdyti. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamoji analizės, modeliavimo 

bei grafinio modeliavimo metodai. 

Rezultatai 

Kalbant apie verslumą siaurąja prasme – tai mokėjimas sukurti pridėtinę ekonominę vertę, t.y. mokėjimas 

uždirbti pinigus, mokėjimas pritraukti investicijas, mokėjimas savo veikla sudominti potencialius prekės ar paslaugos 

vartotojus. Dėl verslumo sąvokos plačiąja prasme vis dar nėra galutinai susitarta, tačiau kalbant bendrai, tai yra 

įgimtų ir įgytų asmeninių savybių rinkinys, kuris leidžia kurti ekonominę, socialinę ir kitas vertes. (Atkočiūnienė, 

Slavickienė ir kt, 2011). Europoje, pasak M. Sharma (2011), verslumas paprastai siejamas su įmonių steigimu, 

mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių bei pelno siekiančių ir socialinių įmonių sektoriais. Verslumas yra 

„žmogaus sugebėjimas idėjas paversti veiksmais“.  

Apibendrinant galima teigti, kad kaimo gyventojų verslumas – tai  įgimtų ir įgytų asmeninių savybių, 

gebėjimų ir žinių visuma, būdinga tam tikriems kaimo gyventojams, ir jų gebėjimas, pritaikant įgytas ir įgimtas 

asmenines savybes ir žinias praktiškai, pasiekti konkrečius asmeninius, ekonominius ir socialinius tikslus.  

Ieškant priemonių, kaip paskatinti kaimo gyventojų verslumą, svarbu atlikti verslumo aplinkos veiksnių 

analizę. Atkočiūnienė, Slavickienė ir kt, (2011) analizuojant „Integruojamųjų programų gaires“ teigia, kad verslumas 

turi pasyvų ir aktyvų komponentus: jis apima norą kažką keisti pačiam ir sugebėjimą priimti ir pritaikyti naujoves, 

atėjusias iš išorės, prisiimti atsakomybę už savo teigiamus ir neigiamus veiksmus, užbaigti tai, kas pradėta, žinoti kur 

einame, iškelti tikslus ir jų siekti bei tikėtis pasisekimo.  

Verslumas ir jo supratimas nėra tik ekonominės vertės kūrimas, tai pozityvesnės aplinkos kūrimas, galimybė 

pakeisti gyvenimo kokybę, pasinaudojant aplinkoje esančiais privalumais. Nors dėl vieningos verslumo sąvokos nėra 

susitarta, tačiau dėl verslumui įtakos turinčių vidinių ir išorinių veiksnių diskusijų nekyla. (Atkočiūnienė, Slavickienė 

ir kt, 2011). 
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R. Adamonienė, V. Šilingienė (2008) nagrinėdamos verslumo sampratą ir jį sąlygojančius veiksnius išskiria 

dvi pagrindines veiksnių grupes: vidinius ir išorinius veiksnius. Vidiniai verslumą sąlygojantys veiksniai yra susiję 

su darbuotojo asmeninėmis savybėmis, motyvacija imtis verslo, turimomis žiniomis ir gebėjimais. Išoriniai veiksniai 

susiję su tam tikra aplinka: politine, socialine, teisine, ekonomine ir technologine. Šios aplinkos veikia verslą ir lemia 

jo pokyčius.  

Vidinius verslumą sąlygojančius veiksnius pirmiausia apibūdina asmens savybės ir vidinė motyvacija imtis 

verslo. Mokslinėje literatūroje verslumą sąlygojančias asmenines savybes analizavę mokslininkai išskiria šias 

esmines savybes: aktyvumą, atsakingumą, atkaklumą, ryžtingumą, darbštumą, taupumą, veiklumą, pasitikėjimą 

savimi, saviraišką, bendravimo veiksnį, polinkį naujovėms, imlumą informacijai, savimotyvaciją, bendradarbiavimą, 

organizacinius gebėjimus, gebėjimą vadovauti (Palčiauskienė, Virketytė, 2009). 

Mokslinėje literatūroje verslumas analizuojamas dviem pagrindiniais aspektais. Iš vienos pusės, 

mokslininkai verslumą apibūdina skirtingai: vieni jų teigia, kad verslumas yra iniciatyva, kiti mano, kad tai įgimtos ir 

įgytos žmogaus savybės , leidžiančios jam novatoriškai mąstyti ir aktyviai veikti bei rizikuoti. Tiek įgimtos, tiek 

įgytos (1 pav.) savybės yra svarbios ir reikalingos, priimant atitinkamus sprendimus, tačiau, kaip teigia Z. Lydeka 

(1996), du verslininkai gali turėti tą patį profesinį pasirengimą, tačiau jų veiklos rezultatai, nepaisant tų pačių įgytų 

savybių, bus skirtingi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pav. Verslininko verslumo savybės (Adamonienė, 2008) 

V. Gronsko (1995) nuomone, įgytomis savybėmis galima laikyti visas tas, kurias asmuo įgyja 

besimokydamas ir praktiškai veikdamas. Tai pirmiausia žinios ir praktinė patirtis, suformuojantys universalius ir 

specialius įgūdžius. Pastarąsias savybes autorius priskiria profesinėms (dalykinėms) savybėms. Tad verslumo 

požiūriu verslininku laikomas asmuo, galima daryti prielaidą, kad taip pat ir kaimo gyventojas, kuris turi būtinas 

įgimtas ir įgytas savybes, reikalingas novatoriškai mąstyti bei aktyviai veikti. Vadinasi, verslumas yra įgimtos ir 

įgytos žmogaus savybės, įgalinančios novatoriškai mąstyti ir aktyviai bei rizikingai veikti (Astromskienė, 

Ramanauskienė ir kt , 2013). Verslo sėkmę lemia išsilavinimas, amžius, darbo stažas, religiniai įsitikinimai ir kiti 

vidiniai veiksniai – įgimtos asmens savybės kaip intuicija, azartiškumas, pasitikėjimas savimi ir kt. Apibendrinant, 

galima teigti, kad autorių išskirtos savybės, gebėjimai bei žinios yra vidiniai veiksniai darantys įtaką kaimo 

gyventojų verslumui. 

Vidinius verslumą sąlygojančius veiksnius pirmiausia apibūdina asmens savybės ir vidinė motyvacija imtis 

verslo. Remiantis analizuota literatūra, autoriaus nuomone, gali būti išskiriamos esminės verslumą sąlygojančios 

asmenines savybės: aktyvumas, atsakingumas, atkaklumas, ryžtingumas, darbštumas,  taupumas, veiklumas, 

pasitikėjimas savimi, saviraiška, bendravimo veiksnys,  polinkis naujovėms, imlumas informacijai, savimotyvacija, 

bendradarbiavimas,  organizaciniai gebėjimai, gebėjimas vadovauti.  

Motyvaciją imtis verslo sąlygoja verslo iniciatyvos ir veiklos veiksniai. Verslo iniciatyvos veiksniams 

priskiriama noras praturtėti, siekimas būti savarankišku, noras parodyti savo sugebėjimus, susikurti sau darbo vietą, 
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įgyvendinti savo idėją, saviraiškos poreikis ir kt. (Pruskus, 2003). Veiklos veiksniams (Heeboll, 1995) priskiriama 

stiprus poveikis laisvai daryti taip, kaip jis pats  nori; džiaugsmas kurti; poreikis  matyti konkrečius savo veiklos 

rezultatus; ekonominė nauda; nerimas dėl dabartinio darbo; stimuliavimas, kai atliekamos iššaukiamos ir rizikingos 

užduotys; asmuo, įsijautęs į verslininko vaidmenį; poreikis vadovauti kitiems; poreikis pačiam sau ir kitiems įrodyti 

savo išmanymą; potraukis dominuoti.  

Žinios, naujausios informacijos prieinamumas, įgūdžiai protingai naudotis  turimais ištekliais tampa vienu 

svarbiausių veiksnių, didinančių kaimo gyventojų verslumą. 

Individuali žmogaus veikla egzistuoja tam tikroje kintančioje aplinkoje, o verslumas labai priklauso nuo to, 

kaip žmonės skatinami imtis verslo (Adamonienė, 2008). Taigi išoriniai veiksniai yra susiję su tam tikra aplinka: 

politine, socialine, teisine, ekonomine ir technologine. Būtent ši aplinka lemia verslo pokyčius. P. Markevičius 

(2007) teigia, kad išorinė aplinka daro didelį poveikį verlsumui, tačiau žmogus jos pakeisti negali, o gali tik prie jos 

prisiderinti, o V. Gronsko (1995) teigimu, išoriniai veiksniai slypi pačioje rinkoje, o rinkos pokyčiai tarsi duoda 

užsakymą kūrybiškumui. 

Išorinė aplinka daro didelį poveikį konkrečiam verslui, bet verslas jos pakeisti negali, o gali tik prie jos 

prisiderinti. Šiuo aspektu analizuojama palanki verslui aplinka, valstybės/savivaldybės parama, verslo informacijos 

centrų/verslo inkubatorių pagalba, verslininkystės skatinimas, teisinė verslininkų apsauga, informacijos sklaida apie 

konkretų verslą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Verslumą lemiantys išoriniai veiksniai (sudaryta pagal N. Ahman, A. Hoffman, 2007) 

 

2 paveiksle pavaizduota verslumą lemiančių išorinių veiksnių sistema, sudaryta remiantis mokslininkų N. 

Ahman ir A. Hoffman (2007) nuomone: 

 Reguliavimo/ kontrolės sistema (angl. Regulatory Framework). Verslumo lygiui didelę įtaką turi 

administracinės naštos mažinimas, t. y. kokios yra teisinių reikalavimų, susijusių su verslo kūrimu ir 

vystymu, įvykdymo išlaidos. Kokios yra bankroto procedūros, kokie yra darbo saugos, higienos, 

aplinkosaugos reikalavimai bei kokia yra mokesčių sistema. Pažymėtina, kad net jei reikalavimai yra 

vienodi visiems verslo subjektams, mažos įmonės patiria didesnę administracinę naštą nei didelės. 

Reguliavimo ir kontrolės veiksnius apima administracinis reglamentavimas pradedant ir plėtojant veiklą; 

bankroto reglamentavimas; darbo saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentai; teisinė sistema; 

socialinė ir sveikatos apsauga; pajamų mokesčiai; verslo ir kapitalo mokesčiai. 

 Moksliniai tyrimai ir technologijos (angl. R&D and Technology) ir finansavimo galimybės (angl. Accsess 

to Finance):  Yra išorinių veiksnių grupė, apibūdinama kaip verslumo „ištekliai“. Ištekliai yra vienas iš 

svarbiausių verslumą lemiančių veiksnių, apimančių visus verslo etapus. Mokslinių tyrimų ir technologijų 

veiksniai tai investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą; mokslo ir pramonės ryšiai;  technologinis 

bendradarbiavimas tarp įmonių; technologijų sklaida; patentų sistema; standartai. Finansavimo galimybių 

veiksnius apima paskolų finansavimo sistema; paramos, finansavimo fondai; galimybė naudotis kitais 

finansavimo šaltiniais. 

 Verslininkų galimybės (angl. Entrepreneurial capabilities). Yra vidinių veiksnių grupė, kuri apima 

žmogiškąjį ir socialinį kapitalą, reikalingą verslui kurti ir vystyti. Tai formalus ir neformalus verslumo 

švietimas, mokymai, taip pat kitos verslo vadybos mokomosios programos. Verslininkų galimybes 
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apibūdina tokie veiksniai: verslininkų žinių ir patirties sklaida; verslo ir verslumo ugdymas (įgūdžiai); 

emigracija. 

 Kultūra (angl. Culture). Kaip vidinių veiksnių grupė, daro įtaką verslininko elgesiui, vertybėms, 

nuostatoms. Taip pat su kultūros veiksniu yra susijęs  priemonių siekiant daryti įtaką kultūros veiksnių 

grupei. Tai lemia tokie veiksniai kaip visuomenės požiūris į riziką; požiūris į kaimo verslininkus; noras 

turėti nuosavą verslą; verslumo ugdymas (mąstysena). 

 Rinkos sąlygos (angl. Market Conditions). Visų pirma apima antimonopolinį reguliavimą ir konkurencijos 

skatinimą. Antra veiksnių grupė susijusi su užsienio rinkų pasiekiamumo didinimu ir tarptautinės prekybos 

apribojimų mažinimu. Rinkos sąlygų veiksnių grupei priskiriama įstatymai; konkurencija; prieiga prie 

vidaus ir užsienio rinkų; visuomenės dalyvavimo laipsnis; viešieji pirkimai. 

Nagrinėjant įvairias verslumo nuostatas bei koncepcijas, pastebima, kad verslumui įtakos turi tiek vidiniai, 

tiek išoriniai veiksniai. Tai atsispindi ir analizuojant praktinius pavyzdžius, pavyzdžiui, R. Adamonienės, V. 

Šilingienės (2008) atliktas mokslinis tyrimas „Lietuvos kaimo gyventojų verslumo ypatumai“ (atskleidžiantis, kad 

verslumo skatinimui vien asmens savybių, motyvacijos ir žinių bei įgūdžių nepakanka – verslumui įtakos turi ir 

išorinė aplinka), arba P. Markevičiaus atliktas ūkininkų verslumo naujomis rinkos sąlygomis tyrimas (2002). 

Aptardamas tyrimą P. Markevičius (2002) akcentuoja, kad ūkininkų verslumas yra nepakankamas, o tam įtakos turi 

nutrūkęs asmeninis tobulėjimas, nemokėjimas valdyti savęs, nepilnas suvokimas asmeninių tikslų, jų atotrūkis ir 

silpna  sąveika su platesnio mąsto tikslais. Apibendrinant  minimą tyrimą, galima dar kartą patvirtinti prieš tai 

nagrinėtus teorinius aspektus, kad verslumą lemia ir išorinės, ir vidinės aplinkos veiksniai bei rinkos sąlygos.  

J. Solnyškienės (2008) nuomone, bendrųjų asmens mąstymo būdo ir asmeninių, vadybinių, socialinių 

savybių negalima vertinti kaip verslumo požymių, nes šios savybės labiau būdingos aktyviam, pilietiškam individui, 

o šis – gali nenorėti arba negalėti imtis verslo. J. Solnyškienė, išanalizavusi verslinės veiklos ypatumus, teigia, kad 

verslumo raiška priklauso nuo dviejų verslumo kintamųjų – norėjimo (kurį lemia verslo aplinka ir verslinė 

kvalifikacija) ir galėjimo (kurį lemia motyvacija, nuostatos) imtis verslo.  

A. Astromkienės ir kt. (2013) tyrime pabrėžiama, kad išorinė finansinė parama, mokymo kursai ir 

konsultavimo paslaugos labiausiai stiprina respondentų pasitikėjimą savimi, skatina rezultatų siekimą bei atsidavimą 

veiklai, tačiau išoriniai verslumo skatinimo veiksniai silpną poveikį turi verslinei kūrybai. 

Apibendrinant galima teigti, kad kaimo gyventojų verslumas – tai kaimo gyventojo vadovavimo ir 

organizaciniai sugebėjimai. Jie būtini kaimo gyventojams, norintiems užsiimti verslu. Jų sėkmingos veiklos 

priemonės yra: motyvacija ir energija, srities išmanymas, geras išsimokslinimas, veiklos tikslingumas. Norint 

efektyviai spręsti verslo problemas, būtini tokie pagrindiniai sugebėjimai: informacijos rinkimas, problemų 

nustatymas ir jų sprendimas, bendravimas ir t.t. Tačiau tokių pažintinių sugebėjimų nepakanka norint efektyviai 

spręsti verslo problemas, būtinos taip pat specifinės mokslo šakos žinios. Specifinės dalyko žinios įgyjamos ir 

tvirtinamos per pratimus ir patirtį, įgytą įvairiose mokomosiose situacijose ir konsultacijose. Taigi, rengiant bet kokį 

kaimo gyventojų mokymų kursą ar konsultacijas, svarbu galvoti ne tik apie žinias, kurias įgys kaimo gyventojai, bet 

ir apie sugebėjimų taikyti šias žinias vystymą. O tam būtinas praktinis mokymas ir gerosios praktikos pavyzdžių 

demonstravimas. 

Kaip ir verslo organizacijų, taip ir kaimo gyventojų verslumą pirmiausia lemia tiek vidiniai, tiek išoriniai 

veiksniai. Nepaisant kaimo vietovių verslo specifikos, galima rasti daug dalykų, kurie yra bendri visiems 

verslininkams. Visų pirma tai verslo iniciatyvos motyvai ir veiklos stimulai, kaip siekimas būti šeimininku pačiam 

sau ir norą užsidirbti pinigų, gauti pelną. Kitas svarbus ir bendras dalykas visiems verslininkams, tai būdingi asmens 

bruožai, kurie yra sąlygojami verslo aplinkos. Tad kiekvienas žmogus, nusprendęs pradėti verslą turėtų išsiaiškinti 

savo būdo bruožus ir ugdyti tuos, kurie svarbūs verslininkui. Tuo tarpu tokios savybės kaip bendravimas, reklamos ir 

kainų strategijos žinojimas, sugebėjimas motyvuoti ir kontroliuoti darbuotojus yra įgyjamos keliant  kvalifikaciją ir 

tobulinant žinias ir praktinius įgūdžius. Verslas egzistuoja tam tikroje aplinkoje, kurioje vyksta įvairūs procesai.  

Išoriniai verslumo veiksniai apibūdina varomąsias jėgas arba kliūtis, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo verslininko 

veiklos, esančias išorinėje verslininko atžvilgiu aplinkoje. Šios aplinkos veikia verslą ir lemia jo pokyčius.  
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Būtent šių veiksnių identifikavimas ir sugrupavimas padės nustatyti kiek vieni ar kiti veiksniai yra 

reikšmingi ar lemiantys kaimo gyventojų verslumą. Tiek vidinės, tiek ir išorinės aplinkos veiksniai yra labai svarbūs 

nagrinėjant kaimo gyventojų verslumą. Šiuos veiksnius būtina nagrinėti kaip bendrą visumą, o ne pavienius, kadangi 

jie tarpusavyje labai susiję ir veikia kaip sistema, papildydami ir įtakodami vieni kitus.  

A. Astromskienės ir kt. (2013) teigimu verslininko pasirinkimas steigti naują įmonę yra sudėtingo 

sprendimų generavimo proceso rezultatas, apimantis savianalizę, savo galimybių ir norų įvertinimą keisti dabartinį 

gyvenimą į naują, nepažintą ir rizikingą, verslo galimybių ir perspektyvą pasvėrimą, pasekmių verslui nepasisekus 

numatymą. 

Siekiant nustatyti veiksnius, kurie labiausiai daro įtaką kaimo gyventojų verslumui, remiantis analizuota 

literatūra ir sudaryta vidinių ir išorinių veiksnių sistema sudarytas teorinis kaimo gyventojų verslumo ugdymo 

modelis (3 pav.), kurio pagrindu bus kuriamas empirinio tyrimo instrumentas siekiant nustatyti reikšmingiausius 

veiksnius kaimo gyventojų verslumui. 

Autoriaus nuomone, kaimo gyventojų verslumas gali būti nagrinėjamas kaip procesas, kurio metu 

analizuojami verslumo išoriniai ir vidiniai veiksniai, nes verslo kūrimas reikalauja iš verslininko ne tik gerai pažinti 

save, bet ir iš anksto numatyti verslo kūrimo proceso etapus, jų įgyvendinimo strategiją bei įveikti daugybę 

reikalavimų ir turėti atitinkamų žinių ir įgūdžių. Kaimo gyventojams kaip ir verslininkams tenka susidurti su naujais 

iššūkiais, kuriuos lemia verslo globalizacija, konkurencija, sparti technologijų kaita, žinių ir informacinės 

visuomenės formavimasis. Minėti verslo aplinkos bruožai iš žmonių reikalauja tam tikros elgsenos, kurią apibūdina 

tokios savybės kaip inovatyvumas, polinkis rizikuoti, gebėjimas atpažinti galimybes ir jas įgyvendinti, gebėjimas 

spręsti problemines situacijas, gebėjimas mokytis ir dirbti komandoje. Apibendrinant galima teigti, kad kaimo 

gyventojų verslumo procesą apima tokie elementai: 

 verslo pradžiai įtakos turintys išoriniai verslo aplinkos veiksniai (finansavimo galimybės, rinkos sąlygos, 

reguliavimo sistema, moksliniai tyrimai ir technologijos); 

 verslo aplinkoje esančios galimybės (kultūra, verslininkų galimybės); 

 kaimo gyventojo (potencialaus verslininko) gebėjimai, žinios, asmeninės savybės bei patirtis, kurie 

padeda atpažinti verslo galimybę (verslumo charakteristikos); 

 informacijos prieinamumo galimybė, galimybės mokytis ir konsultuotis (verslumo ugdymas). 

 

Per sėkmingą mokymąsi ir konsultavimąsi įgūdžiai, žinios ir gebėjimai gali būti pritaikyti ir vėliau įvairiose 

verslo vystymosi stadijose. Verslumo procesas ir efektyvus konsultavimasis ir švietimas turi būti glaudžiai susiję. 

Panaudojant kaimo gyventojų konsultavimą ir švietimą įgyjamos žinios reikalingos verslumui, įgyjami gebėjimai 

panaudoti technologijas, analizuoti verslo situacijas ir sudaryti veiklos planus, išmokti nugalėti rizikos veiksnius. 

Modelyje jungiami išoriniai ir vidiniai verslumą lemiantys veiksniai. Tam kad modelis veiktų, reikalingas 

kaimo gyventojų aktyvumas. Svarbiausia sąlyga, autoriaus nuomone, yra gebėjimas identifikuoti savo poreikius ir 

įžvelgti galimybes juos realizuoti, taip pat gebėjimas „pasiimti“ iš konsultacijų ir mokymų reikalingą informaciją, 

žinias ir įgūdžius. 

Išorės veiksniai lemia kaimo gyventojų verslumą, verslumo ugdymą. Nuo konsultavimo ir švietimo 

priklauso kaimo gyventojo žinios ir įgūdžiai taip pat verslo iniciatyvos veiksniai bei asmeninės savybės. Verslo 

iniciatyvos veiksniams taip pat daro įtaką išoriniai veiksniai: 

- verslininkų galimybės, nes reikalauja bendradarbiavimo, jų patirties sklaidos tarp kaimo gyventojų ir 

konsultavimo ar švietimo organizacijų, kurių metu ugdomi verslo ir verslumo įgūdžiai; 

- kultūra, nes kultūros veiksniai turi įtakos kaimo gyventojo elgesiui, nuostatoms. Čia svarbus požiūris į 

verslo riziką, požiūris į kaimo verslininką, jo mąstyseną; 

- moksliniai tyrimai, nes naujausių mokslo žinių ir technologijų žinojimas turi įtakos bendradarbiavimui, 

ryšiams, naujiems gaminiams. 
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3 pav. Kaimo gyventojų verslumo ugdymo teorinis modelis (sudaryta autoriaus) 

 

Kaimo gyventojams reikalingas konsultavimas ir švietimas siekiant suteiki žinių ir įgūdžių apie išorės 

veiksnius: apie reguliavimo kontrolės sistemą (kaip veikia teisinė sistema, mokesčių sistema, administracinis 

mechanizmas, kokie yra darbo saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimai); apie mokslinius tyrimus ir 

technologijas (kokia yra patentų sistema, kokie moksliniai tyrimai, naujos technologijos), apie finansavimo 

galimybes (kokia yra paskolų finansavimo sistema, kokie ir kaip veikia paramos fondai, kokios galimybės naudotis 

kitais finansavimo šaltiniais), apie verslininkų galimybes (kokios yra kaimo gyventojų ir konsultantų 

bendradarbiavimo galimybės, kokie yra verslumo ugdymo projektai), apie kultūrą (kaip ji veikia požiūrį į kaimo 

verslininką, požiūrį į verslo riziką), apie rinkos sąlygas (kokia yra įstatyminė bazė, kaip konkuruoti rinkoje, kokios 

yra viešųjų pirkimų galimybės). Modelio veikimo esmė ta, kad kaimo gyventojų konsultavimas ir švietimas padeda 

geriau pažinti egzistuojančias galimybes, prieiti prie reikiamų išteklių bei įveikti galimas verslo kliūtis. Modelyje 

pabrėžiama, kad savęs paties kaip verslininko ir aplinkos suvokimas yra kaip pirmasis kaimo gyventojų verslumo 

proceso etapas. Kaimo gyventojo verslumui įtakos turintys išoriniai veiksniai ir kaimo gyventojų konsultavimas ir 

švietimas nulemia kaimo gyventojų galimybes pradėti verslą. Modelis gali būti naudojamas kaip instrumentas 

siekiant nustatyti reikšmingiausius veiksnius kaimo gyventojų verslumui. 
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Išvados 

1. Nagrinėjant įvairias verslumo nuostatas bei koncepcijas nustatyta, kad kaimo gyventojų verslumas – tai 

įgimtų ir įgytų asmeninių savybių, gebėjimų ir žinių visuma, būdinga tam tikriems kaimo gyventojams, ir jų 

gebėjimas, pritaikant įgytas ir įgimtas asmenines savybes ir žinias praktiškai, pasiekti konkrečius 

asmeninius, ekonominius ir socialinius tikslus. Jų sėkmingos veiklos priemonės yra: motyvacija ir energija, 

srities išmanymas, geras išsimokslinimas, veiklos tikslingumas, pagrindiniai sugebėjimai: informacijos 

rinkimas, problemų nustatymas ir jų sprendimas, bendravimas ir specifinės mokslo žinios. 

2. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad verslumas apibūdinamas nevienodai. Viena vertus, verslumas 

suvokiamas kaip žmogaus savybių ir įgūdžių visuma leidžianti siekti konkrečių asmeninių, ekonominių ir 

socialinių tikslų. Kita vertus, verslumas įtakojamas ne vien tik vidinių, susijusių su kaimo gyventojo 

asmeninėmis savybėmis, motyvacija imtis verslo, turimomis žiniomis ir gebėjimais, bet ir išorinių aplinkos 

veiksnių, susijusių su politine, socialine, teisine, ekonomine ir technologine aplinka. Šios aplinkos veikia 

kaimo gyventojų verslą ir lemia jo pokyčius.  

3. Remiantis analizuota literatūra sudarytas teorinis kaimo gyventojų verslumo ugdymo modelis, kuris gali 

būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė atliekant kaimo gyventojų apklausą ir siekiant nustatyti 

reikšmingiausius veiksnius kaimo gyventojų verslumui.  
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Summary 

 

Rural Entrepreneurship Factors: A Theoretical Approach 

 

Entrepreneurship education widely analyzed in the literature, but the rural entrepreneurship education process is still 

unsatisfactory, it is important to develop the rural entrepreneurship education and consultation system using objective and 

personal characteristics of rural people, taking into account the factors encouraging entrepreneurship. 

Analysis of variety entrepreneurial attitudes and conceptions determinate that rural entrepreneurship is affected by both 

internal and external factors. Internal factors are concerned with personal characteristics, motivation to take the business 

knowledge and skills. External factors associated with an environment: political, social, economic and technological. These 

environments affects business and determinates changes. 

Having examined the scientific literature formed the theoretical model of rural people entrepreneurship education which 

can be used to perform the survey, and identify the factors that most influencing entrepreneurship of rural people. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Lina Marcinkevičiūtė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO 

SKYRIAUS VEIKLOS TOBULINIMAS TAIKANT BENDROJO 

VERTINIMO MODELĮ: TEORINIAI ASPEKTAI 

 

Gina Norkutė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė, kaip viešųjų paslaugų ir viešosios infrastruktūros plėtros, būdas 

pasaulyje žinoma daugiau kaip 100 metų, o nuo 1960-ųjų metų pradėta naudoti daugelyje šalių (Vidaus...,2010). 

Viešosios paslaugos, kurių teikimo naudos zona santykinai apsiriboja vietos (teritorinių) savivaldybių ribomis, 

efektyviausiai yra įgyvendinamos šiame valstybės teritorijos administracinių vienetų lygmenyje. Įstatymais ar 

savivaldybės tarybos teisės aktais yra reglamentuojama veikla, nustatant savivaldybės funkcijas ir įsipareigojimus 

vietos bendruomenei arba vietos gyventojams. Savivaldybių viešųjų  paslaugų teikėjais gali būti ne tik vietos 

savivaldybių organizacijos, bet ir privataus verslo sektoriaus bei nevyriausybinės organizacijos. 

Visuomenė reikalauja iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvumo, naujų veiklos formų, nuolat gerėjančių 

kokybinių veiklos rodiklių (Puškorius, Raipa, 2002). Savivaldybės administracijai siekiant tobulinti savo veiklą ir 

gerinti teikiamų paslaugų kokybę pravartu savo veiklą įsivertinti taikant Bendrojo vertinimo modelį (toliau tekste – 

BVM), kuris sukurtas taikyti visame viešajame sektoriuje, viešojo sektoriaus organizacijose regioniniu, nacionaliniu 

ir vietiniu lygmeniu. Šiuo atveju  įsivertinimas taikomas Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio 

skyriuje, kuriuo siekiama optimizituoti veiklą ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. 

Palyginti su visuotinės kokybės vadybos modeliais, BVM yra paprastesnis ir ypač tinkamas norint susidaryti 

pradinį įspūdį apie organizacijos (Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriaus) veiklą. BVM yra 

suderintas su kitais visuotinės kokybės modeliais ir gali būti pirmas organizacijos žingsnis siekiant pagerinti savo 

veiklos rezultatą.  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti teorinius BVM taikymo aspektus ir atskleisti jo pritaikomumą Kazlų Rūdos 

savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriuje.  

Tyrimo tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1. Aptarti teorinius BVM taikymo aspektus; 

2. Išanalizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriaus paslaugų teikimą ūkininkams. 

3. Nustatyti Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriaus veiklos tobulinimo galimybes. 

Tyrimo objektas – BVM taikymas Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijoje 

Tyrimo metodika - teoriniame lygmenyje atlikta Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros šaltinių 

analizė, apibendrinimas ir lyginimas. 

 

Rezultatai 

Kaip teigia Patapas (2013) tiriant paslaugų kokybę viešojoje organizacijoje, svarbu išsiaiškinti pagrindinius 

paslaugos ir kokybės sąvokų turinius. Tam, kad suvoktume paslaugų veiklos savitumą, pirmiausia būtų tikslinga 

išsiaiškinti, kas yra paslauga ir kuo ji skiriasi nuo materialios prekės. Vartotojai, apibrėždami paslaugą, dažniausiai 

vartoja tokius žodžius kaip patikimumas, saugumas, pasitikėjimas, patirtis ir pan. Taigi analizę vertėtų pradėti nuo 

paslaugų sąvokų aiškinimo.  

Mokslinės literatūros apžvalga leidžia teigti, kad paslaugos sąvoka įvairiausiuose lietuvių ir užsienio 

literatūros šaltiniuose interpretuojamos skirtingai. Surasti universalią paslaugos sąvoką pirmiausia trukdo 

egzistuojanti paslaugų įvairovė ir joms prilygstančios skirtingos veiklos rūšys, kurios irgi yra pripažįstamos kaip 

paslaugos. Anot Vengrienės (2006), paslaugų sąvokų įvairovė yra gana didelė, jomis perteikiamos skirtingos 
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reikšmės, kurios aprėpia ne tik paslaugos kaip produkto sudėtines dalis, bet ir kaip veiklą (Pranulis, 2000). 

Mokslinėje literatūroje pateikta daugybė paslaugų sąvokų ir jų interpretacijų (1 lentelė) remdamiesi moksline 

literatūra: Langvinienė ir Vengrienė (2008); Bagdonienė ir Hopenienė (2004); Šalkauskienė ir kt. (2006); Vitkienė 

(2004); Vainienė (2005); Ruževičius (2006); Pranulis ir kt (2000); Žalimienė (2003). 

 

1 lentelė. Paslaugos sąvokos interpretacijos (sudaryta autorės) 

Laikotarpis Autorius Paslaugos apibrėžimas 

1977 Hill 

Tai tokia veikla, kuri nekuria ir neperdirba fizinių produktų. Jų teikiamas 

produktas yra nematerialus ir negali būti apčiuopiamas, transportuojamas 

ar įgyjamas. 

1983 Lethinen  

 

Veiksmas ar veiksmų serija, pasireiškianti asmenų kontaktu su fiziniu 

įrengimu ar mašina, suteikianti pasitenkinimą vartotojui.“  

1987 Gummesson Paslauga yra tai, kas gali būti perkama ar parduodama, bet ko neįmanoma 

užsimesti ant kojos.“  

1987 Albrecht, Zenke Tai veikla, kurios viena iš funkcinių paskirčių – pagalba vartotojui. 

Antroji paslaugos paskirtis – vartojimo prekių taisymas. 

1992 Tocquer ir  

Langlois 

„Paslauga – laikinas vartotojo patyrimas, kuris įgaunamas jam 

sąveikaujant su paslaugų organizacijos personalu arba techninėmis 

(materialinėmis) priemonėmis.“  

2000 Pranulis ir kt. „Paslauga – visuomet susijusi su individualiu vartojimu. Paslaugos 

rezultatas visuomet turi būti žmogus – tos paslaugos vartotojas. Be to, tas 

vartotojas pats turi dalyvauti tame procese, nes paslaugos gaminimo ir 

vartojimo laikas sutampa.“  

2002 Kindurys „Paslauga – tai prekė, kurios gamyba ir vartojimas vyksta vienu metu.“  

2003 Žalimienė Paslauga – nematerialinė gėrybė arba nematerialinė veikla, kuri prisideda 

prie žmonių poreikių tenkinimo.“ „Paslaugą galima įvertinti kaip funkciją 

ir veiklą, kuri turi paklausą ar poreikį.“  

2004 Vitkienė „Apibrėžta veikla, kurią siūloma vartotojui pirkti, kadangi kiekviena 

veikla yra vertinama, atsižvelgiant į jos naudingumą, apibrėžtumą ir jos 

galimybę ją perduoti.“  

2005 Vainienė „Paslauga – ekonominė gėrybė, tenkinanti vartotojo poreikius, tačiau 

neturinti materialios formos, jos negalima išsaugoti, todėl dažniausiai 

suvartojama jos gyvavimo metu.“  

2006 Ruževičius „Prekė, kurios turinys ir kokybė priklauso nuo paslaugos, jos vartotojo ir 

kt. aplinkybių.“  

2007 Kotler, Keller „Paslauga – tai bet koks nematerialus veiksmas ar darbas, kurį viena šalis 

gali pasiūlyti kitai, tačiau jis nesuteikia jokios apčiuopiamos savybės.“  

2008 Pranulis ir kt. „Paslauga – tai daiktinės formos neturinti prekė, kurios gamyba ir 

vartojimas vyksta tuo pačiu metu.“  

 

Apibendrinant 1 lentelėje pateiktą informaciją, pastebima, kad paslauga dažniausiai apibūdinama kaip 

veiksmas, veikla, procesas, santykiai. Galima, teigti jog paslauga pasireiškia bendradarbiaujant paslaugos teikėjui ir 

gavėjui. 

Viešosios paslaugos – tai grupė paslaugų, kurioms būdingi šie skiriamieji požymiai: jų teikimą reguliuoja 

valstybės ar savivaldybės valdžios institucijos, jos gali būti teikiamos tiesiogiai valstybės ar savivaldybės 

organizacijų, joms būdingos naudą visai visuomenei ar teritorinei bendruomenei duodančių – viešąjį interesą 

tenkinančių – paslaugų charakteristikos. Norint išanalizuoti Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio 
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skyriaus veiklos tobulinimą pritaikant BVM reikia išskirti skyriaus struktūrą ir pagrindines teikiamas paslaugas ūkio 

subjektams (1 pav.).  

1 pav. Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriaus struktūra ir teikiamos paslaugos 

(sudaryta autorės) 

 

Viešųjų paslaugų teikimą vietos savivaldybės lygiu pagal kompetenciją reguliuoja savivaldybės 

administravimo subjektai. Šie viešojo administravimo subjektai formuoja ir įgyvendina viešųjų paslaugų politiką, 

nustato viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, viešosioms paslaugoms teikti steigia biudžetines ir kitas 

savivaldybės tarnybas, įstaigas ar organizacijas arba išduoda leidimus teikti viešąsias paslaugas privatiems 

asmenims, nevyriausybinėms organizacijoms, taip pat visais atvejais (nepriklausomai ar šias paslaugas teikia 

savivaldybės tarnybos tiesiogiai ar jų teikimas perduotas kitiems asmenims) vykdo viešųjų paslaugų teikimo 

priežiūrą ir kontrolę. Tačiau savivaldybių vykdomos funkcijos negali būti perduotos privatiems asmenims ir / ar tapti 

viešojo pirkimo objektais (Vidaus...,2010).  

Vertinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės sėkmės pavyzdžius pasaulyje, galima teigti, kad 

tarpsektorinis bendradarbiavimas duoda gerus rezultatus ir akivaizdžią naudą piliečiams ir verslui bei visai tų šalių 

ekonomikai.  

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, kaip alternatyva tradiciniams paslaugų teikimo būdams apima 

platų spektrą įvairių formų ir mechanizmų: nuo savivaldybės atskiro padalinio iki vieno darnaus vieneto teikiamų 

paslaugų. 

Riba dažniausiai yra brėžiama tarp viešojo ir privataus sektorių paslaugos, vykdomos kontrakto pagrindu, ir 

viešojo ir privataus sektoriaus paslaugos, įgyvendinamos instituciniu pagrindu (Klijn, 2007).  

Specifiškumas yra vienas iš svarbiausių kriterijų sprendžiant klausimą, ar veiklos proceso elementai turėtų 

būti priskirti organizacijos vidaus veiklai, ar perduodami išorei. Juo apibrėžiami išskirtiniai gebėjimai, procesai ir 

ypatingas išteklių panaudojimas, kurie paslaugų grandinėje turi tokią unikalią reikšmę, dėl kurios atsisakoma 

alternatyvių paslaugų teikėjų. 

Viešajame sektoriuje vykstantys pokyčiai vis labiau reikalauja modernių veiklos metodų taikymo, nes 

kintančios verslo sąlygos, besikeičiantys klientų poreikiai įpareigoja laiku reaguoti į besikeičiančią situaciją ir 
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suteikti vartotojui kuo kokybiškesnes paslaugas. Nors viešojo sektoriaus institucijos gana sunkiai priima naujoves, 

tačiau modernūs valdymo metodai jau pradedami diegti ir šiose institucijose. Vienas iš galimybių siekiant veiklos 

tobulinimo yra BVM (2 pav.) pritaikymas ir veiklos įsivertinimas.  

 

 

2 pav. Bendrojo vertinimo modelis (Vidaus..., 2006) 

 

BVM taikomas įstaigoms įsivertinti: t.y. leidžia nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas lyginant gautus 

rezultatus su kitomis organizacijomis (dalinantis gerąja patirtimi). Sėkmingam BVM įdiegimui būtina: 

 vadovybės pritarimo, palaikymo, bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, kurios įsidiegę 

BVM;  

 BVM darbo grupės narių kompetencijos, pasiryžimo, motyvacijos. 

 BVM modelio etapų išdėstymo (nustatant konkrečias datas);  

 BVM darbo grupės narių bendravimo ir bendradarbiavimo;  

 tobulintinų sričių (priemonių) integravimo į institucijos strateginius veiklos planus; vykdymo 

kontrolės. 

BVM modelis pasižymi keturiais pagrindiniais pranašumais. Diegdamos šį modelį Lietuvos viešojo 

sektoriaus institucijos:  

 gautų įrodymais pagrįstą vertinimą;  

 savo veiklą įsivertintų pagal kriterijus, kurie yra pripažinti visoje Europoje;  

 modelį, kaip pažangos vertinimo priemonę galėtų naudoti periodiškai; 

 susikurtų galimybes įžvelgti gerąją patirtį ir vėliau ja dalytis tiek pačioje organizacijoje, tiek su 

kitomis organizacijomis.  

Taikydamos BVM modelį organizacijos turi galimybę inicijuoti nuolatinio savo veiklos tobulinimo procesą. 

Šis modelis organizacijoms padeda:  

 užtikrinti tų veiklos sričių tobulinimą, kurios labiausiai keistinos;  

 skatinti darbuotojus, įtraukiant juos į organizacijos veiklos tobulinimo procesą; 

 integruoti įvairias veiklos kokybės skatinimo iniciatyvas į įprastus veiklos procesus. 

Bendras viešojo sektoriaus organizacijos veiklos kokybės vertinimas yra labai abstraktus ir apibendrinto 

požiūrio atspindys, todėl norint tikslių rezultatų pravartu atlikti atskirų sudedamųjų dalių vertinimą. Reikia atkreipti 

dėmesį jog BVM nėra įvaizdžio formavimo priemonė, diegiant šį modelį organizacija nėra sertifikuojama. 

Viešojo sektoriaus modernizavimo idėja puikiai dera su kokybės vadybos modeliais, jų pasirinkimas labai 

platus, priklausomai nuo įstaigos pobūdžio, teikiamų paslaugų specifikos bei kokybės supratimo pačioje įstaigoje. 

Kokybės vadybos metodai dera su viešojo sektoriaus institucijų siekiu padaryti viešąjį sektorių efektyvesnį, 

nukreiptą į vartotojų – piliečių reikmių tenkinimą. Tačiau Lietuvoje viešojo sektoriaus įstaigos nėra aktyvios diegti 

kokybės vadybos metodus dėl žinių trūkumo, abejotinų galimybių juos tinkamai adaptuoti ir pritaikyti. Pritaikius 

BVM Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriuje išskiriamos tokios veiklos tobulinimo 

galimybės (2 lentelė). 
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2 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriaus veiklos tobulinimo priemonės 

(sudaryta autorės) 

Priemonės tikslas Priemonė Rezultatas 

Optimizuoti darbuotojų darbo 

krūvį, atsižvelgiant į strateginius 

tikslus. 

Patikslinti darbuotojų pareigybių 

aprašymus. 

Paskirstyti tikslingiau skyriaus etatus. 

Sumažėtų teikiamos paslaugos 

trukmė. 

Pagerėtų aptarnavimo kokybė. 

Sukurti darbuotojų motyvavimo 

mechanizmą. 

Pareigų pakopiškumas. 

Motyvacijos priemonių mechanizmo 

diegimas. 

Padidėjęs darbuotojų našumas. 

Darbuotojų kompetencijos 

kėlimas. 

Savalaikė darbuotojų rotacijas. 

 

Efektyviau teikiamos paslaugos. 

Optimizuoti skyriaus veiklą. Identifikuoti besidubliuojančias 

veiklas. 

Padidėjęs veiklos efektyvumas bei 

paslaugų teikimo operatyvumas. 

 

Siekiant pagerinti Kazlų Rūdos savivaldybės Administracijos žemės ūkio skyriaus teikiamų paslaugų 

kokybę ūkininkams, patartina taikyti BVM vertinimo kriterijus, kurie atskleidžia žemės ūkio skyriaus veiklos 

pagrindines problemas, išryškina tobulinimo galimybes. 

Išvados 

1. BVM pranašumai prieš kitus kokybės vadybos modelius: paprastumas; mokslinis pagrįstumas; 

maža kaina; įgyvendinimo greitis; pritaikymas viešajam sektoriui; didesnis darbuotojų įtraukimas; prieinamumas. 

Modelio silpnybe įvardijamas jo epizodiškumas, kadangi jis nepasiūlo pastovaus veiklos vertinimo būdo. BVM 

skatina pagrindinių tobulumo principų taikymą ir siekia pagerinti viešojo sektoriaus organizacijos veiklą.  

2. Savivaldos institucijų veiklos esmė yra teikti viešąsias paslaugas gyventojams, tačiau šios 

institucijos dažnai negali jų teikti ekonomiškai ir geros kokybės dėl įvairių priežasčių. Viena pagrindinių yra tai, jog 

neturima pakankamai lėšų viešosioms investicijoms. Tačiau galima ir kita svarbi priežastis – neefektyvus viešųjų 

paslaugų teikimo organizavimas. 

3. Pritaikius BVM išskiriamos tokios veiklos problemos: a) nepakankamai efektyviai planuojami 

žmogiškieji ištekliai; b) neefektyvi darbuotojų motyvavimo sistema; c) nepakankamai skiriama dėmesio veiklos 

procesų optimizavimui 
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Summary 

 

Kazlų Rūdos municipal administration agricultural development division operating through CAF: theoretical Aspects 

 

The municipal administration in order to improve their performance and improve the quality of their work is useful to 

evaluate the application of the Common Assessment Framework (hereinafter - CAF), which is designed for use across the public 

sector, public sector organizations at regional, national and local level. Compared with the Total Quality Management model, the 

CAF is simple and particularly suited to get an initial impression of the organization. CAF is compatible with other universal 

quality models and  can be the first step in the organization in order to improve their performance. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio Universitetas) 
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LIETUVOS KIETOJO BIOKURO PRODUKTŲ TIEKIMO SISTEMOS 

STRUKTŪRINIAI YPATUMAI 

 

Vaidas Pocius 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Globalūs pokyčiai biokuro rinkoje verčia nuolat analizuoti veiksnius, lemiančius pokyčius Lietuvos kietojo 

biokuro produktų tiekimo sistemoje. Konceptualių tiekimo grandinių lankstumo gerinimo priemonių paieška yra 

svarbi tiekimo sistemos tobulinimo probleminė sritis, kuri straipsnyje nagrinėjama vertinant kietojo biokuro tiekimo 

sistemos struktūrą, ir veiksnius, lemiančius esamos tiekimo sistemos dalyvių tarpusavio ryšius ir jų galimybes verslo 

plėtrai. Siekiant užtikrinti didesnį tiekimo sistemos lankstumą, ieškoma proporcingų priemonių diegimo galimybių 

visose jos grandyse.  

Straipsnyje pateikti teorinio pobūdžio tyrimo rezultatai, kurie atspindi tiekimo sistemos struktūrinius 

ypatumus analizuojant Lietuvos kietojo biokuro produktų teikimo sistemą. Didelis dėmesys yra skiriamas ryšių tarp 

dalyvių didinimui ir jų valdymo gerinimui.  

Pastarojo dešimtmečio Lietuvos kietojo biokuro žaliavą ir produktus gaminančios ir tiekiančios įmonės 

formuoja tvarią tiekimo sistemą kartu su naujais, alternatyvia veikla užsiimančiais, žemės ūkio subjektais. Galima 

teigti, kad tiekimo sistemos struktūrinis netolygumas yra svarbi prielaida analizuoti sąveikaujančių tiekimo sistemos 

struktūrinių grandžių charakteristikas bei savybes, tokias kaip – struktūrinį sudėtingumą, vidinį suderinamumą ir 

lankstumą. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos charakteristikas ir nustatyti 

jos veikimo gerinimo priemones.   

Tyrimo tikslui pasiekti numatoma išspręsti šiuos uždavinius: 

1) paaiškinti teorinę tiekimo sistemos lankstumo sąvoką; 

2) išanalizuoti Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos funkcionavimo modelį; 

3) pateikti Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos veikimą gerinančias priemones. 

      Tyrimo objektas –  Lietuvos kietojo biokuro rinkos produktų tiekimo sistema ir jos struktūra. 

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, loginė analizė ir sintezė, informacijos 

konsolidavimas, lyginamoji analizė, statistikos duomenų analizė ir sintezė, grafinio vaizdavimo metodas. 

Rezultatai 

Lietuvos kietojo biokuro rinkoje šiandieninėje praktikoje tiekimo sistema veikia tokiu principu –  „paklausos 

augimas, lemia pasiūlos atsiradimą“.  Vartotojai senokai laukia pigių biokuro produktų, todėl Lietuvoje atsiranda vis 

daugiau kietojo biokuro produktų gamintojų, kurie yra asocijuoti ir jų kryptinga veikla tampa žymia atsvara 

mažosioms gamybos įmonėms ir žemės ūkio subjektams, užsiimantiems kietojo biokuro produktų gamyba, kaip 

alternatyvia veikla kaime. 

  Galima manyti, kad kietojo biokuro tiekimo sistemos struktūriniai pokyčiai yra tiek spartūs, kiek aktyviai 

vystosi didieji biomasės ir galutinių biokuro produktų gamintojai. Dėl šios priežasties mažieji tiekimo sistemos 

dalyviai tik mažą dalį savo produkcijos parduoda Lietuvos rinkoje. Tarp mažųjų biokuro produktų gamintojų vyrauja 

požiūris, kad jų veiklos rezultatai priklauso nuo palankių rinkos sąlygų, užtikrinančių jiems planuojamas pajamas, 

pardavimų apimtį bei palankias pardavimo kainas. Vadinasi, pagrindinė varomoji jėga, užtikrinanti tiekimo sistemos 

lankstumą,  – pigesnių produktų tiekimas. Tokiu atveju, kietojo biokuro produktų pasiūla patraukliomis kainomis 

leidžia identifikuoti tiekimo sistemoje vis didėjantį grandinių skaičių arba ekonomiškai tvirtesnių įmonių atsiradimą, 

jų finansinį patvarumą ir ilgesnį egzistavimo laikotarpį rinkoje. Toks tiekimo sistemos restruktūrizacijos atvejis gali 

būti grindžiamas jos dalyvių veiklos apimčių ir finansinės galios rinkoje augimu. 

Tiekimo sistemos struktūrinis suderinamumas ir lankstumas yra analizuojamas daugelio užsienio 

mokslininkų darbuose akcentuojant skirtingus jų požiūrius į konceptualią sąvokos taikymo sritį – procesų valdymo, 

organizacijos struktūros (Christopher, Towill, 2001; Christopher, 2007; Harrison ir van Hoek, 2008).  
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Lietuvos mokslininkai akcentuoja tiekimo grandinių valdymo problematiką jų lankstumo  ir efektyvumo 

požiūriais (Sarulienė, Vilkas, 2011; Rimienė, 2013). 

Mokslinėje literatūroje tiekimo sistemos lankstumas (angl. agility) siejamas su tiekimo grandinių valdymu, 

t. y. ryšių tarp įmonių palaikymą, siekiant pasidalinti informacija apie vartotojų poreikių patenkinimą siekiant kuo 

sėkmingiau panaudoti vidinius įmonių išteklius ir organizacinius privalumus (Christopher, 2000). Tiekimo sistemos 

valdymo tikslas – vykdyti tinkamą žaliavų tiekimą ir/ar gamybą, produktų pristatymą galutiniams vartotojams. 

Lankstumas procesiniu požiūriu yra suprantamas kaip efektyvumas tarp panaudotų gamyboje  išteklių ir 

pasiekto rezultato. Skirtingi autoriai (De Groote, 1994; Sarulienė, Vilkas, 2011 cit. Chou ir kt., 2010 ir Bingham, 

2010) tiekimo sistemose proceso lankstumą nagrinėja kaip proceso dalyvių gebėjimą prisitaikyti prie verslo 

aplinkos pokyčių arba prie galutinių vartotojų poreikių, įžvelgiant verslo aplinkoje inovacijų diegimo galimybes, 

taip pat proceso dalyvių pastangas prisitaikyti prie verslo aplinkos pokyčių, siekiant išlaikyti proceso rezultatų 

pastovumą. 

Tiekimo sistemos lankstumą nusako jos dalyvių gebėjimas generuoti sprendimus dėl inovacijų taikymo, 

naujų produktų kūrimo ir jų vystymo pritaikant juos individualiems vartotojų poreikiams. Tokiu atveju, tiekimo 

sistemos lankstumo savybė yra viena svarbiausių konkurencinio pranašumo įgijimo sąlygų, grindžiama atskirų 

tiekimo grandinių integracija į bendrą tiekimo sistemą taikant jų lankstumą didinančias priemones, tokias kaip 

integruotą rinkodaros komunikaciją, viešąją kainodarą ar socialinę atsakomybę .  

Integruota rinkodaros komunikacija atlieka tikslinės informacijos sklaidos ir vartojimo poreikio pagrindimo 

funkciją, kitaip negu viešoji kainodara ir įmonių prisiimta socialinė atsakomybė. Viešoji kainodara – svarbi 

priemonė, leidžianti vertinti šalies biokuro sektoriaus vystymosi tendencijas ir numatomas biokuro produktų kainas, 

kaip mažiausias ir atitinkančias gyventojų poreikius. Įmonių socialinė atsakomybė kaip jų veiklos veiksmų 

programa, kuri atskleidžia motyvus, dėl kurių daugelyje ES ir pasaulio šalių biokuro produktų gamintojai ir 

investuoja į šilumos gamybos infrastruktūros inovacijas ir siekia padidinti biokuro produktų gamybos apimtis. 

Nagrinėjant produkto pateikimo į rinką mechanizmą, tiekimo procesų valdymo schema ir tiekimo sistemos 

lankstumas yra svarbūs kriterijai ne tiek atskiriems tiekimo sistemos dalyviams, kiek visai tiekimo sistemos 

struktūriniam tvarumui (Christopher, Towil, 2001).  

Apibendrinus skirtingų autorių požiūrį (Sarulienė, Vilkas, 2011 cit. Bingham, 2010), galima vertinti tiekimo 

sistemos veikimą lankstumo kriterijumi, kuris lemia dalyvių gebėjimą prisitaikyti prie socialinių, ekonominių ir 

verslo aplinkos pokyčių. 

Lankstumas organizacijos struktūrinių pokyčių atveju suprantamas kaip teigiamas rezultatas – pasiektas 

norimas rezultatas arba teigiamas pokytis. Tiekimo sistemos lankstumas gali būti pasiektas didinant jos grandinių 

išteklių valdymo naudingumo laipsnį siekiant konkretaus užsibrėžto tikslo. Neretai organizacijos veiklos 

efektyvumui priskiriamas išteklių panaudojimo naudingumo laipsnis siekiant konkretaus tikslo, o taip pat 

priskiriamas ir iškelto bei pasiekto konkretaus tikslo naudingumo laipsnis siekiant didinti verslo vertę (Rimienė, 

2013). 

Teorinės tiekimo sistemos lankstumo sampratos gali būti nesunkiai identifikuojamos Lietuvos kietojo biokuro 

produktų tiekimo sistemoje. 

Nagrinėjant Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos lankstumą procesiniu požiūriu, svarbu 

atskleisti tiekimo sistemoje dalyvaujančių įmonių galimybes vystyti veiklą ir reaguoti į rinkos pokyčius. Daugelio 

tiekimo sistemos dalyvių sprendimas įsijungti į kietojo biokuro rinką siejamas su verslo patrauklumu ir jo vertės 

didinimu – pajamų augimu, verslo rizikos mažinimu, palankesnėmis konkurencinėmis sąlygomis, ir deja, mažiau 

kreipiamas dėmesys į vartotojų segmentą bei jiems skirtos informacijos rengimą. 

Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistema pasižymi tam tikru tvarumu – vyrauja didieji biomasės 

gamintojai ir biokuro naudotojai, kurie yra centralizuotos šilumos energijos sistemos dalyviai, ir jų veikla grindžiama 

aukštu konkurencingumu ir aiškiomis jų veiklos finansavimo (subsidijavimo) perspektyvomis. Mažieji tiekimo 

sistemos dalyviai yra tiesiogiai priklausomi nuo vartotojų perkamosios galios, ir jų konkurencingumas yra žymiai 

menkesnis. Vadinasi, tiekimo sistemos dalyviai yra nevienodai svarbūs: didieji gali užimti strategines verslo plėtros 

pozicijas, tiek pretenduojant į investicijų finansavimo šaltinius, tiek dalyvaujant inovacijų procese, o mažieji – tegali 

būti nišų aptarnautojais. Palaipsniui tokia tiekimo sistema gali būti lengvai monopolizuojama, o vartotojams – 

sukuriamos mažiau palankios sąlygos įsigyti kietojo biokuro produktus norima kaina. Tiekimo sistemos lankstumas 

tampa svarbia prielaida susiformuoti tinkamai kietojo biokuro rinkos struktūrai. 
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Kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos raida Lietuvoje siejama su bioenergijos ir biotechnologijų sektorių 

plėtra. Biokuro žaliavos (biomasės) ir produktų gamybos augimas pastaruoju dešimtmečiu ES 27 šalyse yra 

vertinamas kaip svarbus veiksnys, lemiantis naujų technologijų taikymą biokuro produktų gamybos ir vartojimo 

sferose. Europos mokslininkai sparčiai transformuoja bioekonomikos dimensiją, kaip struktūrinę aplinką, palankią 

atsirasti inovacijoms bioenergijos gamybos srityje, siekiant globalių klimato kaitos problemų sprendimo. 

Europos Bioekonomikos raidos strategija iki 2030 metų iškelia naujų ES 27 šalims reikalavimų užtikrinti 

perėjimą prie vartotojams svarbių biokuro produktų.  

Sparčiai vykstanti kietojo biokuro produktų tiekimo grandinių restruktūrizacija Lietuvoje  lemia naujų iššūkių 

biokuro rinkos dalyviams, tiek gamybos, tiek tiekimo (paskirstymo) valdymo srityse. Didėjant kietojo biokuro 

žaliavos (biomasės) gamintojų skaičiui ir jų veiklos apimčiai, Lietuvoje formuojasi didesnės galimybės ateityje 

pereiti prie kietojo biokuro produktų vartojimo tiek bioenergergijos gamintojams, tiek namų ūkiams. Vadinasi, 

svarbu, kad kietojo biokuro produktų gamybos ir vartojimo sąlygos būtų palankios, t. y. Išvystyta tiekimo sistema 

būtų adekvati vartotojų poreikiams ir atvirkščiai. 

Pastaruoju metu tarp gamintojų ir pardavėjų vis labiau populiarėja ryšių valdymo tobulinimas tikslu 

padidinti efektyvumą bei lankstumą visose produktų vertę kuriančiose veiklose. Tiekimo grandžių valdymas apima 

tradicines vidines organizacines veiklas, apimančias tiekimo sistemos dalyvių  vidaus sritis – optimizuoti išlaidas ir 

didinti veiklos efektyvumą (Rimienė, 2013; Sarulienė, Vilkas, 2011). 

Siekiant atskleisti kietojo biokuro  tiekimo sistemos lankstumą, išnagrinėti išoriniai ir vidiniai veiksniai, 

lemiantys jos struktūrinius pokyčius, dėl kurių pastebima tiekimo sistemos transformacija, nebūtinai priklausanti 

vien nuo tiekimo sistemos dalyvių veiklos organizavimo ypatumų. 

Išorinių veiksnių poveikio Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos struktūrai vertinimas. Biokuras 

yra svarbi vietinio kuro rūšis daugelyje pasaulio regionų ir ES šalių. Sparti biokuro rinkos plėtra lemia naujų 

politikos nuostatų įgyvendinimą ES bioekonomikos ir bioenergetikos sektoriuose prisilaikant darnumo kriterijų. 

Bioenergijos gamyba ir naudojimas teikia aplinkosauginių ir socialinių-ekonominių pranašumų, kuriuos lemia 

galimybės mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, gerinti energijos tiekimo saugumą ir užsienio prekybos 

balansą, spręsti verslo ir darbo problemas visoje biokuro gamybos, tiekimo (paskirstymo) ir vartojimo grandinėje, 

plėtoti ekonominę ir socialinę regionų plėtrą, ypač kaimo vietovių, išspręsti svarbius atliekų šalinimo, gamtinių ir 

kitų išteklių racionalaus naudojimo uždavinius (Škėma ir kt., 2013). Žemės ir miškų ūkio sektoriaus vaidmuo kietojo 

biokuro žaliavos (biomasės) gamybos aspektu yra itin didelis, todėl svarbu realizuoti biomasės ir atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI) gamybos sprendimus, grįstus technologinėmis inovacijomis (Prisitaikymas prie klimato 

kaitos ..., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Veiksniai, formuojantys ES-27 šalių bioekonomikos dimensiją(sudaryta autoriaus pagal The European 

Bioeconomy in 2030, 2008) 
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Remiantis ES Bioekonomikos raidos strategija iki 2030 metų, svarbu pažymėti naujus iššūkius biokuro 

sektoriui – tvarus gamtos išteklių valdymas, tvari gamyba, visuomenės sveikatos gerinimas, klimato kaitos 

sušvelninimas, socialinių pokyčių integravimas ir subalansavimas, darnus regionų vystymasis (1 pav.). 

 

Šiandieninės kietojo biokuro rinkos vystymosi tendencijos ES šalyse ir Lietuvoje nagrinėjamos remiantis ES-

27 Bioekonomikos raidos strategijos-2030 rekomendacijomis (The European Economy in 2030, 2008). Šių 

dokumentų pagrindu skatinama mineralinio kuro išteklius pakeisti atsinaujinančiais ir nuolat plėsti jų naudojimą 

įvairiose srityse (Renewable energy, 2012; Vrubliauskas, Perednis, 2010).  

Biokuro rinkos gyvavimo pradžia Lietuvoje gali būti pradėta skaičiuoti nuo 1994 metų, kai perėmus 

Skandinavijos valstybių patirtį Lietuvoje atsirado pirmosios biokuru – smulkinta mediena ir pjuvenomis –  

aptarnaujamos katilinės. Jos ypač pasiteisino tuose šalies rajonuose, kur šilumos energija buvo gaminama naudojant 

brangų ir itin taršų kurą – mazutą. Biokuro gamyba, kaip nauja pramonės šaka, Lietuvoje įsitvirtino 1999 metais, 

pradėjus eksploatuoti stambesnes šiuo kuru aptarnaujamas katilines. 

Biokuro gamybos ištekliai Lietuvoje yra neriboti, ir jiems priskiriama gamtinės kilmės ištekliai (pvz., 

mediena ir jos atliekos, durpės, laukinių pievų žolės, nendrės) ir ūkinės veiklos ištekliai (pvz., energetiniai augalai, 

žemės ūkio produktai ir jų atliekos, ūkinės veiklos – buities, komunalinio ūkio ir pramoninės veiklos) atliekos ir 

biodujos. Reikšmingi biokuro produktų gamybai ištekliai yra gaunami kaip žemės ūkio gamybos produkcija arba jos 

atliekos, t. y. biomasė  – rapsai – biodyzelino gamybai; cukriniai runkeliai, kviečiai, kvietrugiai – bioetanolio 

gamybai;  kukurūzai, kukurūzų ir kitų žolinių augalų silosas – biodujų gamybai; trumpos apyvartos miško želdiniai – 

kieto biokuro gamybai;  žoliniai ir sumedėję žemės ūkio augalai – kietojo kuro gamybai. 

ASU Žemės ūkio inžinerijos instituto atliktų 1999-2005 metų tyrimų duomenimis, biokurui gaminti Lietuvoje 

būtų galima sunaudoti 500 tūkst. t šiaudų kasmet (Žaltauskas, 2008).   

Nuo 2010 metų pastebimas kietojo biokuro produktų paklausos didėjimas, kuris siejamas su Lietuvos biokuro 

tiekėjų ir gamintojų galimybėmis tiekti didesnius šių produktų kiekius, ir stiprėjančias jų galias konkuruoti lokaliose 

ir užsienio rinkose.  

Kietojo biokuro produktų gamintojų ir tiekėjų gebėjimas prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygos yra vertinami 

pagal kietojo biokuro integravimo į šilumos ūkį laipsnį. Lietuvos energetikos ministerijos duomenimis, 2012 metais 

buvo  panaudota  kietojo biokuro 213 674 tne arba 95 proc. medienos ir jos atliekų šilumos energijos gamybai; 2 175 

tne arba 1, proc. šiaudų (Cytacka, 2013). 

Šiuo metu ES ir Lietuvoje didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą sukuria kietojo biokuro 

produktai. Kietojo biokuro produktų rinka Lietuvoje yra besivystantis rinkos segmentas, kurio struktūroje 15 proc. 

namų ūkiai ir smulkieji verslo subjektai, ir 85 proc. – centralizuotos šiluminės energijos (komunalinio ūkio) 

naudotojai ir veikiančios 200 biokuro katilinės. Šiuo metu medienos kuru šildomi tokie rajonų centrai kaip Šilutė, 

Tauragė, Vilkaviškis, Marijampolė, Kazlų Rūda, Kelmė, Raseiniai, Utena, Biržai, Ignalina, Švenčionys, Varėna, 

Vilnius (veikia iki 60 MW pajėgumo biokuro katilinės). Be to, daugelio individualių pastatų šildymui naudojamos 

individualios šildymo sistemos, aptarnaujamos kietuoju biokuru – medienos biogranulėmis ar briketais. Vadinasi, 

biokuro produktų rinkos vystymasis priklauso nuo jų naudotojų ir vartotojų aktyvumo ir diegiamų technologijų 

spartos.  

Vienas iš esminių pokyčių Lietuvos biokuro rinkoje 2013 metais pradėta taikyti kietojo biokuro produktų 

sertifikavimo sistema ENplus. Europos granulių taryba (angl. European Pellet Council) suteikė teisę Lietuvos 

biomasės energetikos asociacijai LITBIOMA atstovauti ENplus sertifikavimo sistemą Lietuvoje, dėl kurios  granulių 

gamintojai, gaminantys aukščiausios kokybės medienos granules, atitinkančias EN 14961-2 normoje numatytus 

reikalavimus, gali būti sertifikuoti ENplus sistemoje ir vykdyti eksportą globaliai. Lietuvoje dvi įmonės – UAB 

„Baltwood“ ir UAB „Granulita“, gaminančios medienos granules, yra suteiktas ENplus prekės ženklo sertifikatas. 

Šalių sertifikavimo projektu Europos medienos granulių gamintojų bei vartotojų interesus atstovaujanti organizacija 

siekia panaikinti fragmentiškus granulių standartus šalyse ir sukurti vieningą sistemą visoje medienos granulių 

tiekimo grandinėje – pradedant granulių gamyba, sandėliavimu ir baigiant pristatymu vartotojams. Ši sertifikavimo 

sistema leidžia vertinti granulių gamybos ir kokybės užtikrinimo reikalavimus, atskirus reikalavimus produktui (EN 

14961-2), žymėjimo, logistikos ir tarpinio sandėliavimo reikalavimus, pristatymo galutiniam vartotojui reikalavimus. 

Vidinių veiksnių poveikio Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos struktūrai vertinimas. Didinant 

Lietuvos biokuro žaliavos (biomasės) tiekėjų, perdirbėjų ir naudotojų konkurencingumą, jų ekonominį augimą ir 
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veiklos suderinamumą, atliktas nemažas darbas – sukurta teisinė norminė bazė (Lietuvos teisės aktai) (Svarbiausi 

Lietuvos Respublikos teisės aktai, 2014) bei priimtos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės, kurios patvirtintos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185; patobulintos Centralizuotos 

prekybos biokuru taisyklės; sukurta ir veikia Lietuvos Biomasės energetikos asociacija LITBIOMA, Nacionalinė 

biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platforma (NTP), o nuo 2012 metų gegužės mėnesio pradėjo 

veikti Lietuvos Energijos išteklių birža BaltPool (Baltpool, 2014). 

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA aktyviai dirba keliose srityse: siekia apjungti ir 

atstovauti biokuro gamintojų ir tiekėjų interesus, skatina inovacijas  biokuro rinkoje, ieško būdų energijos įrangos 

gamybos sektoriaus vystymui, diegia mokslo ir biomasės išteklių tyrimų srities išradimus, palaiko žemės ūkyje 

gaunamos biomasės sektoriaus gyvybingumą (LITBIOMA, 2014). 

Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo skatinimo veiksmų plane pagal patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų birželio 21 d. nutarimą Nr. 789 ir Nacionalinėje atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtros strategijoje iki 2020 metų yra numatytos priemonės skatinti AEI panaudojimą 

centralizuotos šilumos energijos sistemoje ir atliekų tvarkymo srityje (Svarbiausi Lietuvos Respublikos teisės aktai, 

2014). Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, priimtu 2011 metų balandžio 20 d., 

siekiama garantuoti ir skatinti Lietuvos ūkio sektoriams ir namų ūkiams darnų aprūpinimą centralizuota šilumos 

energija, elektros energija, degalais, bei vystyti gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių technologijų diegimą ir 

vystymąsi, atsižvelgiant į aplinkos apsaugą (klimato kaitą), iškastinių išteklių tausojimą, priklausomybės nuo 

energijos išteklių ir energijos importo mažinimą.  

Lietuvoje, 2013 metų liepos 5 d. pasirašius jungtinės veiklos sutartį dėl naujai steigiamo biokuro klasterio 

BIOKOGEN, apsijungė penkios įmonės kartu su dviem mokslo ir studijų institucijomis, kurios suformavo bendros 

veiklos viziją  – užtikrinti inovatyvios biokuro įrangos ir pažangių technologijų kūrimą bei jų komercinimą siekiant 

sudaryti galimybes kūrenimui naudoti nekokybiškų parametrų biomasę (Naujas biokuro klasteris, 2014). Šis naujas 

požiūris leidžia manyti, kad Lietuvos kietojo biokuro produktų rinka vystysis sparčiau, ir priklausomai nuo 

gamintojų, tiekėjų, savarankiškų rinkos tarpininkų, naudotojų ir vartotojų ekonominės būklės, bus greičiau 

komercializuota.  

Vykstantys pokyčiai Lietuvos kietojo biokuro produktų rinkoje verčia analizuoti galimybes Lietuvos 

biokuro produktų naudotojams sparčiau diegti naujas technologijas, o namų ūkiams – reaguoti į pigesnių kuro rūšių 

taikymą šiluminės energijos gamybai. Didelė dalis namų ūkių (85 proc.) naudojasi centralizuotai tiekiama 

šilumos/elektros energija, kuri gaunama deginant biokurą biokatilinėse, iš jų 35 proc. namų ūkių savarankiškai 

modernizuoja šilumos energijos įrenginius individualių patalpų apšildymui ir naudoja kietąjį biokurą (Nagevičius, 

2013). 

Lietuvos kietojo biokuro rinkoje vyrauja keleto tipų tiekimo (paskirstymo) sistemos – tiesioginė, 

netiesioginė (per tarpininkus) ir lanksčioji, kurios kartu sukuria prielaidas, taikant tinkamas komunikacijos 

priemones, formuotis stipriam mažųjų gamintojų ir tiekėjų segmentui, kas ypatingai svarbu vartojimo lygio 

didinimui. 

Tiesioginė tiekimo sistema yra paprastai atpažįstama kaip betarpiško įmonių bendradarbiavimo su vartotojais 

atvejis (Christopher, 2007). Netiesioginė tiekimo (paskirstymo) sistema veikia vykdant kelias funkcines veiklas – 

gamybos (gamybos ir pardavimo valdymo) ar prekybos (pirkimų ir pardavimo valdymo) (Christopher, 2007). 

Lanksčioji tiekimo sistema apjungia pagrindines sąveikaujančių rinkos dalyvių  pridėtinę vertę kuriančias veiklas – 

nuo projektavimo, planavimo ir pirkimo iki gamybos ir produktų pristatymo (Cocchi ir kt., 2011). Tiekimo sistemoje 

vykdomi srautai susideda iš medžiagų judėjimo, informacijos srauto ir finansinių duomenų apsikeitimo tarp visų 

tiekimo sistemos dalyvių – pirkėjų, tiekėjų, gamintojų, mažmenininkų ir didmenininkų. Tiekimo sistemos valdymo 

pagrindiniai tikslai yra skubiau įgyvendinti užsakymus ar padidinti operacijų greitį. Svarbiausias sėkmės veiksnys – 

užtikrinti nepertraukiamą medžiagų ir informacijos judėjimą (Tiekimo grandinė, 2014). Be to, lanksčiosios teikimo 

(paskirstymo) sistemos pasižymi menkesniu tvarumu, kadangi rinkos tarpininkams – prekybos įmonėms, užsakymai 

pateikiami ne nuolat ir  nevienodu periodiškumu.  

Lietuvos kietojo biokuro produktų rinką galima suskirstyta į keletą lygių (2 pav.).  

Pirmąjį lygį sudaro „verslas-verslui“ rinkos gamybos segmentai, kurie suformuoja gamybos ir tiekimo 

(paskirstymo) grandines: 
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1) didieji kietojo biokuro žaliavos (biomasės) gamintojai ir teikėjai, kurių veikla yra reglamentuota pagal Lietuvos 

energetikos išteklių valdymo reikalavimus ir Biokuro prekybą  reglamentuojančius teisės aktus, kurie numato 

centralizuotos prekybos biokuru energijos išteklių biržoje taisykles (LITBIOMA, 2014); 

2) mažieji kietojo biokuro žaliavos (biomasės – medienos, šiaudų) gamintojai (žemės ir miškų  ūkio subjektai). 

Mažąjį kietojo biokuro rinkos „verslas-verslui“ segmentą sudaro žemės ūkio bendrovės ir ūkininko ūkiai, kurie 

užsiima biomasės ir kietojo biokuro produktų (biogranulių, briketų) gamyba, neretai ir prekyba. Šis segmentas 

yra labiau priklausomi nuo vartojimo pokyčių ir išorinių rinkų vystymosi tendencijų. Lietuvoje medienos ir 

šiaudų granulių gamintojų skaičius sparčiai didėja, kadangi prognozuojama, kad didės namų ūkių poreikis 

apsirūpinti pigia šilumos energija palyginus su kitomis kuro rūšimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Lietuvos kietojo biokuro rinkoje vyraujančių komunikacijos ryšių ir tiekimo grandžių struktūrinis 

modelis (sudaryta autoriaus) 

 

Kietojo biokuro  

žaliavos (biomasės) gamintojai 

Kietojo biokuro produktų 

 (granulių, briketų) gamintojai 

Kietojo biokuro  

produktų vartotojai 

Didieji biomasės gamintojai: miškų urėdijos, žemės 

ūkio bendrovės, ūkininkų ūkiai. 

Mažieji biomasės gamintojai: miškų urėdijos, žemės 

ūkio bendrovės, ūkininkų ūkiai. 

Kietojo biokuro produktų  

naudotojai 

Didieji šilumos/elektros energijos 

gamintojai: šiluminės elektrinės, 

kogeneracinės jėgainės 

Pramonės, prekybos, transporto, statybų 

sektoriaus  įmonės ir kt.  

Kietojo biokuro produktų rinkos 

tarpininkai: eksporto/importo ir lokalios 

prekybos  įmonės, biokuro technologijų  

įmonės, konsultavimo įmonės 

Namų ūkiai (individualių patalpų šildymui ir šilto vandens 

gamybai) 

Kiti vartotojų segmentai (kiti poreikiai) 

Nepriklausomi rinkos tarpininkai ir 

BALTPOOL 
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Antrąjį lygį sudaro „verslas-verslui“ rinkos gamybos ir prekybos rinkos (tarpininkų) segmentai, kurie 

suformuoja tiekimo (paskirstymo) ir prekybos (pardavimo) grandines: 

1) biokuro tarpiniai naudotojai – biokuro šiluminės elektrinės ir kogeneracinės jėgainės, kurios transformuoja 

biokuro produktus į šilumą ir elektros energiją, ir toliau ją tiekia jau šilumos naudotojams – namų ūkiams, 

įmonėms; 

2) biokuro naudotojai – viešojo sektoriaus ir pramonės įmonės, kurioms yra tiekiama šilumos ir elektros energija iš 

centralizuotų šilumos ir elektros tinklų ir sistemų, ir jų aptarnavimas privalo būti užtikrinamas papildomų 

sistemų; 

3) kietojo biokuro produktų teikėjai  – didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonės, ir įmonės, kurių veikla kietojo 

biokuro prekyba yra verslo alternatyva. Prekybos įmonių veikla priklauso nuo konkurencinių rinkoje sąlygų – 

vartotojų skaičiaus, vartotojų perkamosios galios, vartojimo pobūdžio, gamybos išteklių kainų, kietojo biokuro 

produktų įvairovės ir jų kainų, alternatyvių produktų pasiūlos (pvz., biogranulės mažųjų gyvūnų kraikui, trąšų 

gamybai). Žymią vietą biokuro rinkoje užima savarankiški prekybos tarpininkai, kurių rinkodaros veiksmai 

orientuoja vartotojus (namų ūkius) įsigyti lietuviškus kietojo biokuro produktus. Tam kuriamos mažosios kietojo 

biokuro logistikos sistemos, skirtos aptarnauti regioninius pirkėjus, ir pasitelkiamos biokuro vartojimą 

skatinančios rinkodaros (viešosios) komunikacijos priemonės.  

4) biokuro technologijų gamintojai ir tiekėjai – įmonės, kurios rinkai tiekia biokuro katilus ir kitus įrenginius, 

vykdo jų montavimą ir garantinį aptarnavimą; 

5) konsultavimo įmonės ir asociacijos. 

Trečiąjį lygį sudaro „verslas-vartotojui“ rinkos vartojimo segmentai, kurie naudojasi tiesioginio ir 

netiesioginio paskirstymo sistema: 

1) kietojo biokuro produktų vartotojai –  namų ūkiai ir fiziniai asmenys, kurie savarankiškai įsigyja rinkoje kietojo 

biokuro produktus – pirminius kietojo biokuro produktus – malkas, skiedras, pjuvenas, ar antrinius kietojo 

biokuro produktus – medienos ar šiaudų granules, briketus, siekiant pigaus individualių namų ar kitų patalpų 

šildymo; 

2) kietojo biokuro produktų vartotojai – vartotojai, kurie naudoja priminius ar antrinius kietojo biokuro produktus 

ne šilumos gamybai, o kitai paskirčiai (pvz., tręšimui arba kraikui). 

Kietojo biokuro rinkos segmentai ne vienodai yra aktyvūs ekonominiu ir socialiniu aspektu, jų veiklos 

specializacija yra segmentinė, todėl ir jų reikšmė rinkoje yra skirtinga. Pavyzdžiui, kietojo biokuro gamyba Lietuvoje 

vystosi sparčiausiai kaip socialiai orientuota verslo šaka, tačiau biomasės panaudojimas apribotas sudėtingu 

atliekinės biomasės gamybos procesu (Janulis ir kt., 2007), todėl vyrauja išplėtotos gamybos ir tiekimo grandinės, ir 

menkesnio lygio tiekimo (paskirstymo) ir pardavimo grandinės. Gamybos ir tiekimo (paskirstymo) grandinėse 

vyrauja didieji gamintojai, kurie specializuojasi aptarnauti tik stambius kietojo biokuro produktų naudotojus, o 

mažieji tiekimo (paskirstymo) ir prekybos grandinių dalyviai kuria ekonominiu principu grindžiamus ryšius, kurie 

nėra tvarūs ir ilgalaikiai. 

Priklausomai nuo komunikacijos ryšių skaičiaus tarp kietojo biokuro rinkos dalyvių, galima vertinti jų 

reikšmę teikimo sistemoje, bei taikyti tinkamus rinkodaros sprendimus tiekimo grandžių sistemos veikimo gerinimui 

(Kveselis ir kt., 2013). Nevienodai išplėtotos gamybos, tiekimo, prekybos ir vartojimo grandys reiškia, kad atsiranda 

rinkos trukdymai ir sunkokai vyksta komunikacija tarp atskirų rinkos segmentų. Esant komunikacijos sutrikimams, 

rinkodaros priemonių taikymas tampa mažai efektyvus. 

Lietuvoje kietojo biokuro produktų gamybos, tiekimo (paskirstymo) ir vartojimo grandys formuojasi 

palaipsniui, pagal jų dalyvių technologinį lygį, gamybos išteklių valdymo ir gamybos apimties potencialą. Kol kas 

negalima teigti, kad Lietuvoje biokuro rinkoje yra susiformavusios gamybos ar tiekimo (paskirstymo) grandinės, 

kadangi logistiniu požiūriu jos fragmentuotos, egzistuoja be veiklos planavimo ir strateginio požiūrio aptarnauti 

norimas rinkas.  

Tikimasi, kad veiksiantis BIOKOGEN klasteris sudarys pilną gamybos grandinę, apimančią biokuro 

technologijų kūrimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, patentavimo ir licencijavimo, serijinės gamybos, 

rinkodaros ir kitas veiklas, ir bus sėkmingos sąveikos pavyzdys. 

Klasteryje susitelkusios įmonės – UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB „Ekologijos technologijų tyrimų 

ir diegimo institutas“, UAB „Jurby Water Tech“, UAB „Talentas“, UAB „Verdigo“, kartu su mokslininkais bei 

tyrėjais, sieks kurti pilotinius biokuro technologijų diegimo modelius, vystyti jų paruošimą serijinei gamybai, 
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orientuotis į sukurtų gaminių ir technologijų eksportą. Numatoma, kad ateityje klasteris užsiims ir nekomercine 

veikla – rengs galimybių studijas dėl žemės ūkio potencialo panaudojimo, naujų technologijų kūrimo, atliekų 

deginimo, mažesnio kaloringumo kuro panaudojimo energetikoje.  

 

 

 

1 Lentelė. Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos veikimo gerinimo priemonės (sudaryta 

autoriaus) 

Tiekimo 

sistemos lygis 

Rinkos 

segmentas 

Rinkos segmento  

funkcijos 

Rinkos segmento 

valdymo uždaviniai 

Rinkos segmento 

valdymo priemonės 

1 lygis.  

Gamybos 

grandinė 

Gamybos 

ir tiekimo 

Užtikrinti bioenergijos 

technologijų diegimą 

Gerinti investicines 

sąlygas technologijų 

įsigijimui 

Inovacinės veiklos 

subsidijavimas 

biomasės, biokuro 

gamybos ir 

biotechnologijų diegimo 

srityje  

Užtikrinti skaidrią 

subsidijavimo tvarką 

Užtikrinti biomasės kiekius ir 

kokybę perdirbimui ir 

eksportui 

Užtikrinti biokuro produktų 

kiekius ir kokybę šilumos 

energijos gamybos sektoriui 

Tobulinti kainodarą 

taikant „kaštų-naudos“ 

modelį 

Vieninga biokuro 

sertifikavimo sistema 

2 lygis. 

Tiekimo 

(paskirstymo) 

grandinė 

Gamybos 

ir prekybos 

Užtikrinti šilumos generavimą 

didinant biokuro dalį 

 

 

 

 

Viešoji kainodara 

Aprūpinti vidaus prekybos 

sistemą vietinio biokuro 

produktais 

Vykdyti daugiau 

tiesioginio tiekimo 

sandorių 

Gerinti tiesioginio 

tiekimo sistemą 

Skatinti rinkodaros 

veiksmus 

3 lygis. 

Tiekimo 

(paskirstymo) 

grandinė 

Vartojimo Užtikrinti individualių 

šiluminių įrenginių, pritaikytų 

biokurui, diegimą 

Vykdyti visų kietojo 

biokuro produktų 

deginimo  įrenginių 

prekybą 

Integruota rinkodaros 

komunikacija 

Skatinti tiesioginę rinkodarą Kurti kontekstinę 

reklamą 

E-reklama (gamybos ir 

prekybos įmonių) 

Vykdyti visuomenės 

informavimą ir taikyti 

tinkamas informavimo 

priemones 

Biokuro produktų 

populiarinimas 

Didinti pardavimo taškų 

skaičių  

Formuoti prekybos 

įmonių (paskirstymo) 

tinklą  

Prekės ženklų 

sukūrimas 

Skatinti konsultacinių paslaugų 

teikimą   

Didinti gyventojų 

konsultavimo taškų 

skaičių 

Konsultacinių paslaugų 

centrai seniūnijose 

 

Vieningas požiūris, vyraujantis gamybos, tiekimo (paskirstymo), prekybos ir vartojimo grandinėse, leidžia 

daryti prielaidas, kad taikant integruotą tiekimo ir komunikacijos sistemą galima pasiekti teigiamų poslinkių tiekimo 

sistemoje. Kietojo biokuro produktų pirkėjų ir vartotojų ryšių tvarumo užtikrinimas siejamas su visuomenės 

informavimo arba viešosios komunikacijos priemonių taikymu. Rinkodaros komunikacijos priemonė, sėkmingai 
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taikoma biokuro rinkoje – visuomenės informavimas, padeda sukurti ilgalaikius ir tvarius ryšius tarp atskirų tiekimo 

sistemos dalyvių. 

Išvados 

 

Siekiant paaiškinti Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos funkcionavimo modelį, buvo 

identifikuoti išoriniai ir vidiniai tiekimo sistemos charakteristikas lemiantys veiksniai ir jų poveikis jos lankstumui. 

Tiekimo sistemos savybė – lankstumas, buvo pasirinkta dėl esminio jos poveikio rezultato, t. y. spartaus tiekimo 

sistemos restruktūrizacijos proceso, kurio dėka Lietuvoje sparčiai vystosi visas biokuro sektorius, kuriasi naujos 

įmonės, diegiančios inovatyvias technologijas, atitinkančias griežtus aplinkosaugos reikalavimus, bei galinčios 

aprūpinti šalies ūkio naudotojus reikiamu biokuro kiekiu. 

Siekiant įvertinti Lietuvos kietojo biokuro produktų tiekimo sistemos charakteristikas, nustatyta, kad trijų 

lygių tiekimo sistema yra besiformuojanti, ir pasižymi įmonių tarpusavio ryšiais, grindžiamais jų veiklos 

specializacija bei vykdomomis rinkoje funkcijomis, ir itin dideliu investiciniu pajėgumu. Dėl šios priežasties tiekimo 

sistemoje vyrauja tos grandinės, kurios didina  bendrąjį tiekimo sistemos lankstumą.  

Išlieka tendencija, kad mažieji gamybos, tiekimo ir prekybos grandinės dalyviai yra menkai pasiruošę 

konkuruoti su stambiais tiekimo sistemos dalyviais, kurių vidaus infrastruktūros plėtra yra spartesnė. Vadinasi, 

būtinybė reguliuoti Lietuvos kietojo biokuro rinkos dalyvių ekonominės veiklos plėtrą yra grindžiama daugiau 

tiekimo sistemos dalyvių tarpusavio ryšiais ir besiformuojančiais naujais vartotojų poreikiais išorinėse rinkose. 

Strateginiai tiekimo sistemos lankstumo gerinimo sprendimai – integruota rinkodaros komunikacija ir 

visuomenės informavimas, viešoji kainodara ir socialinė atsakomybė, – yra tiekimo sistemos tobulinimo priemonės, 

orientuotos  kietojo biokuro gamintojams ir tiekėjams kurti palankias sąlygas vystytis tiek naudotojų segmentui, tiek 

skatinant galutinius vartotojus aktyviau rinktis kietojo biokuro produktus.  
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Summary 

 

Global changes in the solid biofuel market forces the analysis of the factors that determine changes in the biofuel supply 

system. Conceptual supply chain flexibility improvement tools (components) are focused on the research of important 

improvement solutions of the supply system, which are examined in the context of biofuel supply chain structure under 

influencing factors that change the existing supply chain structure. 

In order to ensure the greater supply flexibility, sought proportionate measures implementation opportunities across the 

supply chain. Suggested conceptual solutions in article are oriented on the improvement of the supply system, which allows 

properties of it structure, flexibility, and enable all market participants to adapt better delivery system to more rapid and 

effectively respond upon the changing market conditions. 

This paper presents theoretical results, which reflect solid biofuel supply system characteristics. Great attention is paid to 

the communication links between players and making their management improvement. 
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Aleksandro Stulginskio unviersitetas 

 
Įvadas 

 

Šiuolaikiniame rinkos pasaulyje globalizacijos procesai aštrina konkurencines sąlygas tarp įvairaus tipo 

organizacijų. Ne išimtis ir aukštojo mokslo sektorius, kuriam atsiveria papildomos galimybės gilinti mokslo žinias, 

dalintis patirtimi, sektoriuje dirbantiems žmonėms plėsti kompetencijas, vykdyti tarptautinius tyrimus. Tačiau kartu 

iškyla būtinybė įveikti iššūkius, kurių pagrindinis – konkurencija dėl vienos svarbiausių suinteresuotųjų grupių – 

studentų. Siekdamos parengti specialistus, kurie baigę studijas darbo rinkoje pademonstruotų tinkamas 

kompetencijas, aukštosios mokyklos turėtų teikti deramą dėmesį ne tik esamiems studentams, tačiau ir būsimųjų 

studentų pritraukimo procesui. Juolab, kad konkurencinė erdvė plečiasi – Lietuvos moksleiviai vis aktyviau renkasi 

galimybę studijuoti užsienyje, taip pat Lietuvos aukštosiose mokyklose daugėja studentų, atvykstančių studijuoti iš 

kitų šalių. Aštrėjanti konkurencija skatina atkreipti dėmesį į visus organizacijos aktyvus. Vienas jų – įvaizdis, kuriam 

pastaraisiais metais Lietuvoje skiriama vis daugiau dėmesio, tačiau pastebėtina, kad sudėtinga aptikti įvaizdžio 

tyrimų, atliktų universitetų sektoriui priklausančiose aukštosiose mokyklose. Šiame darbe keliami tokie probleminiai 

klausimai: kokios įvaizdžio charakteristikos formuoja aukštosios mokyklos įvaizdį? Kokios įvaizdžio 

charakteristikos tampa svarbiausiomis, kai ketinantys studijuoti asmenys renkasi studijų programą? Kokios yra 

pagrindinės informavimo priemonės, kuriomis yra formuojamas studijų programų įvaizdis moksleivių tarpe? 

Praktinė problema išryškėjo įsigilinus į 2013 metais vykusio universiteto institucinio vertinimo ekspertų 

rekomendacijas, kuriose yra rašoma: „padidinti savo ryšių su visuomene veiklos kokybę ir lygį, įskaitant studijų 

programų rinkodarą, kad būtų galima užtikrinti, jog visi socialiniai partneriai (vidaus ir išorės) visiškai supranta 

Universiteto misiją, darbotvarkę ir veiklą“. Šios išvados paskatino labiau įsigilinti į dominuojančių studijų programų 

Aleksandro Stulginskio universitete įvaizdį ir išsiaiškinti didžiausią įtaką darančius veiksnius. 

Tyrimo tikslas – atskeisti atskirus žemės ūkio srities studijų programų įvaizdį formuojančius veiksnius 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Pateikti teorinę studijų programų įvaizdžio ir jį formuojančių veiksnių analizę 

2. apibendrinti stojančiųjų į  žemės ūkio srities studijų programas Aleksandro Stulginskio universitete 

informavimo priemonių svarbumo vertinimus. 

Tyrimo objektas – Žemės ūkio srities studijų programų Aleksandro Stulginskio universitete įvaizdižio 

formavimo priemonės 

Metodika: iškeltai problemai tirti ir teoriniams bei praktiniams rezultatams gauti naudoti tokie tyrimo 

metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, empiriniam tyrimui buvo naudotas anketinės 

apklausos metodas. Gautų tyrimo duomenų apdorojimui buvo pasitelkta Microsoft Exel skaičiuoklė. 

Mokslinė problema ir jos ištyrimo lygis. Sisteminė mokslinės literatūros analizė universitetų įvaizdžio 

kūrimo klausimais leidžia teigti, kad beveik visais šio fenomeno nagrinėjimo rakursais tenka analizuoti literatūrą, 

apžvelgiančią bendruosius įvaizdžio aspektus, nes universitetų įvaizdžio sandaros ar kūrimo klausimų nagrinėjimas 

yra ypač naujas ir mažai gvildentas dalykas. Analizuojant įvairių Lietuvos ir užsienio autorių (G. Drūteikienė, A. 

Marčinskas, 2009; Mackelo, 2009; Duarte, P. O; Alves, H.; Raposo, M. 2009, Porter, M. 1985, Rebel, H.J. 1998) 

nuomones, labai stigo minčių ir platesnių pasisakymų apie universiteto įvaizdžio įtaką studentų pasirinkimui, šį 

veiksnį galima apibrėžti kaip teorinio lygmens problemą.   
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Vis dėlto svarbiausia, kad nėra solidžios mokslinės studijos, kurioje būtų atskleisti esminiai Studijų 

programų įvaizdį sudarantys kintamieji ir nustatyti pagrindiniai jo kūrimo principai. Galima  daryti prielaidą, kad 

studijų progrmų įvaizdis labai priklauso nuo to, kiek pati organizacija įprasmina  šį procesą. Universitetas gali 

investuoti daug išteklių siekdamas kurti palankią nuomonę apie jas, tačiau pastangos bus bevaisės, jeigu vykdoma 

veikla neturės sistemingumo, nebus kryptingai planuojama ir integruojama su kita organizacijos veikla.  

 

Rezultatai 

 

Literatūros apžvalga. Taigi kas yra įvaizdis? Tiesioginis vertimas iš anglų kalbos (image) – reikštų 

paveikslą, vaizdą, atspindį, vaizdinį, pavidalą. Tačiau vertinant iš mokslinių pozicijų vis dėlto laikoma, kad įvaizdžio 

samprata yra kilusi iš lotynų sąvokos imago, kuri jungia dvi semantines reikšmes – imitari (imituoti) ir aemulor 

(kažko siekti) (Rebel, 1998). 

Kiti įvaizdžio tyrinėtojai (Gonzalez-Herrero, Pratt, 1995) teigia, kad įvaizdis atspindi realią organizacijos 

veiklą: Organizacijos įvaizdis padeda nustatyti tai, kaip asmuo elgsis organizacijos atžvilgiu ir kaip ši organizacija 

yra suvokiama: kaip silpna ar kaip stipri, uždara ar atvira, šilta ar šalta, nepajudinama ar lanksti; kaip bus paveikta 

asmens dispozicija, jo pasirengimas pasitikėti tuo, kas yra sakoma, tinkamai įvertinti, pirkti siūlomus produktus ar 

net norėti joje dirbti (Gonzalez-Herrero, Pratt, 1995).  

M.Tomilova (1998) pateikia vieną labiausiai detalizuotų aukštosios mokyklos įvaizdžio modelių. Modelio 

esmė – kompleksinė įvaizdžio elementų sistema, kuri grindžiama atskirų elementų turinio vertinimu. Pasak 

O.Mackelo (2010), savo tyrime išsamiau pateikiančios sukurtą įvaizdžio modelį, M. Tomiliovos modelis yra 

modifikuotas hierarchinių lygmenų struktūros suminis įvaizdis, kuris sukomponuotas iš atskirų tipinių aukštojo 

mokslo institucijai elementų: studijų, studentų, dėstytojų, socialinio, išorinio, vidinio, valdymo organų, veiklos, 

vizualinio įvaizdžių. Šie elementai įvardijami „hierarchiniais įvaizdžio komponentais“. 

Pastaruoju metu organizacijos įvaizdžio apibrėžimai buvo pradėti skirstyti dar į dvi kategorijas: (1) įvaizdis 

yra kognityvinio proceso, (2) įvaizdis – komunikacinio proceso rezultatas. 

Pirmuoju atveju įvaizdis siejamas su asmens pojūčiais organizacijos atžvilgiu, o ši sąvoka apima vertinimus, 

jausmus ir nuostatas (Kotler, 1996; Topor, 1986). Kitos krypties atstovai (Treadwell ir Harrison, 1994) teigia, kad 

įvaizdis – komunikacinis procesas, paveiktas organizacijos skleidžiamos informacijos. Tačiau abu šie požiūriai nėra 

prieštaringi, jie tik parodo skirtingas atspirties pozicijas.  

Apibendrinant galima teigti, kad organizacijos įvaizdžio apibrėžimai yra labai daugiaprasmiai, nes 

mokslininkai vertina šį fenomeną iš skirtingų pozicijų, išryškindami vieną ar kitą aspektą. Ir vargu ar galima sukurti 

apibrėžimą, kuris apimtų visą šios sampratos daugiabriauniškumą. Neabejotina tik tai, kad įvaizdžio susiformavimas 

yra komunikacinis procesas, kur svarbūs ir organizacijos kuriami pranešimai, ir auditorijos suvokimas, t.y. ir 

komunikacijos, ir pažintinis procesai. Įvaizdžio analizė taip pat galima iš skirtingų pozicijų:  

• iš viršaus į apačią (nustatomos įvaizdžio sudedamosios dalys, o toliau tiriama, kas jas veikia); 

• iš apačios į viršų (nustatoma, kurie požymiai yra svarbiausi atskiriems įvaizdžio  elementams). 

Tačiau kol kas įvaizdžio susiformavimo tyrimai yra kliudę tik šio sudėtingo proceso paviršių. Drauge reikia 

pažymėti, kad komercinių santykių sferoje įvaizdžio analizė yra kur kas dažnesnis reiškinys nei paslaugas teikiančio 

viešojo sektoriaus (pvz., universitetų). O įvaizdžio tyrimų srityje vis dar labiau susitelkta į pranešimų, komunikacijos 

proceso vadybą, o ne suinteresuotų grupių, vartotojų suvokimą.  

Šiandien žinių visuomenės amžiuje mokslas yra vertinamas kaip vienas iš esminių socialinių bei 

ekonominių procesų vystymosi veiksnių. Mokslinis techninis progresas, informacinių technologijų plėtra, ją 

skverbimasis į kasdienį gyvenimą verčia visuomenės narius priimti sudėtingesnius sprendimus bei disponuoti 

gilesnėmis, aukštesnio lygio žiniomis. Atitinkamai plečiasi ir aukštojo mokslo institucijų tinklas, skatindamas 

didesnę konkurenciją jo viduje, pritraukdamas studentus, dėstytojus, siekdamas finansavimo. 

Teigiamas įvaizdis tokiomis aplinkybėmis įgyja neeilinį vaidmenį universiteto veikloje ir garantuoja jos 

išlikimą, ilgalaikę sėkmę ir stabilumą (Mackelo 2009). Universitetas privalo rūpintis geru įvaizdžiu visuomenėje, kad 
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taptų matomesnis rinkoje bei įgytų didesnį klientų pasitikëjimą (tai bando daryti ir bet kuri pelno siekianti 

organizacija (Liolytė, Šilinskaitė 2005). 

Taigi universitetai, siekdami pritraukti ir išlaikyti geriausius studentus, turėtų permąstyti savo 

konkurencingumo pagrindus bei siekti ne trumpalaikio, o nuolatinio konkurencinio pranašumo (Aaker 1992; Porter 

1985). Visgi ilgalaikio konkurencinio pranašumo išlaikymas tampa problemiškas, kai organizacijos veikia greitai 

besivystančiose šakose, kaip kad yra universitetų atveju. Greitai besikeičiantys studentų poreikiai arba konkurentų 

spaudimas, staigus jų skaičiaus augimas, novatoriškumas, spartus naujovių diegimas – visi šie veiksniai 

konkurencinio pranašumo pasiekimą padaro dar sudėtingesnį. Universitetas, turintis gerą studijų programų įvaizdį, 

be abejonės, turės ir didesnį konkurencinį pranašumą to neturinčių universitetų atžvilgiu. Todėl pastaruoju metu 

universiteto sėkmė turi būti asocijuojama su jo gebėjimu sukurti, plėtoti ir valdyti savo unikalius išteklius. Tai kaip 

tik ir rodo įvaizdžio, kaip vieno pagrindinių universiteto konkurencinio pranašumo šaltinių, svarbą. Todėl galima 

teigti, kad šios organizacijos teikiamos paslaugos įvaizdis bus jos konkurencinio pranašumo šaltinis, nes jis yra 

unikalus, negali būti nupirktas (Rao 1994) ar nukopijuotas (Barney 1991). 

Apie tai kokias įvaizdžio formavimo priemones taikyti ir ar pasirinktos priemonės yra teisingos geriausiai 

gali atsakyti tie žmonės į kuriuos jos yra nukreiptos, šiuo atveju tai moksleiviai. Aleksandro Stulginskio universiteto 

Studijų skyrius kiekvienais metais atlieka pirmakursių studentų apklausas, iš kurių surinktus duomenis sistemina, 

lygina ir priima sprendimus. 

1 lentelėje yra pateikta pirmakursių apklausos rezultatai, kuriais yra siekiama išsiaiškinti, kaip moksleiviai 

gauna informaciją apie juos dominačias studijų programas. Ir kur gauta informacija daro didžiausią įtaką būsimo 

studento apsisprendimui, renkantis studijų programą. 

1 lentelė Pirmkursių nuomonė, kokiais būdais stojantieji turėtų gauti informacijos apie būsimas  

studijas ASU 
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Taigi, 1 lentelėje aiškiai matyti, jog studentas visų pirma pats domisi studijų programomis, todėl natūralu, 

jog tarp populiariausių informacijos paieškos vietų atsiduria unviersiteto tinklapis, bei bendrojo priėmimo puslapis. 

Ši apklausa yra tarsi lakmuso popierėlis, kur parodo, kokias įvaizdžio formavimo priemones aukštoji mokykla turėtų 

taikyti pirmiausiai. 

Noriu atkreipti dėmesį į skiltį „Papasakojo į mokyklą atvykęs ASU atstovas", tai yra naujovė, kuri plačiau 

pradėta taikyti būtent 2010 metais, tais metais buvo aplankyta apie 30 mokyklų, 2011 metais apie 50 mokyklų ir 

2012 aplankytų mokyklų skaičius perkopė 70. Apklausos rezultatai aiškiai parodo, jog šis informavimo būdas 

pasiteisina ir yra moksleiviams priimtinas, nes apklausų rezultatai stabiliai auga šiuo klausimu, nuo 1,26 2010 metais 

iki 1,74 2012 metais. 

Kalbant apie įvaizdžio formavimo preimones, į akis krenta tai, jog socialiniai tinklai, tokie kaip 

Facebook.com ar youtube.com, kurie būtent ir pradėjo populiarėti tiriamuoju laikotarpiu, buvo atpažįstami tik 

paskutiniaisiais 2012 metais. Kas keisčiausia tik atsiradusi apklausoje iš kart įsitvirtino viduryje visų informavimo 

priemonių. Tai tik dar kart įrodo, kaip greitai kinta šiuolaikinis pasaulis ir jo inforamacinės technologijos. 

 

2 lentelė. Pirmkursių nuomonė, kokiais budais stojantieji turėtų gauti informacijos apie būsimas 

studijas ASU 

 

2 lentelėje yra pateikti duomenys iš tos pačios studentų apklausos, tik šį kart jų buvo paprašyta išvardinti 

prioriteto tvarka, kaip informacija juos galėtų pasiekti geriausiai. Šis tyrimas yra labai svarbus, siekiant koja kojon 

žengti su laiku ir neatsilinkti nuo jaunimo, kuris yra labai imlus naujausioms technologijoms. 

Reikia pastebėti, jog nors 1 lentelėje klausimai apie socialinius tinklus atsirado tik 2012 metais, 2 lentelėje, 

galime puikiai matyti, jog net ir tiriamojo laikotarpio pradžioje, t.y. 2010 metais moksleiviai facebook.com tinklapį 

nurodė kaip vieną populiariausių informacijos sklaidos priemonių. 

Taip pat matyti, jog tradicinės informacijos sklaidos priemonės, tokios kaip televizija, radijas ar spauda 

moksleivių tarpe pripažinimo, kaip informacinė priemonė, nesusilaukė. Šie apklausos duomenys rodo, kaip svarbu 

yra pažinti savo klientą ir nesivadovauti išankstine nuomone. 
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Taipogi šie apklausų duomenys pateikti 1 ir 2 lentelėse nurodo, kaip svarbu nuolat atnaujinti savo turimą 

informaciją apie klientą ir apie inovacijas, kurios šiame technologijų amžiuje kinta labai greitai. 

Paprastai informacinė veikla įgyvendinama kokioje nors vienoje socialinėje aplinkoje. Todėl socialiniai 

veiksniai, tarp kurių vyraujantys: nuostatos, gyvenimo vertybės, tradicijos, religija, politinės pažiūros, išsilavinimas 

ir kt. netiesiogiai, bet labai stipriai veikia informacinės veiklos rezultatus. Socialinė aplinka nebūna stabili, ji nuolat 

kinta ir būna veikiama politikos bei ekonomikos. Besikeičiantys visuomenės santykiai, įpročiai, požiūriai bei 

nuostatos gali lemti informacijos veiklą, todėl norint efektyviai reaguoti į socialinius veiksnius, ypač į jų 

pasikeitimus, būtina juos nuolat stebėti, vertinti ir sąmoningai ugdyti bei nukreipti informacijos veiklai reikiama 

linkme (Melnikas, Jakubavičius, Strazdas, 2000). 

Taigi, literatūros apžvalga parodė, jog įvaizdžio klausimas, jį svarstant universitetų ir konkrečiai studijų 

programų lygmeniu yra mažai tyrinėtas. O apklausų rezultatai aiškiai parodo, jog universitetas turi dar intensyviau 

stebėti potencialių studentų – moksleivių aplinką ir didžiausią įtaką darančius veiksnius stengtis pastebėti pirmieji. 

Tyrimas parodė, kaip svarbu yra įvazdžio tyrimus nukreipti į praktinį jų panaudojimą. 

 

Išvados.  

 

1. Šiais vartotojiškos visuomenės laikais, aukštasis išsilavinimas yra vis labiau ir lengviau prieinamas kiekvienam. 

Studentas tampa paklausia preke, kurią bando įsigyti visos aukštosios mokyklos, nes ši prekė yra pagrindinis jų 

pajamų šaltinis. 

2. Tiriamuoju laikotarpiu t.y. 2011-2013 metais technologijos tobulėjo labai greitai, todėl natūralu, jog buvo imta 

naudoti tokias priemones, kurių anksčiau net nebuvo. Socialiniai tinklai yra viena žinomiausių ir greičiausiai 

išpopuliarėjusių bendravimo ir informacijos dalinimosi priemonių. Nenuostabu, jog universiteto marketingas didele 

dalimi persikėlė būtent čia. Universiteto Facebook paskyra yra pilna interaktyvių testų ir konkursų bei daugybės kitų 

pramogų, pasiekiamų jaunimui vienu mygtuko paspaudimu. Ši naujovė atrišo rankas universiteto Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros skyriui pasitelkus fantaziją nevaržomai skleisti reklamą ir kitą naudingą informaciją apie universitetą 

visiems. 

3. Tradicinės informacijos sklaidos priemonės, tokios kaip televizija, radijas ar spauda moksleivių tarpe 

pripažinimo, kaip informacinė priemonė, nesusilaukė. Šie apklausos duomenys rodo, kaip svarbu yra pažinti savo 

klientą ir nesivadovauti išankstine nuomone. Taipogi šie apklausų duomenys pateikti 1 ir 2 lentelėse nurodo, kaip 

svarbu nuolat atnaujinti savo turimą informaciją apie klientą ir apie inovacijas, kurios šiame technologijų amžiuje 

kinta labai greitai. 

4. Kalbant apie įvaizdžio formavimo preimones, į akis krenta tai, jog socialiniai tinklai, tokie kaip Facebook.com 

ar youtube.com, kurie būtent ir pradėjo populiarėti tiriamuoju laikotarpiu, buvo atpažįstami tik paskutiniaisiais 2012 

metais. Kas keisčiausia tik atsiradusi apklausoje iš kart įsitvirtino viduryje visų informavimo priemonių. Tai tik dar 

kart įrodo, kaip greitai kinta šiuolaikinis pasaulis ir jo inforamacinės technologijos. 
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Summary 

In today's market in the world globalization process sharpens the competitive conditions between different types of organizations. 

No exception, and the higher education sector, which opens additional opportunities for the advancement of knowledge, sharing 

of experiences, the people working in the sector to develop competencies to conduct international research. At the same time there 

is a need to overcome the challenges of a major - the competition for one of the most important stakeholders - students. Fierce 

competition highlights the importance of all the organization's assets. One of them - the image, which in recent years Lithuania 

has received increasing attention, but noted that it is difficult to detect the image of studies belonging to the university sector of 

higher education. This work raised the question arises: what kind of image characteristics shape the image of high school? What 

are the characteristics of the image becomes the most important when choosing individuals who intend to study in a program of 

study? What are the main media, which are formed by the image of degree programs among students? 
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VARTOJIMO KULTŪROS ELEMENTAI RINKODAROS SOCIALINĖJE-

KULTŪRINĖJE APLINKOJE: TEORINIS POŽIŪRIS 

 

Simona Sakavičiūtė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Sparti Europos Sąjungos šalių konvergencija lėmė ne tik naujųjų ES narių spartesnį ekonomikos, gyventojų 

pajamų augimą, bet ir spartų vartojimo didėjimą. Naujosios ES narės greitai perėmė vakarietišką gyvenimo būdą bei 

įsigalėjusį vartojiškumą (Berend, 2007). Aukštas vartojimo lygis, kurį naujosios ES narės stengiasi perimti iš ES 

senbuvių, kelia didelę grėsmę aplinkos kokybei bei darnaus vystymosi procesams (Tukker, Jansen, 2006; Chitnis, 

Hunt, 2012). 

Šiandieninę visuomenę galima priskirti vartotojiškai. Vartotojiška ta prasme, jog vyrauja plataus 

asortimento ir didelis vartojimas, individams nesusivokiant kam ir kodėl tiek daug visko reikia. Dažnai vartotojai 

perka ne dėl noro patenkinti poreikius, bet dėl noro būti pranašesniu už kitus. Vartotojiškos visuomenės modelis 

skatinte skatina individus būti jos dalimi.  

Vartotojo elgesys dažnai nenuspėjamas. Kiekvieno verslo subjekto veikla, nepaisant specifikacijos, 

nukreipta į vartotojų poreikių tenkinimą. Poreikių identifikavimui, patenkinimui ir aptarnavimui sutelkiamos ir 

kryptingai taikomos visos pastangos. Sprendimai ir veiksmai nukreipiami į pagamintą produktą, ar sukurtą paslaugą, 

kainą, paskirstymą ir rėmimą. Visa veikla vykdoma marketingo aplinkoje, kuri veikiama ne tik vidinių, bet ir išorinių 

jėgų. Išorinių jėgų grupei (makro aplinkos elementams) priskiriama ir socialinė kultūrinė aplinka.  

Kiekvienoje valstybėje, kultūra skirtinga, kuriai vienai būdingos tam tikros tradicijos, normos, įsitikinimai. 

Mokslinėje literatūroje diskutuojama kokiu mastu ir kokiais būdais kultūra nulemia individų, grupių, visuomenės 

vartojimą, todėl tyrimo tikslas identifikuoti vartojimo kultūros elementus socialinės-kultūrinės aplinkos kontekste.  

Tyrimo tikslas - išanalizavus mokslinę literatūrą identifikuoti vartojimo kultūros elementus socialinės-

kultūrinės aplinkos kontekste.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. apžvelgti mokslinėje literatūroje vartojimo kultūros esmę; 

2. išanalizuoti vartojimo kultūrą (rinkodaroje)  ir ją formuojančius elementus socialinėje – kultūrinėje 

aplinkoje. 

Tyrimo objektas – vartojimo kultūros elementai. 

Tyrimo metodai : 

 Nagrinėjant vartojimo kultūros esmę naudoti bendrųjų mokslų tyrimo metodai: mokslinės 

literatūros analizė ir sintezė, indukcija ir dedukcija, palyginimo metodas. 

 Vertinant socialinės – kultūrinės aplinkos elementų įtaką vartojimui – loginė analizė ir sintezė.  

Rezultatai 

Verslo subjekto veiklos marketingo centre – vartotojas. Tenkinant vartotojų poreikius, susiduriama su 

visuomenės struktūra, kurią apibūdinti galima remiantis tam tikrais rodikliais, charakteristikomis, pokyčiais. 

Socialinė ir kultūrinė aplinka – makro aplinkos sudedamoji dalis, atspindinti visuomenės poveikį įmonei (ar verslo 

subjektui), jos marketingo sprendimams ir jų įgyvendinimui.  

Žmogaus, individo elgsena smarkiai veikiama socialinių veiksnių. Remiantis Zajonc (1980), iš visų veiksnių 

veikiančių asmens gyvenimą, socialiniai – svarbiausi. Kiekvienas asmuo elgiasi kitaip veikiamas skirtingų socialinių 

aplinkybių, gali būti ramus ir analitiškas būdamas vienas, o su draugais ar kitais artimos aplinkos nariais - pašėlęs ir 

nepaklusnus, ar paklusnus išeidamas į pensiją (De Castro, 1997). Be abejo, šie indikatoriai skirtingi kiekvienoje 

kultūroje. Ne tik elgesys, bet ir jo mastas lemia socialinį kontekstą. Apskritai, kitų žmonių buvimas kartu didina 

paprasto elgesio išraišką, o nepriimtiną stengiasi riboti, mažinti (Zajonc, 1980).  
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Pagrindiniai rodikliai socialinėje – kultūrinėje aplinkoje – demografiniai. Šių rodiklių pagalba 

identifikuojami potencialūs vartotojai, sudėtis pagal amžių, lytį, išsilavinimą, tautybę ir kt. Šie rodikliai ir jų 

dinamika ypač svarbūs verslo subjektams. Pokyčiai gali keisti veiklos mastą ir galutinį produktą vartotojui. Daugelis 

prekių vartojama ne individualiai, todėl svarbiu demografiniu rodikliu tampa šeima, jos sudėtis, pajamos ir kt. 

Paklausa, o kartu vartojimas skiriasi visuomenės pasiskirstyme tarp miesto ir kaimo, todėl svarbu analizuoti ir 

migracijos mastą bei kryptį.  

Analizuojant visuomenę, neapsieinama ir be individų bei jų grupių analizės (1 pav.). Kiekviena visuomenė 

išsiskiria pažiūromis, vertybinėmis orientacijomis, elgesio normomis. Individai (visuomenės sudedamoji) 

greičiausiai perima visuomenėje publikuojama pasaulėžiūrą, jos sukurtą požiūrį į pagrindines kultūrines vertybes. 

Būtent kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos daro didžiausią reikšmę sprendimų priėmimams ir veiksmams 

marketinge.  

Kiekvienoje visuomenėje galima išskirti vertybes ir įsitikinimus, kurie laikomi pastoviais. Tokios vertybės 

kaip sąžiningumas, labdara, darbas perduodamos iš kartos į kartą ir yra vertinamos bei įtvirtinamos institucijų, 

pradedant artimiausia žmonių grupe – šeima. Taip pat visuomenėje egzistuoja žmonių grupės, socialinės 

organizacijos, kurios yra vienijamos vienodu vertybių suvokimu. Kiekvienai šiai grupei būdingi tam tikri 

įsitikinimai, elgsena.  

Tai gi socialinėje kultūrinėje aplinkoje dalyvauja pats individas, turintis tik jam būdingų savybių, jo artima 

(asmeninė aplinka) bei tolimesnė aplinka – visuomenė (2 pav.). Kaip matyti 1 pav. visuomenė pradedama nagrinėti 

nuo individo. Individai vienijami tam tikrų interesų ir vertybių sudaro grupes, bendruomenes, o pastarosios 

visuomenę, kuri veikia individą, kaip ir individas veikia visuomenę (1 pav.).  

 

 

1 pav. Vartojimo kultūros subjektai (sudaryta autorės, 2014). 

Nors pagrindinės vertybės pasižymi pastovumu, tačiau tam tikri kultūros tarpsniai vienas nuo kito skiriasi, 

todėl marketingo specialistams ypatingai svarbu laiku pastebėti kultūros raidos tendencijas, pokyčius ir teisingai 

sugeneruoti bei atlikti veiksmus, siekiant abipusės naudos, atsižvelgiant į verslo subjekto galimybes ir grėsmes.  
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2 pav. Socialinės - kultūrinės aplinkos struktūra (sudaryta autorės, remiantis Patel, Scottish Government,  

2014). 

Kultūrą galima sieti su daugeliu dalyku – ideologija, religija, epocha, visuomene, šalimi, individu ir kt. 

Kiekvienas mokslas kultūrą analizuoją skirtingais aspektais, skirdamas kitokias formas ir ypatybes. Remiantis 

Macioniu (1998), Schneider, Barsoux (1997) galima teigti, kad ekonominės raidos požiūriu, kultūra apima vertybes, 

normas ir materialius produktus, įtakoja gyvenimo būdą bei vartotojo elgesį. Thrill ir Bovee (1991) teigia, kad 

kultūra – bendrų simbolių, tikėjimo, pažiūrų, vertybių, lūkesčių ir elgesio normų sistema. Todėl visi visuomenės 

nariai turi ar linkę turėti vienodą mąstyseną, bendravimą ir elgesį.  

Nelson (1990) aiškina, jog kultūra – elgesio modelis, kuriame integruotos žinios ir lūkesčiai. Toks modelis 

priklauso nuo žmogaus pasiruošimo ir sugebėjimo perduoti patyrimus kitoms kartoms. Hofstede (1991; 1994) 

manymu, kultūra - kolektyvinis proto programavimas, prasidedantis nuo šeimos, jos nuostatų, išsilavinimo, tęstinio 

mokymosi, vartojimo, atskiriantis vienos grupės narius nuo kitos. Hofstedo vertinimu, nacionalinė kultūra 

skirtingumo pagrindinė priežastis – žmonių vertybės, kurios susiformuoja ankstyvaisiais gyvenimo etapais. 

Apibendrinant mokslininkų sampratas, galima sakyti, jog kultūra – sistemą, kuria sudaro individai ir jų 

grupės, turinčios panašias ar vienodas pažiūras, papročius, vertybes, kurios skiria socialines grupes. Plačiąja prasme 

kultūra suprantama kaip individų, visuomenės elgesys arba elgesio patirtis (Stimson, 1988; Schein 1985), 

besireiškianti įvairiuose lygiuose (Schneider, Barsoux, 1997): nacionaliniame/regioniniame (ekonominiai ir politiniai 

veiksniai, normos ir vertybės, kalba ir simboliai, religija), funkciniame (išorinė aplinka, laiko veiksnys), 

profesiniame (išsilavinimas, ūkinė veikla, tęstinis, mokymasis, socializacija).  

Kultūra skiriasi daugeliu aspektu skirtingose visuomenėse. Taip pat jie skirtingai atsiskleidžia tarp įvairių 

subkultūrų (žmonių grupių pripažįstančių tas pačias vertybes). Subkultūrų kategorijas, remiantis Vosyliūte ir kt. 

autoriais, galima skirti pagal tautybę, religiją, geografinį regioną, rasę, amžių, lytį, socialinę klasę, veiklą ir kt. 

Nagrinėti vartojimo kultūros elementus galima remiantis kultūrų skirtumų grupavimu į tris kategorijas: 

individualizmas – kolektyvizmas, holistinis ir analitinis mąstymas, dėmesio sutelkimas į prevenciją.  

Individualizmas – kolektyvizmas plačiau nagrinėtas Markus, Kitayama (1991); Triandis (1989), Osyerman, 

Sorensen, Reber, Chan (2009). Principas grindžiamas individo įsitikinimu esant savarankišku, nepriklausomu 

subjektu, turinčiu stabilius ir skiriamuosius asmeninius įsitikinimus, požiūrius, prioritetus ir vertybes. 

Individualizmui prieštarauja kolektyvizmas. Pastarasis grindžia tikėjimą, jog kiekvienas individas yra veikiamas jam 

artimos aplinkos (šeimos, grupės, genties irk t.) tarpusavio santykių. Kolektyvinėje kultūroje asmenys pasiskirsto 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001/oxfordhb-9780199730018-e-037?rskey=zreEEa&result=3#oxfordhb-9780199730018-bibItem-5611
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001/oxfordhb-9780199730018-e-037?rskey=zreEEa&result=3#oxfordhb-9780199730018-bibItem-5648
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001/oxfordhb-9780199730018-e-037?rskey=zreEEa&result=3#oxfordhb-9780199730018-bibItem-5631
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001/oxfordhb-9780199730018-e-037?rskey=zreEEa&result=3#oxfordhb-9780199730018-bibItem-5631
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pagal socialinius vaidmenis ir pareigas reliaciniame tinkle, atskleidžiant savąjį identitetą. Tai gi, šioje plotmėje 

nagrinėjami socialiniai pažintiniai padariniai tarp individualizmo ir kolektyvizmo, šių veiksnių tarpusavio sąsajos. 

Holistinio ir analitinio požiūrio subtilybes nagrinėjo Nisbett, Peng, Choi, Norenzayan, (2001) ir k t. autoriai. 

Holistinis mąstymas remiasi pažintinėmis procedūromis, veiksmais, remiantis visumos vaizdu, nagrinėjant 

priežastinius ryšius, pasitelkiant samprotavimus ir logiką. Analitinis požiūris telkiasi į objektą ir jo priklausymą tam 

tikroms kategorijoms, pasitelkiamos taisyklės ir formali logika, analizuojant subjekto poelgius. Požiūrio 

išskirtinumas – kiekvieno veiksnio įtakos svarbos nustatymas bei veiksnių visumos (veikiančių kartu) padarinių 

identifikavimas. 

Prevencijos svarbą nagrinėjo tokie mokslininkai kaip Higgins (2008); Lockwood, Marshall, Sadler (2005)  ir kt. 

Skatinimas telktis į viltis, norus ir pasiekimus, saugumą ir atsakomybę. Šio požiūrio šalininkai teigia, jog tai 

pagrindiniai veiksniai įtakojantys vartojimą. Visi visuomenės elementai turi būti atsakingi savo pasirinkime, 

dalinimasis gerąja patirtimi, informacijos sklaidos užtikrinimas apsprendžia ryšių užtikrinimą ir palaikymą tarp 

individų.  

Apibendrinant kas buvo pasakyta, šie požiūriai kardinaliai skiriasi vienas nuo kito, tačiau teoriškai visi 

siejasi tarpusavyje. Individualizmas - kolektyvizmas skatina pažintines procedūras – nagrinėti individus pagal jų 

asmenines ir jungtines (būdingas visuomenei) savybes ir tai atlikti logiškai, remiantis taisyklėmis. Individualizmui ir 

kolektyvizmui taip pat būdingas asmeninių ir bendruomenės ar grupės siekių įgyvendinimas, priemonių ir veiksmų 

parinkimas tikslui pasiekti. Tai atlikti galima pasitelkus holistinį ar analitinį požiūrį.  

 

3 pav. Vartojimo kultūros elementai ir jų įtaka produkto vartojimui (sudaryta autorės, 2014). 

 

Susisteminus mokslinėje literatūroje (Vosyliūtė, 2003, Baudrillard, 2010, Jackson, 2005, Mont, Plepys, 

2008, Meng, 2011, Thevenet, 1987 ir kt. ) įvardijamus vartojimo kultūros elementus, jie suskirstyti į dvi grupes (3 

pav.) – vidinius ir išorinius. Vidiniams elementams priskiriamos asmeninės savybės, nulemtos pačio individo arba 

jam artimos aplinkos, išoriniams – tolimesnioji aplinka, kuri įvardyta socialinės – kultūros plotmėje (2 pav.). 

Vidiniams ir išoriniams elementams veikiant kartu ir suformuojama visuomenės vartojimo kultūra, nukreipta į 

paslaugų, prekių ar produktų vartojimą (3 pav.).  

Vidiniams priskiriama vertybės, elgsena, manieros, požiūris, mąstymas, nuostatos, šeimos struktūra, darbinė 

karjera, materialinis apsirūpinimas, saviraiška, socialinis statusas, rūpinimasis sveikata ir gyvenimo būdas. Šie 

Produkto 

vartojimas  

Vartojimo kultūros elementai 

Vidiniai: 

Vertybės, elgsena ir manieros, 

Požiūris, mąstymas, nuostatos, 

Pokyčiai šeimos struktūroje, 

darbinė karjera,  

Materialinis apsirūpinimas, 

Socialinis statusas, 

Rūpinimasis sveikata, 

Gyvenimo būdas. 

Išoriniai: 

Globalizacijos proceso lygis,  

Nacionalinė kultūra,  

Socialinė kultūrinė aplinka,  

Demografiniai rodikliai, 

Migracijos lygis, 

Iišsilavinimo lygis, 

Etninė gyventojų struktūra. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001/oxfordhb-9780199730018-e-037?rskey=zreEEa&result=3#oxfordhb-9780199730018-bibItem-5625
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001/oxfordhb-9780199730018-e-037?rskey=zreEEa&result=3#oxfordhb-9780199730018-bibItem-5575
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001/oxfordhb-9780199730018-e-037?rskey=zreEEa&result=3#oxfordhb-9780199730018-bibItem-5609
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elementai subkultūras atskiria ir parodo kiekvienos išskirtinumą. Vertybės, elgsena ir manieros apima idėjas, 

įsitikinimus, prigimtines charakterio savybes, nuostatas, formuojančias individo būvį ar elgseną, šiuo atveju 

vartojimą. Pruskus (2003) įvardija, jog asmeninės charakterio savybės kaip atsparumas neigiamam aplinkos 

poveikiui ir savarankiškumas yra svarbiausios, nes tai parodo gebėjimą suvokus siūlomų dalykų visumą išskirti 

svarbias individui. Požiūris (konkreti pažiūra (Lietuvių kalbos žodynas)), mąstymas (mentalinis procesas, 

formuojantis suvokimą), nuostatos (susidaręs nusistatymas vienodomis aplinkybėmis elgtis vienodai ar panašiai 

(Lietuvių kalbos žodynas); tai pasitikėjimas, socialinė nauda, atsidavimas, pasitenkinimas ir kt.) taip pat apsprendžia 

individų elgseną, ką jie linkę vartoti, ką ne. Anot Kotler (1991), požiūris apibūdina asmens susiformavusius 

palankius ar nepalankius kognityvinius vertinimus, jausmus ir nuostatas, kylančias konkrečiam objektui ar idėjai. 

Urbanskienė, Clottey ir Jakštys (2000) teigia, kad vartotojų elgsenos kontekste (tam priklauso ir vartojimas), požiūris 

yra išmokstamas polinkis elgtis palankiai ar nepalankiai tam tikro objekto požiūriu. Tai gi, kiekvieno individo 

požiūris, mąstymas ir nuostatos skirtingi  ir sunkiai pakeičiami, tačiau vienas kitą įtakojantys toje pačioje socialinėje 

– kultūrinėje aplinkoje. Clottey, Jakštys ir Urbanskienė (2000) teigia, kad mažiausia referentinė grupė yra šeima, 

kurios įtaka palyginus su kitomis referentinėmis grupėmis yra didžiausia, todėl šis elementas priskirtas vidiniams. 

Grupės nariai supažindina ir paveikia nauju elgesiu ir gyvenimo būdu, daro įtaką vertybių sistemai ir elgesiui.  

Darbinė karjera apsprendžia meterialinį apsirūpinimą ir socialinį statusą. Skirtingumas ekonominėje 

struktūroje paaiškina daugeli gyvenimo stiliaus skirtumų tarp socialinių klasių. JAV sociologai  Zablockis ir  Kanter, 

apibendrindami etnografinio statuso grupių gyvensenos tyrimus (Berger 1960; Gans 1962), išskiria tris pagrindinius 

ekonomiškai determinuotus gyvenimo stiliaus tipus: 1) veikiamas nuosavybes; 2) veikiamas profesijos; 3) veikiamas 

pajamu arba jų stokos. Kaip galima pastebėti, šie elementai ypač veikiami ekonominių veiksnių.  

Berkowitz , Kerin, Rudelius (1992) gyvenimo stiliumi (būdu) apibūdina žmonių elgesio būdą, leidžiant 

laiką ir turimus išteklius, ką jie galvoja apie supančią aplinką, save ir juos supantį pasaulį. Ši sąvoka apjungia veiklą, 

pomėgius bei pažiūras. Randama ir kitokių nuomonių, jog gyvenimo būdas apibūdina bendras asmens vertybes ir 

skonius, ypač tuos, kurie atsispindi vartojimo modeliuose. Tačiau vieninga mokslininkų nuomonė išlieka kalbant 

apie gyvenimo būdo susietumo su interesais, nesvarbu tai religijos, šeimos, laisvalaikio ar kitų priežasčių įtaka. 

Gyvenimo stilius kinta, dažniausiai veikiamas demografinių veiksnių – amžiaus, išsilavinimo, pajamų, gyvenamosios 

vietos ir kt.  

Schoell, Guiltan (1991), Schiffman, Kanuk (1997), Solomon (1998), Kotler (2000), aiškinimu, socialinė 

klasė (statusas) atitinkamai nekintančios, vienarūšės visuomenės grupės, kuriose žmonės turi vienodus interesus, 

vertybes ir vienodai elgiasi. Klasę (statusą) lemia asmens užsiėmimas, pajamų šaltinis bei išsilavinimas. 

Atsižvelgiant į šiuos elementus pastebima, jog įvairių socialinių klasių vartojimas labai skiriasi.  

Sparčiai didėjanti maisto saugumo problema taip pat keičia vartojimą. Visame pasaulyje nerimaujama dėl 

genetiškai modifikuotų ar apdorotų produktų, maisto priedų, todėl pastebima, jog sveikos mitybos būdas tampa vis 

populiaresnis.  

Išoriniai elementams priskiriama globalizacijos proceso lygis, nacionalinė kultūra, socialinė - kultūrinė 

aplinka, demografiniai rodikliai, migracijos lygis, išsilavinimo lygis, etninė struktūra.  

Tomlison (2002) šiandieninės kultūros esme įvardija – globalizaciją. Jo nuomone, globalizacija – greitai 

besivystantis tarpasmeninių ir tarpusavio santykių tinklas, būtinas šiuolaikinės visuomenės gyvenime. Globalizacijos 

procesas leidžia visuomenėms bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti tarptautiniu mastu, todėl kultūriniai skirtumai tarp 

subkultūrų mažėja.  

Remiantis Čiburiene ir Guščinskiene (2007), nacionalinė kultūra - visuma gyvenimo būdų, kuriais 

bendruomenės prisitaiko savo ekologinėse aplinkose. Hofstedo (1997) vertinimu, nacionalinių kultūrų skirtingumo 

pagrindinė priežastis – žmonių vertybės, kurios susiformuoja ankstyvaisiais gyvenimo etapais. Jis taip pat pabrėžia, 

jog nacionalinės kultūros gali kisti priklausomai nuo praktikos.  

Solomon (2006), Kotler (2000) teigia, jog vartojimas stipriai įtakojamas demografinių elementų, amžius ir 

pajamos vieni pagrindinių. Tyagi (2010) atliktas demografinis vartotojo elgsenos tyrimas atskleidė, kad svarbiausi 

demografiniai kriterijai yra išsilavinimas bei amžius.  Vidinis elementas socialinis statusas tiesiogiai veikiamas 

išorinio – išsilavinimo. Pruskaus (2004) teigimu, socialinis statusas nustatomas pagal išsilavinimo lygi, veiklos turinį 
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ir pobūdį, pajamas ir turtą. Visuomenėje išsilavinę žmonės paprastai uždirba daugiau, todėl tai plečia vartojimo 

kriterijų spektrą. Prie demografinių elementų įtakojančių vartojimą, Albrovienė (2002) priskiria ir etninius gyventojų  

struktūros pokyčius (vienos tautybės gyventojų persikėlimas nuolat ar laikinai gyventi į kitas šalis). Su šiuo elementu 

susijusi ir migracija (pastovi ir švytuoklinė). Dėl vykstančio globalizacijos proceso visuomenėje susiduriama tiek su 

darbuotojais emigrantais tiek su nepriklausomais ir dažnai mažai pinigų turinčiais turistais (Skrudupaitė, Virvilaitė, 

Kuvykaitė, 2006). Vartojimo įpročiai tarp skirtingų visuomenės grupių tikrai skiriasi.  

Išoriniams elementams taip pat priskirta socialinė – kultūrinė aplinka, kur atskleidžiamas visuomenės 

poveikis individui, jo vartojimui. Tai gi,  ši aplinka pirmiausiai apibūdinama remiantis demografiniais rodikliais (tarp 

kurių minima migracija, etninės grupės, išsilavinimo lygis, pokyčiai šeimos struktūroje) bei socialiniais faktoriais 

(asmens vertybės, požiūris, nuostatos, gyvenimo būdas ir kt.). 

Remiantis veiksnių analize, vienu svarbiausiu elementu galima įvardyti socialinį statusą (priklausymą 

klasei), nes tai dažniausiai ir formuoja vartotojo įsitikinimus, vertybes. Pajamos apsprendžia galėjimą įsigyti 

konkretų produktą, o tai apibūdina prekės tipą, kokybę ir kiekį. Išsilavinimas ar profesija daugiau lemia vertinimo 

kriterijus renkantis produktą ar paslaugą bei socialinį priimtinumą. Kitas – išorinės aplinkos elementas – 

globalizacijos procesas, nulėmęs vartotojiškos kultūros formąvimąsi, kuomet orientuojamasi ne į išskirtinius 

elementus, o masinę gamybą ir masinį vartojimą. Prioritetu tampa bendrų socialinių – kultūrinių vertybių sklaida, 

orientuota į vartojimą.  

 

Išvados 

 

1. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad vartojimo kultūra nėra pastovi, ji nuolatos kinta dėl įvairių priežasčių. 

Kultūra reiškiasi tokiuose lygmenyse kaip nacionalinis, regioninis ir profesinis. Vartojimo kultūros pokyčių 

pagrindas – globalizacijos procesas, vykstantis tarptautiniu mastu. Kultūrinė – socialinė aplinka tiek tiesiogiai, tiek 

netiesiogiai veikia vartojimą; 

2. Išskirtos dvi grupės kultūros elementų socialinėje – kultūrinėje aplinkoje – vidiniai ir išoriniai. Vidiniams 

priskirta vertybės, elgsena, manieros, požiūris, mąstymas, nuostatos, šeimos struktūra, darbinė karjera, materialinis 

apsirūpinimas, saviraiška, socialinis statusas, rūpinimasis sveikata ir gyvenimo būdas, išoriniams - globalizacijos 

proceso lygis, nacionalinė kultūra, demografiniai rodikliai, migracijos lygis, išsilavinimo lygis, etninė struktūra. 

Vadovaujantis mokslininkų atliktais tyrimais nustatyta, jog kultūros elementų socialinėje – kultūrinėje aplinkoje 

įtaka vartojimui labai didelė.  Atlikta šių elementų analizė parodė, kad pagrindiniais ir didžiausią įtaką darančtys 

elementai yra du:  socialinė klasė (vidinis) ir globalizacijos proceso lygis (išorinis). 
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Summary 

 

THE CONSUMPTION CULTURE ELEMENTS OF MARKETING SOCIAL-CULTURAL ENVIRONMENT: A 

THEORETICAL APPROACH 

 

Globalization of the world, going beyond the limits of national characteristic not only for business. Many systems are 

becoming open to the internationalization process. Ongoing cultural meetings internationally also affect every culture individual. 

These changes are not happening quickly, but is distinctly visible. 

The article analyzes and assessment of social - cultural environment and its impact on consumer culture. Research problem - 

the importance and extent of social - cultural factors for consumption. The objective of research is to identify the determinants of 

consumption in socio-cultural environment. Research methods applied is the literary analysis and synthesis, induction, deduction, 

comparative methods, clustering, comparison and visualization techniques. 

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Vilma Tamulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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„LŽŪKT“ KONSULTANTŲ KVALIFIKACIJOS IR KONSULTAVIMO 

PASLAUGŲ KOKYBĖS SĄSAJOS 

 

Andrius Severinas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Žemės ūkis nuolatos kintanti ūkio šaka, kurioje persipina gamybiniai, technologiniai ir vadybiniai procesai. 

Žemdirbių sprendimams įtaką daro besikeičianti šalies žemės ūkio politika, kaimo plėtros tikslai, ekonominė 

situacija, todėl be specialių žinių apie šiuolaikinius technikos ir technologijų laimėjimus, žemės ūkio gamybos ir ūkio 

valdymo sprendimus, negali apseiti nei vienas žemės ūkio subjektas. 

dabartiniu metu tampa aktuali žemės ūkio politikos nuostata – ūkininkų konsultavimas. Numatoma stiprinti 

konsultavimo paslaugų sektorių, kelti paslaugų kokybę. Konsultavimo paslaugų žemės ūkio subjektams tikslas – 

didinti ūkių konkurencingumą, skatinti kuo aukštesnės kokybės žemės ūkio produktų tiekimą į rinką, gerinti aplinkos 

sąlygas, kelti ūkininkų ir kitų žemės ūkio subjektų gebėjimus naudotis ES struktūrinių fondų teikiamomis 

subsidijomis. Norint sėkmingai vystyti žemės ūkio verslą, reikia nuolat atnaujinti žinias nauja, kartais labai specifine 

ir ne visiems suprantama informacija, kurios kiekiai didėja dideliais tempais ir tampa pernelyg sudėtinga vienam 

ūkininkui aprėpti visą tai. Tai didina konsultacijų, o kartu ir gerai išmanančių žemės ūkio specifiką konsultantų 

paklausą. Tačiau šioje vietoje svarbu išskirti du esminius kriterijus, tai informaciją, kurią nori perteikti konsultantas 

ir asmeninės konsultanto savybės, kurios leistų iškomunikuoti informaciją kokybiškai. 

Tyrimo tikslas – Atskleisti konsultantų kvalifikacijos ir konsultavimo paslaugų kokybės sąsajas. 

Tyrimo objektas – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) konsultacinė veikla. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Atskleisti kompetencijų ir vykdomos veiklos sąsajų teorinius aspektus; 

2. Išanalizuoti LŽŪKT konsultavimo paslaugų kokybę įtakojančius veiksnius; 

 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, 

lyginamoji analizė, loginė analizė ir sintezė. 

Rezultatai 

 

Atlikta literatūros šaltinių analizė veda prie išvados, kad konsultantų kvalifikacija stipriai įtakoja teikiamų 

konsultavimo paslaugų kokybę. Tačiau šioje vietoje žodį kvalifikacija reiktų suprati plačiąja prasme, kuri siejasi ne 

tik su technologinėmis žiniomis konkrečios srities, bet apima ir daugybę kitų socialinių aspektų ( bendravimo 

įgūdžiai, emocijų, pokalbio turinio valdymas). 

Vienas iš pagrindinių ekologinės sisteminės teorijos autorių Bronfenbrenner (1986) žmogų vertina kaip 

ypatingai sudėtingą sistemą, kurioje itin glaudžiai susipynę biologiniai, pažintiniai, emociniai ir socialiniai elementai. 

Jo nuomone, raidos teorija turi būti skirta ne atskiriems kintamiesiems nagrinėti, o taikoma tiriant žmogų kaip 

sistemą. Ekologijos mokslas (Butkevičienė, 2000) analizuoja organizmo bei aplinkos adaptacijos lygį, sąveiką bei 

ryšius tarp pačių organizmų, kultūrinio ir istorinio konteksto svarbą. Autorė teigia, kad žmonės ir juos supanti 

aplinka sudaro vieningą sistemą, kuri funkcionuoja tam tikrame kultūriniame ir istoriniame kontekste: individas ir 

aplinka gali būti suprantami tik jiems sąveikaujant tame kontekste. 

Ekologinė sistemų teorija akcentuoja, kad: 

 individo elgesys geriausiai paaiškinamas jo aplinkos kontekste; 

 žmogaus aplinka yra sudėtingas reiškinys, apimantis fizines, socialines, ekonomines ir politines 

struktūras; 
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 individai ir grupės turi palaikyti abipusiškus santykius su juos supančia aplinka (Butkevičienė, 

1997).  

Bronfenbrenneris kelia hipotezę, kad aplinką sudaro kelios koncentriškos struktūros, išsidėsčiusios viena 

kitoje ir sudarančios bendrą visumą, kurios centras – žmogus/ konsultantas   (Lemme, 2003, cit. Bronfenbrenneris, 

1979). Jo teigimu, individo aplinką galima palyginti su vienas kitame glūdinčių lizdų tinklu, kurio viduryje yra pats 

individas(1 pav). 

 

 

1  pav. Topologinis aplinkos modelis (ekologinė teorija) 

 

Analizuojant konsultantų ir klientų santykių ypatumus  pirmiausia susiduriame su konsultavimo kaip proceso 

specifiškumu. Konsultavimo proceso metu yra nuolat keičiamasi informacija, darant tam tikrą įtaką kliento 

sprendimams. Konsultavimas yra tiesiogiai susijęs su bendravimu, nes ne tik perduodama informacija, bet ir 

keičiamasi jausmais bei emocijomis. Dinamiška ir nuolatos kintanti aplinka, verčia konsultantą lanksčiai raguoti į 

situaciją ir prisitaikyti.   

A.W. Van Den Banas, H.S. Hawkinsas ūkininkų konsultavimą apibrėžia kaip profesionalią paslaugą, teikiama 

kvalifikuoto asmens ar asmenų grupės ūkininkui ar jų grupei, padedant nustatyti problemą, priimti tinkamiausią 

sprendimo variantą ir įsisavinti reikiamą informaciją. (A.W. Van Den Banas, H.S. Hawkinsas,1999). 

Konsultavimas tai, pirmiausia, darbo su žmonėmis menas, teisingai interpretuoti analizės rezultatus, menas 

likti nepriklausomu ekspertu ir t.t. Iš kitos pusės tai - mokslas, nes: 

 darbas su žmonėmis remiasi sociologija, psichologija transformuota per konsultanto patirtį; 

 konsultanto sugebėjimai nustatyti problemą remiasi giliomis profesinėmis žiniomis ir loginio mąstymo 

sugebėjimais; reikalingos informacijos surinkimas remiasi konsultanto profesionalių žinių valdymu, toje srityje, 

kurioje specializuojasi; 

 sugebėjimais teisingai interpretuoti analizės rezultatus remiasi analitinių metodų ir technikų, kurias valdo 

konsultantas, panaudojimu. 

Viena konsultacinio verslo ypatybių yra ta, kad priklausomai nuo situacijos, konsultantui tenka „vaidinti“ 

įvairius vaidmenis. Kiekvienas vaidmuo yra apibrėžiamas kliento poreikiais, situacija bei konsultanto meistriškumu, 

profesionalumu ir patirtimi. Išskirtinis sėkmingai dirbančių konsultantų bruožas pasireiškia efektyviu lankstumu, 

sugebėjimu savalaikiai nustatyti tą momentą, kuomet būtina pakeisti savo vaidmenį. 
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Šiandien manoma, kad vienas svarbiausiu momentu, skatinančiu įmones bei organizacijas konkuruoti, taip pat 

padedančiu išsilaikyti arba užkariauti rinka, yra parduodamu paslaugu kokybė. Vadinasi, į paslaugų kokybę visose 

įmonėse bei organizacijose turi būti kreipiamas didžiulis dėmesys. Be to, kokybė formuoja įmonės įvaizdį, daro 

tiesioginę įtaką veiklos produktyvumui, pelno augimui, vartotojo pasitenkinimui. 

Apie konsultavimo paslaugos kokybe kalbėti sunku, vien dėl pagrindiniu trijų paslaugos ypatybių: 

neapčiuopiamumo, heterogetiškumo, gamybos bei vartojimo neatskiriamumo. Bet viena yra tikrai aišku, paslaugos 

kokybė negali buti atskiriama nuo vartotojo suvokimo. Vartotojo suvokta kokybė- tai objektyvių faktų ir subjektyvių 

įspūdžių bei sprendimų sintezė. Objektyvūs faktai yra apskaičiavimai, duomenys, klaidos, trūkumai, sugaištas laikas, 

sąnaudos, t.y. apskaičiuojami dalykai, faktai, kuriuos galima išmatuoti. Subjektyvumą lemia vartotojo vaizduotė, 

asmeniniai išgyvenimai, emocijos, lūkesčiai, požiūris. Šie du galimi vertinimo aspektai komplikuoja paslaugos 

kokybės apibūdinimą. Tai dar kartą akcentuoja JAV kokybės kontrolės asociacijos pateikta kokybės samprata, kur 

akcentuoja, kad kokybė yra subjektyvi, nes kiekvienas individas turi savą kokybės supratimą. Objektyviojo kokybės 

vertinimo kriterijus nustatyti nelengviau, nes juos nustatant remtis patyrusių ekspertų nuomone taip pat nėra pagrįsta. 

Tai gali nukreipti visą dėmesį vien į normatyvus, klientų aptarnavimas gali tapti biurokratišku ir nelanksčiu. 

Aukštas vartotoju poreikiu ir lūkesčių patenkinimo lygis pasireiškia gerėjančia vidine atmosfera, gerėjančiu 

organizacijos įvaizdžiu, naujų klientu pritraukimu. Gerėjanti paslaugų kokybė sąlygoja ir didesnį besikreipiančiųjų 

skaičių. Gerų verslo rezultatų siekiančiai organizacijai labai svarbus pelno augimas, kuris galimas suteikus daugiau 

paslaugų. Teikiamų paslaugų kokybė labai tampriai susieta su bendru efektyviu organizacijos egzistavimu. Kokybė 

tampa sėkmės garantu, todėl itin svarbus paslaugų kokybės kontroliavimas, nuolatinis siekimas kokybiškesnės 

veiklos. Kitas aspektas, kuris svarbus ypatingai žemės ūkio konsultavimo paslaugoms yra šių paslaugų švietėjiškas 

aspektas. Kokybiškai suteikta konsultavimo paslauga įtakoja kiekvieno ūkininko veiklos rezultatus. Vienas 

ūkininkas, gavęs kokybišką konsultavimo paslaugą, sėkmingai pasinaudojęs gautu patarimu, galbūt pagerinęs 

produkcijos kokybę, ar pritaikęs pažangias ūkininkavimo technologijas, išsako savo teigiama požiūri kitiems žemės 

ūkiu užsiimantiems asmenims. Taip platėja arba siaurėja paslaugų vartotojų skaičius. Taip pasireiškia tiek 

švietėjiškas, tiek ekonominis konsultavimo paslaugos aspektai. Lietuvos žemės ūkis reikalauja ypatingo dėmesio, nes 

sunkiai besiverčiantiems ūkininkams turi buti suteikta galimybė gauti kokybišką tikslią informaciją reikiamu 

momentu. Kokybiškai suteikta konsultavimo paslauga ne tik atneša pelną ir garantuoja kliento lojalumą, bet ir gerina 

Lietuvos žemės ūkio padėtį 

Kalbant apie konsultantų ir klientų santykius, galima išskirti pagrindines jų kategorijas:  

Dalykiniai – asmeniniai santykiai. Norint apibrėžti dalykinius ir asmeninius santykius, buvo  išnagrinėti 

bendravimo lygmenys tarp konsultantų ir konultuojamųjų. Tiek konsultantų, tiek jų konsultuojamų klientų 

pasiskirstymas vaidmenimis, užimant tam tikras pozicijas yra sąlygojamas tam tikrų jų tarpusavio santykių 

susiformavimo. P. Watzlawick konstatuoja, kad bendravimas vyksta turinio ir santykių lygmenyje. V.Misevičius 

taipogi išskiria dalykinio (konsultavimo) ir neformalaus (santykių – asmeninio ir kitokio) bendravimo lygmenis. 

(V.Misevičius, 2004) Kitaip tariant santykiai tarp grupėje sąveikaujančių narių ar konsultantų ir klientų vienu metu 

vyksta dviejuose lygmenyse: 

 turinio / supratimo lygmenyje – čia kalba eina apie dalykinę argumentaciją; 

 santykio / jausmų lygmenyje – kalba eina apie jausmus ir jų sąlygojamus žmogiškuosius santykius.  

V.Baršauskienė taipogi akcentuoja turinio lygį, kuomet išskiriama tema pokalbio ar konsultavimo metu, o 

informacija perduodama verbališkai (žodžiai, tonas, stiprumas ir kt). 

Santykių lygmuo daugiausiai susijęs su neverbaliniu bendravimu (gestai, mimika, judesiai), kuris padeda 

suprasti, kaip pašnekovai vertina vienas kitą. Viso to pagrindas yra jausmai bei emocijos. Pavyzdžiui, ar klientas 

jaučiasi laisvai, patogiai, ar yra susirūpinę, bendraudami su konsultantais. Šie jausmai gali keistis priklausomai nuo 

to, kaip konsultantas klientą priima (noriai ar nenoriai). Tačiau daugelio autorių nuomone santykio / jausmų lygmuo 

yra dažnai svarbesnis, nes jis nulemia kaip sėkmingai bus bendraujama turinio lygmenyje. Jei tarp konsultantų ir jų 

klientų neįsivyraus geranoriška atmosfera, tuomet dalykine prasme bendravimas gali tapti beverčiu.  
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Išvados 

 

1. Žemės ūkis nuolatos kintanti verslo šaka, todėl svarbu lanksčiai reaguoti į kintančią situaciją ir gebėti 

prisitaikyti prie naujų sąlygų. 

2. Mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad ekologinė sisteminė individo pažinimo bei vertinimo teorija 

atskleidžia ryšių tarp individo, šeimos bei visuomenės svarbą, jų dinamiką ir akcentuoja individo kaip neatskiriamo 

socialinės organizacijos elemento, priklausomybę nuo kitų socialinės organizacijos struktūrų. 

3. Bendradarbiavimas žemės ūkio srityje tarp konsultanto ir ūkininko yra pagrįstas konsultacinėmis paslaugomis. 

Vertinant konsultantų ir ūkininkų bendradarbiavimo ypatumus, nustatyta, kad konsultavimas perteikiamas per 

bendradarbiavimo prizmę, kuomet ūkio subjektų sąveika sukuria bendradarbiavimo ryšius, siekiant abiejų pusių 

naudos, t.y. padėti ūkininkams susidaryti tvirtą nuomonę, priimti gerus bei teisingus sprendimus, aprūpinti juos 

reikiama informacija, padėti kvalifikuotai ir profesionaliai išspręsti susidariusią problemą, o konsultantams – įgyti 

praktinio ūkininkavimo patirties, didinti profesinę kompetenciją, kelti konsultavimo kokybę. 

4. Žemės ūkio subjektų konsultavimas yra būtinas dėl atsiradusių naujų ūkininkavimo formų, poreikio tobulėti ir 

plėtoti autentiškas nacionalines vertybes, skatinant gyventojus užsiimti alternatyvia žemės ūkiui veikla. Siekiant 

tolygios kaimo ekonomikos ir socialinės plėtros, būtina didinti kaimo žmonių, gebėjimus dirbti rinkos ekonomikos 

sąlygomis, gerinti šviečiamąją veiklą, daugiau dėmesio skirti mokymui ir konsultavimui. 

5. Išanalizavus santykių lygmenis tarp konsultanto ir konsultuojamojo nustatyta, jog santykio / jausmų lygmuo yra 

dažnai svarbesnis už kitus, nes jis nulemia kaip sėkmingai bus bendraujama turinio lygmenyje. Jei tarp konsultantų ir 

jų klientų neįsivyraus geranoriška atmosfera, dalykine prasme bendravimas gali tapti beverčiu. 
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Summary 

Evaluation of consulting quality is complicated process because of main features of service: impalpability, heterogenation, 

concurrence of production and consumption. Quality of service could be understood objectively and subjectively. Objectivity is 

conditioned by calculation, data, lacks, expenditure- objects which are possible to count. Meanwhile subjectivity is conditioned by 

customer visions, emotions and particularly expatiations. Expectations are fateful criterion in consulting quality evaluation. If 

customer receives benefit, which exceeds expectation, the quality will be evaluated high. If benefit is less than expectations 

quality will be low. 

The relations between consultants and their clients are miscellaneous and very complex during the consultation process. 

Factors that make an influence on business relationships can be evaluated by looking at the objectives of business communication. 

The main aspect of such relationship is transfer of information and its assimilation. Peculiarities of interpersonal communication 

show the intellectual or emotional distance. The feeling of comfort during the communication process and efficiency of 

consultation depends on them. 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Adelė Astromskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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E-AGROVERSLAS LIETUVOJE 

 

Mindaugas Tamulevičius 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiuolaikinėje visuomenėje didėjantis agroverslo įmonių skaičius, vis dažniau naudoja internetą kaip 

rinkodaros, vadybos, paslaugų tiekimo ir kontrolės įrankį. Internetas kaip verslo įrankis sužavėjo netik daugybę 

įmonių arba korporacijų, tačiau ir individualų verslą vykdančius ūkininkus. Šiais laikais siekiant verslo egzistavimo 

ir klestėjimo, viešinti savo produkciją internete yra būtinybė. 

Sparčiai plėtojantis internetinėms technologijoms atsirado sąlygos kurtis elektroniniam verslui. Naudodamasi 

internetu įmonė gali padidinti efektyvumą, rasti naujų klientų ar darbuotojų, įvesti į rinką naujus produktus, sudaryti 

ilgalaikius sandorius, kontroliuoti logistiką ir pan.Yra daug informacijos kaip internetas gali paveikti verslą, tačiau 

pakankamai sudėtinga tiksliai įvardinti e-agroverslo teikiamą potencialią naudą. Tiek tiekėjai, tiek vartotojai iki šiol 

susiduria su daugybe kliūčių siekiant įgyvendinti sėkmingą e-agroverslą Lietuvoje. 

Tyrimo tikslas:  atskleidus e-agroverslo koncepciją, aptarti e-agroverslo plėtojimą įtakojančius veiksnius.  

Tyrimo objektas: e-agroverslo reiškinys. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Atskleisti e-agroverslo koncepciją; 

2. Įvardyti  e-agroverslo ypatumus; 

3. Aptarti e-agroverslo plėtojimą įtakojančius veiksnius. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamos analizė, literatūros 

apvalga bei statistikos analizė. 

  

Rezultatai 

      

Žemės ūkio sektoriui yra būdingas lėtesnis prisitaikymas prie greit kintančios verslo praktikos, tradicijų 

laikymasis bei internetinių technologijų išmanymo stoka. Tai žemės ūkio sektoriuje veikiančioms e-agroverslo 

bendrovėms gali sukelti didesnių problemų nei kituose sektoriuose. Taip pat žemės ūkio įmonėms gali būti sunku 

prisitaikyti prie naujų nuolat kintančių vadybos tradicijų, tokių kaip naujų verslo modelių įgyvendinimas bei 

gamybos procesų tobulinimas. Klimatas bei sezoniškumas tiesiogiai įtakoja žemės ūkio produkcijos pardavimą ir šio 

veiksnio negalima tiesiogiai įtakoti ar pakeisti. Žemės ūkio pramonės struktūra bei agroverslo dalyvių demografinė 

padėtis skiriasi nuo kitų tradicinių verslo šakų ir  neigiamų padarinių. Todėl ne nuostabu, kad tiek tiekėjai, tiek 

vartotojai iki šiol susiduria su daugybe kliūčių siekiant įgyvendinti sėkmingą e-agroverslą Lietuvoje. 

2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė posėdyje patvirtino elektroninio verslo koncepciją. Koncepcijoje 

nurodoma, jog elektroninis verslas yra verslo operacijų atlikimas ir įmonės veiklos organizavimas naudojant 

informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje. Tai įvairi veikla siekiant pelno – prekyba, 

rinkodara, teleservisas, telemedicina, nuotolinis mokymas, teledarbas, bankininkystė ir kitokia, vykdoma interneto 

aplinkoje. E-verslas apima ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir naujus, galimus tik virtualioje aplinkoje verslo 

būdus. Apibrėžus e-verslo koncepciją ir struktūrą matyti, kad e-verslas yra kompleksinis reikškinys apimantis visas 

galimas verslo sritis, įskaitant žemės ūkį. Taigi e-agroverslas yra e-verslo šaka sukoncentruota į žemės ūkio 

produkcijos ir paslaugų tiekimą. 

E-agroverslas kaip ir e-verslas dažnai sutapatinamas su elektonine žemės ūkio produkcijos prekyba (Ehmke, 

2001; Dolushitz, 2005; Henederson, 2000; Karjalainen, 1999; Kirvaitis, 2001) . Autoriaus nuomone, tokį e-

agroverslo vertinimą galima būtų priskirti e-agroverslo siaurajai sampratai. Šiuo atveju e-agroverslas siaurąja prasme 

apima prekybą žemės ūkio produkcija naudojant internetines technologijas t.y. produktų ar paslaugų pardavimą, 
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mokėjimų atlikimą, sandorių sudarymą, keitimąsi informacija per skaitmeninius tinklus (t.y internetą, mobilųjį ryšį ir 

kitas naujas technologijas) taip pat su elektronine žemės ūkio produkcijos rinkodara susijusius klausimus.  

Aptarta e-agroverslo siauroji samprata, autoriaus nuomone, atskleidžia tik dalį galimybių pritaikyti 

internetines technologijas agroversle. Dauguma Lietuvos ir užsienio autorių pripažįsta, kad e-prekyba ir e -rinkodara 

žemės ūkyje yra labai reikšmingi komponentai, tačiau e-agroverslo samprata plačiąja prasme apima didesnį 

internetinių technologijų pritaikymą žemės ūkyje. Visuomenei yra sunku suvokti, kad besivystant technologijoms, 

naujas inovatyvias funkcijas galima labai plačiai pritaikyti ūkininkaujant. Šiandiena inovatyvios technologijos gali 

būti pritaikytos purškiant laukus, žemės ūkio technikoje įmontavus GPRS imtuvus, nustatinėjant žemėvaldų tikslias 

ribas, satelitu nustatant piktžolių paplitimą laukuose, vykdant buhalterinę apskaitą ūkininko ūkyje ir pan.  

Atlikus įvairių šalių literatūros analizę galima apibendrinti, jog e-agroverslas - tai agroverslas, kuriame 

informacinių technologijų infrastruktūra naudojama didinti verslo efektyvumui, sukurti pagrindą naujiems 

produktams ir skatinti žemės ūkio produkcijos gamybą, perdirbimą ir realizavimą. Kitaip tariant, e-agroverslas yra e-

verslo šaka, sukoncentruota į žemės ūkio produkcijos ir paslaugų tiekimą (Ekonomikos terminų žodynas, 2014). 

Aptarus e-agroverslo sampratas siaurąja ir plačiąja prasme matyti, kad elektroniam agroverslui taikomos e-verslo 

sąvokos bei sandara su tam tikromis išimtimis. Elektroninis agroverslas taip pat susiduria su tomis pačiomis 

grėsmėmis ir galimybėmis kaip ir kitų sektorių įmonės, tačiau būtų galima išskirti kelis skirtumus.  

Didėjant interneto prieigai ir informacijos sklaidai sudaromos palankesnės sąlygos prekybai žemės ūkio 

produkcija internetu. Ūkininkams suteikiama galimybė parduoti išskirtinę savo produkciją plačiam vartotojų ratui. E-

agroverslas neapsiriboja teritoriniu vartotojų principu. Šiuo atveju vartotojas yra kiekvienas asmuo turintis interneto 

prieigą ir siekiantis įsigyti produkcijos. Tai gali būti bet kokio regiono ar valstybės gyventojas. Žemės ūkio 

produkcijos pardavėjai įgalinami kurti naujas internetines potencialių klientų duombazes ir teikti jiems specialius 

pasiūlymus elektroninėmis priemonėmis pvz. elektroniniu paštu. Ūkininkui yra suteikiama galimybė gauti nuolatinį 

grįžtamąjį ryšį iš pirkėjų. Šiuo atveju ūkininkai gali pasinaudoti tiesioginės rinkodaros metodais pateikdami 

klientams tiesiogiai klausimus susijusius su produkcijos kokybės vertinimu, produkcijos paklausa. Tačiau didesnis 

vatotojų skaičius taip pat reiškia didesnius poreikius, didesnės apimties užsakymus ir gali sukelti logistikos 

problemas ūkininkams. Tai gali lemti didesnes išlaidas, ypač prekių pristatymui į tolimesnius regionus.  

E-rinkodara plėtojant e-agroverslą reikalauja ypatingo dėmesio, nes tradiciškai produkto kokybė yra 

pagrindinis rodiklis tiesiogiai parduodant žemės ūkio produktą. Gamintojas nuolat stengiasi pagerinti produkto 

kokybę įdiegiant daugiau naujų komponentų, tačiau vartotojas ne visada lengvai atskiria pagerintą produktą nuo 

nepagerinto, todėl neturi didelio noro pirkti produktą, kurio išskirtinių savybių negali pamatyti ar paragauti (Hooker, 

2001). Tai elektrininei rinkodarai ir prekybai žemės ūkio produkcija yra didelis iššūkis. Sudominti vartotoją išskiriant 

tam tikras produkto ypatybes internetinėje erdvėje yra sudėtinga. Žemės ūkio produkcijos gamintojas turi apsispręsti, 

kokias prekės teigiamas puses išskirti, kaip prekės unikalumą perteikti pirkėjui ir išsaugoti klientą, kad jis nuolat 

pirktų prekę. Lietuvos vartotojai pasižymi pastovumu bei konservatyviu požiūriu, ypač įsigydami žemės ūkio 

produkciją, todėl žemės ūkio produkto gamintojas turėtų suteikti galimybę vartotojui įsitikinti prekės išskirtinumu ir 

nurodytomis savybėmis ne internetinėje erdvėje.   

Kaip jau mineta, vartotojų, ieškančių aukštos kokybės produktų ar iš aukštos kokybės žaliavų pagamintų maisto 

produktų internete, skaičius yra ganėtinai didelis. Reikia nepamiršti, kad vartotojas prieš įsigydamas žemės ūkio 

produkcijos visada ją siekia tiesiogiai pamatyti, pauostyti, paliesti ar net paragauti. Šią problemą tarp tiekėjų ir 

pirkėjų galėtų išspręsti platesnė informacijos sklaida internete apie įmonės turimus produkcijos gamybos kokybes 

sertifikatus, kokybės vadybos (ISO 22000 "Maisto saugos vadybos sistema", ISO 14001 "Aplinkos apsaugos 

vadybos sistema", ISO 9001  "Kokybės valdymo sistemos") standartų taikymą ir dalyvavimas parodose, pristatant 

savo produkciją. Taip plėtojant santykius bei didinant pasitikėjimą tarp rinkos dalyvių, kuris yra reikalingas atliekant 

žemės ūkio produktų pardavimą, bei platinimą internetu. 

E-erdvė suteikia galimybę savo produkciją reklamuoti minimaliomis išlaidomis. Informacija bei reklama apie 

parduodamą produkciją  sklinda  kur kas greičiau, todėl įmonė sutaupo dalį išlaidų. Dėl to žemės ūkio produkcijos 

gamintojas gali investuoti sutaupytas lėšas į produkcijos kokybės gerinimą. Taip pat plėtojant internetinę prekybą 

galima lengviau ištirti rinką, bei pažinti savo konkurentus. Internete greičiau įmanoma nustatyti konkurentų 
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produkcijos kainas ir taip palengvinti savo produkto kainodaros procesą. Ūkininkams nevertėtų  pamiršti, kad kaina 

turi atitikti kokybę, o ne tik konkurentų nustatytą kainos vidurkį. 

Pagrindinis pranašumas, kurį suteikia e-agroverslas, yra aplinkos greitis ir dinamika. Iš pirmo žvilgsnio gali 

atrodyti, kad žemės ūkio rinka pakankamai greita, tačiau ji yra priklausoma nuo daugelio veiksnių kaip klimatinės 

sąlygos, apyvartos greitis, paklausos ir pasiūlos dinamikos, kurią dauguma atvejų galima nuspėti. Kita vertus e-

rinkos yra mažiau nuspėjamos ir dažniau kinta. Atsižvelgiant į tai, jog internetinės technologijos išplečia rinkos 

dalyvių skaičių, sandariuose gali dalyvauti įvairią patirtį turintys subjektai, galintys įsigyti įvairaus pobūdžio prekes. 

Šie greitai besikeičiantys rinkos procesai gali būti svetimi tradiciniam žemės ūkiui.  

Be valstybės politikos ir teisės aktų spragų viena iš didžiausių išorinių grėsmių plėtojant e-agroverslą yra 

mažas interneto vartotojų skaičius kaimo vietovėse. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

2000 m. interneto prieigą kaimo teritorijose turėjo tik 0,3 proc. namų ūkių, o kompiuterį 1,4 proc. gyventojų. Pagal 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nacionalinę 2007-2013 metų kaimo plėtros strategiją,  Lietuvoje, kaip 

ir kitose naujosiose ES šalyse, naudojimosi internetu rodiklis yra žemas. Tik 24 proc. kaimo gyventojų namuose turi 

kompiuterius, 18 proc. kaimo gyventojų naudojasi internetu. Daugelyje kaimo vietovių nėra techninių galimybių 

naudotis plačiajuosčio ryšio tinklu, be to, naudojimosi galimybes riboja didelės tokių paslaugų kainos. Tai 

akivaizdžiai trukdo plėtotis e-agroverslui, nes rinkos dalyviams nėra suteikta galimybė pasinaudoti internetinei 

prekybai tiesiogiai reikalingais įrankiais. Todėl atsižvelgdama į šią padėtį 2007-2013 metų nacionalinėje kaimo 

plėtros strategijoje Žemės ūkio ministerija numatė pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, skatinti ūkinės 

veiklos įvairovę ir bendradarbiavimą vietos lygmeniu, siekdama,  kad 95 proc. kaimo vietovių namų ūkių turėtų 

interneto prieigą.  

 

 

1 pav. Lietuvos kaimo namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą procentais. (parengta pagal 

Lietuvos statistikos departamento duomenis) 

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą 1 paveikslą matyti, kad Lietuvos kaimo namų ūkiai vis dažniau ir daugiau 

naudojasi tiek kompiuteriu, tiek interneto prieiga. Kompiuterius kaimo teritorijose 2012 metais jau turėjo 43,2 proc., 

o interneto prieiga naudojosi 40,4 proc. kaimo gyventojų. Elektroninei prekybai optimistines perspektyvas teikia tai, 

kad Lietuvos Statistikos departamento 2012 metų pirmo ketvirčio tyrimo duomenimis 14,2 procentų Lietuvos 

gyventojų (16 - 74 metų) per paskutinius tris mėnesius yra pirkę prekes ar paslaugas naudodamiesi internetinėmis 

technologijomis. 

Apibendrinant galima teigti, jog Lietuvos rinkoje elektroninis agroverslas yra ganėtinai naujas reiškinys. 

Galimybes plėtoti e-agroverslą šiandieninėje Lietuvos rinkoje mažina tai, jog priešingai nei tradicinis agroverslas, e-

rinkos yra labai dinamiškos ir greit kinta. Reiškinio plėtotę taip pat stabdo vartotojų noras tiesiogiai išbandyti žemės 
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ūkio produkciją prieš įsigyjant ją internetu. Esminė kliūtis e-agroverslui - mažas interneto vartotojų ratas ypač kaimo 

vietovėse ir žmonių nepasitikėjimas internetinėmis technologijomis įsigyjant prekes. Tačiau nepaisant to, 

elektroninis verslas ūkininkams suteikia neribotas rinkų galimybes, platų vartotojų ratą, lengvą konkurentų 

identifikavimą, minimalias reklamos sąnaudas ir galimybę investuoti sutaupytas lėšas produkcijos tobulinimui. 

Sujungus vidines internetines ūkininkų ūkių sistemas į vieną, būtų pagerintas pasikeitimas gerąja praktika bei įgalinti 

mainai. Kalbant apie e-agroverslo sampratą plačiąja prasme, internetinės technologijos be aukščiau paminėtų pliusų, 

ūkininkams palengvintų įvairių apskaitų sudarymą, tikslių žemėvaldos ribų nustatymą, žemės ūkio technikos 

automatizavimą, pasėlių purškimą, laukų piktžolėtumo nustatymą, žemės ūkio produkcijos logistiką, veterinaro 

konsultacijas, įvairaus pobūdžio aukcionus, prašymų valdžios institucijoms pateikimą ir kt. Todėl matyti, jog 

nepaisant trūkumų, e-agroverslo plėtotėje slypi begalės naujų perspektyvų, kurias ūkininkai turėtų nebijoti išnaudoti 

savo verslinėje aplinkoje. 

 

Išvados 

 

1. E-agroverslą siaurąja prasme galima suprasti tik kaip žemės ūkio produkcijos pardavimą naudojantis 

internetinėmis technologijomis. 

2. E-agroverslas plačiąja prasme be e-prekybos taip pat apima tikslių žemėvaldos ribų nustatymas, žemės ūkio 

technikos automatizavimas, pasėlių purškimas, laukų piktžolėtumo nustatymas, žemės ūkio produkcijos logistika, 

veterinaro konsultacijos, įvairaus pobūdžio aukcionai, prašymų valdžios institucijoms pateikimas ir kt. naudojant 

internetines technologijas. 

3. Esminė grėsmė plėtojant e-agroverslą yra mažas interneto vartotojų skaičius kaimo vietovėse. 

4. Reiškinio plėtotę taip pat stabdo vartotojų noras tiesiogiai išbandyti žemės ūkio produkciją prieš įsigyjant ją 

internetu.  

5. E-agroverslas ūkininkams suteikia neribotas rinkų galimybes, platų vartotojų ratą, lengvą konkurentų 

identifikavimą, minimalias reklamos sąnaudas ir galimybę investuoti sutaupytas lėšas produkcijos tobulinimui.  

6. Sujungus vidines internetines ūkininkų ūkių sistemas į vieną, būtų pagerintas pasikeitimas gerąja praktika bei 

įgalinti mainai.  

7. Kalbant apie e-agroverslo sampratą plačiąja prasme, internetinės technologijos ūkininkams palengvintų įvairių 

apskaitų sudarymą, tikslių žemėvaldos ribų nustatymą, žemės ūkio technikos automatizavimą, pasėlių purškimą, 

laukų piktžolėtumo nustatymą, žemės ūkio produkcijos logistiką, veterinaro konsultacijas, įvairaus pobūdžio 

aukcionus, prašymų valdžios institucijoms pateikimą ir kt.  
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Summary 

 

Electronic agribusiness in Lithuanian market is a relatively new phenomenon. Mainly e-agribusiness concept is 

understood as consisting only of electronic commerce of agricultural goods. Understanding e-agribusiness as e-commerce  may be 

considered as narrow concept of e-agribusiness. Considering broad concept of e-agribusiness internet technologies in agriculture 

may as well be used to facilitate establishment of various accounts, to set borders of the land use, to automate agricultural 

machinery, to spray crops, to identify weed in fields , to accelerate agricultural production logistics , to consult the veterinary, to 

hold various auctions, to submit requests to authorities and etc. 

 Contrary to traditional agribusiness electronic agribusiness and e-markets are very dynamic and variable. These factors 

considerably lowers the number of e-agribusiness companies in Lithuania. Consumers desire to directly try agricultural products 

before purchasing it online and that prevents further development of the phenomenon as well. However, despite very low level of 

internet users in Lithuanian rural arias, e-business provides farmers with unlimited opportunities to find wide range of customers, 

to identify their competitors, to minimize advertising costs and to invest saved budgets to product development. To sum up, 

despite its imperfections , e-agribusiness embodies dozens of new prospects to agriculture therefore farmers should not be afraid 

to use this phenomenon in commercial environments. 

 

Mokslinio darbo vadovė: Doc. Dr. Adelė Astromskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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KAIMO IR MIESTO INTEGRACINIŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS: 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ATVEJIS 

 

Deimantė Čiplytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas  

 

Kaimo ir miesto ryšiai turi ilgą istoriją ekonomikos, geografijos ir regioninio planavimo istorijoje. Kaimo ir 

miesto dichotomija buvo ypač aktuali XIX a. pab., tačiau palaipsniui vis sunkiau buvo suvokti kaimo ir miesto 

vietoves kaip tarpusavyje nesuderinamus objektus. Šiuo metu mokslininkai jau nekalba apie aiškią kaimą ir miestą 

skiriančią ribą, o nuolat pabrėžia jų neatskiriamumą, kuriuos lemia  integraciniai ryšiai.  Kaimo ir miesto integracija 

yra susijusi su kasdieniniu žmonių gyvenimo būdu, veikla. 

Terminas -  kaimo ir miesto integraciniai ryšiai yra naudojami pabrėžti matomus ir nematomus srautus 

žmonių, kapitalo, prekių, informacijos ir technologijų srityje kaimo ir miesto vietovėse, kurios  formuoja regiono 

identitetą ir įvaizdį. Kaimo ir miesto integraciniai ryšiai yra svarbūs, nes padeda gerinti gyventojų gyvenimo kokybę. 

Integracinių ryšių stiprinimas lemia teritorijos plėtrą, kuri yra svarbi vieningos sistemos funkcionavimui ir efektyvių 

išteklių naudojimui, kurie yra svarbūs ateities kartoms. Todėl kaimo ir miesto integracinių ryšių analizė padeda 

surasti vietovės problemas ir efektyviai jas pašalinti.   

Tyrimo objektas – kaimo ir miesto integraciniai ryšiai.  

 Tyrimo tikslas – išanalizuoti kaimo ir miesto integracinius ryšius teoriniu aspektu bei numatyti galimas sritis 

ryšiams stiprinti.  

 Tyrimo uždaviniai:  

1. išanalizuoti kaimo ir miesto integracinių ryšių teorinius aspektus; 

2. nustatyti kaimo ir miesto funkcijas integraciniams ryšiams formuotis; 

3. pateikti kaimo ir miesto integracinių ryšių stiprinimo sritis Marijampolės savivaldybėje.  

Tyrimo metodai: analizuojant kaimo ir miesto integracinių ryšių sąveikas, funkcijas, tipus buvo naudojama 

mokslinės literatūros analizė ir sintezė, indukcija, dedukcija. Tyrimo rezultatams gauti pasitelktas ekspertinio 

vertinimo metodas, grafinis vaizdavimas.  

 

Rezultatai 

 

Kaimo ir miesto integracinių ryšių funkcijų nustatymas 

Šiandieniniuose informacijos šaltiniuose kaimo ir miesto sąvokų aiškinimai pateikiami labai abstrakčiai, kur 

juos galima interpretuoti įvairiai. Anot A. Poviliūno (2002), E. Ribašauskienės, V. Uždavinienės (2002)  kaimas 

suprantamas kaip teritorija su gamtos ir žmonijos suformuotu kraštovaizdžiu, gyventojų skaičiumi, jų gyvenimo 

sąlygomis ir kokybe, gamybinės ir socialinės sferos objektų santalka bei veiklos kryptimis, regionine kultūra ir 

gyvensena. Pagal LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą (1994) kaimas – geografiškai apibrėžta 

gyvenamoji vietovė, neturinti miesto ir miestelio požymių. J. Čapliko ir N. Michalovaitės (2003) teigimu – kaimas, 

tai šalies ar regiono socialinės ekonominės sistemos neatsiejama posistemė, pasižyminti žemu urbanizacijos lygiu ir 

jo apspręsta demografine, socialine ir ekonomine sankloda bei vidiniais ir išoriniais ryšiais, pirmiausia su miesto 

posisteme. Šiuo aspektu pabrėžiamas kaimo išskirtinumas, lemiantis miesto ir kaimo tarpusavio sąveikos ryšį. 

Miestas pagal terminų žodyną (2011) yra didelė gyvenamoji vietovė, administracijos, prekybos,  pramonės ir 

kultūros centras. Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. 

gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros 

srityse (Lietuvos..., 2010). Miestą įprasta laikyti tokia gyvenviete, kuri gyventojų užimtumo požiūriu nesusieta su 

žemės ūkio gamyba arba žemės ūkyje dirba tik nedidelė miesto gyventojų dalis (Rupas, 1980).  

Nors kaimas ir miestas yra kaip atskiros veikiančios sistemos, tačiau nuolat pabrėžiamas jų 

neatskiriamumas ir vaizduojantis kaip vieningą erdvę. Jų sąveika yra grindžiama principu, kad miestas negali 

visapusiškai funkcionuoti be kaimo, o kaimas be miesto (Čaplikas, 2003) t.y. juos sieja integraciniai ryšiai.  
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Integraciniai procesai sparčiai vyksta moksle, technologijose ir kitur. Be abejonės, jie atsispindi kaimo ir 

miesto ryšiuose. Integracija – filosofinė sisteminio struktūrinio metodo sąvoka, reiškianti atskirų dalių sujungimą į 

vieną sistemą, o santykiai tarp dalių ir jų funkcijos suprantami kaip koordinuoti bei subordinuoti ir reguliuojami 

visos sistemos interesų požiūriu. t.y. kurių nors dalių sujungimas į visumą. (Vaitkevičiūtės, 2000). Anot J. Dagio 

(2005) integracija – tai atskirų dalių ar elementų susiejimo į vieną sistemą ar visumą procesas ir jo rezultatas. Taip 

pat gali reikšti vienos sistemos įtraukimą į kitą sistemą. Todėl galima sakyti, kad kaimo ir miesto integracija – tai 

procesas, kuriam vykstant kokios nors kaimo ir miesto dalys (socialiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu aspektu) 

darniai susijungia į visumą ir/ar papildo viena kitą, o ryšiais skatinamas bendravimas, santykių palaikymas. Pasak 

autorių XH. Chen (2004), YL. Luo (2005) kaimo ir miesto integracija – yra priemonė sujungti miesto ir kaimo 

vietoves, gyventojus, pramonę ir žemės ūkį į visumą, vietoj atskirų dalių palikimo. Todėl galima teigti, kad kaimo ir 

miesto integracija apima šių dviejų sistemų sujungimą į visumą.  

 Kaimo ir miesto integraciniai ryšiai dengia platų sąveikų spektrą, svyruodami nuo laisvalaikio iki darbo, 

nuo švietimo iki paslaugų patogumo. Kaimo ir miesto integraciniai ryšiai yra ne tik fizinis susijungimas 

(infrastruktūra, prekyba), bet apima ir socialinį susijungimą (laisvalaikis, tradicijos, relaksacija).  

 

2 lentelė. Kaimo ir miesto ryšių tipai (Parengta autorės pagal Nordregio, 2002, Zonneveld, 2007, Ulied, Biosca, 

2009, Bulderberga, 2011) 

 

Tipas Raktiniai žodžiai 

Namų – darbo ryšiai Darbas, užimtumas, prieinamumas, apgyvendinimas, būstas, darbo rinka 

,,Centrinės vietos‘‘ ryšiai Vietos patogumas, švietimo, mokymo, prekybos, sveikatos kultūros objektai 

Ryšiai tarp miesto – kaimo įmonių Tinklai, aglomeracija 

Vartojimo ryšiai Laisvalaikis, maisto gamyba, atliekų šalinimas 

Poilsio ryšiai  Laisvalaikis, kraštovaizdis, erdvė 

Infrastruktūros ryšiai Kelia, geležinkeliai, telekomunikacija 

Išteklių santykiai Energija, vanduo 

 

Vieni iš svarbiausių ryšių  pasauliniu lygmeniu yra namų – darbo ryšiai, kurie laikomi intensyviausiais 

ryšiais tarp kaimo ir miesto, nes miestų gyventojai keliasi į priemiestines ar kaimo vietoves, tačiau išlaiko darbinius 

santykius su miestu ir atvirkščiai, - kaimo gyventojai yra priklausomi nuo miesto darbo rinkos.  ,,Centrinės vietos‘‘ 

ryšiai dar kitaip galima įvardinti kaip pasiūlos centrus – prekybos, sveikatos apsaugos (ligoninės), kultūros 

(bibliotekos, teatrai), mokslo (mokyklos), finansinių paslaugų (bankų) ir kitos institucijos, teikiančios paslaugas 

kaimo ir miesto gyventojams.  Ryšiai tarp miesto ir kaimo įmonių pirmiausia pasireiškia biožaliavų pirminės 

gamybos ir perdirbimo forma, kuri užtikrina stabilias rinkas; ūkininkams ir kitiems vietos verslininkams – 

produkcijos realizavimo kanalus. Svarbu diversifikuoti kaimo ekonominę veiklą, kuri pritrauktų investicijas į kaimą 

ir miestą. Kaimo vietovės kaip vartojimo vietovės miestų gyventojams.  Kaimo vietovės kaip atskiros erdvės miestų 

gyventojams t.y. miestų augimas daro erdvinį spaudimą kaimui, nes į miestų ribas dažniausiai periodiškai įjungiamos 

kaimo vietovių teritorijos t.y. kaimo gyventojai tampa miesto gyventojais.   Kaimo vaidmuo yra svarbus miesto 

gyventojų rekreacijos ir laisvalaikio poreikių tenkinimui, todėl yra svarbu, kad miesto rekreacinis ir pažintinis 

susidomėjimas nekeistų kaimo gyvenimo, bet suteiktų jam papildomas galimybes t.y. būtų atlyginta už komercines ir 

viešąsias paslaugas, kurias suteikia kaimas. Kaimo vietovės kaip miestų infrastruktūros atrama, kitaip tariant, 

infrastruktūra atlieka svarbų  vaidmenį integruojant ir apjungiant vietoves ir taip užtikrinant įvairias veiklas. Per 

kaimo teritorijas dažniausiai būna nutiesti keliai, geležinkeliai, nuorodos, vandens keliai, telekomunikacijų ir aukštos 

įtampos linijos, vamzdynai, televizijos, ryšių bokštai ir t.t. Daugelis šių tinklų kirsdamos kaimo vietoves sudaro 

koridorius ir taip kaimo vietovės prijungiamos prie miesto teritorijų.  Moderni miesto visuomenė negali funkcionuoti 

be gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens, energijos, todėl miesto centrai yra visiškai priklausomi nuo kaimo.  

Kaip teigia C. Tacoli (2007), kaimo ir miesto integraciniai ryšiai yra svarbi skurdo mažinimo ir tvarios 

kaimo plėtros sprendimas. Glaudūs ryšiai pagerina gyvenimo sąlygas ir užimtumo galimybes tarp kaimo ir miesto 

gyventojų. Vidaus prekyba ir bendra infrastruktūra ypač naudinga kaimo ir miesto vietovių sėkmei. Įvairios miesto ir 

kaimo integracinių ryšių formos yra tiesiogiai susijusios su kasdieniniu žmonių gyvenimu ir būdu, kuriais jie 

sąveikauja su aplinka, ją formuoja ir naudoja. Miestų gyventojai ieško tam tikrų kaimo teritorijoms būdingų 
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ypatybių: pavyzdžiui, geresnių laisvalaikio galimybių, gryno oro ir t.t., o miesto teritorijos paprastai laikomos 

suteikiančiomis geresnes darbo ir švietimo galimybes, didesnį kultūrinių ir komercinių paslaugų diapazoną (Bendras 

planavimas.., 2012).  

 
1 pav. Kaimo ir miesto tarpusavio sąveikų modelis (Mulongo, Erute, 2010) 

Kaip parodyta 1 paveiksle, kaimo ir miesto ryšius lemia ekonominė, socialinė, politinė, ekologinė aplinka, o 

kaimas ir miestas sujungdamas savo turimus išteklius gauna integruotą aplinką, infrastruktūrą, darbą bei maistą. Kai 

kaimo ir miesto ištekliai veikia tarpusavyje, tada pasiekiamas kaimo ir miesto ryšių subalansuotumas.  

Miesto ir kaimo integraciniai ryšiai įvardijami kaip viena iš pagrindinių galimybių kaimo plėtrai aktyvinti. 

Pagrindinės kaimo ir miesto sąveikos sferos yra žemė ir maisto ūkis, rekreacijos paslaugos, gamtiniai ištekliai, 

prekybinė ir socialinė infrastruktūra. Šių išvardintų elementų racionalus išdėstymas kaime ir mieste bei darnus jų 

funkcionavimas lemia sinerginius efektus tiek kaimui tiek miestui. Kaimo ir miesto integraciniai ryšiai gali būti 

suskirstyti į dvi kategorijas (Tacoli, 2007): 

1. ryšiai visoje erdvėje (pvz., žmonių antplūdžio, prekių, pinigų, informacijos, atliekų); 

2. sektorių sąveika, kurie apima kaimo veiklą vykstančią miestuose (pvz., miesto žemės ūkis), arba 

veikla, kuri skirstoma į miestui, tačiau vykdoma kaime (pvz., gamybos ir kitos paslaugos).  

Kaimas ir miestas yra kaip dvi atskirai veikiančios sistemos, tačiau susaistytos integraciniais ryšiais. 

Atlikdamos savo funkcijos, šios sistemos, prisideda prie vietovės sėkmingo vystimosi.   

 

-     Ekonominis 

-     Socialinis 

-     Politinis 

              Kaimas 

- Žemės 
- Maistas 
- Darbo jėga 
- Rinka 

               Miestas 

- Užimtumas 
- Infrastruktūra 
- Administracija 
- Rinka 
- Paslaugos 

Kaimas ir miestas 

-     Aplinka 

-     Infrastruktūra 

-     Darbas 

Ryšiai 
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2 pav. Kaimo ir miesto funkcijos integraciniams ryšiams formuotis  (Sudaryta autorės pagal Nordregio, 2002, 

Davoudi ir Stead, 2002, Tacoli, 2007,  Ulied, Biosca, 2009, Bulderberga, 2011, Bendras planavimas.., 2012, 

Stavarache, 2013) 

 
2 paveikslo duomenimis kaimo ir miesto integraciniai ryšiai yra dvipusiai t.y. kaimas iš miesto gauna tam 

tikrą naudą ir atvirkščiai. Miestas kaimui teikia administracines, kultūrines, komercines, švietimo, techninės 

infrastruktūros paslaugas, o kaimas miestą apsaugo nuo nepalankių klimato veiksnių (gamindamas deguonį, nes 

kaimo vietovėse daugiau miškų t.t.), teikia ž.ū. produkciją, statybos medžiagas bei sudaro sąlygas miesto 

infrastruktūros objektams įrengti (jėgainėm, sąvartynam ir t.t.). Tačiau tiek miestas kaimui, tiek kaimas miestui teikia 

rekreacines paslaugas, dalinasi ištekliais, skatinama kaimo – miesto plėtra, per namų – darbo ryšius, migracinius 

srautus. Todėl galima teigti, kad kaimą ir miestą sieja glaudūs integraciniai ryšiai, kurie pasireiškia abipuse kaimo ir 

miesto funkcionavimo priklausomybe ir visišku ar iš dalies nepertraukiamumu.  

Pasak D. Vidickienės, R. Melnikienės (2008) kaimo ir miesto tarpusavio priklausomybė vis stiprėja. Ji 

pasireiškia ne tik geografine prasme, bet ir formuojantis aglomeracijoms ir megalopoliams. Ekonominiu ir socialiniu 

požiūriu kaimas negali būti traktuojamas kaip savarankiškas vienetas nepriklausomas nuo miesto, nes tarp jų 

atsiranda nemažai struktūrinių ir funkcinių ryšių. Todėl, anot autorių, jau keletą dešimtmečių yra pripažinta kaimo ir 

miesto aplinkos koncepcija, pabrėžianti kaimo ir miesto gyvenamųjų vietovių tarpusavio sąveikos svarbą. L. Feng 

(1991) teigia, kad kaimo ir miesto integracija remiasi integruotu pasiskirstymu pramonėje (žemės ūkyje ir kitose 

srityse ir, kad kaimo ir miesto vietovės taptų panašiomis paslaugų teikimu, aptarnavimu). 

Svarbu pabrėžti, kad kaimo ir miesto ryšiai negali būti išmatuojami ir pabrėžiami fiziškai. Integracija tarp 

kaimo ir miesto gali būti vertinama santykiais (miesto ir kaimo santykių sąvoka vartojama nustatyti žmonių, kapitalo, 

prekių srautus ir paslaugas tarp kaimo ir miesto), kurie kyla kaip rezultatas, srautais tarp įvairių teritorijų ir kaip 

regiono administravimą kaimo ir miesto vietovėse, kuris apima dvipusį pajamų iš erdvinių elementų koordinavimą, 

politiką ir įvairių pramonės šakų identifikavimą. Daugelis mokslininkų kaimo ir miesto integracinius ryšius sieja su 

gyventojų gyvenimo kokybės gerinimu, socialinės struktūros, bendruomeninių ryšių tobulinimu, darbo jėgos 

pasiskirstymu, gamtinių išteklių saugojimu, etninių vertybių puoselėjimu.  

 

Kaimo ir miesto integracinių ryšių stiprinimo galimybių Marijampolės savivaldybėje tyrimo rezultatai 

 

Siekiant išsiaiškinti kaimo ir miesto integracinius ryšių stiprinimo sritis Marijampolės savivaldybėje, buvo 

atliktas tyrimas, kuris yra vienas iš uždavinių – išskirti kaimo ir miesto integracinių ryšių Marijampolės 

savivaldybėje stiprinimo sritis. Buvo atlikta Marijampolės savivaldybės vietos ekspertų anketinė apklausa. Tyrimo 

Migracinis judėjimas 

Kaimo – miesto teritorijos plėtra 

Žemės ūkio produktų, statybos medžiagų, žaliavų tiekimas 

Įvairios ligoninių, mokyklų ir kitų įstaigų teikiamos paslaugos 

Techninių infrastruktūros paslaugų teikimas (dujos, vanduo ir t.t.) 

Platesnis kultūrinių, komercinių paslaugų teikimas 

Administracinių paslaugų teikimas 

 

 

 

KAIMAS 

 

 

 

MIESTAS 

Išteklių didinimas ir tausojimas 

Pramonės vystymas 

Rekreacija 

Namų – darbo ryšių stiprinimas 

Apsauga nuo nepalankių klimato veiksnių ir miesto mikroklimato kūrimas 

Miestų infrastruktūros objektams statyti (tiesti, kurti) nuotekų valymo, atliekų sąvartynams ir kt.  
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metu buvo apklausta valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovai, kurie pagal atliekamas funkcijas yra 

kompetentingi vertinti ir analizuoti kaimo ir miesto integracinius ryšius Marijampolės savivaldybėje. Tokio tyrimo 

metodo pasirinkimas grindžiamas tuo, jog ši apklausa, kaip ir kiekvienas pirminių dokumentų rinkimo metodas, labai 

svarbus būdas informacijai surinkti. Tačiau reikia pabrėžti, kad dėl įvairių priežasčių (laiko stoka, didelis užimtumas 

ir kt.) į anketos klausimus atsakė ne visi respondentai, kuriems buvo išsiųstos anketos (iš 69 anketų grąžintos 35).  

Siekiant atlikti kaimo ir miesto integracinių ryšių tyrimą, anketa buvo sudaryta iš 11 rodiklių grupių ir 

reikėjo įvertinti kiekvienos grupės rodiklį atskirai kaimo ir miesto teritorijose.  Atliekant tyrimą, rodikliai buvo 

vertinami pagal esamą būklę penkiabalėje skalėje: 1 balas - būklė labai nepalanki, 5 - būklė labai palanki. Poreikio 

atitikimas buvo vertinamas taip pat penkiabalėje sistemoje: 1 – poreikio atitikimo nėra, 5 – poreikio atitikimas – 

labai geras. Pokyčiai buvo vertinami 5 m. laikotarpyje:  pagerėjo +, nepakito /, pablogėjo -. Siekiant nustatyti kaimo 

ir miesto integracinių ryšių stiprinimo sritis Marijampolės savivaldybėje gauti rezultatai pateikti 3 paveiksle.  

Išanalizavus ekspertų pateiktus duomenis, nustatant kaimo ir miesto integracinius ryšius Marijampolės 

savivaldybėje, galima teigti, kad, rodiklių grupės yra labai skirtingai įvertintos. Rezultatai atskleidžia, kad geriausia 

esama būklė kaime įvertinta tarpinstitucinių ryšių, gamtinių aplinkos išteklių (5 balais), o blogiausiai – švietimo 

įstaigų teikiamų paslaugų (2 balai). Mieste geriausia esama būklė – strateginio planavimo, teikiamų viešųjų paslaugų, 

vietos lyderių, gyventojų kultūros ir tradicijų ir infrastruktūros rodiklių grupių (5 balais).  

Vertinant kaimo vietoves, skirtumas tarp esamos būklės ir poreikio atitikimo matomas tarpinstitucinių ryšių, 

teikiamų viešųjų ir laisvalaikio paslaugų, demografinės situacijos ir infrastruktūros (esama būklė neatitinka 

poreikio), ir vietos lyderių, (poreikis yra didesnis už esamą būklę). Mieste – laisvalaikio paslaugų, švietimo 

institucijų, demografinės situacijos, gamtinių aplinkos išteklių esama būklė viršija gyventojų lūkesčius.  Tačiau nei 

vienoje rodiklių grupėje nėra, kad poreikis būtų didesnis už esamą būklę.   

 

 
3 pav. Rodiklių grupių, įtakojančių kaimo ir miesto integracinius ryšius Marijampolės savivaldybėje, 

vertinimas vidutiniais balais (Sudaryta autorės) 

 

Vertinant kitimą tiek kaime tiek mieste, anot ekspertų, pagerėjo tarpinstituciniai ryšiai, strateginis 

planavimas, saugumas, infrastruktūra, tačiau pablogėjo – teikiamų viešųjų, laisvalaikio, švietimo paslaugų kokybė, 

demografinė situacija. Vietos lyderiai, gyventojų kultūra ir tradicijos bei gamtiniai aplinkos ištekliai – nekito t.y. nei 

pagerėjo nei pablogėjo.  

Galima daryti prielaidas, kad kaimo ir miesto integracinių ryšių pagrindinės stiprinimo sritys Marijampolės 

savivaldybėje būtų viešųjų paslaugų teikimas, laisvalaikio praleidimo galimybės, švietimo kokybės gerinimas, 

demografinė situacija, gamtinė aplinka, pasitelkiant tarpinstitucinius ryšius, strateginį planavimą ir miesto vietos 

lyderius.  
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1. Kaimo ir miesto integracinių ryšių plėtojimu siekiama užtikrinti gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą, 

socialinės struktūros, bendruomeninių ryšių tobulinimą, darbo jėgos pasiskirstymą, gamtinių išteklių saugojimą, 

etninių vertybių puoselėjimą.  

2. Kaimo ir miesto, kaip teritorijų, funkcijos: rekreacija, pramonės plėtra, išteklių didinimas ir tausojimas, 

paslaugų teikimas ir kt., gerina gyventojų gyvenimo kokybę, skatina regiono plėtrą, racionaliai suderina 

visuomenės aplinkosauginius, ekonominius, socialinius interesus, o tuo pačiu sukuria tarp šių vietovių integracinius 

ryšius.  

3. Egzistuoja platus kaimo ir miesto integracinių ryšių įvairumas, pasižymintis skirtingo stiprumo sritimis. Atlikus 

tyrimą matosi, kad kaimo ir miesto integraciniai ryšiai Marijampolės savivaldybėje nėra itin stiprūs ir tvirti. 

 Kaimo vietovėse reikia gerinti tarpinstitucinių ryšių, teikiamų viešųjų ir laisvalaikio paslaugų, demografinės 

situacijos ir infrastruktūros sritis, nes esama būklė neatitinka poreikio. Pasitelkiant miesto turimais ištekliais 

būtų galima sustiprinti šias sritis.   

 Mieste -  laisvalaikio paslaugų, švietimo institucijų, demografinės situacijos, gamtinių aplinkos išteklių 

esama būklė viršija gyventojų lūkesčius. Pasitelkiant kaimo vietovių turimus išteklius būtų galima 

patenkinti gyventojų poreikius.  
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Summary 

 

Strengthening rural – urban integrated linkages: a case of Marijampole municipality 

 

The aim of this article is to introduce the concepts of rural and urban integrated linkages way of interactions, and the 

benefits to society. It is also understood that the rural-urban integrated linkages are used to highlight the visible and invisible 

flows of people, goods, information and technology in rural and urban areas. Furthermore, aimed at analyzing the integration of 

rural and urban relations and identify areas of enhancement Marijampole municipality. The literature analysis, induction and 

deduction, statistical analysis and synthesis, and visualization techniques methods were used it the study. Research object was 

integrated linkages of rural and urban areas.  

  The study found that rural and urban integrated linkages in Marijampole municipality is not very strong and robust. 

They, in particular, should be enhanced recreational, educational services provided by the natural resources, the demographic 

situation in the areas. The study results can be used to develop strategic business plans for Marijampole municipality 

development.  

 

Mokslinio darbo vadovė: doc. dr. Asta Raupelienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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ŽEMĖS ŪKIO POVEIKIS KAIMO VIETOVIŲ DARNIAM VYSTYMUISI: 

ŪKININKAVIMO STRATEGIJOS 

 

Bartas Giedraitis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

Kaimo vietovės XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje patyrė didelius demografinius, socialinius, 

ekonominius pokyčius. Lietuvoje kaimo vietovėse dominuoja agrarinė ekonominė veikla, su kuria susijusi nemaža 

dalis vietos gyventojų. Nors ir vietos gyventojai yra skatinami plėtoti kitas veiklas, tačiau tai nevyksta taip sparčiai 

kaip numatoma politikoj. Žemės ūkis yra ne vien kaimo vietovės ekonominis pagrindas vystytis, tačiau ir visos 

valstybės vienas iš stabilių ekonominių pagrindų. Vystantis žemės ūkio veiklai didėja ir jos poveikis aplinkai – 

kaimo vietovėms. Labai svarbu išskirti, o vėliau, ir valdyti ūkius pagal tam tikrus ūkininkavimo modelius, kurie yra 

orientuoti ne tik į prekines gėrybes. Žemės ūkio veiklos strategijos suformuoja tam tikrą ūkininkavimo stilių, kuris 

gali būti orientuotas į skirtingus siekius – maksimalios pajamos, tausojantis ūkininkavimas, daugiafunkcinė veikla ir 

panašiai. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir palyginti ūkininkavimo strategijas, siekiant darnaus kaimo vietovės 

vystymosi. 

Tyrimo objektas  – ūkininkavimo strategijos. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atskleisti ekonominį ir daugiafunkcinį žemės ūkio modelį. 

2. Išnagrinėti ir palyginti skirtingas ūkininkavimo strategijas. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, indukcija ir dedukcija, grafinis vaizdavimas, sugretinimo, 

palyginimo. 

Ekonominis žemės ūkis  

Žemės ūkio veikla bei ūkininkavimo būdas gali būti orientuojamas į tausojantį, ekologinį, intensyvų, 

latifundinį. Tokias ūkininkavimo kryptis yra išskyręs Van der Ploeg (2000), ūkininkavimo strategijos ir sąsajos 

pavaizduotos 1 paveiksle. 

 

1 pav. Ūkininkavimo strategijos ir jų sąsajos Van der Ploeg (2000) 

 

Pateiktame paveiksle atsispindi Ploeg (2000) išskirtos ūkininkavimo strategijos. Pabrėžtina, jog visų 

ūkininkavimo stratgijų pagrindas yra tradicinis žemės ūkis. Tradicinis žemės ūkis apjungia natūrinę veiklą, į kurią 

įsitraukia vienas ar keli šeimos nariai ir pagrindinis veiklos rezultatas yra žemės ūkio produkcija. 

Tvarumas, balansas, diferencijavimas – tai veiksniai kurie turi tapti svarbūs ir žemės ūkio veikloje. 

Tausojantis ūkininkavimas orientuotas į veiklą, kuri yra suplanuota, pilnai išnaudojama ir daroma galvojant apie 

sąnaudas. „Tausojantis ūkininkavimas, tausojantis žemės ūkis yra strategija, kuri orientuota į piniginių išlaidų 

(investicijos, paskolos) panaudojimą“ (Ploeg, 2000). E. Barbier (1989) teigia, kad ekonominiame ūkininkavime labai 

svarbu rasti optimalų lygį tarp biologinės ir gamtinės išteklių sistemos ir ekonominės bei socialinės sistemos. 

Sąveikavimas tarpusavyje vaidina labai svarbų vaidmenį. Pastarąjį dešimtmetį itin sparčiai modernizuojant ūkius 
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anot V. der Ploeg (2000) buvo siekiama juos vienodinti ir padaryti visus vienodus, neišsiskiriančius savo tipu. Vis 

daugiau diskutuojama apie šeimos ūkius, jų veiklos diversifikaciją, čia akcentuojamas šeimos ūkis ir jo gyvavimas. 

V. der Ploeg (2003) taip pat teigė, kad šeimos ūkis yra labiausiai tinkamas tausojančiai ūkininkavimo strategijai ir 

tampa dominuojančiu Vakarų Europoje, kuomet kalbama apie mažus ir vidutinius ūkius. Tačiau anot A. Poviliūno 

(2012) šeimos ūkiai reikalauja didelių kapitalo bei darbo pradinių investicijų. Būtent tai ir atsiskleidžia šioje 

ūkininkavimo strategijoje 

1 lentelė. Tausojančio ir modernaus ūkininkavimo funkcijos (Ploeg, 2000, Ulmer, Kantelhardt, Engel, 2005) 

 
 Tausojantis ūkininkavimas Modernus ūkininkavimas 

1 Palaikyti arba padidinti pajamų lygį vystant ir pertvarkant 

savuosius išteklius 

Palaikyti ir/arba gerinti pajamų lygius per mobilizuojant 

naujus išteklius per naujas rinkas 

2 Lankstus ir pakartotinas išteklių naudojimas Išteklių panaudojimas ir paskirstymas yra labai tikslūs 

3 Vystymasis žingsnis po žingsnio neprieštaraujant gamtai 

(paremta prieinamais vietos ištekliais) 

Nepertraukiamas apimčių augimas prieštaraujant gamtai   

(priklauso nuo išorinių išteklių) 

4 Aukštos pridėtinės vertės galutinio vartojimo produktai Žemos pridėtinės vertės galutinio vartojimo produktai 

5 Vystymosi tendencija į universalų verslą Aukštas specializacijos lygis 

6 Vietinis novatoriškumas Priklausomybė nuo naujausių technologijų prieinamumo 

7 Žingsnis po žingsnio, mokymasis darant. Visiškai užbaigti projektiniai  pavyzdžiai 

8 Darbo jėgos tinklai ir centralizacija Dominuoja technologinės trajektorijos ir institucijos 

9 Ne žemės ūkio produkcijos kainos gali būti postūmis 

pokyčiams ir aktyvus rinkų formavimas  

Ne žemės ūkio produkcijos kainos ir rinkos yra nustatytos 

ir pasyviai kinta 

10 Žemas išorinių sąnaudų lygis, mažos finansines išlaidos Darbo jėga pakeičiama įdėjimais ir naujomis 

technologijomis 

11 Tvarumas grindžiamas 6,8,10 veiksniais Tvarumas grindžiamas 7 ir 8 veiksniais 

12 Ūkininkavimas yra (ne) susietas su vietos ekosistemomis Ūkininkai neprisirišę prie vietos ekosistemos 

13 Palyginti maži ištekliai turi generuoti priimtiną pajamų lygį Santykinai dideli ištekliai reikalingi gauti generuoti 

priimtinas pajamas 

Tausojančio ir modernaus ūkininkavimo strategijose (1 lentelė) atsispindi tam tikros vertybės ir 

ūkininkavimo  principai, kurie ganėtinai skiriasi viena nuo kitos. Analizuojant modernią ūkininkavimo strategiją yra 

išskiriami ne tai vietovei būdingų išteklių panaudojimas, orientavimasis į naujas veiklos specifikas, naujausias 

technologijas. Tokiu būdu yra sunaudojama daug ūkio finansinių ir gamtinių išteklių, siekiant gauti maksimalias 

pajamas. Analizuojant modernaus ūkininkavimo koncepciją, tenka pripažinti, kad jis nėra toks integruotas, kad 

garantuotų pakankamas pajamas su mažomis bei tiksliausiomis išlaidomis. Šios strategijos rezultatas anot Ploeg 

(2003) buvo nedidelių ir vidutinių ūkių išnykimas arba įsitraukimas į modernaus ūkininkavimo strategiją, kuri visus 

juos padarė vienodais.  

Pakankamom pajamom gauti ir sunaudoti kuo mažiau finansinių bei gamtinių išteklių veiksmų planas 

pateikiamas tausojančio ūkininkavimo strategijos funkcijose. Čia didelis dėmesys skiriamas toms inovacijom, kurios 

seną pertvarko naujai. Plačiąja prasme inovaciją savo darbuose apibrėžia B. Melnikas ir kiti (2000), jie teigia, kad 

inovacija – tai funkcinė, iš esmės pažangi naujovė, orientuotą į seno pakeitimą nauju. Būtent seno pakeitimas nauju 

ir akcentuojamas žemės ūkio strategijose. Taip pat veikla orientuojama į galutinį produktą, kuris skirtas vartotojams. 

Ši ūkininkavimo strategija tinkama diegti plėtojant šeimos ūkius. „Tai skatina šeimos ūkius įvertinti naujas grėsmes, 

rinkų specifikas (kvotas, žemės kainas ir pan.) ir didesnį dėmesį skirti supančiai aplinkai. Tausojantis ūkininkavimas 

šeimos ūkiams yra reikšminga alternatyva“ (Ploeg, 2003).  

Tausojantį ūkininkavimą lyginant su moderniu jis yra lėtesnis, tačiau pastovesnis. Šio ūkininkavimo 

principai visiškai priešingos latifundiniam ir intensyviam ūkininkavimui, kur visa veikla orientuota į maksimalų 

pelną neatsižvelgiant į pasėkmes. Ploeg (2000) teigė, jog tausojantis ūkininkavimas gali būti prilyginamas žemų-

išorinių-sąnaudų žemės ūkiui, kurio centras yra mobilizacija, sumanus naudojimas, plėtra ir vidinių išteklių 

reprodukcija. Tokią ūkininkavimo strategiją R. Kripaitis (2009) apibūdina kaip integruotą išteklių valdymo sistemą  

jautriose teritorijose, atitinkančią darnaus vystymosi principus. 
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2 pav. Tausojančio ūkininkavimo poveikis ir nauda (Ploeg 2000, Ploeg, 2003) 

Tausojantis ūkininkavimas, sudaro geresnes galimybes kaimo vietovei bei jos vystymuisi. Tausojančio 

ūkininkavimo strategija (2 pav.) kaimo vietovę veikia per konkurencingumo didinimą, pastovių pajamų palaikymą, 

darbo vietų kūrimą bei išteklių darnų panaudojimą. Tuo tarpu kaimo vietovė paveikta šio ūkininkavimo tampa 

atsparesne, auga aplinkos darna, socialinę sanglaudą. Kaimo bendruomenė kurdama darnią aplinką, skatina 

ūkininkus imtis kraštovaizdžio formavimo, agro turizmo, žalinimo.  

Taigi, tausojantis žemės ūkis yra alternatyva ekologiniam bei tradiciniam ūkininkavimui. Čia susitinka 

tradicinis, daugiafunkcinis ir ekologinis ūkininkavimas, tačiau jie visi orientuoti į žemų-išorinių-sąnaudų žemės ūkį. 

Šios ūkininkavimo strategijos tikslas yra pastoviom pajamom gauti ir sunaudoti kuo mažiau finansinių ir gamtinių 

išteklių. Išskirtiniu bruožu tampa tai, jog ūkinė veikla sukuria didesnę produkto vertę kuomet veikla nėra 

intensyvinama, tačiau užtikrina pakankamas pajamas ir čia labai svarbi kompetencija su rinkos pažinimu. 

Tausojantis, ekologinis, tradicinis ir intensyvus ūkininkavimas gali būti grįstas daugiafunkciškumu, viešosiomis 

gėrybėmis bei išskirtiniu dėmesio kaimo vietovės vystymuisi.  

Daugiafunkcinis žemės ūkis 

Daugiafunkcinį žemės ūkį tiek Europoje, tiek Lietuvoje tyrinėja nemažai mokslininkų (Huylenbroeck, 2003; 

Treinys ir kiti, 2006; Vitunskienė ir kt., 2006; Rossing ir kiti, 2007; Huylenbroeck ir kiti, 2007; Vidickienė, 2007; 

Marsden ir Sonnino, 2008; Wiśniewska, 2011; Mettepenningen ir kiti, 2012; Hasund, 2013),  kurie sutartinai 

pabrėžia,  jog daugiafunkciškumo sąvoka apima visas prekes, produktus ir paslaugas, sukurtas žemės ūkio veiklos. 

Lietuvoje yra įgyvendinama bendra Europos Sąjungos žemės ūkio politika, kur vis dažniau yra akcentuojamas 

darnus, žalias ūkininkavimas taip pat siekiama gamtos apsaugos tikslų, ūkinės veiklos įvairinimo, naujų darbo vietų 

kūrimo. Visa tai orientuota į daugiafunkcinę žemės ūkio strategiją. Kaimo vietovės tampa ne tik miesto gyventojų 

maitintoju, tačiau ir miesto sodu. Žemės ūkis atlieka daugiau funkcijų, ne tik ekonominę. Atliekant kitas funkcijas 

sukuriamos ir kitos vertybės, kurios yra svarbios ir būtinos vietos bendruomenei. Daugiafunkcinis žemės ūkis, 

skirstomas į prekines bei neprekines gėrybes. Prekinėms gėrybėms priskiriama maisto ir pluošto gamyba, kuri yra 

pagrindinis ūkininkavimo rezultatas. Žemės ūkio daugiafunkciškumas pasireiškia per neprekines gėrybes, anot K. D. 

Hasund, 2013; G. Huylenbroeck ir kiti, 2007; T. Marsden ir R. Sonnino, 2008; E. Mettepenningen ir kiti, 2012; W. 

A. H. Rossing ir kiti, 2007; D. Vidickienė, 2007; J. Wiśniewska, 2011 tai apima kaimo vietovių gyvybingumo 

palaikymą, gyventojų užimtumo ir stabilių pajamų užtikrinimą, aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimą bei maisto 

kokybės užtikrinimą.  

Kaimo vietovės kontekste žemės ūkio veikla yra plėtojama pagal tam tikrus principus, kurie orientuoti į 

žemės ūkio veiklos daugiafunkciškumą. Kaimo plėtros ir žemės ūkio teoretikai (Ploeg 2003; Marsden, Sonnino, 

2008; Horlings, Marsden, 2010 ir kiti) sutartinai pabrėžia kaimo vietovės ir daugiafunkcinio žemės ūkio strategijos 

tarpusavio sąveikavimą, kuris yra pastebimas ir gali sukurti darnumą. Šių strategijų tikslų tarpusavio sąveikavimas 

sukuria teigiamą poveikį, kuris padeda vienas kitam siekti darnaus ir tvaraus vystymosi. 
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2 lentelė. Daugiafunkcinio žemės ūkio rezultatų klasifikavimas (sudaryta autoriaus pagal Huylenbroeck, 

Durand, 2003) 

 
 Vidinis efektas (ūkyje) Išorinis efektas 

P
re

k
in

ė 

 Didesnės kainos; 

 Didesnė pridėtinė dalis ūkininkams; 

 Didesnės pajamos; 

 Aukštesnės kvalifikacijos darbas; 

 Stabilios pajamos. 

 Didesnis siūlomų prekių skaičius; 

 Aukštesni kokybės standartai prekėms; 

 Padidėję svečių ir turistų srautai; 

 Didesnės žemės kainos; 

 Didesnis vietos populiarumas; 

 Naujos užimtumo galimybės. 

N
ep

re
k

in
ė 

 Aukšta darbo kokybė ir kultūra; 

 Pagarba ūkininkams; 

 Savikontrolė; 

 Svarbus šeimos ūkio vaidmuo. 

 Kaimo vystymas; 

 Aukštesnė prekių kokybė; 

 Kraštovaizdžio puoselėjimas; 

 Gerėjanti aplinka/biologinė įvairovė; 

 Fiziniai patogumai; 

 Gyvulių gerovė; 

 Tradicijų išsaugojimas; 

 Augantis socialinis kapitalas; 

 Žinių kaupimas. 

 

Pastarojoje klasifikacijoje (2 lentelė) yra išskiriami prekiniai ir neprekiniai rezultatai bei vidinis ir išorinis 

efektas. Tai parodo daugiafunkcinio žemės ūkio strategijos didelę naudą, kuri yra plati. Tai apima ne tik patį ūkį ir jo 

aplinką, bet ir kaimo vietovę, naudą galutinės produkcijos vartotojams ir ateitiems kartoms. Daugumą šių rezultatų 

galima priskirti tradiciniam ūkininkavimui, tačiau kai kurie išsiskiria savo daugiafunkciškumu - gerėjanti 

aplinka/biologinė įvairovė, didesnis dėmesys prekių kokybei, kraštovaizdžio gerinimas, savikontrolė. Pateiktoje 2 

lentelėje išorinių efektų yra daugiau, tai rodo, jog daugiafunkcinis žemės ūkis orientuotas į viešųjų ir prekinių 

gėrybių kūrimą. 

„Vietoje “ kiekybės žemiausia kaina” pirmaeilę svarbą įgyja kiti dalykai – maisto kokybė, vartotojo sveikata 

ir gyvulių gerovė, biologinės įvairovės (taip pat ir kultūrinių augalų bei naminių gyvūnų veislių) išsaugojimas, kaimo 

kraštovaizdžio bei aplinkos išteklių vertė, o taip pat šeimos ūkių, vietinių kultūrų bei kaimo tradicijų išsaugojimas“ 

(Vitunskienė ir kiti, 2006,).  

Remiantis T. Marsden ir R. Sonnino (2008) požiūriu, galima daryti prielaidą, jog žemės ūkio veiklos 

daugiafunkciškumas yra taip pat dalis ir kaimo vietovės daugiafunkciškumo. Anot Marsden, Sonnino (2008) 

daugiafunkcinis žemės ūkis prisidėdamas prie kaimo vietovės vystymosi turi atlikti šias funkcijas: 

• užtikrinti pajamas ir užimtumo galimybes žemės ūkyje; 

• prisidėti prie visuomenės poreikių ir lūkesčių tenkinimo; 

• panaudoti ir tuo pačiu saugoti kaimo vietovių išteklius. 

Taigi, seniausia veikla – žemės ūkis – yra visapusiškai svarbi aplinkai, įskaitant ir miestus, ir visus 

gyventojus. Žemės ūkio veikla Europoje anot mokslininkų (Ploeg 2003; Huylenbroeck ir kt., 2007; Marsden, 

Sonnino, 2008; Horlings, Marsden, 2010; Mettepenningen ir kt., 2012; ir kiti) nėra dominuojanti kaimo vietovėse, 

tačiau tai yra viena svarbiausių ekonominių veiklų, kadangi jos galutinis rezultatas daro poveikį didžiajai daliai 

aplinkos elementų. „Žemės ūkis yra labai glaudžiai susijęs su tvariu vystymusi. Šis sektorius naudoja daug aplinkinių 

žaliavų ir kuria daug produkcijos“ (Wiśniewska, 2011,) 



284 
 

 

 

3 pav. Europos žemės ūkio vystymosi modelis (Huylenbroeck ir kiti, 2007) 

 

Bendrojoje žemės ūkio politikoje daug dėmesio skiriama gamtos išsaugojimui, tradicijoms, ekonominės 

veiklos įvairinimui. Politika iš dalies orientuota į daugiafunkcinio žemės ūkio strategiją, kuri sudaro naujas 

galimybes vietovės vystymuisi (3 pav.). G. Huylenbroeck ir kitų (2007), moksliniuose tyrimuose pažymima, kad 

Vakarų Europos šalyse vyksta perėjimas nuo gamybos link vartojimo, ypatingą dėmesį skiriant neprekinei gamybai. 

Tokiu būdu įgyvendinami pagrindiniai Bendrosios žemės ūkio politikos tikslai yra patikimas ir pakankamas maisto 

produktų tiekimas, tausus gamtos išteklių valdymas ir tvari kaimo vietovių plėtra. 

Identifikavus tausojančio ir daugiafunkcinio ūkininkavimo strategijas galima teigti, jog tausojančio žemės 

ūkio strategijos modelis yra labai reikalingas, tačiau orientuotas į smulkius šeimos ūkius. Daugiafunkcinis žemės 

ūkis nukreiptas į didesnę daugumą ūkių, kur gausybė funkcijų, kuriamų viešųjų gėrybių yra sunkiai įgyvendinama 

mažesniųjų ūkių atžvilgiu. Tai lemia ūkininko ar šeimos ūkio pajėgumas, finansinės galimybės ir supratimas. 

Įgyvendinant šią strategiją vidutiniai šeimos ūkiai turi galimybę įvairinti veiklas, kurti didesnę pridėtinę vertę savo 

ūkyje bei kaimo vietovėje, kurios vystymasis labai glaudžiai susijęs su ūkininkavimu.  

M. Dedeire ir kiti (2013) teigia, jog kaimo vietovėse keičiasi plėtros koncepcija ir pereinama prie 

integruoto, daugiafunkcinio ir darnaus kaimo vietovės teritorinio vystymo. „Europos kaimo plėtros politika numato 

naujas funkcijas kaimiškosioms teritorijoms. Kaimas turi atlikti ne tik ekonominę, bet ir socialinę, aplinkosauginę bei 

teritorinę funkciją“ (M. Dedeire ir kiti, 2013). Svarbiu veiksniu tampa ūkininkavimo strategija, apimanti tiek 

ūkininko ir ūkio, tiek kaimo vietovės  tikslus.  

Išvados 

1. Tausojanti žemės ūkio strategija orientuota į pastovių pajamų užtikrinimą; sumanų finansinių išteklių 

panaudojimą; tinkamą vietos išteklių panaudojimą; seno atgaivinimą (inovacijos); mobilizaciją. Tai ūkininkavimo 

strategija, kuri padeda palaikyti pastovias pajamas, gaunamas veikiant neskubotai ir apgalvotai. Dažniausiai 

taikoma nedideliuose šeimos ūkiuose. 

2. Daugiafunkcinė žemės ūkio strategija, orientuota į smulkius, vidutinius ūkius, sukuria pagrindą kaimo vietovių 

gyvybingumo palaikymui ir atsparumo išoriniam pokyčiams formavimuisi; gyventojų užimtumo ir stabilių pajamų; 

aplinkosaugos reikalavimų;  maisto kokybės užtikrinimui. Žemės ūkio daugiafunkciškumas sukuria viešąsias ir 

privačias gėrybes kaimo vietovei ir pačiam ūkiui.  Ūkininkas įgyvendindamas strategiją ir vykdydamas įvairias 

funkcijas, sukuria didesnę pridėtinę vertę ūkyje. 

3. Įvairios žemės ūkio strategijos yra susiję tarpusavyje, tačiau visų pagrindas yra tradicinis ūkininkavimas. Visos 

ūkininkavimo strategijos yra sąveikoje su kaimo vietovės gyvavimu. Didžiausia nauda kaimo vietovei yra 

sukuriama įgyvendinant daugiafunkcinio žemės ūkio strategiją, kuri apima ekonominius, socialinius, kultūrinius ir 

aplinkosauginius aspektus. 
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Summary 

INFLUENCE OF AGRICULTURE ON RURAL AREA SUSTAINABLE DEVELOPMENT. FARMING 

STRATEGIES  

Agriculture is a stability economic base in rural areas and in the state. With the development of agricultural 

activities the impact on the environment is increasing too. It is important to distinguish and manage farms by farming 

certain models that are not only geared to private goods. Agricultural business strategy forms a farming style, which 

can be oriented in different aspirations - the maximum income, economic farming, multifunctional, and so on. 

Key words: multifunctional agriculture, farming economically, modernized farming, rural area, influence 

of agriculture. 
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ŽMOGIŠKOJO IR SOCIALINIO KAPITALO VYSTYMO MODELIS 

KAIMO TURIZMO KONKURENCINGUMUI UŽTIKRINTI 

 

Rasa Jodenytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiuolaikinės ekonomikos tendencijos ir spartus jos augimas, paremtas naujausių technologijų vystymusi, 

priverčia kaimo gyventojus ieškoti naujų ir alternatyvių metodų, kaip palaikyti vietos ekonomiką. Vienas iš 

dabartinių laikų ekonomikos teorijose ir mokslinėje literatūroje plačiai pripažįstamų metodų yra žmogiškojo ir 

socialinio kapitalo vaidmuo bei jo valdymas. Nustatyta, kad išaugęs žinių valdymo poreikis daro įtaką tam, kad jų 

naudojimas ir pritaikomumas organizacijose, ekonominėse sistemose bei visuomenėje tampa svarbiu darnaus 

vystymosi veiksniu. Ne išimtis ir kaimo turizmas. 

Atsižvelgiant į kaimo turizmo situaciją globalioje turizmo rinkoje, kaimo turizmo bei susijusių sričių verslo 

atstovai privalo ieškoti naujų konkurencinio pranašumo šaltinių, t.y. siūlyti išplėtotus paslaugų paketus, kurti 

inovatyvius turizmo produktus. Siekiant sėkmingai įgyvendinti šiuos tikslus, naudinga bendradarbiauti tarpusavyje. 

Dėl šių priežasčių, kaimo turizmo verslo procese labai svarbią vietą užima žmogiškasis ir socialinis kapitalas.  

Tyrimo tikslas – parengti žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystymo modelį kaimo turizmo 

konkurencingumui užtikrinti. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. išanalizuoti žmogiškojo ir socialinio kapitalo sampratą, vertinimo teorijas ir modelius; 

2. įvertinti žmogiškojo ir socialinio kapitalo panaudojimo galimybes kaimo turizmo konkurencingumui  

užtikrinti. 

3. sudaryti žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystymo kaimo turizmo konkurencingumui užtikrinti 

teorinį modelį. 

Tyrimo objektas – žmogiškasis ir socialinis kapitalas. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentinių šaltinių 

analizė ir sintezė, sisteminimas, grafinis vaizdavimas ir modeliavimas. 

 

Rezultatai  

 

Žmogiškojo ir socialinio kapitalo sampratos 

 

Mokslininkų darbuose žmogiškojo ir socialinio kapitalo sąvokos interpretuojamos labai įvairiai. Dažniausiai 

kiekvienas mokslininkas ar jų kolektyvas, priklausomai nuo tikslų, naudoja savitą tik tam tyrimui tinkamą 

žmogiškojo ar socialinio kapitalo sąvokos turinį. 

Analizuojant žmogiškojo kapitalo sampratą tiek Lietuvos mokslininkų (B. Martinkus (2001); J. 

Bagdanavičius (2009); G. Kuliešis, L., Pareigienė, I. Naus (2012)), tiek užsienio mokslininkų (S. Aurther, S M. 

Sheffrin (2003); J. A. Felicio ir kt. (2012)) darbuose galima pastebėti pasikartojančius elementus: žinios, įgūdžiai 

(meistriškumas) bei išsilavinimas. Kiti autoriai (G. S. Becker (2002); A. Sadowski (2008)) prie žinių, įgūdžių 

prideda ir sveikatos aspektą. R. Boohene (2011), V. Gižienė ir Ž. Simanavičienė (2012) prie žmogiškojo kapitalo 

priskiria ir individo asmenines savybes, taip sąvoką praplečia ne tik įgyjamomis savybėmis, bet ir įgimtomis. Dar kiti 

mokslininkai žmogiškajam kapitalui priskiria motyvaciją ir energiją (H. R. Bowen, 1978), asmens kompetencijas ir 

kvalifikaciją (J. Bagdanavičius, 2009). R. M. Nureev (2010) akcentuoja ir supančią žmogų kultūrą bei sugebėjimą 

savo žinias, įgūdžius, gebėjimus tinkamai panaudoti. 
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Vadovaujantis mokslininkų įžvalgomis, žmogiškasis kapitalas – tai žmonių įgimti sugebėjimai ir talentai, taip 

pat jų įgytos žinios, įgūdžiai, profesinė kvalifikacija, kompetencija, sveikata ir kiti individo bruožai (pvz., 

motyvacija), lemiantys žmonių produktyvumą, visuomenės gerovę ir šalies/regiono/vietos ekonominį augimą. 

Yra išskiriamos trys pagrindinės savybės, kuriomis pasižymi žmogiškasis kapitalas (Grudney, 2006): 

 augimas; 

 paties savęs generavimas (kūrimas); 

 sklaida. 

Augimo ir savęs generavimo savybės glaudžiai susijusios su tuo, kad žinių kiekis didina individo žmogiškąjį 

kapitalą veikiant tiek išoriniams, tiek vidiniams veiksniams. Pradinės žinios toliau gilinamos per ryšius su išorinėmis 

žiniomis, įgūdžiais, patirtimi ir kitais žiniomis paremtais veiksniais. Tuo tarpu sklaida – tai žmogiškojo kapitalo 

bruožai, kai pradinis žinių turėtojas gali perduoti savo žinias kitam individui ir taip gaunama abipusė nauda: turėtojui 

iškeliami nauji klausimai, leidžiantys toliau tobulėti, o gaunantysis įgyja naujų žinių (Grundey, 2006). 

Šalia žmogiškojo kapitalo mokslininkai išskiria ir socialinį kapitalą. Žmogiškasis kapitalas įkūnytas 

individuose, socialinis – jų tarpusavio santykiuose (Kuliešis, 2012). Dažniausiai socialinio kapitalo sąvoka 

naudojama analizuoti santykių, ryšių, tinklų tarp asmenų vaidmenį socialinėje ir ekonominėje srityse. Šį teiginį 

pagrindžia ir K. Janc (2006), socialinį kapitalą apibrėždamas kaip žmonių gebėjimą, remiantis tarpusavio 

pasitikėjimu, socialinėmis normomis ir tinklais, veikti drauge grupės, organizacijos ribose siekiant bendrų tikslų. R. 

Putnam (2000) nuomone, socialinis kapitalas – tai ryšiai tarp individų bei iš to kylantys socialiniai tinklai ir 

abipusiškumo bei pasitikėjimo normos. Socialinis kapitalas gali būti siejamasis (panašios kilmės, religijos, rasės, 

etniškumo, socialinės ir ekonominės klasės asmenys) arba jungiamasis (skirtingos kilmės ar religijos, rasės, 

etniškumo ar socialinės ir ekonominės klasės asmenys). Kitų mokslininkų teigimu (M. Acevedo (2007); I. Huvila 

(2010); S. Wong (2007)), socialinis kapitalas – tai neformali, socialiniuose ryšiuose įkūnyta norma, kuri skatina 

bendradarbiavimą tarp dviejų ar daugiau asmenų.  

Taigi, socialinio kapitalo sąvokos interpretacijos yra gana skirtingos, kaip ir bandymai apibrėžti išskirtinius jo 

požymius. Tačiau, mokslininkai, kurių teorinės įžvalgos skiriasi, palyginti vieningai sutaria, kad šiai koncepcijai 

būdingas bendruomeninis pobūdis, šios koncepcijos pagrindą sudaro socialiniai ryšiai, socialiniai tinklai, kurie 

remiasi normatyviniais pasitikėjimo, artimumo ir solidarumo, normų ir vertybių, kuriomis dalijamasi tarpusavyje, 

kodeksais, leidžiančiais elgtis bendruomeniškai (Rossi, Boccacin, 2006).  

Apibendrinant galima teigti, kad socialinis kapitalas atspindi kultūrines, normatyvines, struktūrines ir 

institucines įvairaus dydžio žmonių grupių tarpusavio sąveikas. Socialinis kapitalas taip pat apibūdina galimą šių 

sąveikų įtaką individualioms iniciatyvoms ir elgesiui bei jų sukeltus ekonominius, politinius ir kitus pokyčius 

(Bartkus, 2009). Taigi, bendra veikla, socialiniai ryšiai ir normos veikia ekonomiką ir tai yra socialinio kapitalo 

koncepcijos esmė.  

Kaip matyti, žmogiškasis ir socialinis kapitalas turi sudėtingas vidines struktūras. Todėl, tiek žmogiškojo, tiek 

socialinio kapitalo vertinimas yra sudėtingas procesas. Sąvokos daugiamatės, todėl kiekvienas tyrėjas pasirenka 

skirtingą sąvokos aspektą, atsižvelgiant į atliekamo tyrimo tikslus ir apimtį, ir tai kelia tam tikrą painiavą lyginant 

tyrimų rezultatus bei formuojant matavimo rodiklių sistemą.  

 

Žmogiškojo ir socialinio kapitalo panaudojimo galimybės turizmo sektoriuje 

 

Užsienio mokslininkų darbuose yra apčiuopiamas neišnaudojamas žmogiškojo ir socialinio kapitalo 

panaudojimas formuojant ir didinant kaimo turizmo konkurencingumą. 

S. Jakarta (2013) Nigerijos mokslinių tyrimų studijoje pateikia šešias pagrindines žmogiškojo kapitalo 

funkcijas turizmo plėtros procese: 

1. formuoti žmogiškojo kapitalo tikslus; 

2. identifikuoti turizmo elementus; 

3. vystyti žmogiškojo kapitalo strategijas (veiklas ar įrankius); 

4. rengti turizmo mokymo programas; 
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1) vertinti žmogiškojo kapitalo valdymo rezultatus; 

2) matuoti turizmo įtaką  vietos ekonomikai. 

Taigi, žmogiškąjį kapitalą turizmo sektoriuje galima panaudoti formuojant jo tikslus, vystant žmogiškojo 

kapitalo strategijas (rengiant įvairias mokymų programas, suteikiant reikiamų žinių bei kvalifikaciją), vėliau tas 

žinias ir gebėjimus pritaikant turizmo elementų identifikavimui, turizmo mokymo programų rengimui, turizmo įtakos 

vietos ekonomikai matavimui. Svarbus elementas yra žmogiškojo kapitalo valdymo rezultatų vertinimas. Vadinasi,  

labai svarbu vertinti turizmo sektoriuje dirbančiųjų žmonių veiklos rezultatus. 

B. J. Inyang (2008) pastebi, kad kaimo turizmo vystymasis priklauso nuo viešojo ir privataus sektoriaus 

organizacijų profesionalumo. Tik turint teisingą požiūrį ir žinias viešojo ir privataus sektoriaus turizmo atstovai gali 

pasiekti laukiamą socialinę ir ekonominę naudą. Todėl šiam tikslui pasiekti veiksmingas ir efektyvus žmogiškojo 

kapitalo valdymas yra būtinas (Inyang, 2008). 

Mokslinėje literatūroje pabrėžiamas ryšys ir tarp socialinio kapitalo ir ekonominės veiklos rezultatų. 

Socialiniai tinklai ir pasitikėjimas gali skatinti informacijos ir žinių sklaidą, sumažinti sandorių išlaidas. Kaip 

panaudoti socialinį kapitalą, siekiant geresnių ekonominės veiklos rezultatų, analizuoja tokie mokslininkai, kaip I. 

Dasgupta ir P. Serageldin (2000); C. Grootaert ir T. Bastelaer (2002) bei F. Sabatini (2005). Empiriniais tyrimais 

įrodyta, kad socialinio kapitalo komponentai – pasitikėjimas ir visuomenės bendradarbiavimas – susiję su geresniais 

ekonominės veiklos rezultatais. 

A. Nilnoppkun (2012) disertacijoje galima „apčiuopti“ tiek žmogiškojo, tiek socialinio kapitalo panaudojimo 

turizmo vystyme užuomazgas (žr. 1 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Žmogiškojo ir socialinio kapitalo panaudojimo galimybės siekiant tvaraus turizmo vystymo (sudaryta 

autorės pagal A. Nilnoppkun (2012)) 

 

Pavaizduotame modelyje (žr. 1 pav.) matyti, kad nuo žmogiškojo ir socialinio kapitalo panaudojimo 

galimybių priklauso tvarus turizmo vystymas. Didelę įtaką turizmo formavime turi turizmo sektorių sudarančių 

institucijų bendradarbiavimo stiprinimas ir vystymas, kurio rezultatu tampa domėjimosi ir įsitraukimo didėjimas. 

Veiklos sritys Įtaka ir rezultatai 

Tvarus turizmo vystymas 

Bendruomenės turizmo 

kontrolė 

6. Tinklo susitikimai 

5. Bendruomenės turizmo 

tinklų formavimas 

Didinti socialinį kapitalą ir 

prieigą prie finansinės paramos 

4. Turizmo auditai ir studijos Skatinti pajėgumų kūrimą ir 

apsisprendimo laisvę. 

3. Bendruomenės susitikimai Skatinti bendradarbiavimą ir 

bendruomenės santykius 

2. Preliminarūs susirinkimai, paremti 

mokymais ir informacijos suteikimu 

Gilinti bendruomenės žinias bei skatinti 

domėjimąsi turizmo planavimu 

1. Stebėjimas Identifikuoti bendruomenės resursus, sociopolitinį 

ir sociokultūrinį kapitalą 
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Taigi, pagrindinės žmogiškojo ir socialinio kapitalo formavimo priemonės, kurias išskiria mokslininkai, yra 

šios: švietimas ir konsultavimas, bendradarbiavimo skatinimas, pasitikėjimo puoselėjimas, pasiektų  rezultatų analizė 

(kontrolė). 

Tampa akivaizdu, kad žmogiškasis kapitalas ir pagrindiniai socialinio kapitalo komponentai: pasitikėjimas, 

tinklai ir normos bei vertybės yra glaudžiai susiję su kaimo turizmo konkurencingumu. Pasitikėjimas, 

bendradarbiavimas leidžia sumažinti išlaidas įsigyjant naujas žinias ar technologijas, sukuria daugiau mokymosi 

galimybių, padeda sumažinti naujų produktų ar procesų įvedimo į rinką laiką ir t.t.  

 

Politika ir priemonės formuojančios žmogiškąjį ir socialinį kapitalą kaimo turizmo sektoriuje 

 

Vienas svarbiausių žmogiškojo kapitalo formavimo veiksnių yra investicijos į švietimą, mokymosi galimybių 

prieinamumas bei tikslingas mokymų programų perengimas. Šį teiginį pagrindžia ir įvairūs mokslininkai. 

Pavyzdžiui, P. Plummer ir M. Taylor (2004) nustatė, kad švietimas ir asmenų mokymas yra pagrindinės žmogiškojo 

kapitalo formavimo priemonės. Švietimas turizmo sektoriuje padeda supažindinti su aplinkos reikalavimais, darbo 

jėgos poreikiais, esama situacija, ekonomikos augimo būdais. Mokslininkų teigimu, žmogiškąjį kapitalą derėtų 

formuoti taip, kad jis būtų nukreiptas į ateities turizmo perspektyvą. W. Oorshot (2006) sutinka, kad produktyvi 

investicija į žmones (įskaitant ne tik švietimą (mokymąsi darbo vietoje), bet ir sveikatos priežiūrą) turėtų būti viena 

pagrindinių turizmo plėtros sričių. 

Verta atkreipti dėmesį, kad Lietuva, siekdama ekonominio augimo, užimtumo didėjimo ir Lisabonos tikslų 

įgyvendinimo, yra nustačiusi nacionalinius prioritetus, tarp jų prioritetą „skatinti užimtumą ir investicijas į 

žmogiškąjį  bei socialinį kapitalą. Lietuvos strateginiuose dokumentuose (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programoje (2007), Lietuvos valstybinė švietimo 2013–2020 metų strategijoje (2013), Lietuvos ūkio (ekonomikos) 

plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategijoje (2007)) skiriamas didelis dėmesys žmogiškajam ir socialiniam kapitalui 

formuoti. Pagrindinės priemonės – mokymas ir investicijos į žinių sklaidą bei kvalifikacijos turizmo srityje 

tobulinimą, taip pat pasitikėjimo valstybės institucijomis skatinimas ir bendradarbiavimo tarp organizacijų 

propagavimas. Pavyzdžiui,  Ilgalaikėje turizmo plėtros strategijoje iki 2015 m. numatyta išplėsti turizmo ir 

rekreacijos specialistų rengimą Lietuvos universitetuose ir kolegijose; parengti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 

kursus apskričių, savivaldybių, mokymo įstaigų specialistams ir turizmo paslaugų teikėjams; skatinti rengti ir leisti 

monografijas, vadovėlius, mokymo priemones turizmo ir rekreacijos problematika; rengti turizmo plėtros 

prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose planavimo dokumentus (galimybių studijas, projektus); organizuoti 

savivaldybių ir turizmo informacijos centrų turizmo srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir 

keitimąsi pažangia patirtimi (socialinis kapitalas); organizuoti dirbančių turizmo paslaugų darbuotojų mokymo 

seminarus kokybės valdymo, turizmo ekonominės naudos ir sveikos aplinkos kūrimo klausimais; parengti ir išleisti 

naujas turizmo mokymo ir metodines priemones; parengti sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigų darbuotojų 

mokymo/studijų programas ir t.t. 

Kaip matyti, Lietuvos strateginiuose dokumentuose vyrauja nuostata, kad Lietuva siekia tapti modernia žinių 

ekonomikos šalimi, yra įgyvendinami įvairūs mokymai nukreipti į turizmo sektoriaus kvalifikuotos darbo jėgos 

paruošimą. Tačiau, ar šios žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystymo priemonės yra veiksmingos, kokybiškai 

valdomos empiriškai nėra nustatyta.  

Svarbu pabrėžti politinį bei institucinį mechanizmus, kurie būtini vystant žmogiškąjį ir socialinį kapitalą 

kaimo turizmo sektoriuje. Mokslininkai akcentuoja, kad kaimo turizmo plėtrai labai svarbus komponentas yra 

valstybės įtakos ir sprendimų priėmimo koordinavimo procesas.  

Turizmo politikos formavimą ir turizmo valdymą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Turizmo 

įstatymas (1998). Šiame įstatyme teigiama, kad turizmo plėtros politikos kryptis nustato Seimas, tvirtindamas 

Lietuvos turizmo plėtros ilgalaikę strategiją ir priimdamas įstatymus. Turizmo valdymo funkcijas Lietuvos 

Respublikoje atlieka Vyriausybė, Vyriausybės įgaliota ministerija, Valstybinis turizmo departamentas, savivaldybių 

institucijos. 
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Savivaldos lygmeniu itin didelį vaidmenį turi savivaldybės, vietos veiklos grupės, kaimo bendruomenės ir 

kitos nevyriausybinės organizacijos, kurios, besinaudodamos įvairiais finansavimo šaltiniais, koordinuoja įvairius 

informacinius seminarus, trumpalaikius kursus, konsultacijas, kaimo turizmo verslinės patirties Lietuvoje sklaidą ir 

t.t.  Todėl labai svarbu, kad šios organizacijos bendradarbiautų tarpusavyje, skatintų tarpusavio pasitikėjimą, 

dalintųsi žiniomis kaimo turizmo srityje. 

Apibendrinant galima teigti, kad kaimo turizmo sektoriaus žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystyme didelę 

vietą užima kaimo turizmą formuojančių ir jame dalyvaujančių žmonių/organizacijų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai bei 

pasitikėjimas ir noras bendradarbiauti.  

 

Žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystymo kaimo konkurencingumui užtikrinti teorinis modelis 

 

Remiantis aukščiau išvardytais faktais, analize, buvo sukonstruotas teorinis žmogiškojo ir socialinio kapitalo 

modelis kaimo turizmo konkurencingumui užtikrinti (žr. 2  pav.). Modelyje atskleidžiamos svarbiausios mokslininkų 

nuostatos apie žmogiškąjį ir socialinį kapitalą, jo svarbą turizmo sektoriui, bei turizmo konkurencingumo 

priklausomybę nuo žmogiškojo ir socialinio kapitalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystymo kaimo turizmo konkurencingumui užtikrinti teorinis modelis 

(sudaryta autorės) 
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 (kaimo turizmo planavimas, kaimo turizmo verslo skatinimas) 
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Taigi, kaip matyti iš pateikto modelio (žr. 2 pav.) centre yra kaimo turizmo konkurencingumas, kuriam įtakos 

turi išorinė ir vidinė aplinka, bei joje egzistuojantys pagrindiniai žmogiškojo ir socialinio kapitalo komponentai 

(žinios, įgūdžiai, kvalifikacija bei pasitikėjimas, socialiniai tinklai, normos ir vertybės).  Visi šie komponentai yra 

tarpusavyje susiję ir papildo vienas kitą (t.y. žmogiškasis ir socialinis kapitalas papildo vienas kitą ir vienas nuo kito 

priklauso).  

Vienas pagrindinių veiksmų kaimo turizmo žmogiškojo ir socialinio kapitalo vystymo procese yra sisteminis 

planavimas, kuris turi būti pagrįstas ne tik sektoriaus analize, turistinio potencialo įvertinimu, bet ir nustatyta 

konkurencine pozicija lyginant su kitais turistiniais regionais. Ilgalaikis kaimo turizmo augimas privalo būti 

reguliuojamas ir valdomas atsižvelgiant į valstybės ekonomikos procesus bei konkurenciją įvairiuose rinkos 

segmentuose ir paremtas partnerystės tarp viešojo bei privataus sektoriaus principu. Todėl, nacionaliniu lygmeniu, 

turizmo politinė sistema, vietos lygmeniu – regiono/vietos turizmo strategija turėtų būti nukreipta į žinių, įgūdžių ir 

kompetencijų ugdymą, socialinių tinklų formavimą (bendradarbiavimo tarp skirtingų veikėjų skatinimą (pvz., 

valstybinių, privačių, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su akademinėmis institucijomis skatintų 

kaimo turizmo sektoriaus augimo stimuliaciją). Bendradarbiavimo pagrindas yra skirtingų organizacijų tarpusavio 

partnerystė, pasitikėjimas, ryšių teikiama nauda, kurią sąlygoja pasikeitimas informacija, kompetencijomis ir 

paslaugomis. Pasitikėjimas, „iš viršaus į apačią“ bei „iš apačios į viršų“ „diktuojamos“ socialinės normos čia yra 

labai svarbus veiksnys. Kuo jis didesnis, tuo labiau tikėtinas kaimo turizmo sektoriuje veikiančių organizacijų 

polinkis kurti partnerystės ryšius. Kuo glaudesni socialiniai ryšiai, tuo daugiau vietovė turi galimybių prieiti prie 

unikalių specializuotų išteklių (pvz., naujausių srities žinių, informacijos, darbo jėgos), kurie sustiprina viso regiono 

konkurencinį pranašumą. 

 

Išvados 

1. Kaimo turizmo konkurencingumas yra grindžiamas veiksmingo žmogiškojo kapitalo (įgūdžių, žinių, gabumų, 

kuriais disponuoja žmogus, visuma) ir socialinio kapitalo (ryšių ir bendrų vertybių, sukurtų ir naudojamų 

kolektyvinei ar individualiai veiklai vykdyti visuma) valdymo nuostata.  

2. Efektyviai naudojamas žmogiškasis ir socialinis kapitalas suteikia daugiau galimybių prieiti prie unikalių 

specializuotų išteklių (pvz., naujausių srities žinių, informacijos, darbo jėgos), kurie sustiprina tiek kaimo turizmo 

sektoriaus veikėjų, tiek visos vietovės konkurencinį pranašumą. 

3. Lietuvoje yra skiriamas nemenkas dėmesys žmogiškojo ir socialinio kapitalo formavimo praktikai.  Pagrindinės 

priemonės formuojančios žmogiškąjį ir socialinį kapitalą skiriamos šios – švietimas turizmo srityje tiek formaliu, tiek 

neformaliu būdu; organizuojami įvairūs mokymai; kvalifikacijos kėlimo kursai kaimo turizmo tematikomis; 

skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir informacijos sklaida. Taip pat investuojama į įvairius tyrimus 

turizmo srityje, rengiamos studijos ir pan.  

4. Sukonstruotas teorinis modelis atspindi žmogiškojo ir socialinio kapitalo komponentų reikšmingumą kaimo 

turizmo konkurencingumui. Pagrindinis dėmesys, siekiant užtikrinti kaimo turizmo konkurencingumą, turėtų būti 

nukreiptas į kaimo turizmo sodybų savininkų žinių, įgūdžių ir kompetencijų ugdymą bei ryšių tarp vietos veikėjų 

skatinimą. 
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Summary 

This article aims to introduce the competitive provision of rural tourism, which is based on effective human and social 

capital management. Scientific literature and document analysis revealed that the efficient use of human and social capital 

provides more opportunities to access unique specialized resources (e.g., the latest knowledge of the field, the information, the 

labour), which enhances both, the competitive advantage of the actors of rural tourism sector and the competitive advantage 

whole area. 

The constructed theoretical model reflects the human and social capital components of the significance of rural tourism 

competitiveness. The long-term growth of rural tourism should be regulated and controlled according to the state of the economy 

and competition processes in different market segments and is based on a partnership between the public and private sectors. 

Therefore, in order to ensure the competitiveness of rural tourism the main focus should be directed to the development of 

knowledge, skills and competences of the owners of rural tourism and to the promotion of relations between local actors. 
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VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS EFEKTYVUMO 

PLĖTOJANT VIEŠĄJĄ INFRASTRUKTŪRĄ vertinimo TEORINIAI 

ASPEKTAI 

 

Agnė Slavinskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

 

Globalioje aplinkoje vykstantys spartūs pokyčiai reikalauja iš viešųjų institucijų priimti naujus iššūkius 

planavimo, sprendimų priėmimo, jų įgyvendinimo koordinavimo, visų rūšių išteklių valdymo srityse. Vykstantys 

pokyčiai, orientuojantis ne įtradicinio viešojo administravimo, naujojo viešojo administravimo, naujosios viešosios 

vadybos, o į šiuolaikinį viešąjį valdymą reikalauja peržiūrėti tradicines normatyvines orientacijas, įveikti nuolat 

atsinaujinančius trukdžius (Pauliukevičiūtė,2010). Viešojo ir privataus sektorių partnerystė kultūros ir sporto 

infrastruktūros plėtros srityje tampa vienu esminių veiksnių, lemiančių glaudesnių tarpsektorinių ryšių, nukreiptų 

kultūros ir sporto tęstinumui užtikrinti, formavimąsi. Svarbu nagrinėti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės 

efektyvumą ir naudą, plėtojant  kultūros ir sporto infrastruktūrą, nes kultūros ir sporto valdymą galima apibrėžti kaip 

visuomenės gyvenimo ir veiklos būdų reguliavimą, o tai yra valstybės gerovės dalis.  

Temos aktualumą pabrėžia pastaraisiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės aktyviai vykdoma 

viešojo ir privataus sektorių partnerystės aplinkos gerinimo politika. Tobulinama Lietuvos Respublikos teisinė bazė, 

susijusi su šios partnerystės taikymu, įkurta vyriausybinė darbo grupė, ruošiamasi finansuoti pilotinius projektus 

pagal naujas viešojo sektoriaus ir privataus verslo partnerystės schemas. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės plėtojant infrastruktūrą 

efektyvumo vertinimo teorinius aspektus. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) atlikti viešojo ir privataus sektorių partnerystės teorinę analizę; 

2) apžvelgti viešojo ir privataus sektorių partnerystės efektyvumo vertinimo kriterijus ir principus. 

Tyrimo objektas –  viešojo ir privataus sektorių partnerystės efektyvumas plėtojant infratruktūrą. 

Tyrimo metodai: Analizuojant viešojo ir privataus sektorių partnerystės sampratą buvo naudojama 

mokslines literatūros analizė ir sintezė, o partnerystės efektyvumo vertinimo kriterijams ir principams 

pagrįsti taikyta indukcija ir dedukcija. 

 

Rezultatai 

 

Viešojo sektoriaus institucijos, spręsdamos, kaip teikti viešąsias paslaugas ir užtikrinti jų teikimui 

reikalingą infrastruktūrą, vis dažniau pasirenka viešojo ir privataus sektorių partnerystę. Viešojo ir privataus sektorių 

partnerystė (toliau VPSP) yra alternatyva ir tradiciniam viešųjų paslaugų organizavimui viešajame sektoriuje, ir 

viešiesiems pirkimams, ir privatizavimui, kuriam būdinga tai, jog viešosios nuosavybės teisės bei teisės teikti kokias 

nors paslaugas atiduodamos privačiam sektoriui. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė užtikrina, kad privatūs 

investuotojai tam tikrą laikotarpį galėtų naudotis viešuoju turtu, tačiau šio turto nuosavybės teises išsaugotų viešojo 

sektoriaus institucijos. 

Kalbantapie VPSP sampratą, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kaip ir kur ji atsirado. VPSP sąvoka atsirado 

1950-asiais metais Jungtinės Amerikos Valstijose, tada kai buvo inicijuotos jungtinės viešojo ir privataus 

sektoriųsubjektų finansuojamos švietimo programos, o vėliau, 1960-asiais, atsirado ir bendros VPSP įmonės miestų 

infrastruktūros atnaujinimui. Taip pat be JAV, VPSP pradininkais yra laikomi Jungtinė Karalystė ir Australija, vėliau 

partnerystę pradėjo taikyti ir kitos šalys – Prancūzija, Vokietija, Airija. (Corry, 1997; Karlavičius, Grigonienė, 2006).    
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VPSP vis plačiau taikoma daugelyje kitų pasaulio valstybių, kurių patirtis rodo, jog VPSP gali teikti didelę 

naudą visuomenei ir valstybei, nes šių projektų metu privatus verslas, naudodamas savo lėšas, patirtį ir iniciatyvą, 

gali teikti viešąsias paslaugas, gerinti jų kokybę ar sukurti, atnaujinti ir efektyviai valdyti, taip pat viešosioms 

paslaugoms teikti reikalingą turtą (Paliulis, 2008). Tačiau nei pasaulio, nei Europos Sąjungos teisėje nėra patvirtintas 

ne tik bendras VPSP apibrėžimas ir jo formos, bet ir bendrai vartojamos partnerystės sąvoka (žiūrėti 1 lentelė.). 

 

1 lentelė. Viešojo sektoriaus ir privataus verslo partnerystės sąvokos (sudaryta autorės) 

 

Šaltinis VPSP sąvoka 

Jungtinė 

Karalystė 

Privataus finansavimo iniciatyva 

Pasaulio bankas „Privatus dalyvavimas infrastruktūros projektuose” 

Plėtros bankai „Privataus sektoriaus dalyvavimas” 

JAV  ir Kanada Bendrą viešojo ir privataus sektorių įmonė, sudarytą kiekvieno partnerio patirties ir 

ekspertizės pagrindu, kuri  geriausiai  atitinka  aiškiai  apibrėžtus visuomenės poreikius 

per tinkamą išteklių, rizikos ir atlygių paskirstymą. 

 

Australija Privačiomis lėšomis finansuojami projektai 

Lietuvos Respublikos 

investicijų įstatymas 

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 

V. Kavaliauskaitė ir R. 

Jucevičius (2009) 

tai trumpalaikiai ir konkrečiam tikslui pasiekti skirti veiksmai, kuomet viešasis ir 

privatus sektorius kartu teikia prekes ar paslaugas įvairių sutarčių, privilegijų ir dotacijų 

pagrindu, kurias organizuoja vyriausybė, teikia privatus sektorius, o apmoka vartotojas 

ar vyriausybė.  

Grimsey, D., Lewis, M. 

(2004)irOsborne, P. 

(2008) 

tam tikros bendradarbiavimo formas, į kurias įeina: privatus sektorius kaip pagrindinis 

finansavimo šaltinis, ilgalaikių sutarčių sudarymas tarp viešojo ir privataus sektorių 

subjektų, siekiant įgyvendinti viešosios infrastruktūros projektus, rizikos pasidalijimas 

tarp partnerių. 

 

Apibendrinant pirmą lentelę galima teigti, kad visi minėti autoriai panašiai apibrėžia viešojo ir privataus 

sektorių partnerystę. Daugeliui VPSP apibrėžimų bendra tai, kad abu sektoriai bendradarbiauja vykdydami 

infrastruktūros plėtros projektus, pasitelkdami valstybės paramą bei privačias lėšas, kartu dalydamiesi rizika ir 

atsakomybe. 

Aptarus VPSP sampratą galima analizuoti toliau viešojo ir privataus sektorių efektyvios partnerystės 

formavimo prielaidas. A. Raišienė (2007) pateikia tokias efektyvios VPSP formavimo prielaidas: 

1. Bendradarbiavimas visiems partnerystės projektų ar programų dalyviams suteikia galimybę įgyti 

sprendimų inicijavimo, įgyvendinimo ir vertinimo galią, pasidalyti atsakomybe. Partnerystės dalyviai 

gali ginti savo interesus, pritaikyti ekspertines žinias ir patirtį tiek regioniniu, tiek vietos savivaldos 

lygmeniu. 

2. Tai yra naujas, įkvėpiantis veiklos būdas, lyginant su tradiciniais valdymo metodais, pavyzdžiui, 

biurokratija, kuri laikoma vis mažiau veiksminga sparčiai kintančioje aplinkoje.  

3. Partnerystė remiasi ne tik pasidalintos atsakomybės, bet ir pasidalintų resursų principu, todėl 

partnerystės projektų / programų dalyviai įgyja lygiavertę teisę nuspręsti kaip turėtų būti valdomi 

finansiniai ir kiti ištekliai. 



295 
 

4. Partnerystė leidžia išvengti funkcijų dubliavimo, užtikrinti efektyvią informacijos cirkuliaciją tarp 

partnerystės dalyvių. 

5. Partnerystė gerina viešojo, privataus sektorių bei visuomenės, kurios interesai partnerystės 

programoje atstovaujami, tarpusavio ryšius ir santykius, formuoja dalyvavimo, asmeninės 

atsakomybės ir „kai tu laimi ir aš laimiu“ socialines nuostatas (A. Raišienė, 2007). 

Norint pasiekti efektyvią viešojo ir privataus sektorių partnerystę reikia įgyvendinti tam tikrus žingsnius, 

kurie parodo partnerystės pamatą. E. Goubin (2004) išskiria tokius 3 žingsnius:vPirmasis žingsnis – nustatyti, kas 

sudaro partnerystės pagrindą. Antras žingsnis – parinkti tinkamas komunikacijos priemones. Būtina plati 

komunikacinių - informacinių priemonių  įvairovė: telefono ryšys, elektroninis paštas, diskusijų forumai, 

klausimynai, vieta ir laikas tiesioginiams susirinkimams organizuoti ir kt. Trečias žingsnis - partnerystės programos 

įgyvendinimas. Sėkmingai įgyvendinant trečią žingsnį reikia periodiškai atlikti tikrinimus, partnerystės efektyvumo 

vertinimus, nustatyti klaidas ir numatyti priemones toms klaidoms šalinti (E. Goubin, 2004). 

Kiekviena partnerystė susideda iš daugelio komponentų. A. Raišienė (2007) ir P. Osborne (2008) išskiria 4 

pagrindinius efektyvios VPSP formavimo žingsnius ir tikslus ( žr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė. Efektyvios VPSP formavimo žingsniai ir tikslai (sudaryta autorės, remiantis P. Osborne ir A. 

Raišiene) 

 

VPSP formavimo žingsniai ir tikslai 

Pagal P. Osborne Pagal A. Raišienę 

Nustatyti, kam partnerystė bus naudinga ir ko ja 

siekiama 

Vieningas partnerių sutarimas dėl projekto misijos, 

uždavinių ir siekiamų rezultatų 

Nustatyti pagrindinius partnerystės dalyvius ir nustatyti 

jų funkcijas 

Abipusis pasitikėjimas, pagarba ir įsipareigojimai siekti 

bendrų tikslų. 

Numatyti laiką, per kurį bus įvykdytas numatytas 

projektas 

Komunikacijos efektyvumas ir sprendimų priėmimo 

skaidrumas 

Nustatyti veiklos vykdymo ir įgyvendinimo 

mechanizmus 

Savalaikė ir pakankama informacijos sklaida ir 

grįžtamasis ryšys.  

 

Pagal P.Osborne formavimo žingsniai susideda daugiausiai iš to, ką galime nustatyti iš pat pradžių, norint 

formuoti VPSP žingsnius. P. Osborne daugiausiai akcentuoja pradinius formavimo žingsnius dar esančius prieš patį 

susiformavimą. Tuo tarpu A. Raišienė daugiau akcentuoja partnerių susitarimus, pasitikėjimą, grįžtamąjį ryšį – tai, 

kas jau yra suformuota. 

Viešajam sektoriui bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi projektų sėkmė iš esmės priklauso nuo šalių 

sugebėjimo kiekvienu konkrečiu atveju tinkamai įvertinti šios partnerystės taikymo efektyvumą bei pasirinkti 

teisingą formą. (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos (rūšys) (valstybinio audito ataskaita, 2008) 

VPSPforma Apibūdinimas 

1. Bendra (mišri) įmonė  Viešasis ir privatus sektorius įsteigia bendrą kompaniją, siekiant įgyvendinti 

projektą, kuris teiktų naudą abiem projekte dalyvaujančioms šalims. 

2. Franšizė Tikslas : įgyvendinti projektą, kuris teiktų naudą abiem projekte dalyvaujančioms 

šalims. 

3. Koncesija Privatus sektorius paprastai suteikia lėšas, būtinas infrastruktūros plėtrai, pvz., 

keliams ar tiltams. 

4. Privačiai finansuojami Privati kompanija gauna lėšų kurti, atnaujinti, prižiūrėti viešą turtą, pvz., ligonines 
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investiciniai projektai ar mokyklas. Kai turtas eksploatuojamas, tam tikrą laikotarpį (paprastai 20–35 

metus) viešasis sektorius moka kompanijai reguliarų mokestį. Laikotarpio 

pabaigoje turtas grįžta valstybės nuosavybėn. 

5. Prekybos rinkos išbandymas Privatus subjektas tikrina, kaip rinka reaguoja į tam tikrą prekę ar paslaugą, kurią 

gaminti turi viešasis sektorius. Tai svarbu sprendžiant, ar tikslinga įvesti produktą į 

rinką ir vertinant jo paklausą. 

6. Privataus sektoriaus metodų 

panaudojimas viešuosiuose 

subjektuose 

Tokių kaip personalo motyvacijos schemos ir išteklių racionalizavimas. 

7. Akcijų dalies išlaikymas 

privatizuotose kompanijose 

Valstybė išsaugo sutartą akcijų procentą, siekdama išlaikyti dalies paslaugų teikimo 

visuomenei kontrolę. 

8. Privatizavimas Viešasis sektorius parduoda įmones privatiems  

investuotojams. 

 

3lentelėje pateikiamos pagrindinės  partnerystės formos jų apibūdinimai. Populiariausios partnerystės 

formos yra koncesija bei privataus sektoriaus metodų panaudojimas viešuosiuose subjektuose. Koncesija- tai tokia 

bendradarbiavimo forma, kai privatus sektorius prisiima visą finansavimą (100%). 

Apžvelgus partnerystės pasireiškimą Europoje, svarbu išsiaiškinti,  kokia situacija yra Lietuvoje, kokios 

VPSP formos yra naudojamos. Remiantis A. Vičkačkiene (2010) , išskiriamos šios rūšys ir formos (žr. 1 pav.) 

 

1 pav. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės rūšys ir formos Lietuvoje (Vičkačkienė, 2010) 

 

Labiausiai paplitusi pirmoji partnerystės forma - VPSP vykdymas sutarčių pagrindu. Ši partnerystės forma 

yra taikoma šiandieniniame gyvenime. Visi projektai yra vykdomi remiantis viešųjų sutarčių principu. Tuo tarpu 

antroji VPSP forma - oficialiai patvirtinta. VPSP - yra sudėtingesnis, daugiau laiko bei finansinių sąnaudų 

reikalaujantis procesas. Dėl šios priežasties tiek viešasis, tiek privatus sektoriai nesiryžta sudaryti tokių sutarčių.  

Taigi, privataus sektoriaus finansavimas, ilgalaikės sutartys – šie elementai parodo, kad tarp VSPS veikia 

partnerystė. 

Apibendrinus viešojo sektoriaus ir privataus verslo partnerystės ryšių formavimą, galima teigti, kad 

svarbiausia yra VSPS formavimo prielaidos, jų pasekoje susiformuoja žingsniai ir tikslai, kurių siekia viešasis ir 

privatus sektorius, norėdamas įgyvendinti abipusiai naudingą partnerystę. 

Išnagrinėjus viešojo ir privataus sektorių partnerystes sampratas ir ryšius, galime apibudinti partnerystės 

efektyvumą ir jo poveikį. Efektyvumo sąvoka yra labai dažnai vartojama tiek viešajame, tiek privačiajame 

sektoriuose. Abu sektoriai daug dėmesio skiria verslo procesų efektyvumui  ir veiksmingumui (Plakoutsi, 

Papadogianni, Glykas, 2013). Mokslinėje literatūroje egzistuoja nemažai efektyvumo  interpretacijų,  kurios  yra  
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taikomos  organizacijų  veiklai  vertinti,  todėl  šio  termino koncepcija  suprantama  ir  aiškinama  įvairiai.  4  

lentelėje  pateikti  skirtingų  autorių  efektyvumo apibrėžimai.  

Išanalizavus pirmoje lentelėje pateiktus įvairių Lietuvos ir užsienio autorių efektyvumo apibrėžimus 

galima teigti, jog efektyvumas dažniausiai yra traktuojamas kaip santykis tarp laukiamų veiklos rezultatų ir jiems 

pasiekti panaudotų išteklių 

 

4 lentelė. Efektyvumo sąvokos (sudaryta autorės) 

Autorius Efektyvumo sąvokos apibrėžimas 

Mackevičius, J., Daujotaitė, D., 2011 Tai sukurtų produktų ir sunaudotų kompleksinių išteklių santykis. 

Buklytė, S., Ruževičius, J., 2010 

 

Tai kompleksinė priemonė, vertinanti įmonės veiklos kokybę ir jos vidinį 

potencialą atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientus, žmogiškuosius  

išteklius ir visuomenę. 

Puškorius, S., 2002 

 

Tai  santykis  tarp  pageidautinų  veiklos  rezultatų  ir  panaudotų  tiems  

rezultatams  pasiekti  kompleksinių  išteklių,  indėlių,  išlaidų  bei  kitų  

resursų 

Štaras, K., Šiopė, A., 2010   Tai sąnaudų, išteklių ir kokybiško rezultato santykis. 

Daft, R. L., 2009   Tai norint pasiekti organizacijos tikslų sunaudotas išteklių kiekis. 

Deksnienė, J. ir kt., 2007 

 

Tai  gamybos  išteklių  panaudojimo  lygis,  garantuojantis  maksimalų  

rezultatą. 

Šimaitytė, D. ir kt., 2006 

 

Tai įmonės veiklos veiksmingumas, rezultatyvumas,  reiškiamas ta veikla  

pasiekto rezultato ir sąnaudų jam pasiekti santykiu. 

 

Norint įvertinti viešojo sektoriaus ir privataus verslo partnerystės efektyvumą pirmiausiai derėtų apžvelgti 

partnerystės efektyvumo vertinimo metodiką. Remiantis Daft, R. L(2009) galime teigti, kad organizacijų veiklos 

efektyvumo vertinimo metodiką, susideda iš šių elementų: valdymas; žmogiškieji ištekliai; viešųjų paslaugų kokybė; 

mikroklimatas. Atliekant organizacijos veiklos efektyvumo tyrimą reikia adaptuoti vertinimo kriterijus prie 

kiekvienos institucijos veiklos dėl jos specifiškumo. 

Viešųjų organizacijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai, kurie parodyti R. Petrauskienės (2005) 

sukurtame teoriniame viešojo administravimo tobulinimo priemonių modelyje (žiūrėti 2 pav), yra suskirstyti į tris 

grupes: Demokratijos plėtros; Inovacinės priemonės; Efektyvumo elementai . Galima teigti, kad viešųjų institucijų 

veiklos efektyvumą įmanoma kokybiškai įvertinti remiantis išvardintomis veiklos efektyvumo didinimo 

priemonėmis, tačiau siekiant įvertinti viešųjų institucijų veiklos efektyvumą, kokybiniu aspektu, tikslinga orientuotis 

į trečiąja veiklos efektyvumo didinimo priemonių grupę - ,,Efektyvumo elementai” (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Viešojo administravimo tobulinimo modelis (Petrauskienė, 2005) 

Šiuolaikinių viešųjų institucijų veiklos efektyvumo didinimo priemonių skirstymas į minėtas grupes yra 

sąlyginis, nes iš esmės kiekviena priemonė, priskirta kuriai nors iš grupių, tuo pačiu metu gali būti priskirta ir kitai 

efektyvumo didinimo priemonių grupei. Mokslinėje literatūroje pateikiama ir daugiau veiklos efektyvumo didinimo 

elementų, kuriuos būtų galima priskirti minėtai priemonių grupei. Vienas iš daugelio efektyvumo didinimo elementų, 

kuris atsirado tobulėjant visuomenei, tai yra informacinės technologijos. Šis elementas leidžia kiekvienam sektoriui 

kuo greičiau ir efektyviau atlikti paskirtus darbus ir pasiekti norimus rezultatus. 

Pagrindinis viešojo ir privataus sektorių efektyvios partnerystės principas - bendradarbiavimo partneriai 

turi puikiai suvokti savo interesus ir žinoti, kaip jiems bus atlyginta, jei jie kokybiškai ir laiku atliks jiems skirtas 

funkcijas. Yra žinoma, kad kiekvienas sektorius dėdamas pastangas laukia naudos sau. Šis principas leidžia geriau 

suvokti, kokie turi būti partnerystės efektyvumą lemiantys rodikliai ir kriterijai: tai gali būti laikas, lėšos, įvairūs 

ištekliai, vykdytojai, atliekamų funkcijų kokybės pokyčiai ir kiti. 

Norint įvertinti partnerystės efektyvumą, reikia taip pat išskirti pagrindinius veiksnius, kurie yra toje 

konkrečioje nagrinėjamoje situacijoje. Tai reiškia, kad reikia detaliai apibūdinti bendradarbiavimo tikslus ir 

uždavinius, nustatyti pasirinkto partnerio ar partnerių interesus ir jų vaidmenį vykdant kokias nors bendras užduotis, 

bendradarbiavimo efektyvumo vertinimo kriterijus ir rodiklius, bendradarbiavimo planą, organizacinius ir kitus 

bendros veiklos derinimo aspektus.  

Apibendrinant galima teigti, kad viešojo ir privataus sektorių efektyvi partnerystė priklauso nuo abiems 

sektoriams svarbiausių veiksnių: 

1) tinkamos partnerių atrankos, kuri turi būti pagrįsta aiškiais principais ir kriterijais;  

2) veiksmingo partnerių įtraukimo, pasiūlant tinkamas bendradarbiavimo formas, ir partnerių 

motyvavimo bei įgalinimo, kuris užtikrinamas tiek per partnerių teisių ir pareigų apibrėžimą, tiek per 

gebėjimų veiksmingai dalyvauti ES struktūrinės paramos procese stiprinimą; 

3) labai svarbus yra grįžtamasis ryšys ir vertinimas – partnerystės sukurta pridėtinė vertė turi būti aiškiai 

matoma, jos rezultatai viešinami, o pats procesas nuolat analizuojamas ir tobulinamas.  

Išvados 

1.Apibendrinus Lietuvos ir užsienio autorių literatūros šaltinius, darbe buvo suformuota tokia viešojo ir privataus 

sektorių  partnerystės (VPSP) samprata: tai ilgalaikis, abipuse nauda bei rizika grindžiamas bendradarbiavimas, kurio 

tikslas teikti paprastai anksčiau tik viešajam sektoriui priskirtas viešąsias paslaugas ir vystyti tokių paslaugų teikimui 

būtiną infrastruktūrą, kuomet paslaugų teikimą organizuoja viešasis sektorius, už jų įgyvendinimą, realizavimą, tam 

būtinų įrenginių eksploatavimą atsakingas privataus verslo subjektas, o už paslaugas moka vartotojai.  
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2. Egzistuoja labai plati VPSP rūšių ir formų įvairovė, tačiau Lietuvoje labiausiai paplitusi ir dažniausiai naudojama 

sutartinė partnerystės rūšys, pasitelkiant koncesijos sutartis. 

3. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės efektyvumą reikia vertinti konkretizavus nagrinėjamą situaciją, pasirinkti 

atitinkamus rodiklius ir kriterijus, išskirti pagrindinius veiksnius, kurie yra svarbiausi toje situacijoje ir kurie 

geriausiai padės užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą.  
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Summary 

 

Theoretical aspects of partnership between public and private departments while developing public infrastucture to 

evaluate efficiency. 

 

The purpose of this article is to analyze theoretical aspects of public and private departments partnership while 

developing infrastructure to evaluate efficiency. This paper analyses public and private department partnership definition based on 

scientific literature analysis, synthesis, also induction and deduction, which helped to review criteria and principals to evaluate 

efficiency. Object of this article – public and private department’s partnership efficiency while developing infrastructure. 

Articlewidelyreviewsappearance of public and private departments partnership’s definition, also describes main 

definitions of public and private department partnership in Lithuania and foreign countries. While studying appearance of 

partnership, measures of forming are reviewed, it helps to distinguish main steps and objects of forming. Chart with all types of 

partnership has been shown to find out which type of partnership between public and private department is applied in Lithuania. 

Efficiency is analyzed based on definitions in Lithuania and foreign countries. To assess appearance of efficiency, main criteria 

has been distinguished, on which future research might be based. 

This article will be great illustration to regionalmunicipalities, whichwill be able to assess if ongoing partnership 

between departments developes efficient product or service needed in that region. 

Mokslinio darbo vadovas: Lekt. Alvydas Aleksandravičius (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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SOCIALINIO BŪSTO FONDO VALDYMO PRIEMONĖS  

 

Eglė Vakauskė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Viena iš socialinės paskirties valstybės paramos formų – parama būstui išsinuomoti, teikiama mažas pajamas 

turinčioms šeimoms ir asmenims, nuomojant savivaldybės socialinį būstą. Teikiant valstybės paramą būstui 

išsinuomoti, didinamas savivaldybių socialinio būsto fondas ir siekiama, kad mažas pajamas gaunantys asmenys, 

neturintys galimybės įsigyti nuosavo būsto, galėtų išsinuomoti būstą iš savivaldybės. 

Socialinio būsto fondo plėtra nėra pakankama. Savivaldybėse laukiančių asmenų bei šeimų, turinčių teisę į 

socialinį būstą, eilės auga daug sparčiau nei socialinio būsto fondas (Socialinis pranešimas..., 2013). Sumažėja 

galimybės aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinį būstą.  

Europos Sąjungos (toliau - ES) pagrindinių teisių chartijoje (2007) pažymima, kad „Siekdama įveikti socialinę 

atskirtį ir skurdą, Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę į socialinę paramą, ir paramą aprūpinant būstu, kad pagal 

Sąjungos teisės ir nacionalinių teisės aktų nustatytas taisykles bei praktiką būtų užtikrintos tinkamos gyvenimo 

sąlygos visiems neturintiems pakankamai lėšų“. Šios teisės daugelyje ES narių įgyvendinamos organizuojant 

visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. 

Mokslinė problema: reikšminga apibrėžti socialinio būsto fondo valdymo priemones, jų privalumus ir 

trūkumus. 

Tyrimo tikslas – nustatyti socialinio būsto fondo valdymo priemones. 

Tyrimo objektas – socialinio būsto fondo valdymas. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslinės medžiagos analizė, sisteminė ir 

lyginamoji analizė, grafinis vaizdavimas. 

 

Rezultatai 

 

Užsienio mokslininkai (Schwartz, 2012; Tsenkova, 2009; Lund, 2011 ir kt.) savo darbuose išsamiai analizuoja 

socialinio būsto valdymo sistemą valstybės gerovės modelių kontekste, nes būsto politika turėtų būti prioritetinė 

valstybės gerovės sritis. Būsto politikos modeliai turi ir trūkumų ir pranašumų. Jie nesudaro vienodų galimybių 

piliečiams gauti valstybės paramą socialiniam būstui išsinuomoti, įsigyti nuosavą būstą, paramą būsto renovacijai ir 

kt.  

Pirmieji socialiniai būstai Europoje atsirado 1909 metais Suomijoje. Vakarų Europos valstybėse socialinio 

būsto poreikis ir pasiūla atsirado dvidešimtojo amžiaus pradžioje, tačiau būsto svarba valstybėse sustiprėjo tik po 

Antrojo pasaulinio karo. Iš pradžių buvo atstatomi visuomenės lėšomis karo metu sugriauti namai bei statomi nauji, 

stengiantis patenkinti būsto poreikį (United Nations, 2007).  

Institucijų atsakingų už būsto sritį politinė pareiga – įgyvendinant programas ir vykdant atitinkamą politiką 

sudaryti palankesnes sąlygas piliečiams apsirūpinti būstu. Didelė dalis ES piliečių neturi finansinių galimybių įsigyti 

tinkamą būstą. 2010 metais beveik 6 proc. asmenų neturėjo nuosavo būsto, beveik 18 proc. ES gyventojų glaudėsi 

netinkamuose ir perpildytuose būstuose. Visose ES šalyse socialinio būsto fondas sudaro 25 mln., tik Graikija 

valstybinio būsto neturi (Europos ekonomikis..., 2012). ES narėse taikomi trys skirtingi metodai žr. 1 lentelę.  

Lietuvos Respublikoje (toliau LR) pirmasis gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas 

buvo priimtas 1992 metais, kuris nustatė LR piliečių apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis būdus, valstybės 

teikiamos paramos formas įsigyjant gyvenamąjį namą ar butą, šios paramos suteikimo ir panaudojimo tvarką bei 

sąlygas, taip pat gyvenamųjų patalpų statybos ir eksploatavimo valstybinę kontrolę. Tik 2003 metais pakeitus minėto 

įstatymo pavadinimą ir išdėsčius jį nauja redakcija Lietuvoje atsirado socialinio būsto fondo sąvoka. 
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2004 m. patvirtinta Lietuvos būsto strategija, kurios tikslas nustatyti ilgalaikius būsto politikos tikslus ir 

prioritetus, pagal kuriuos būtų tobulinami būsto sritį reguliuojantys teisės aktai, valdymo ir visuomenės informavimo 

sistema, rengiamos ir įgyvendinamos būsto plėtros, atnaujinimo ir modernizavimo, finansinės ir socialinės paramos 

gyventojams programos ir priemonės. Būsto politiką lėmė istoriniai pokyčiai, ūkio reformos. Pokyčius lėmė rinkos 

ekonomika, kuri neatsiejama nuo bendros valstybės ūkio raidos. 

1 lentelė. Socialinio būsto skyrimo metodai 

(Sudaryta autorės pagal Europos ekonomikos…, 2012 metų duomenis) 

 

Metodas, šalys kuriose taikomas Apibūdinimas 

Bendrasis 

Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, 

Prancūzijoje, Ispanijoje (su teise įsigyti 

nuosavybę), Italijoje, Suomijoje, Slovėnijoje 

Liuksemburge, Lenkijoje. 

Būstas skiriamas mažas pajamas turintiems asmenims, socialiai remtiniems ir 

nuo visuomenės atskirtiems, kuriems sudėtinga įsigyti tinkamą būstą, nes 

pajamos nėra pastovios. Skiriant socialinį būstą atsižvelgiama į šeimos sudėtį, 

yra nustatytos pajamų ribos. Nuomos mokestis yra prieinamas, tačiau 

nustatomas pagal taisykles. Metodas labai mažai įtakoja bendrą būsto pasiūlą 

bei kainas,  nesukuria kliūčių privačiai nekilnojamo turto rinkai.  

Išskirtinėmis sąlygomis 

Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Bulgarijoje, 

Airijoje, Kipre, Vengrijoje, Rumunijoje, 

Portugalijoje, Slovakijoje, Jungtinėje 

Karalystėje, Maltoje ir Ispanijoje.  

Socialiniai būstai skiriami asmenims, kurie yra socialiai remtini ar nuo 

visuomenės atskirti ir negali įsigyti rinkos kainomis. Būsto suteikimas 

reglamentuotas labai griežtomis taisyklėmis. Didžiąją būsto nuomos išlaidų dalį 

padengia socialinės paramos sistemos. Šio metodo taikymas privačiam 

nekilnojamo turto sektoriui konkurencijos nesudaro.  

Universalus metodas  

Danijoje ir Nyderlanduose. 

 

Socialinis būstas suteikiamas neatsižvelgiant į asmenų pajamas. Būsto pasiūla 

papildo nekilnojamo turto rinką. Tokia būsto pasiūla turi didelę įtaką kainoms, 

rinkos sąlygoms, nes būsto kainų politika grindžiama realiomis, o ne 

diktuojamomis kainomis. Šiose šalyse galimybė įsigyti būstą užtikrinama.  

 

Socialiniai būstai priklausomai nuo valstybės pajamų dydžio skiriami skirtingoms grupėms. Kai kuriose 

šalyse būstas siūlomas pinigų neturintiems, o kitose mažai uždirbančioms šeimoms arba net viduriniosios socialinės 

grupės atstovams.  

Nuolatinio būsto neturėjimas yra tam tikrų paties žmogaus asmeninių psichologinių savybių ir elgsenos 

padarinys (Kanopienė, Mikulionienė, 2004). Todėl kartu su socialiniu būstu turėtų būti organizuojamas socialinių 

paslaugų kompleksas. Suteikiant šeimoms ir asmenims socialinį būstą tikslas yra padėti žmonėms, neturintiems 

finansinių išteklių arba jų turintiems nepakankamai (Guogis, Bernotas, Ūselis, 2000), neatsižvelgiant į amžių ar 

priklausomybę socialinei grupei. 

Pagal L. Jovaišą (2009) gyvenimo nesėkmė ar sėkmė nėra atsitiktinis dalykas, ji yra valdoma pačio žmogaus. 

Pagal J. Woititz (1999) nedarnos situacijoje gimęs ir augantis asmuo netenka galimybės atlikti kiekvienam amžiaus 

tarpsniui keliamus uždavinius, atvirkščiai, jis įgyja bruožų, nulemiančių jo atsiradimą socialinės rizikos situacijoje. 

Tai žema savivertė, gynybiškumas, kaltės jausmas, „užšaldyti“ jausmai, ir kt.. Minėti bruožai tampa priklausomybės, 

nusikalstamos veiklos rizikos veiksniais. Viena iš priemonių asmens socializacijai yra socialinio būsto suteikimas. 

Dažnai asmenims trūksta pasitikėjimo savimi, kurio reikia norint pasikeisti. Įgalinimas, kaip teigia L. C. 

Johnson (2001), tai strategija, kurios tikslas – sumažinti žmogaus bejėgiškumą ir skatinti jį prisiimti atsakomybę už 

savo gyvenimą. Tai ne tik žmogaus gebėjimų skatinimas, bet ir motyvavimas, mokymas ir savo vertės kėlimas, kad 

žmonės patikėtų, jog yra kompetentingi, turi įgūdžių, reikalingų tartis su bendruomenės sistemomis. 

Priešingai teigia M. R. Rank (2004) - dažniausiai ne individų savybės yra skurdo priežastis, o socialinės, 

politinės ir ekonominės sistemos struktūriniai trūkumai. Neturtingų asmenų savarankiškumo padidinimas yra 

svarbiausia skurdo mažinimo priemonė. Norint padidinti savarankiškumą būtinos šios priemonės: įgūdžiai ir 

švietimas, pajamos, galimybė naudotis socialinėmis paslaugomis, žmogaus vadovavimo sugebėjimai ir išradingumas, 

artimi asmeniniai ryšiai, aplinka ir būstas (Miller ir kt., 2004).  
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Socialinės politikos paskirtis reglamentuoti gyventojų aprūpinimą darbu ir būstu. Taip pat užtikrinti 

visuomenės gerovę ir socialinį saugumą (Mačys, 2005). Būsto sritis, remiantis darnaus vystymosi, socialinio 

teisingumo, subsidiarumo principais, yra reguliuojama valstybės institucijų.  

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis (Socialinių paslaugų..., 2014) socialinių paslaugų 

pagrindiniai organizatoriai yra savivaldybės administracijos. Savivaldybės kontroliuoja bendrąsias socialines 

paslaugas ir socialinės priežiūros kokybę, atsakingos už socialinių paslaugų teikimą savų teritorijų gyventojams, 

planuodamos, užtikrindamos ir organizuodamos socialines paslaugas. Savivaldybės analizuoja, vertina gyventojų 

socialinių paslaugų poreikius. Pagal juos nustato socialinių paslaugų teikimo rūšis, mąstą, finansavimo poreikį.  

Jungtinių Tautų visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje pabrėžta, jog asmens teisė į būstą yra vienas 

valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų. Europos socialinėje chartijoje (2007) pabrėžiama, kad „siekdamos 

užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta teisė į būstą, šalys įsipareigoja imtis priemonių, skirtų: remti galimybes 

turėti atitinkamo standarto būstą; neleisti plisti benamystei ir ją mažinti, kol palaipsniui ji bus panaikinta; padaryti 

būsto kainą prieinamą tiems, kurie neturi pakankamai lėšų“. Teisė į būstą numatyta daugelio valstybių narių 

konstitucijoje ir (arba) įtraukta į specifinius teisės aktus, kuriais siekiama veiksmingai šią teisę įgyvendinti. 

Europos valstybėse vykdoma socialinio būsto politika apima, ekonominę politiką, teisės aktus, valdžios 

veiksmus, ir turi tiesioginį poveikį būstui: būsto kainoms, pasiūlai, būsto valdymo standartams ir modeliams, 

galimybėms įsigyti būstą ir mokesčių politikai (Blakemorem, Griggs, 2007; Egner, 2012). Mokesčių priemonės, 

finansinis reguliavimas ir pinigų politika yra galingi veiksniai, formuojantys specifinį socialinį ir ekonominį 

kontekstą, sistemos funkcionavimą, aprūpinimą būstu (Tsenkova, Vestergaard, 2011). Valstybės vykdomos 

socialinės politikos dalis yra būsto politika, kurioje teigiama, jog asmens teisė į būstą – tai viena iš pagrindinių 

socialinių ir ekonominių asmens teisių. Asmenims neturintiems, nuosavybės teise, būsto, Valstybės suteikia paramą 

– socialinį būstą. Socialinis būsto fondas laikomas šalies nacionaliniu turtu, kurio tinkamas naudojimas, priežiūra bei 

plėtojimas skatina stabilų ekonomikos vystymąsi.  

Siekiant užtikrinti pagrindines žmonių teises į šeimyninio gyvenimo ir gyvenamosios vietos apsaugą, į 

privatumą, orumą, teisę į sveikatos apsaugą, vandenį, energiją būtina įgyvendinti būsto politiką, kad kiekvienas 

asmuo turėtų tinkamas sąlygas gyventi.  

Viešajam valdymui svarbūs vadybiniai viešojo administravimo elementai, veiklos rezultatai, kiek tai 

neprieštarauja proceso teisingumo, nešališkumo, visuomenės dalyvavimo ir kt. principams (Elwood, 2000). Valdymo 

procese dėmesys pirmiausia turi būti skiriamas pačiam procesui, o ne struktūroms, institucijoms ar viešojo 

administravimo veikėjams.  

Viešojo valdymo institucijų svarbiausia paskirtis – organizuoti teisės aktų vykdymą, įstatymų priėmimą. 

Viešojo valdymo institucijos taip pat atlieka tvarkomąsias funkcijas, vadovauja pavaldžioms institucijoms 

nurodymais, taiko prievartos ir skatinimo priemones, kontroliuoja jų veiklą, nustato piliečių elgesio taisykles, kurios 

apibrėžia jų tarpusavio santykius. Socialinis būstas, socialinio būsto fondo sudarymas, nuoma, būsto remontas yra 

savarankiškos savivaldybės funkcijos. Institucinis socialinio būsto fondo valdymas Lietuvoje pavaizduotas 1 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Institucinis socialinio būsto fondo valdymas Lietuvoje 

(sudaryta autorės) 

 

Savivaldybė yra vykdomoji vietos valdžios ir viešojo administravimo institucija, kuri valdo socialinio būsto 

fondą nuosavybės teise. Socialinio būsto fondo poreikis užfiksuojamas kai Savivaldybės administracija priima 

LR Vyriausybė 

Rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus; 

paskirsto lėšas savivaldybėms. 

LR Seimas 

Leidžia įstatymus; 

paskirsto valstybės tikslines dotacijas. 

Savivaldybės 

   Sudaro sąrašus socialiniam būstui gauti; 

skiria savivaldybės tikslines lėšas, bei lėšas iš biudžeto; 

perka socialinį būstą ir jį valdo nuosavybės teise; 

socialinio būsto suteikimas; priežiūrą ir kontrolė.  

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Formuoja valstybės paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti politiką, organizuoja, koordinuoja, 

kontroliuoja jos įgyvendinimą. 
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prašymus, įrašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, tuomet sąrašai registruojami ir tvirtinami kartu su 

šeimų ir asmenų prašymais išbraukti iš eilių. Už Valstybės skirtas lėšas Savivaldybės didina socialinio būsto fondą 

pirkdamos arba statydamos gyvenamąsias patalpas. Atsilaisvinus socialiniam būstui patalpos siūlomos eilės tvarka 

šeimoms ir asmenims įrašytiems į sąrašus. Socialinis būstas taip pat gali būti suteikiamas ir neįrašytoms į sąrašus 

šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios 

nepriklausančių aplinkybių. Už socialinio būsto fondo priežiūrą atsakingos seniūnijos pagal būsto buvimo vietą. Jos 

taip pat teikia Savivaldybėms prašymus su nuomininkų prašymais dėl socialinio būsto fondo remonto, kuris 

atliekamas iš savivaldybių biudžeto lėšų ir lėšų surenkamų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį. 

Kadangi socialinio būsto fondo valdytoja yra savivaldybė, tikslinga apibūdinti valdymo ir savivaldos 

procesus: 

 valdymas – makrosistemų veiksnių funkcinių ryšių nustatymas ir išorinė mikrosistemų (žmogaus, šeimos, 

organizacijos) įtaka pagal darnios valstybės ir visuomenės raidos veiksnių valdymo normatyvinių aktų sistemą; 

 savivalda – mikrosistemų (žmogaus, šeimos, organizacijos) vidinė įtaka pagal organizacijos veiklos 

valdymo (savivaldos) normatyvinių aktų sistemą arba griežtas reglamentuotas valdymas plėtojant makrosistemą. 

Šie abu procesai funkcionaliai yra neatskiriami vienas nuo kito (Makštutis, 2008), todėl socialinio būsto fondo 

valdymas yra neatskiriamas nuo savivaldos mikrosistemų ir makrosistemų plėtojimosi procesų. Galima išskirti 5 

socialinio būsto fondo valdymo turinio dalis (žr. 2 pav.). 

2 pav. Socialinio būsto fondo valdymo turinys (Sudaryta autorės, pagal Čaplikas 2006) 

 

LR valstybės ir savivaldybių turtas, tame tarpe ir socialino būsto fondas, privalo būti valdomas, naudojamas ir 

juo disponuojama vadovaujantis šiais principais:  

1) visuomeninės naudos – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama 

rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; 

2) efektyvumo – sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir 

disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei; 

3) racionalumo – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas; 

4) viešosios teisės – sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, 

reglamentuojančių disponavimą valstybės ir savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais (LR valstybės..., 2002). 

Pagal L. Žalimienę (2003) kiekviena viešojo valdymo institucija turi savo fukcijas, kurias apibrėžia įstatymai. 

Savivaldybės ir ministerijos pasidalina socialinių paslaugų organizavimo funkcijomis, kurių tikslas – užtikrinti 

paslaugų efektyvumą, racionalaus paslaugų tinklo sukūrimą, nustatyti standartus, tenkinti klientų poreikius.  

Socialinio būsto fondo valdymas apima visus viešojo administravimo subjekto lygio viešojo administravimo 

kokybės valdymo būdus: planavimą, organizavimą, reguliavimą, kontrolę, apskaitą ir analizę (Makštutis, 1999). 

Europoje socialio būsto fondą valdo skirtingos institucijos: savivaldybės, savivaldybių būsto organizacijos, 

nekomercinės organizacijos, nepriklausomos būsto asociacijos, privatūs statytojai, profsąjungos, religinės 

organizacijos, darbdaviai ir kitos organizacijos. Tačiau visose valstybėse, socialinio būsto fondo valdytojų tikslas 

toks pat: padėti asmenims ir šeimoms negalintiems įsigyti gyvenamųjų patalpų nuosavybės teise ar nuomoti rinkos 

kaina, suteikti socialinį būstą. 

 

 

 

Planai, programos, 

projektai 

Institucijos valdymo 

organizacinė struktūra 

Teisinė bazė ir 

reglamentavimas 

Finansiniai 

šaltiniai 

Socialinio būsto fondo valdymo sudėtinės dalys 

Asmenys, turintys teisę 

į socialinį būstą 
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Išvados 

 

1. Socialinio būsto suteikimas yra valstybės paramos forma aprūpinanti gyventojus, gaunančius mažas pajamas ir 

neturinčius turto, gyvenamosiomis patalpomis. Ši valstybės parama kaip įsipareigojimas kyla iš konstitucijos ir ES 

teisės aktų, yra griežtai reglamentuotas teisės aktų. 

2. Valstybė nepajėgi aprūpinti visų šeimų būstais, dėl lėšų trūkumo, todėl asmenys ir šeimos priverstos laukti 

socialinio būsto dešimtis metų ir ilgiau. Todėl turėtų būti tobulinami teisės aktai ir ieškoma kitų socialinio būsto 

fondo valdymo alternatyvų. 

3. Siekiant, kad būtų veiksmingas teisės į būstą taikymas svarbiausi veiksniai yra tinkama būsto pasiūla už 

prieinamą kainą, sąlygų sudarymas asmenims ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines 

problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

4. Viena iš priemonių asmens socializacijai yra socialinio būsto suteikimas. Valstybė turėtų didesnį dėmesį skirti 

šeimoms įgalinti, kurioms būtina ši pagalba, taip pat įstatymuose nėra numatyta, jog bedarbiai, neprisiregistravę 

darbo biržoje privalo tai padaryti, nes neprisiregistravimas neskatina asmenų dalyvauti darbo rinkoje. Taip pat turėtų 

būti suteikiama pagalba sergantiems priklausomybės ligomis, reabelituotis ir tapti pilnaverčiais visuomenės 

dalyviais. 

5. Kartu su socialinio būsto skyrimu turėtų būti organizuojamas kompleksas socialinių paslaugų, kurios teikiamos 

ir prevencijos tikslais, atliekant švietėjišką ir aiškinamąjį darbą, siekiant išvengti socialinių problemų. 
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Summary 

 

Social housing management tools 

 

A person's right for housing - is one of the major social and economic rights for the individual. The state provides 

support - social housing, for all individuals who do not have privately owned accommodation. Social housing fund is beeng 

considered as the country's national property and the proper use, maintenance and development of this property promotes 

sustainable economic development. 

One of the state‘s social way of support is support for house rent, which is beeing provided to families and individuals 

with low-income for renting social housing. Providing state‘s support for housing rent, social housing fund increases and the state 

seeks to rent housing in the municipality for individuals whith low-income who are unable to own their own homes. In Lithuania 

for social housing management and control are responcible Municipality‘s Administration by the property's location. 

In order to reach effective right to housing application, the most important issues are: appropriate supply of housing for 

affordable price; conditions for individuals to develop and strengthen their skills and capabilities for solving their social problems; 

to maintain social relationships with the public, as well as helping to overcome social exclusion. 

 

Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  

  

http://www.enhr2011.com/sites/default/files/Paper-Tsenkova-WS07.pdf
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KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 

 

Gintarė Zdanovičienė, Jan Žukovskis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Terminas strategija neturi vieno aiškaus apibrėžimo. Strategijos sąvoka yra gana sena, ji buvo traktuojama 

įvairiai, tačiau plačiausiai naudojama karinėje terminologijoje. Kitokia jo reikšmė vadyboje, sportiniuose 

žaidimuose, nors esminių skirtumų tarp įvairių šio termino reikšmių ir nėra. 

Tarptautinių žodžių žodyne strategijos sąvoka apibrėžiama taip: „karinė strategija – svarbiausia sudėtinė karo 

meno dalis, nagrinėjanti karo, karo kompanijų ir karo baigtį lemiančių operacijų paruošimo, planavimo ir vedimo 

klausimus“ (Tarptautinių žodžių žodynas, 1969). 

Pirmasis šiuolaikinis mokslinis strategijos apibrėžimas pateiktas Chandler A. D. (1962).Pasak jo, strategija 

apima tris pagrindinius elementus: tikslus, visų pirma ilgalaikius, organizacijos veiklos kryptį ir reikiamus tikslo 

pasiekimo resursus. Andrews K. R. (1969)strategiją apibrėžia kaip organizacijos tikslus ir uždavinius bei pagrindinių 

planų ir politikos, kaip šiuos tikslus pasiekti, visumą. Ji pateikiama tokiu būdu, kad būtų aiškiai apibrėžta pozicija, 

kokia veikla organizacija užsiima šiuo etapu, arba kokia turėtų užsiimti. Vienas pirmųjų strateginio valdymo 

metodologų Ansoff H. I. (1965) į strategiją žiūri kaip į bendrą giją, jungiančią visą organizacijos veiklą su jos 

rinkomis.  

Vis didesnio dėmesio Lietuvoje sulaukia savivaldos institucijų strateginis valdymas: nuolatos atnaujinamos 

institucijų strateginių planų metodikos, keliama darbuotojų dirbančių šioje srityje kvalifikacija. Lietuvos Vyriausybė 

suprato savivaldos institucijų strateginio planavimo svarbą, todėl supaprastinama strateginio planavimo dokumentų 

sistema. Vyriausybės programa įgyvendinama per integruoto strateginio planavimo sistemą, tam yra tobulinamas 

planavimo ciklas, nustatyta strateginio planavimo ir dokumentų peržiūros, bei atnaujinimo tvarka, mažinamas 

vidutinės trukmės dokumentų skaičius.  

Tyrimo tikslas – išanalizavus kaimo vietovių plėtros strateginio planavimo teorinius aspektus, palyginti 

Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono Vietos veiklos grupės strateginius planus, atskleisti strateginio valdymo 

procese  pasitaikančias klaidas. 

Tyrimo objektas – vietos plėtros strateginių planų lyginamoji analizė. 

Tyrimo tikslui naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai: sisteminė ir lyginamoji analizė, loginis ir 

grafinis modeliavimas, kokybiniai apklausos metodai: Kauno rajono savivaldybės specialistų ir Kauno rajono VVG 

atstovų anketinė apklausa, pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė ir sintezė, palyginimo, sisteminimo 

metodai. 

 Rezultatai 

Strateginio valdymo sistema mokslinėje literatūroje traktuojama kaip procesas  kuris turi sudedamąsias dalis: 

strateginę analizę, strategijos kūrimas ir įgyvendinimas, kontrolė, todėl kai kurie mokslininkai strateginio valdymo 

proceso stadijas  išskiria į strategijų kūrimo etapus. Vasiliauskas A. (2002) išskiria tokias strateginio valdymo 

stadijas: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Jis nurodo, kad analizuojant strateginio valdymo procesą, 

svarbu suvokti jo sudedamąsias dalis ir jų tarpusavio sąryšį – veiklos planavimą, veiklos organizavimą, kontrolę ir 

vadovavimą. Planavimas bendriausia prasme yra valdymo ciklo funkcija, kurios realizacijos rezultate apibrėžiami 

organizacijos tikslai ir nusakomi veiksmai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti. Planavimas ir kitos valdymo 

ciklo funkcijos – organizavimas (vykdytojų parinkimas, funkcijų delegavimas, grupių sudarymas ir kt.), 

vadovavimas (motyvacija, komandavimas, komunikacijos ir t.t.), kontrolė (plano vykdymo matavimas, nukrypimų 

nustatymas, plano koregavimas ir t.t.) sudaro uždarą valdymo ciklą.  

Tačiau, kiti mokslininkai mano, kad strateginiam valdymo kertinis akmuo yra analizė. Staponkienė J. (2004), 

nurodo, kad pagrindinis strateginio valdymo elementas yra strateginė situacijos analizė, toliau išskiria strategijos 

kūrimo ir įgyvendinimo etapus bei kontrolės etapą. Atkreiptinas dėmesys, kad analizės dėka, organizacija susiejama 

su savo išorine ir vidine aplinka, čia esančiomis galimybėmis ir grėsmėmis. Organizacijos strateginės veiklos sėkmė 
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daug kuo priklauso nuo to, ar bus sugebėta laiku pastebėti iš aplinkos kylančias grėsmes ir jas neutralizuoti, ir, ar 

organizacija sugebės pasinaudoti aplinkos teikiamomis galimybėmis. 

Kauno rajono savivaldybė ir Kauno rajono veiklos grupe siekdama pagerinti rajono gyventojų gyvenimo ir 

veiklos kokybę kartu bendradarbiaudama su vietos gyventojais, organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis  parengė strategijas. 

Kauno raj. savivaldybė. išsikėlė šiuos principus: 

 gyvenimo ir veiklos kokybė turi būti nukreipta į grupes ar bendruomenes , kuriems to labiausiai 

reikia; 

 užtikrinti, kad kiekvienam viešos paslaugos bus suteiktos nepažeidžiant lygių galimybių principo; 

 remtis aktyviu bendradarbiavimu su rajono bendruomene; 

 būti atpažįstama rajono gyventojų ir organizacijų racionali iniciatyva bei vertinami jų 

konstruktyvūs pasiūlymai; 

 remtis efektyvia praktika ir vietinių žmonių žiniomis ir patirtimi; 

 būti atviri ir vieši bei negali pažeisti visuomenės interesų; 

 būti aiškiai suprantami visoms gyventojų grupėms; 

 būti aiškiai apskaitomi ir nesunkiai finansiškai įvertinami. (Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 

m. strategija). 

Remdamasi šiais principais Kauno rajono savivaldybė parengė strategiją penkeriems metams. Ši strategija 

atspindi visuotinį interesą, ją sudaro penki prioritetai, kurie yra išplėtoti 52 tiksluose kiekvienas tikslas turi savo 

uždavinius, kurie pagrindžiami priemonėmis tam tikslui pasiekti. Keturi prioritetai yra orientuoti į rajono gerbūvio 

formavimą, o vienas į savivaldybės valdymą. Savivaldybės penki prioritetai: 

 infrastruktūros tobulinimas 

 valdymo tobulinimas  

 bendruomenės ugdymas 

 aplinkos kokybės gerinimas 

 konkurencingo žemės ūkio kūrimas (Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija). 

Šiuo strateginiu planu siekiama sukurti palankesnes gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas, siekiama gerinti 

savivaldybės teikimas paslaugas, investuojama į bendruomenės ugdymą, kuriamos ekologiškos gyvenimo ir darbo 

sąlygos, plėtojamas modernus  ir gebantis konkuruoti ūkis. 

Kauno rajono Vietos veiklos grupės  strategijas sudaro:  2 strategijos prioritetai, 4 priemonės ir 7 veiklos 

rūšys 

1 prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, 

stiprinant jos saugumą ir solidarumą  

1.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 

1.2 priemonė Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas 

2. Prioritetas. Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius 

2.1 priemonė. Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas 

2.2  priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas . (Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2007-

2013 m. strategija) 

 

1. lentelė Kauno raj. savivaldybės plėtros plano 2007-2013 prioritetų ir tikslų palyginimas su Kauno raj  VG 

2007-2013 prioritetais ir priemonėmis 

 

Kauno raj. savivaldybės plėtros plano 

2007-2013 prioritetai ir tikslai 

Kauno raj  VVG 

2007-2013 prioritetai ir priemonės 

A prioritetas. Infrastruktūros tobulinimas 

1 tikslas - plėtoti socialinės srities institucijų bei įstaigų 

infrastruktūrą. 

3 tikslas - išplėsti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, 

siekiant tiekti gyventojams kokybišką vandenį, saugoti 

aplinką. 

1 prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros 

gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant 

jos saugumą ir solidarumą 

Tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomenę ir gerinti 

jos gyvenimo kokybę. 

1.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 
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4 tikslas - plėtoti gatvių apšvietimo tinklus. 

7 tikslas - modernizuoti ir atnaujinti švietimo, kultūros ir 

sporto įstaigas. 

9 tikslas - tobulinti su vaiko gerove susijusių institucijų 

bei įstaigų sistemos infrastruktūrą. 

10 tikslas - pagerinti ir praplėsti Kauno rajone teikiamas 

socialines paslaugas 

D prioritetas. Aplinkos kokybės gerinimas 

2 tikslas - kurti saugias ir ekologiškas gyvenimo ir darbo 

sąlygas. 

3 tikslas - išsaugoti ir puoselėti rajono kultūros tapatumą, 

skatinant atvirumą ir sklaidą. 

4 tikslas - užtikrinti kultūros, švietimo ir sporto Paslaugų 

kokybę, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės ir asmens 

poreikius. 

5 tikslas - skatinti rajono kultūros, švietimo, sporto 

įstaigų ir socialiniu partneriu bendradarbiavimą 

puoselėjant bendruomenių savitumą, veiksmingumą, 

mažinant socialinę atskirtį. 

B prioritetas. Valdymo tobulinimas 

4 tikslas - skatinti bendradarbiavimą tarp sektorių bei 

aktyvinti bendruomenę, sprendžiant sveikatos problemas. 

15 tikslas - plėtoti Kauno rajono visuomenės 

informavimo sistemą. 

C prioritetas. Bendruomenės ugdymas 

1 tikslas - ugdyti tinkamą visuomenės supratimą apie 

socialines problemas ir pagalbos teikimą; 

2 tikslas - vykdyti suaugusiųjų švietimą; 

4 tikslas - formuoti sveikos gyvensenos įpročius 

nuo ankstyvos vaikystės; 

7 tikslas - išplėtoti rajono gyventojams socialiai 

teisingas, užtikrinančias mokymosi visą gyvenimą 

sąlygas; 

11 tikslas - skatinti gerosios patirties sklaidą. 

 

Priemonės tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir 

dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir 

modernesnius kaimus. 

1.2 priemonė. Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo 

į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas 

Priemonės tikslas: skatinti kaimo gyventojus aktyviai ir 

rezultatyviai dalyvauti Kauno rajono viešajame 

gyvenime. 

A prioritetas. Infrastruktūros tobulinimas  

10 tikslas - sudaryti sąlygas ir skatinti turizmo plėtrą 

Kauno rajone. 

2. Prioritetas. Ekonominės veiklos įvairinimas, 

 panaudojant vietos išteklius. 

Prioriteto tikslas: rajono kaimo vietovėse užtikrinti 

paslaugų ir turizmo verslo plėtrą. 

2.1 priemonė. Kaimo bendruomenių verslumo 

skatinimas Priemonės tikslas: skatinti kaimo 

bendruomenių iniciatyvas teikiant socialines, aplinkos 

priežiūros ir kitas būtiniausias paslaugas kaimo 

gyventojams.  

2.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

Priemonės tikslas: panaudoti Kauno rajono turizmo 

plėtros potencialą ir skatinti kaimo vietovėse turizmo 

verslą. 

 

1. lentelėje parodytas Kauno raj. savivaldybės plėtros plano  prioritetų ir tikslų palyginimas su Kauno rajono  

prioritetais ir priemonėmis . Kauno raj. savivaldybės plėtros plano  net keletą strategijos prioritetų: „Infrastruktūros 
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tobulinimas“, „Valdymo tobulinimas“, „Bendruomenės ugdymas“, „Aplinkos kokybės gerinimas“ bei dalis šių 

minėtų prioritetų tikslų atitinka Kauno raj. VVG strategijos 1-mąjį  prioritetą „Kaimo vietovių socialinės 

infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“. 

Kauno rajono savivaldybės strategijos prioriteto „Infrastruktūros tobulinimas“ 10 tikslą - sudaryti sąlygas ir 

skatinti turizmo plėtrą Kauno rajone taip pat atitinka Kauno raj VVG, strategijos 2-ąjį prioritetą „Ekonominės 

veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius. Taigi galima teigti, kad Kauno raj. savivaldybės ir Kauno rajono 

VVG strateginių planų suderinamumas yra labai ženklus, iš to seka išvada, kad planų rengėjai gerai atskleidė Kauno 

rajono silpnybes  ir stiprybes, grėsmes ir galimybes ir parengė strateginį planą atitinkanti Kauno rajono gyventojų bei 

organizacijų  lūkesčius. 

Žinoma, kad ir koks geras planas bebūtų , tačiau jį rengiant visuomet pasitaiko klaidų , todėl norint 

išsiaiškinti strateginiame valdyme pasitaikančias klaidas buvo atlikta sociologinė apklausa. Apklausti  Kauno rajono 

savivaldybės specialistai ir Kauno rajono VVG atstovai. 

 
 

1 pav. Kauno raj. savivaldybės ir Vietos veiklos grupės nuomonė apie Kauno rajono VVG  strategijoje 

dažniausiai pasitaikančias klaidas  

 

Atlikus Kauno rajono savivaldybės specialistų bei Vietos veiklos grupės atstovų apklausą ir apskaičiavus 

gautų rezultatų vidurkį nustatyta, kad dažniausiai Kauno rajono VVG strategijoje pasitaikančios klaidos, anot Kauno 

rajono savivaldybės specialistų, yra kelios: aukščiausio lygio vadovybė nepakankamai dėmesio skiria planavimui ir 

valdymui (7,3 balo), nesukurtas VVG palankus planavimo psichologinis klimatas (7,2 balo) bei aukščiausio lygio 

vadovybė visiškai perduoda planavimo funkciją planavimo specialistams (7,1 balo). 

Tuo tarpu Vietos veiklos grupės atstovai neišskiria keleto Kauno rajono VVG strategijoje pasitaikančių 

klaidų, o teigia, kad visi tyrime pasiūlyti variantai pasitaiko maždaug vienodai dažnai. Visgi kaip dažniausiai šios 

respondentų grupės paminėtas klaidas galima išskirti: per didelis planavimo griežtumas, ribojamas darbuotojų 

kūrybiškumas (6,3 balo), aukščiausio lygio vadovybės visiškai perduotą planavimo funkciją planavimo specialistams 

(6,2 balo) bei aukščiausio lygio vadovybės nepakankamą dėmesio skyrimą planavimui ir valdymui (6,2 balo). 
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Apibendrinus gautus duomenis nustatyta, kad abidvi tiriamųjų grupės – ir Kauno rajono savivaldybės 

specialistai, ir Vietos veiklos grupės atstovai – kaip didžiausias klaidas, pasitaikančias Kauno rajono VVG 

strategijoje, įvardija aukščiausio lygio vadovybės visiškai perduotą planavimo funkciją planavimo specialistams bei 

nepakankamą dėmesio skyrimą planavimui ir valdymui. 

Pažvelgus į šį klausimą iš kitos pusės, galima pastebėti, kad abidvi respondentų grupės apie rečiausiai 

pasitaikančias klaidas Kauno rajono VVG strategijoje turi skirtingą nuomonę.  

Apklausus tiriamuosius nustatyta, kad Kauno rajono savivaldybės specialistai kaip rečiausiai minėtoje 

strategijoje pasitaikančias klaidas įvardijo aukščiausio lygio vadovybės vengimą rengti strateginį planą ir 

pasikliovimą intuityviais sprendimais (4,8 balo) bei aukščiausio lygio vadovybės nesugebėjimą laiku peržiūrėti 

sudarytų ilgalaikių planų (5,8 balo). 

Tuo tarpu Vietos veiklos grupės atstovai kaip rečiausiai pasitaikančias klaidas Kauno rajono VVG strategijoje 

mini negalėjimą nustatyti pagrįstų tikslų (4,8 balo) bei manymą, kad planavimas gali būti atskirtas nuo valdymo (5,8 

balo). 

 

Išvados 

1. Strateginis planavimas dažniausiai apibūdinamas kaip procesas kuris turi sudedamąsias dalis: strateginę analizę, 

strategijos kūrimas ir įgyvendinimas, kontrolė, todėl strateginio valdymo procesas leidžia parengti ir įgyvendinti 

organizacijos strategijas kaip sprendimų visumą, numatančią organizacijos tikslus ateityje, bei priemones tiems 

tikslams pasiekti. 

2. Analizės dėka, organizacija susiejama su savo išorine ir vidine aplinka, čia esančiomis galimybėmis ir 

grėsmėmis. Organizacijos strateginės veiklos sėkmė daug kuo priklauso nuo to, ar bus sugebėta laiku pastebėti iš 

aplinkos kylančias grėsmes ir jas neutralizuoti, ir, ar organizacija sugebės pasinaudoti aplinkos teikiamomis 

galimybėmis. 

3. Palyginus Kauno rajono savivaldybės net keletą strategijos prioritetų: „Infrastruktūros tobulinimas“, „Valdymo 

tobulinimas“, „Bendruomenės ugdymas“, „Aplinkos kokybės gerinimas“ bei dalį šių minėtų prioritetų tikslų matyti 

suderinamumas su Kauno raj. VVG strategijos 1-uoju  prioritetu „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros 

gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą. 

4. Palyginus Kauno rajono savivaldybės strategijos prioriteto „Infrastruktūros tobulinimas“ 10 tikslas - sudaryti 

sąlygas ir skatinti turizmo plėtrą Kauno rajone yra suderinamumas  Kauno raj VVG, strategijos 2-uoju prioritetu 

„Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius“ 

5. Apibendrinant respondentų nuomonę apie dažniausiai Kauno rajono VVG strategijoje pasitaikančias klaidas 

darytina išvada, kad nors pasitaiko visų apklausoje įvardintų klaidų, visgi vidurkio apskaičiavimas  rodo, kad jų 

pasitaiko ne itin dažnai ir ne itin retai, t.y. vidutiniškai, nes respondentų nuomonės vidurkis svyruoja tarp 4,8 – 7,3 

balo.  
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Summary 

 

RURAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN A COMPARATIVE ANALYSIS  

 

Strategic planning is usually described as a process which has components: strategic analysis, strategy development and 

implementation, control, and some scholars of strategic management process steps, into the strategic goals.  

Thanks to the analysis, an organization linked to their external and internal environment, where existing opportunities and 

threats. Strategic success of the organization in many ways depending on whether it will be managed timely notice of the 

environmental threats and neutralize them, and that the organization is able to take advantage of the opportunities offered by the 

environment 

Compared Kaunas District Municipality strategic priority "infrastructure improvement" eleventh goal - to facilitate and 

promote the development of tourism in the area is the compatibility Kaunas district LAG strategy second priority of economic 

diversification, the use of local resources. 

 

Mokslinio darbo vadovas : doc. dr. Jan Žukovskis (Aleksandro Stulginskio universitetas) 

  



312 
 

Kredito unijos ir bendruomenės partnerystės ryšių skatinimas 

 

Aldona Zykutė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas  

Partnerystė priklauso nuo pastovios komunikacijos. Kredito unijos, kurios įsteigtos kooperatyvų pagrindu  ir 

bendruomenės,  kaip viešosios įstaigos įsitraukia į aktyvią veiklą, stiprina vietos ekonomikos vystymąsi bei jos 

stabilumą. Tai veiksminga bendruomenių ugdymo ir telkimo priemonė. Tuo tarpu bendruomenės skatina 

visuomeniškumą, ugdo atvirą bendravimą. Kredito unijos ir bendruomenės veikla toje pačioje sferoje gali būti 

traktuojamos kaip partnerės. Be visuomenės ir bendruomenės kredito unija negali egzistuoti, o bendruomenės 

klestėjimas priklauso nuo verslo iniciatyvų regione ir kapitalo išlikimo toje bendruomenėje. Racionalių sprendimų 

dėka kredito įstaiga gali tapti ne tik finansines paslaugas teikianti, bet ir socialiai atsakinga įmonė, padedanti 

bendruomenės nariams patenkinti savo poreikius ir lūkesčius. 

Partnerystę sukuria patys bendradarbiaujantys subjektai, todėl ji priklauso nuo bendros partnerių veiklos 

įprasminimo. Pradžioje partnerystė dažniausiai yra tik vietos veikėjų subūrimo programos valdymui „užuomazga“, 

kuri palaipsniui vystoma, įtraukiant kitus veikėjus arba sudarant sąlygas kitoms partnerystės formoms vietovėje 

(LEADER 2007). Partnerystė – tai santykiai, apimantys glaudų asmenų ir grupių, turinčių bendrų teisių ir 

atsakomybių, bendradarbiavimą. Vietos partnerystė apima tarpusavio santykių ir vienybės sistemos formavimą 

regiono lygiu (Atkočiūnienė, 2002). 

Tuo tarpu bendruomenę būtų tikslinga apibūdinti kaip žmonių grupę, kuri dalijasi ta pačia erdve, panašiomis 

patirtimis ir (arba) panašiais interesais, siekia bendrai suformuluotų tikslų. Pasak  Lietuvos mokslininkių  V. 

Baršauskienės ir I. Leliūgienės (2002) bendruomenė – tai geografinė teritorija su panašiomis politinėmis teisinėmis 

sistemomis; socialinio prasmingumo tam tikrų santykių, tradicijų, normų ir elgesio sferoje forma; struktūra bendroms 

problemoms spręsti bei siekti bendrų tikslų. 

Šiuo tyrimu siekiama atskleisti  tuos  partnerystės ryšių formavimą lemiančius veiksnius, kurie sąlygoja socialinę bei 

ekonominę padėtį, padeda siekti  strateginių  veiksmų efektyvumo.  

Tyrimo tikslas - apibrėžti  kredito unijos ir bendruomenės ryšių skatinimo procesą. 

Tyrimo tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

 Išanalizuoti finansinių organizacijų ir bendruomenės partnerystės formavimo teorinius aspektus. 

Atskleisti kredito unijos ir bendruomenės partnerystės ryšių skatinimo principus. 

Nustatyti veiksnius darančius įtaką Kauno kredito unijos ir bendruomenės partnerystės ryšių formavimui. 

Tyrimo objektas - kredito unijų ir  bendruomenės partnerystės  ryšiai. 

Tyrimo metodika. Partnerystės ryšių formavimo procesui  apibrėžti, įvertinti  ir ryšių gerinimo veiksniams nustatyti 

naudojami literatūros  analizės, sugretinimo, palyginimo bei  grafinio vaizdavimo metodai. 

 

Rezultatai 

 

Kredito unijos  ir bendruomenės teorinė samprata  

  Mokslinėje literatūroje autoriai nevienodai apibrėžia kredito unijas. G.Kancerevičius (2004) kredito unijas 

apibūdina kaip finansinio tarpininkavimo institucijas, kurios pritraukia susivienijusių pagal tam tikrą požymį asmenų 

santaupas ir teikia paramą bei finansines paskolas tik savo nariams. N.Ryderio (2009) ir C. Chambers nuomone, 

kredito unijos yra finansiniai kooperatyvai, tenkinantys savo narių poreikius. Ch.Fergusonas (1997) ir D.McKillopas 

(2003) teigia, kad kredito unijos yra savipagalbos, taupymo ir paskolų organizacijos, tarnaujančios savo narių 

poreikiams. 
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  Kredito unijų sąvoka plati, bet tuo pačiu ir konkreti. Kiekvienas apibrėžimo esmė vienoda: tai finansų 

įstaiga, kurią vienija nariai, įnešę savo dalį (pajų), jie valdo įstaigą, dalijasi pelną. Kredito unijų tikslas - būti kuo 

arčiau žmonių ir garantuoti paslaugų kokybę, remiantis geranoriškumu bei supratingumu.  

 L. Donskis (2004) kelia klausimą „Ar bendruomenė yra tik socialinis ryšys, ar taip pat ir natūrali individo 

savirealizacijos erdvė, tampanti jo kolektyvinės tapatybės centru?“. Pasak  autoriaus  bendruomenė yra ne tik 

socialinio gyvenimo faktas, bet ir vertybė. Save suvokti  galima tik būnant jos nariu ir dalyvaujant procesuose. 

Autorius teigia, jog penkiasdešimt sovietinio režimo metų Lietuvai kainavo ne tik individualizmo etikos bei paties 

individo, bet ir bendruomenių praradimą, o kartu ir sutraukytus socialinius saitus. 

 Pagal vokiečių sociologą F. Tönnies (1887) organiška ir tradicionalistinė bendruomenė reiškiasi bendru gyvenimo 

pojūčiu ir kolektyviniu sentimentu, tai yra tuo, kas gali būti kultivuojama ikimoderniosios patirties struktūroje – 

kaimo gyvenimo ir kolektyvinio meno formos, liaudies kultūra ir folkloras. Sykiu bendruomenė vargiai įmanoma be 

religijos. 

 I. Leliūgienė (2011) apžvelgdama  įvairių  mokslininkų apibrėžimus bendruomenę apibendrintai įvardija 

kaip struktūrizuotos socialinės organizacijos ryšių sistemą. Pasak mokslininkės bendruomenė susideda iš asmenų, 

esančių socialinėje sąveikoje tam tikroje geografinėje vietoje ir turinčių vieną ar daugiau bendrų ryšių, jungiasi su 

kitomis bendruomenėmis per kultūrą ir įsitikinimų sistemas, interesus, bendrą veiklą.   

Bendruomenės gali būti klasifikuojamos pagal: tikslus; sociologinius bruožus; vaidmenį dalijantis žiniomis; dydį; 

socialinius-kultūrinius ypatumus, bendruomenės vidaus prigimtį; funkcionalumą; kuriamą asmens tapatumą. Bendras 

poreikis turėti narius ir  visus vienijančią teritoriją, bei  puoselėti bendras vertybes ir surasti naudas.  Sprendžiant 

bendrų strategijų ir naudų suradimą, dalis atsakomybės perduodama ir pačiai bendruomenei. Gyventojai tampa ne 

pasyviais paslaugos gavėjais, bet aktyviais nariais – vertinantys, sprendžiantys ir galintys įtakoti pokyčius, skatina  

prisiimti bendrą atsakomybę. Reikia pastebėti ir tai, kad bendruomenės nariams šiuo atveju leidžiama pajausti, jog jų 

poreikiai yra svarbūs.   

 

 

 

    

         

 

                                                              

    

   

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Kredito unijų ir bendruomenių partnerystės sukuriama nauda  

 

 Apibendrinant 1 pav. pateiktą informaciją galima teigti, kad  kredito unijos  ir bendruomenės  glaudus 

bendradarbiavimas yra svarbus veiksnys darantis įtaką kokybiškų, kvalifikuotų ir efektyvių socialinių   

 

paslaugų teikimui. Partnerystės sukuriama nauda apjungia įvairius veiklos sektorius ir priemones, ypač finansinius, 

fizinius ir žmonių išteklius. Pagal ( Goubin 2004)  kiekvienos partnerystės pamatą turėtų sudaryti tam tikri 

konkretūs, partnerystės dalyviams aiškūs svertai.  Kalbant apie naudą derėtų paminėti šiuos: 

Kredito unijų funkcijos 

Prieinamumas prie 

paslaugų 

Teisinga kaina 

Socialinis mokymas 

Verslumo ugdymas 

Vietos ekonomikos 

plėtra 

Verslo grąža regionui 

Komunikavimas 

Edukacija 

Techninė parama 

   

  

Bendruomenių funkcijos 

Žmonių 

visuomeniškumo 

ugdymas 

Pasitikėjimo stiprinimas 

Bendradarbiavimas 

Poreikių ir lūkesčių 

įgyvendinimas 

Socialinis mokymas 

Bendras sutarimas 

Kokybiška socialinė 

komunikacija 

Atsakomybė 

         Partnerystės ryšiai 

Atnaujinami socialiniai 

ištekliai 

Socialiniai poreikiai 

Ekonomikos projektai 

Viešosios gėrybės 

Piliečių sąmoningumas ir 

elgsenos kitimas 

Socialinė partnerystė 

Socialiniai tinklai 

 

Nauda 
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1. Partneriai yra labiau motyvuoti dalyvauti tose partnerystės formose, kuriose jiems suteikiama reali sprendimų 

priėmimo teisė, yra nustatyti aiškūs ir pakankami konsultavimosi su partneriais terminai, užtikrinamas grįžtamasis 

ryšys.  

2.Veiksmingai partnerystei būtini tam tikri partnerių gebėjimai, žinios ir ištekliai, todėl atsakingos institucijos 

techninės paramos lėšomis gali įgyvendinti įvairias partnerių gebėjimų stiprinimo iniciatyvas.  

3. Nuolatinis partnerystės principo diegimas padėtų užtikrinti tiek institucijų, tiek partnerių mokymąsi, tobulintų 

bendradarbiavimo procesą. 

  Bendriausia prasme galime teigti, kad kredito unijos ir bendruomenės gali surasti abipusio naudingumo 

sąlyčio taškus ekonominėje ir socialinėje sferoje, o abipusis bendradarbiavimas   naudingas. Be bendruomenės narių 

kredito unija negali egzistuoti, o bendruomenės klestėjimas priklauso nuo verslumo ir kapitalo vystymo. 

Partnerystės nauda kredito unijoms ir bendruomenėms yra neatsiejama nuo regiono ekonominės plėtros ir socialinio 

ugdymo. Šis bendradarbiavimas pasireiškia per  informacijos teikimą,  finansavimo galimybes dalyvaujant įvairiose 

programose, rengiant projektus socialinių paslaugų teikimo klausimais,  šviečiamąją veiklą.  

 

Kredito unijos ir bendruomenės partnerystės  ryšių skatinimo principai 

 

  Dažnai didelės institucijos nepajėgia tenkinti visų piliečių interesų ir poreikių, todėl kooperacijos 

pagrindais susikūrusios organizacijos tampa atskirų visuomenės grupių interesų pareiškėjomis ir šių interesų 

įgyvendintojomis. 

Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį  kredito unijos itin suaktyvėjo. Tai iš esmės lėmė, kad šios organizacijos įvairias 

paslaugas gali teikti sėkmingiau nei stambios finansinės institucijos, nes jų veikla lankstesnė, lengviau pasiekia 

izoliuotas visuomenės grupes, gali tenkinti specifinius šių grupių poreikius ir pan. 

Mokslinėje (Bučaitė-Vilkė, J.; Motiejūnaitė, 2011) ir kitoje literatūroje (Kredito unijų žinios 2010) rasti partnerystės 

ryšių skatinimo  požymiai, kuriais remiantis sudarytas šis apibendrinimas,  šiuo atveju išreiškiantis  kredito unijos ir 

bendruomenės partnerystės dėsningumus, padedančius stiprinti  ateities  pozicijas. Pagaliau šios partnerystės 

skatinimas  yra pasekmė šiuolaikinės valstybės vaidmens ir įtakos ekonomikai kitimo. 

 

1 lentelė. Pagrindinai partnerystės ryšių skatinimo principai ir  gerinimo būdai (sudaryta autorės) 

Partnerystės 

skatinimo principai 

- raiškos požymiai  

Poreikių patenkinimo ir 

tikslų siekimo būdai 

 

Numatoma nauda Sprendimo būdai - 

laukiami rezultatai  

1.Koordinavimas 

 

Paskatinti idėjas ir paversti 

jas projektais 

 

 

Suteikia galimybę  

įsitraukti vietos veikėjams 

-  nematerialinė investicija 

 

 

Bendruomenės  išmoks 

veikti kartu, kursis 

tarpusavio ryšiai; 

2. Bendri projektai 

 

Numatytus veiksmus 

pagrįsti tinkamu poreikių 

vertinimu, kuriuose 

atsižvelgiama į partnerėms 

svarbiausius uždavinius 

Bendra iniciatyva turi  

apibrėžtą rezultatą. 

Skatina kurti partnerystes 

kūrybingumo ir inovacijų 

srityse 

Į veiklą įtrauks kuo 

daugiau bendruomenės 

narių bei sieks 

konkrečios naudos 

visiems nariams; 

 

3. Informacinių 

technologijų 

pagalba kuriama 

komunikacinė 

 

Analizuoja  konkurencinę 

poziciją, narių poreikių 

pokyčius 

 

Pasikeitimai  techninėmis 

žiniomis ir sugebėjimų 

panaudojimas 

 

Skatins 

bendradarbiavimą, 

patirties apsikeitimą 

tarp kredito unijos  ir 
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Apibendrinant 1 lentelėje pateiktus partnerystės ryšių principus galima teigti, kad įvairovė, kuriant partnerystę, 

sudaro sąlygas suburti įvairių gebėjimų turinčius veikėjus.  Šie ryšiai leidžia veikėjams siūlyti savo idėjas, pažvelgti į 

vietovę novatoriškai – pavieniui to jie negalėtų daryti. Nors tai, ko buvo siekiama visada, yra skirtingų gebėjimų 

papildymas, kiekviena partnerystė vis tiek vysto savitus gebėjimus.  Skirtingų matymo ir samprotavimo būdų 

susiejimas atlieka lemiamą vaidmenį partnerystės gerinimui.  

Palanki situacija mažmeninės bankininkystės rinkoje įgalina kredito unijas plėsti savo sistemą, orientuojantis į fizinių 

asmenų, smulkaus ir vidutinio verslo poreikių tenkinimą. Kredito unijų plėtra gali užtikrinti platų paslaugų 

paskirstymo ir pristatymo tinklą, kas užtikrintų klientų poreikių supratimą ir tenkinimą operatyviausiu būdu. Siekiant 

laiku užtikrinti narių poreikių tenkinimą, kredito unijos turi turėti informacines sistemas, kurios analizuotų 

konkurencinę poziciją, narių poreikių pokyčius, konkurentų atsiradimą.  

 

Kauno kredito unijos ir bendruomenės partnerystės ryšius įtakojantys veiksniai 

 Kaimo vietovėse, provincijoje, kur komerciniams bankams neparanku dirbti, kredito unijos atlieka svarbų 

vaidmenį. Per sąlyginai trumpą laikotarpį, sugebėjo smarkiai paveikti daugelio žmonių gyvenimus, padėdamos  

bendruomenėms  siekti geresnio gyvenimo, kelti jų gerbūvį, suteikti pasitikėjimo jausmą. 

Pagal  G. Dudzevičiūtę (2006) vienas iš svarbiausių kredito unijų  ir bendruomenės partnerystes įtakojančių veiksnių  

buvo ir yra neužpildyta rinkos dalis, didelis bankų neaptarnaujamų asmenų ratas. 

sistema 

 

bendruomenės; 

4.Tarpininkavimas 

ir atstovavimas 

 

 

Pritarimas dialogui tarp 

sektorių ir pasikeitimai 

žiniomis. Keitimasis 

nuomonėmis ir 

kolektyvinio žinojimo 

formavimas 

Sujungiami skirtingų 

socialinių 

grupių interesai ir 

kuriamas 

socialinis gerovės 

vystymas 

Žmonės išmoks 

saviorganizuotis, veikti 

kartu,  didės įtaka ir 

reikšmingumas; 

5. Konsultavimas ir 

mokymas 

 

 

Spręsti aiškią problemą 

susijusią su finansinių 

žinių, finansinio švietimo, 

verslumo ugdymo 

klausimais bendruomenėje 

Skatina įvairių 

bendruomenių ir kredito 

unijų bendradarbiavimą,  

kooperacijos principų 

populiarinimą bei 

visapusišką bendruomenių 

ir kredito unijų plėtrą 

Supažindins 

bendruomenės narius su 

kredito unijos 

paslaugomis, 

teikiamomis 

galimybėmis ir nauda 

6. Informacijos 

sklaida 

 

 

 

Efektyviai taikyti 

dalijimosi informacija, 

žiniomis  ir finansinių 

pajėgumų stiprinimo 

metodus 

 Prisideda prie kredito 

unijų įvaizdžio 

formavimo 

Skatins bendruomenės 

narių finansinį švietimą 

ir kooperacijos principų 

populiarinimą; 

7. Parama                             

 

Sudaryti sąlygas labai 

mažoms ir mažoms 

įmonėms bei fiziniams 

asmenims pradėti nuosavą 

verslą arba išplėsti pradėtą 

(iki 1 metų), siekiant 

didinti jo 

konkurencingumą ir 

veiklos efektyvumą 

Į procesą įtraukti 

suinteresuotus asmenis 

Skatins bendruomenės 

narių narystę kredito 

unijoje bei dalyvavimą 

jos veikloje, didės 

aktyvumas 



316 
 

Kauno kredito unija stengiasi formuoti pastovius partnerystės ryšius su vietos gyventojais, bendruomenėmis ir 

kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis siekdama jiems teikti kuo dažnesnes finansinių paramų ir kitas 

galimybes. Galima įžvelgti veiksnius, kurie įdaro įtaką bendruomenės partnerystės ryšiams su  Kauno kredito unija. 

Šie veiksniai gali būti skirstomi į dvi kategorijas: vidinius ir išorinius veiksnius, tai lemia naujų kredito unijų 

kūrimąsi kaimo vietovėse ir jau esamų kredito unijų tinklo plėtrą per nuotolinių kasų tinklą. Remiantis  vidinių  ir 

išorinių ryšių  partnerystės analize (Igarytė et al. 2011) galima išskirti veiksnius, kurie  skatina pokyčius   

formavimuisi. 

 

    2 lentelė. Partnerystės ryšiams darantys įtaką veiksniai (sudaryta autorės)  

Išoriniai Vidiniai 

žmonių kooperacijos principų plėtojimas teikiamų paslaugų finansinė nauda nariams     

gyventojų nepasitikėjimas bankais 

 

finansinis, konsultacinis poveikis vietos 

bendruomenėms 

nišos, kuriose nenori dirbti bankai kredito unijų bendruomeniškumas, glaudus 

bendravimas su nariais 

bankų „nutolimas“ nuo klientų 

gyvenamųjų vietų 

 

teikiamų paslaugų lankstumas, operatyvumas, 

trumpesnis sprendimų priėmimų terminas 

bankų paslaugų kainodara, didesni 

mokesčiai už teikiamas paslaugas 

kredito unijų paslaugų asortimento platumas, 

naujų paslaugų pasiūla   

 

klientų finansinis išprusimas mokymo kursų ir teminių diskusijų 

organizavimas 

 

partnerystės  poreikio nebuvimas kredito unijų reklama 

 

(Ališauskas et al. 2006 ): vidiniai motyvai skatina kredito unijas strateginiams pokyčiams, o išoriniai jas skatina 

reaguoti į pasikeitimus aplinkoje ir keičiant veiklą prisitaikyti prie jų. 

Nustačius išorinius veiksnius galima daryti prielaidą, kad Kauno kredito unijos ir bendruomenės partnerystės ryšių 

atsiradimą įtakoja finansinių poreikių neatitikimas su kitomis finansinėmis institucijomis. Mažėja pasitikėjimas, auga 

banko paslaugų įkainiai, bankai neteikia paslaugų tam tikrų  segmentų atstovams, kas sudaro bendrą neigiamų 

veiksnių lauką ir skatina  ieškoti alternatyvų.   

Kauno kredito unija teikia paskolas tik savo nariams, o tai padeda vystyti kaimų, miestelių, bendruomenių ir regionų 

ekonomiką, narių sukurtas turtas lieka bendruomenėje ir teikia naudą bendruomenės labui. Vidiniai veiksniai atspindi 

kredito unijos pastangas pritraukti naujus klientus ir užtikrinti žmonių poreikius, kurių negali užtikrinti bankai. Tokie 

tiesiogiai su unijos veikla susiję veiksniai, kaip teikiamų  paslaugų lankstumas ir operatyvumas, trumpas sprendimų 

priėmimo terminas leidžia kredito unijai tapti patrauklia alternatyva. Kauno kredito unija plečia savo ryšius 

nemokamai apdrausdama imančius paskolą narius ir kt.  

Socialinis aspektas – teigiamas poveikis vietos bendruomenėms ir glaudus bendravimas su nariais padeda formuoti 

teigiamą požiūrį į kredito unijas ir taip jas populiarinti. Kredito unijos prioritetas yra pelno skyrimas narių 

poreikiams ar bendram interesui tenkinti, (Commision of European Communinities, 2001). 

Svarbiausi veiksniai įtakojantys partnerystės ryšius tarp bendruomenės ir Kauno kredito unijos yra unijos teikiamų 

paslaugų finansinė nauda nariams ir stabilumas,  taip sukuriama socialinė ir ekonominė nauda.   

Pagaliau šios partnerystės veiksniai yra pasekmė šiuolaikinės valstybės vaidmens ir įtakos ekonomikos augimo  

perspektyvai. 
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Išvados   

1. Kredito unijų ir bendruomenės partnerystės  ryšių skatinimo nauda grindžiama  abipusiu pasitikėjimu kuomet 

nariai yra įtraukiami į strategijų kūrimą teikiant ir įgyvendinant projektus. Kredito unijos ir bendruomenės  glaudus 

bendradarbiavimas yra svarbus veiksnys darantis įtaką kokybiškų, kvalifikuotų ir efektyvių socialinių paslaugų 

teikimui. Šiuo komunikavimu  ir įsipareigojimu siekiama  maksimalios naudos, kurios indėlis formuojamas  ir 

vertinamas atsižvelgiant į praktinę  naudą. 

2. Kredito unijos su vietos bendruomenėmis, kuria pažangius technologijų sprendimus,  yra atviros naujovėms ir 

galimybėms jas pritaikyti kasdieniame gyvenime. Plėtojant dialogą su suinteresuotomis grupėmis, nuolatos 

atsižvelgiama į jų poreikius bei interesus, siūlomos optimalios bendradarbiavimo galimybės – partnerystė projekto 

laikotarpiui ar ilgalaikei partnerystei.  

3. Racionalių sprendimų dėka kredito įstaiga gali tapti ne tik finansines paslaugas teikianti, bet ir socialiai atsakinga 

įmonė, padedanti bendruomenės nariams suvokti bendradarbiavimo galimybes, kredito unijų sukurtos naudos,  

kuomet panašias ekonomines problemas turintys žmonės vienijasi ir kooperuodami turimais ištekliais teikia pagalbą 

vieni kitiems. Ši praktinė  veikla  įtraukia daugiau vietos veikėjų ir tokiu būdu gerina  ekonominę bei socialinę 

padėtį.  

4. Kredito unijos ir bendruomenės sukurta  partnerystė  prisideda ne tik prie informacijos sklaidos ir grįžtamojo ryšio 

užtikrinimo, bet ir skatina abipusį institucijų ir partnerių, veikiančių partnerystėje, bendradarbiavimą. 

 5. Galiausiai svarbus yra grįžtamasis ryšys ir vertinimas – partnerystės  pridėtinė vertė yra aiškiai matoma, jos 

rezultatai viešinami, o pats procesas nuolat analizuojamas ir tobulinamas.  
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Summary 

 

The Promotion of the Partnership between a Credit Union and the Community  

 

Close cooperation between credit unions and the community is a significant factor that has impact on the provision of qualitative, 

efficient and effective social and financial services. When reaching sensible solutions, a credit enterprise can both provide 

financial services and be socially responsible, thus helping community members meet their needs and expectations. A credit union 

can never function without the community, and the prosperity of the community depends on the regional business initiative and 

capital sustainability in that particular community. 

The diversity of partnership promotion brings together community members of various skills, enabling them to suggest their ideas 

and apply innovative approach to the local situation. Linking different views and reasoning plays a crucial role in the promotion 

of partnership.  

The promotion of Kaunas Credit Union and community partnership manifests itself through information provision and funding 

opportunities participating in various programmes, designing projects on the issues of providing social services , and through 

educational activities.  

The carried out analysis of internal and external partnership relations reveals the most significant factors affecting the partnership 

between Kaunas Credit Union and the community, which are the following: the financial benefit of provided services to 

community members by the union and the stability of the provision; internal motives promoting strategic changes in credit unions; 

external motives fostering credit unions‘ reaction to the changing environment and adjusting of the activities according to those 

changes. Thus, major leverage on the advantage of partnership promotion is created.  

 
Mokslinio darbo vadovė: prof. dr. Vilma  Atkočiūnienė  (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ NAUDOJIMAS VYKDANT EUROPOS 

SĄJUNGOS SOCIALINES PROGRAMAS: LIETUVOS PAVYZDYS 

 

Rūta Žvirblytė, Jan Žukovskis 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Bendroji žemės ūkio politika, atsiradusi XX a. šeštajame dešimtmetyje, stipriai veikia Europos Sąjungos 

ekonomiką. Žemės ūkis yra gana jautrus ekonominės veiklos sektorius, kurį nuolat turi reguliuoti valstybės politika. 

Šiam sektoriui poveikį daro įvairūs gamtos ir socialinio augimo veiksniai. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą atsivėrė 

didelės galimybės pasinaudoti įvairia parama, kuri palengvintų kaimo žmonių gyvenimą, buitį ir skatintų vystyti savo 

vykdomą veiklą.  

Europos Sąjungos parama yra skirta tam, kad būtų mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES 

šalių narių ar atskirų regionų, todėl stengiamasi daugiau remti ekonomiškai ir socialiai skurdesnius rajonus. 

Programos, skatinančios žemės ir maisto ūkio produktų vartojimą, pirmenybę teikia savo šalyje augintai produkcijai. 

Svarbu skatinti vietinės produkcijos tiekimą taip remiant gamintojus ir gerinant produktų vartotojų sveiką gyvenseną, 

ugdant tinkamus mitybos įgūdžius. 

Kiekvienai šaliai svarbu, kad jos piliečiai vartotų vietinę sveiką ir kokybišką produkciją. Kadangi šiai 

produkcijai yra taikomi gana aukšti reikalavimai, todėl mažesniems gamintojams tampa sunku konkuruoti rinkoje. 

Svarbu išsiaiškinti, kaip socialinės programos prisideda prie šalies gamintojų ekonominės gerovės, kaip yra 

skatinama vietinę žemės ūkio produkciją vartoti ir kokia yra žemės ūkio produktų panaudojimo nauda vietos, 

nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu. 

Tyrimo tikslas – numatyti ir pagrįsti Lietuvoje pagamintų žemės ūkio produktų panaudojimo galimybes, 

vykdant Europos Sąjungos socialines programas. 

Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai: 

- apžvelgti Europos Sąjungos vykdomų socialinių programų tikslus ir vykdymo teorinę patirtį; 

- atlikti žemės ūkio produktų panaudojimo, vykdant Europos Sąjungos socialines programas, patirties ir 

administravimo sistemos analizę Lietuvoje. 

Tyrimo objektas – Europos Sąjungos socialinių programų, naudojant žemės ūkio produktus, administravimo 

sistema. 

Tikslui pasiekti naudojami bendramoksliniai tyrimo metodai. Apžvelgiant teorinį socialinės programos 

kontekstą, Europos Sąjungos socialinių programų tikslus buvo naudota lyginamoji, loginė ir sisteminė mokslinės ir 

metodinės literatūros analizė ir sintezė, indukcijos ir dedukcijos, grafinio vaizdavimo metodai. Atliekant žemės ūkio 

produktų panaudojimo, vykdant Europos Sąjungos socialines programas, patirties ir administravimo sistemos analizę 

Lietuvoje, naudoti palyginimo ir dokumentų analizės metodai. 

 

Rezultatai 

 

Socialines programas bei socialines sistemas kurti skatina formuojama socialinė politika. Ši politikos sritis yra 

viena iš svarbiausių viešosios politikos sričių, kurioje yra sprendžiami klausimai, susiję su žmogaus poreikiais, 

gyvenimo kokybe. Profesorius Marshall (1965) teigia, jog socialinė politika nėra tik techninė sąvoka, apibrėžianti 

konkrečią reikšmę. Manoma, jog pagrindiniai dalykai, iš kurių susideda socialinė politika, yra socialinis draudimas, 

valstybės parama, sveikata, gerovės užtikrinimas, aprūpinimo būstu politika. Anot R. M. Titmuss (1974), socialinė 

politika turi apimti socialines veiklas, o formuojama politika turi tiesiogiai lemti galutinį rezultatą. Socialinė politika 

gali būti matoma kaip tinkama priemonė pokyčiams. Ji gali būti nenuspėjama ir nesuskaičiuojama politikos proceso 

dalis. Galima teigti, jog socialinės politikos sąvoka yra plati, apimanti valdžios politiką, susijusią su veiklomis, 
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turinčiomis tiesioginės įtakos piliečių gerovei, elgsenos reguliavimą ūkio ar visuomenės sektoriuose, t. y. pajamų 

perskirstymą, valstybės užtikrinamas paslaugas bei viešojo sektoriaus sritis, tokias, kaip: socialinis draudimas ir 

parama, sveikatos apsauga, švietimas, apsirūpinimo būstu ir užimtumu paslaugos ir pan. 

Socialinės programos sąvoka apibrėžiama įvairiai (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Socialinės programos apibrėžimai (sudaryta autorės) 

 

Autorius (-iai) Socialinė programa – tai 

Berk, Rossi (1999) Organizuotos, suplanuotos ir dažniausiai besitęsiančios pastangos, skirtos 

socialinės problemos sprendimui ar socialinių sąlygų gerinimui 

Mares (2006) Veiksnys, lemiantis ekonomikos augimą, atsveriantis potencialiai neigiamą 

aukšto mokesčių lygio poveikį 

Neverauskas ir kt. (2007) Iš anksto gerai parengtas ir suplanuotas objekto ar sistemos sukūrimas ar jų 

pakeitimas 

Kučinskas, Kučinskienė (2005) Iš anksto apmąstytas ir parengtas planas, nukreiptas į tam tikro objekto ar 

sistemos sukūrimą ar pakeitimą, atsižvelgiant į nustatytus tikslus, terminus, 

numatytas sąnaudas ir rezultatų kokybę 

 

Programos, kuri yra įvardijama socialine ar socialinės reikšmės turinti, tikslas – įvairiapusė nauda valstybei 

bei jos piliečiams. Socialinė programa neša socialinę naudą, todėl jos vykdytojai turi būti atskaitingi už indėlį kuriant 

socialinį gėrį. Šiuo atveju galima kalbėti apie programos efektyvumą plačiąja prasme. Gera socialinė programa turėtų 

įtraukti suinteresuotuosius į jos įgyvendinimą, ugdyti, mokyti, motyvuoti ir kitus įtraukti į vykdomą veiklą bei 

koncentruotis ties pagrindinėmis socialinių problemų priežastimis, kurios privestų prie tinkamų sprendimų. I. Mares 

(2006) vadovaujasi teoriniu „vystymosi gerovės“ požiūriu, jog išlaidos socialinei sričiai ne mažina, o, priešingai, 

spartina ekonomikos augimą. Pažymima, jog išlaidos socialinei gerovei – švietimui, socialinei apsaugai teigiamai 

veikia ekonomikos augimą ir galima teigti, jog socialinės gerovės užtikrinimas daugiausia priklauso nuo priimamų 

politinių sprendimų, lemiančių skirtingų socialinės politikos modelių bruožų įtvirtinimą. 

Išnagrinėjus pagrindines Europos Sąjungos socialines programas, vykdomas Lietuvoje, galima teigti, jog jos 

visos siekia socialinių, ekonominių tikslų – kelti šalies piliečių gerovę (1 pav.). 

 

1 pav. Socialinių programų, apimančių žemės ūkio produktų naudojimą, tikslai ir įgyvendinimo pradžia 

(sudaryta autorės) 

•  Rinkos stabilizavimas; skatinimas sveikai maitintis 

• 1977 m., Lietuvoje – 2004 m. Pienas vaikams 

•  Rinkos stabilizavimas; skatinimas sveikai maitintis 

•  2009 m. Vaisiai mokykloms 

•  Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai 
nepasiturintiems asmenims 

•  1987 m., Lietuvoje – 2006 m. 
Parama nepasiturintiems 

•  Pagalba maistu skurstantiems; maisto švaistymo 
mažinimas; visuomenės pilietiškumas 

•  1967 m., Lietuvoje – 2001 m. 
Maisto bankas 

•  Ryšio tarp gamintojo ir vartotojo stiprinimas; sveikų ž.ū. 
produktų vartojimo skatinimas 

•  Lietuvoje – 2008 m. 
Tiesioginis pardavimas 
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Bendrosios žemės ūkio politikos srityje Europos Sąjunga turi dvi panašias, specialiai vaikams skirtas 

programas – Mokyklų aprūpinimo pienu („Pienas vaikams“) programą, pagal kurią nuo 1977 m. yra taikomos 

dotacijos mokyklose sumažinta kaina parduodamiems produktams (Lietuvoje programa pradėjo veikti 2004 m.) ir 

Mokyklų aprūpinimo vaisiais („Vaisiai mokykloms“) programą, pagal kurią nuo 2009–2010 mokslo metų yra 

bendrai finansuojamas vaisių ir daržovių paskirstymas mokyklose (Lietuvoje nuo 2009 m.). Šiose programose 

taikoma ta pati pagrindinė strategija siekiant dviejų vienodų tikslų: padėti stabilizuoti rinką („rinkos“ tikslas) ir 

skatinti sveiką maitinimąsi („mitybos ir sveikatos“ tikslas) (European court of auditors, 2011). Abiejų programų 

finansavimas iš Lietuvos bei Europos Sąjungos biudžetų laikui bėgant didėjo (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ įgyvendinimo rodikliai 2010–2012 

metais (sudaryta autorės pagal VĮ „Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros“ informaciją) 

 

Rodikliai Metai „Pienas vaikams“ „Vaisiai mokykloms“ 

Vaikų, dalyvaujančių programoje, skaičius 2010 m. 88420 21222 

2011 m. 136269 54258 

2012 m. 201372 170562 

Vaikams išdalytų pieno produktų pagal programą 

„Pienas vaikams“ ir vaisių ir daržovių pagal 

programą „Vaisiai mokykloms“  kiekis, t 

2010 m. 1302 40 

2011 m. 1556 491 

2012 m. 2891 2477 

Programų (ES ir nacionalinės lėšos) finansavimas 

mln. Lt 

2010 m. 3,3 0,086 

2011 m. 7,1 1,2 

2012 m. 15,8 10,1 

 

2012 m. palyginti su 2010 m., programoje „Pienas vaikams“ vaikų skaičius išaugo 2,3  karto, o „Vaisiai 

mokykloms“ – 8 kartus, išdalytų produktų kiekis programoje „Pienas vaikams“ padidėjo 2,2 karto, „Vaisiai 

mokykloms“ – nuo 40 t 2010 m. iki 2477 t 2012 m. Tuo tarpu ES ir nacionalinis finansavimas programoje „Pienas 

vaikams“ išaugo 4,7 karto, o programoje „Vaisiai mokykloms“ – net 8 kartus. Tai rodo, jog didėjantis vartotojų 

skaičius, didesnis gamintojų tiekiamos produkcijos finansavimas skatina gaminti daugiau produktų pagal šias 

programas, atveria naujas nišas produkcijos judėjimui bei skatina žemės ūkio produktų vartojimą. 

Dar viena programa, kurią siūlo Europos Sąjunga, siekdama padėti sunkiai besiverčiantiems žmonėms, yra 

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims („Parama nepasiturintiems“) programa, 

kuri Europos Sąjungoje pradėta vykdyti 1987 m., o Lietuvoje – 2006 m. Europos Sąjunga gali ir stengiasi prisidėti 

prie labiausiai nepasiturinčių asmenų gerovės, kadangi disponuoja įvairių žemės ūkio produktų intervencinėmis 

atsargomis. 

Artima programai „Parama nepasiturintiems“ yra „Maisto banko“ labdaros programa, kurios idėja kilo JAV 

1967 m. ir greitai paplito įvairiose pasaulio šalyse. Europoje maisto bankai pradėjo kurtis nuo 1984 m. „Maisto 

bankas“ Lietuvoje veiklą pradėjo 2001 m., kai labdaros ir paramos fondas „Lietuvos ir JAV iniciatyvos“ pradėjo 

vykdyti „Maisto banko“ labdaros programą. 2007 m. „Maisto bankas“ tapo savarankiškas labdaros ir paramos 

fondas, kurio tikslas – pasitelkiant nepasiturinčiais asmenimis besirūpinančiomis organizacijomis, padėti pamaitinti 

skurstančius Lietuvos gyventojus, mažinti maisto švaistymą, skatinti visuomenės solidarumą ir pilietiškumą. 

Galima teigti, jog minėtos programos apima socialinę naudą, kadangi programos yra susijusios su visuomenės 

gyvenimu ir socialinių sąlygų gerinimu. Programa būtų naudingesnė, jeigu ūkininkai prisidėtų tiekdami sveiką ir 

kokybišką vietinę produkciją. Nauda būtų abipusė: parama ūkininkams duotų teigiamo finansinio stabilumo, didintų 

darbo produktyvumą. Ekonominiai nuosmukiai daro didelę žalą įvairiems maisto pramonės sektoriams, įskaitant ir 

žemės ūkio ir maisto produktų gamybą ūkiuose, tad galima teigti, jog šis sektorius, neskaitant jo sezoniškumo, taip 

pat yra jautrus rinkos pokyčiams, todėl jam yra svarbi pagalba iš šalies (Mezera, Špička,  2013). Tuo tarpu 



322 
 

programos, skatinančios žemės ir maisto produktų vartojimą, skatintų šalies produktų tiekimą ir pridėtinės vertės 

kėlimą. 

Lietuvoje 2008 m. buvo pradėtas įgyvendinti Žemės ūkio rūmų projektas, kurio principas – iniciatyva iš 

apačios – „Lietuvos ūkininkų gaminamos produkcijos propagavimas mugėse“. Bendradarbiaujant su Valstybine 

maisto ir veterinarijos tarnyba bei Nacionaline vartotojų federacija, buvo parengtos supaprastintos taisyklės 

smulkiesiems gamintojams. Veiklos tikslas – ryšio tarp gamintojo ir vartotojo, tarp miesto ir kaimo skatinimas, 

natūralių maisto produktų skatinimas (Maciulevičius, 2011). Projektas pasiteisino: kas savaitę savo produkciją 

pardavinėja apie 200 ūkininkų bei mažųjų gamintojų. Mobiliųjų turgelių veikla yra administruojama žemės ūkio 

kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“.  

Ryšio tarp gamintojo ir vartotojo bei kokybiškų maisto produktų vartojimo skatinimas pastebimas ne tik 

Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, kai žemės ūkio produktai yra gaminami ir sukuriami pačių ūkininkų. 

Atsiranda nauja sąvoka „Alternatyvus maisto tinklas“, kuris iš naujo apibrėžia ryšius tarp gamintojų, vartotojų, kitų 

subjektų, kurie įgyvendina standartizuoto pramoninio produkto tiekimo alternatyvas. Pagrindinis šios idėjos 

principas – organiškas (natūralus) ūkininkavimas, kokybiška produkcija ir tiesioginis pardavimas. Tai būtų galima 

vadinti taip pat tam tikra programa, kuria siekiama skatinti natūralių ir kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų 

vartojimą tiesiai iš ūkio (Banks, Marsden, Renting, 2003). Kaip pavyzdį, galima būtų imti Prancūziją, kuri yra 

didžiulė žemės ūkio produktų eksportuotoja, ten žemės ūkyje dirba apie 3,4 proc. visų dirbančiųjų, o ketvirtadalis 

ūkių turi kokybės ženklą ir 18 proc. jų naudoja trumpas žemės ūkio produkcijos paskirstymo grandines, dažniausiai 

tiesiai iš ūkio (Brand-Williams, 2012). Tiesioginį pardavimą įvairiomis formomis taip pat skatina ir Austrija, 

Olandija, Anglija, Vokietija, Italija, Ispanija bei Airija.   

Socialinių programų vykdymo pradžia buvo ne Lietuvoje, tačiau pamažu ir Lietuva, prisijungusi prie 

Europos Sąjungos, pradėjo jas įgyvendinti. Šias programas reguliuoja įvairūs teisės aktai, apimantys programų 

administravimą, reikalavimus programų dalyviams bei žemės ūkio produktams ir pan. (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Teisės aktai, reglamentuojantys Europos Sąjungos socialinių programų įgyvendinimą Lietuvoje 

(sudaryta autorės pagal galiojančius teisės aktus) 

 

Pienas vaikams 

 

Vaisiai mokykloms 

 

Parama nepasiturintiems, 

„Maisto bankas“ 

Ūkininkų turgeliai 

ES ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys programas 

2008 m. liepos 10 d. 

Komisijos reglamentas 

(EB) Nr. 657/2008, kuriuo 

nustatomos išsamios 

Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1234/2007 taikymo 

taisyklės, susijusios su 

Bendrijos pagalba 

aprūpinant pienu ir tam 

tikrais pieno produktais 

švietimo įstaigų 

moksleivius 

2009 m. balandžio 7 d. 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 

288/2009, kuriuo nustatomos 

išsamios Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1234/2007 taikymo 

taisyklės dėl Bendrijos pagalbos 

tiekiant vaisius ir daržoves, 

perdirbtų vaisių ir daržovių bei 

bananų produktus vaikams į 

švietimo įstaigas įgyvendinant 

vaisių vartojimo skatinimo 

mokyklose programą 

2010 m. rugsėjo 14 d. 

Komisijos reglamentas (ES) 

Nr. 807/2010, nustatantis 

išsamias maisto iš 

intervencinių atsargų 

tiekimo labiausiai 

nepasiturintiems asmenims 

Sąjungoje taisykles 

– 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 

2008 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymas Nr. 3D-478 

„Dėl Paramos už pieną 

vaikams administravimo 

taisyklių patvirtinimo“ 

Žemės ūkio ministro 2013 m. 

gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-

374 „Dėl vaisių vartojimo 

skatinimo vaikų ugdymo 

įstaigose 2013–2014 mokslo 

metų programos 

administravimo taisyklių 

patvirtinimo“  

 

  

 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro  

2009 m. gruodžio 17 d. 

įsakymas Nr. 3D-979 „Dėl 

maisto iš intervencinių 

atsargų tiekimo labiausiai 

nepasiturintiems asmenims 

bendrijoje programos 

administravimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio 

ministro2009 m. 

gegužės 15 d. 

įsakymas Nr. 3D-357 

„Dėl prekybos savos 

gamybos žemės ūkio 

ir maisto produktais  

viešose vietose 

rekomendacijų 

aprašo“ 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457387&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427970&p_query=&p_tr2=2
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Lietuvoje dalijami reikalavimus atitinkantys produktai 

Ekologiškas pienas, 

kefyras, rūgpienis, 

jogurtas, švieži sūriai, 

varškė, neekologiški 

pieno gaminiai 

Išskirtinės kokybės/ 

ekologiškos morkos, obuoliai, 

kriaušės, obuolių, kriaušių, 

morkų, serbentų, braškių, 

aviečių, aronijų sultys ar jų 

mišiniai 

Miltai, kruopos, aliejus, 

cukrus, sutirštintas pienas, 

makaronai ir kt. 

Teisės aktų 

ženklinimo 

reikalavimus 

atitinkantys saugūs ir 

kokybiški produktai 

Tinkami pareiškėjai 

Švietimo įstaiga, produktų 

tiekėjas, vienos arba kelių 

švietimo įstaigų arba 

švietimo institucijų vardu 

veikianti ir specialiai tam 

tikslui įsteigta 

organizacija 

Švietimo įstaiga, produktų 

tiekėjas ir (arba) platintojas, 

vienos arba kelių švietimo 

įstaigų arba švietimo institucijų 

vardu veikianti ir specialiai tam 

tikslui įsteigta organizacija, kita 

valstybės ar privati įstaiga 

Atvirą konkursą laimėjęs 

tiekėjas (įmonė) 

Ūkininkai, 

prekiaujantys savo 

gamybos žemės ūkio 

ir maisto produktais 

Paramos šaltiniai 

ES ir Lietuva ES ir Lietuva ES - 

 

Teisės aktai, kurie reguliuoja socialinių programų įgyvendinimą, apima paramos, skirtos už pagamintus ir 

parduotus produktus, administravimo tvarką. Pagal programą „Vaisiai mokykloms“ Lietuvoje galima tiekti tik 

ekologiškus, išskirtinės kokybės žemės ūkio produktus, o pagal programą „Pienas vaikams“ galimi ir neekologiški 

produktai, tačiau jiems skiriama tik ES parama. Tinkamais pareiškėjais gali būti, tiek ūkininkai, tiek įmonės, 

gaminančios ar tiekiančios žemės ūkio produkciją. Produktus pagal programas „Parama nepasiturintiems“ ir  „Maisto 

bankas“ gali tiekti įmonės, kurios laimi atvirąjį konkursą. Tuo tarpu ūkininkai turgeliuose gali pardavinėti savo ūkyje 

pagamintą saugią ir kokybišką produkciją. 

Skatinant lietuviškų žemės ūkio produktų tiekimą, „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ programų 

administravimo taisyklėse pirmenybė teikiama Lietuvoje išaugintiems ekologiškos bei išskirtinės kokybės 

produktams. Nagrinėjant pieno produktų naudojimą pagal programą, VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkos reguliavimo agentūra“, yra sudariusi rekomendacinį asortimentą, kuriame yra pateikti Lietuvos įmonių: AB 

„Žemaitijos pienas“, AB „Pieno žvaigždės“ ir kt. pagaminti produktai, ir pateikusi sertifikuotų išskirtinės žemės ūkio 

ir maisto produktų gamintojų, galinčių tiekti ekologiškus ir išskirtinės kokybės vaisius ir daržoves, sąrašą. Sąraše yra 

apie 50 gamintojų. 

 Apibendrinant ir vertinant nagrinėtų programų svarbą Lietuvoje, galima teigti, jog yra palankios sąlygos 

realizuoti žemės ūkio produkciją, yra skatinamas Lietuvoje pagamintos produkcijos tiekimas ugdant tinkamos ir 

sveikos mitybos įgūdžius, plečiant produkcijos realizavimo ratą, tačiau yra keliami aukšti reikalavimai gaminamai 

produkcijai bei sudėtingesnis tampa programų administravimas. 

 

Išvados 

 

1. Žemės ūkio ir maisto produktų gamyba prasideda nuo žemės ūkio gamybos, todėl šį sektorių būtina remti, 

užtikrinant žemės ūkio subjektų pajamų palaikymą ir rinkos reguliavimo priemonių funkcionavimą. 

2. Socialinės programos sąvoka apima sistemos, kurios rezultatas – socialinių sąlygų šalies gyventojams 

pagerinimas, kūrimą. 

3. Nagrinėtos socialinės programos yra skirtos plėsti žemės ūkio produktų gamybą, tiekti kokybišką ir sveiką 

produkciją vartotojams, palaikyti labiausiai nepasiturinčių asmenų bei gamintojų pajamas, didinti kaimo ir miesto 

bendradarbiavimą bei yra orientuotos į nuo mažens besiformuojančius žmonių sveiko maitinimosi įpročius. 

4. Europos Sąjungos socialinės programos yra populiarios Lietuvoje, o už jų administravimą ir įgyvendinimą 

atsakingos institucijos skatina gamintojus tiekti tam tikrus reikalavimus atitinkančią žemės ūkio produkciją, o 

produktų vartotojus – dalyvauti šiose programose ir įvertinti jų naudą. 

5. Ryšys tarp gamintojo ir vartojo yra stiprinamas tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos šalyse, o pagamintas 

produktas keliauja iki vartotojo tiesiai iš ūkio. 
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6. Teisės aktai, reglamentuojantys Europos Sąjungos socialinių programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai 

mokykloms“ įgyvendinimą Lietuvoje, akcentuoja lietuviškos produkcijos tiekimo pirmenybę. Tai prisideda prie 

Lietuvos gamintojų dalyvavimo šiose programose, taip pat ir Lietuvos ekonomikos augimo. 
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Summary 

Promotion of Agriculture Products in European Union social programmes: Lithuanian practice 

Agriculture is the sector which must be regulated by national policy because of various negative factors which affects it. 

When Lithuania joined the European Union there have been seen more possibilities to get support to promote production and 

consumption of agricultural products. To summarize thoughts of scientists about the social programme, it is considered that social 

programme is positive factor, a plan which helps to solve social problems and to improve conditions of life. 

There are various social programmes in Lithuania: school milk scheme, school fruit scheme, food bank and others. It is 

given preference to local agriculture production in social programmes which is implemented in Lithuania, for example, school 

milk and school fruit schemes. Therefore, it is very important to promote the supply of local production because it will be 

supported incomes of producers, especially farmers, improved healthy lifestyle of consumers, developed the right habits of 

nourishment and also raised economy of Lithuania. 

 

Mokslinio darbo vadovas: doc. dr. Jan Žukovskis (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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KLASĖS VADOVO VEIKLA UGDYMO KARJERAI SRITYJE: METODAI 

IR FORMOS 

 

Rūta Bylienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

     Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymas neįmanomas be tokių institucijų kaip šeima, kur vyksta 

savaiminis asmens rengimas profesijai, skiepijant atsakomybę, savarankiškumą, organizuotumą ir t.t., ir bendrojo 

lavinimo mokykla, kur dėstomi dalykai veikia įvairius būsimos profesinės veiklos parametrus lavinant asmens 

mąstymą, verbalinę raišką, kūrybiškumą ir kt. (Profesinės karjeros planavimo gebėjimų C metodika, 2008). 

     Mokykloje arčiausiai mokinių esantis žmogus, kuris auklėjamuoju bendravimu pasak V. Aramavičiūtės (1998) 

„padeda adekvačiai susivokti savyje skatinant realizuoti vertybes gyvenime“, nes per tai atsiskleidžia asmenybės 

branda, yra klasės vadovas.  

     Klasės vadovas yra vienas svarbiausių ugdymo karjerai  proceso organizatorių mokykloje: geriausiai  pažindamas 

auklėtinius jis  tiesiogiai prisideda prie jų  polinkių išsiaiškinimo, gebėjimų tobulinimo ir interesų srities plėtotės. 

Toks visokeriopas mokinio pažinimas suteikia klasės vadovui galimybę būti profesionaliu patarėju auklėtiniui 

renkantis karjeros kelią.  

    Klasės vadovo veiklos aspektus  savo darbuose aptarė  J. Laužikas (1993),  K. Raičinskis (1993), V. Černius 

(1992), S. Dapkienė (2003), S. Šalkauskis (1992) ir kt. Ugdymo karjerai Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose  

problematiką įvairiais aspektais nagrinėjo daugelis šalies mokslininkų (V. Indrašienė,  V. Rimkevičienė, M. 

Gaigalienė, A. Railienė, L. Grinytė (2006), K. Pukelis, D. Garnienė (2008) ir kt.) , tačiau ugdymo karjerai srityje 

klasės vadovo veiklos ypatumus analizavo  tik V. Indrašienė ir L. Grinytė (2007). Mokslininkės  savo tyrimu 

patvirtino, kad mokyklose ugdymo karjerai paslaugas nors dažniausiai ir teikia klasės vadovas, tačiau savo 

pasirengimą teikti jas mokiniams daugelis jų vertina nepakankamai. 

Tyrimo objektas: klasės vadovo veikla ugdymo karjerai srityje. 

Tyrimo tikslas- ištirti klasės vadovo pasirengimą ugdymo karjerai  srityje ir taikomus metodus bei formas. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atskleisti klasės vadovo ugdymo karjerai srityje metodų ir formų įvairovę ugdymo požiūriu. 

2. Ištirti klasės vadovo ugdymo karjerai srityje pasirengimą ir taikomus metodus bei formas.  

3. Apibendrinti klasės vadovo ugdymo karjerai srityje pasirengimo ir taikomų metodų ir formų 

tyrimo rezultatus. 

Tyrimo metodai: 

- Mokslinės, pedagoginės ir psichologinės literatūros analizė, siekiant atskleisti teorinius tyrimo 

aspektus. 

- Anketinė apklausa, siekiant išnagrinėti  klasės vadovo pasirengimą ugdymo karjerai srityje ir 

veikloje taikomus metodus bei formas. 

 

1. Klasės vadovo ugdymo karjerai srityje metodų ir formų įvairovė ugdymo požiūriu 

  Klаsės vadovo veikloje, susijusioje su mokinių ugdymu karjerai, išskiriamos  keturios sritys (1pav.). 

 

 

 

 

 

1 pav.  Klasės vadovo veikla ugdymo karjerai srityje 

 

DARBAS SU KLASE KAIP SU GRUPE 

INDIVIDUALUS DARBAS SU 

MOKINIU 

DARBAS SU MOKINIO TĖVАIS 

 BENDRАDARBIAVIMAS SU KITAIS 

MOKYTOJAIS, MOKYKLOS SPECIALISTAIS 

KLASĖS 

VADOVO 

UK SRITYS 
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        Auklėtinių ugdymas karjerai tampa kur kas efektyvesnis, kai klasės vadovas pаsitelkiа įvаirius ugdymo karjerai 

metodus bei formas. Metodai (2 pav.) taikomi ugdymo karjerai srityje „padeda išsaugoti asmeninį konkurencingumą 

karjeros kelyje, analizuoti savo mokymosi stilių ir projektuoti jo taikymo galimybes tolesniuose karjeros etapuose” 

(Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Ugdymo karjerai metodai 

 

        Dažniausiai klasės vadovo veikloje pasitelkiamas kasdienio stebėjimo metodаs, nes auklėtinis yra socialinės 

aplinkos- klasės dalis. Tokiu būdu klasės vadovas gali padėti auklėtiniui  atsiskleisti saviraiškos procese. 

Praktinė veikla gali būti labai įvairi: visuomenei nаudingаs dаrbаs, ruošos dаrbаi, dаrbаi per technologijų pаmokаs, 

praktikumai, užklasinė veikla ir pan. Šios veiklos rezultаtų аpibendrinimo dėkа mokiniаi turi gаlimybę sаvаrаnkiškаi 

įvertinti asmeninę dаrbo kokybę bei pаjėgumą, kas  skаtinа sаviаnаlizę. Įvаirių vаizdinių priemonių demonstrаvimаs 

ugdymo karjerai tikslаis turi būti kuo įvаiresnis: kino filmаi, televizijos lаidos, pаveikslаi, schemos, diаgrаmos, 

nuotrаukos, аlbumаi, kt., kas padės geriau pažinti save bei  karjeros pasaulio galimybes. Ugdymas karjerai nėra 

įmanomas be gyvo pаsаkojimo, įkvepiančio žodžio, kadangi informаvimo prаsmė slypi ne tik perteikiant žinias, 

tаčiаu kаrtu ir ugdant, sužаdinаnt klаusytojo interesus, emocijаs, vаlios sprendimus (Profesinio informаvimo ir 

konsultavimo vadovas, 2008). Informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) pagalba kuriаmа, tvаrkomа bei 

skleidžiama informacija apie profesijas, jų įgijimo galimybes ir t.t. (V. Dagienė, 2000).  IKT tаikymаs аtveriа 

kur kas platesnes galimybes rinkti, apdoroti bei teikti reikalingą informaciją, o aktyvus jų naudojimas formuoja 

prаktinius gebėjimus. Savarankiškas literatūros skaitymas turi pаžintinę  reikšmę:  profesijų pasauliu besidomintys 

mokiniai  gali rasti apie jas informacijos grožinės literаtūros kūriniuose, mokslo leidiniuose, specialioje literatūroje ir 

pan.  

      Ugdymo karjerai formomis (3 pav.) yra įvаrdijаmi veiksmai, kurių metu mokiniai įvairiais būdais supažindinami 

su profesijomis, skirtingomis žmogаus savybėmis, būtinomis dalyvaujаnt tam tikroje veikloje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Ugdymo karjerai formos 

 

           Klаsės vadovo - dalykininko privalumai yra tie, kad jis geriau  pastebi bendruosius gebėjimus ir ugdo 

kompetencijas, reikalingas būsimai karjerai.  Ugdymo karjerai  tikslų gаlimа siekti ir orgаnizuojant specialius vizitus 

į įmones, mokymo įstaigas bei ekskursijų metu. Tokiu būdu mokiniai yra atitraukiami nuo jiems įprаstos aplinkos ir 

jiems sudaromos galimybės realiomis sąlygomis susipаžinti su įvairiomis profesijomis. Atvirų durų dienos 

mokiniаms sudаro gаlimybės gаuti pirminę informаciją apie studijų programas, išgirsti atsakymus į rūpimus 

klаusimus. Susitikimų su įvаirių profesijų аtstovаis metu mokiniams suteikiama pirminė informacija apie profesijų 

pasaulį. Ugdymas  karjerai klаsės vаlаndėlių  metu vyksta anаlizuojant auklėtinio sаntykius su drаugаis, mokytojаis 
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ir tėvаis, kas padeda įvertinti auklėtinio socialinio elgesio ypatumus, elgesio bei veiklos motyvаciją ir kitus 

požymius, reikalingus būsimos karjeros pasirinkimui (Profesinio informavimo ir konsultаvimo vаdovаs, 2008). 

Kino filmаi, TV laidos, rаdijаs-  priemonės, kurios  šiandien vienos lengviausiai prieinamos ugdymo karjerai formos. 

Svarbu aptarti bei išаnаlizuoti mаtytą informаciją, nes tai padeda geriau įsisąmoninti, įsiminti įvairius skirtingos 

profesinės veiklos ypаtumus ir  suprаsti veiklos reikšmę tiek pačiam  asmeniui, tiek  visuomenei. Profesijas mokiniai 

gali pažinti nаgrinėdаmi specialią literatūrą, kurią sudaro stendai,  pаrodos, paskaitos,  inscenizаvimаs, vaidinimai, 

konkursai ir pan. Ugdymo karjerai dienos (Karjeros savaitė, Karjeros naktys) - skirtingose švietimo institucijose 

vykstаntys renginiаi, kurių metu mokiniai turi galimybę klausytis įvairių paskaitų apie karjeros plаnаvimą, atlikti 

asmenybės kryptingumo testus, susitikti su švietimo sektoriaus institucijų  atstovais ar potenciаliаis dаrbdаviаis.  

Internetаs – tai itin geras būdas greitai ir lengvai surasti rūpimą informaciją, susijusią su profesijos pаsirinkimu ir 

kurio pagalba prieinamos ne tik Lietuvos, tačiau ir užsienio šalių duomenų bazės.  

        Ugdymo  karjerai formų ir metodų taikymo efektyvumas priklauso nuo keliamo tikslo: ko siekiama pаsitelkiаnt 

vieną ar kitą ugdymo karjerai formą. Efektyvesnės yra formos ir metodai, sudаrаnčios mokiniams sąlygаs аktyviаi 

suvokti, praktiškai pažinti ir emociškai išgyventi pateikiamus dаlykus apie profesijаs. Svarbu, jog ugdymo karjerai 

formos būtų keičiamos, nuolаtos tobulinаmos аtsižvelgiаnt į mokinių poreikius bei mаterialinę bazę. 

      Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, galimа teigti, kad klasės vadovo veikloje ugdymo karjerai srityje  taikomi 

metodai ir formos reikalauja nuoseklumo ir dėmesio.   Nepriklausomаi nuo to, kokie ugdymo karjerai  metodai bei 

formos yra pasirenkami, klasės vadovas turi nepamiršti, kad  pаgrindinis ugdymo karjerai veiklos tikslas –padėti 

auklėtiniams pažinti save ir savo aplinką, suvokti mokymosi bei darbo gаlimybes, sėkmingai spręsti profesinės 

veiklos planavimo klаusimus, prisitаikyti prie vykstаnčių аplinkos pokyčių. Kompetentingаs, reаlizuotаs profesinės 

krypties pаsirinkimаs turi neаbejotinos reikšmės tolimesnei аsmens sociаlizаcijаi. 

 

2. Tyrimo organizavimas ir metodika 

       Tyrimas organizuotas 2014 m. sausio – vasario mėnesiais.  Tyrimui pasitelkta anketinė apklausa. Anketoje 

sujungti du klausimų  blokai: pirmajame pateikti klausimai, kuriais norima išsiaiškinti respondentų demografinę 

padėtį atsižvelgiant į darbo vietą ir darbo stažą klasės vadovo pareigose, o antrasis  skirtas klasės vadovo veiklos 

ugdymo karjerai srityje aspektams (klasės vadovo pasirengimui bei metodų ir formų taikymui) analizuoti.  

       Kiekybiniame tyrime taikyta atsitiktinė atranka. Tiriamieji - visų Lietuvos regionų bendrojo lavinimo mokyklų 

klasių vadovai. Jų tyrime dalyvavo 211. Didžioji dalis respondentų – iš Lietuvos didžiausių apskričių (Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos):- 39,3proc., iš mažesnių apskričių (Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių) tyrime dalyvavo 

39,1proc., o iš mažiausių (Tauragės, Telšių, Utenos)  - 21,6proc. respondentų.   

       Pagal darbo stažą tiriamieji pasiskirstė taip: 37,4 proc. apklaustųjų klasės vadovais dirba virš 20 metų, 19,0 proc. 

– 5-10 metų, 15,6 proc. – 16-20 metų, 15,2 proc. – iki 5 metų, 12,3 proc. – 11-15 metų. 

        Klasės vadovo pasirengimas ugdymo karjerai srityje bendrojo lavinimo mokykloje 

         Tyrimo rezultatai rodo (4 pav.),  jog dažniausiai ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia ugdymo karjerai 

koordinatorius (56,9 proc.) ir klasės vadovas (57,7proc.), retai - dalyko mokytojas (22,5 proc.) ir socialinis 

pedagogas (22,2proc.) ir tik kartais- mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (40,1proc.) ir mokyklos 

psichologai (39,9proc.). Galima teigti, kad klasės vadovas yra vienas iš pagrindinių ugdymo karjerai paslaugų teikėjų 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. 
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  4 pav. Asmenys, teikiantys ugdymo karjerai paslaugas mokyklose (proc.) 

 
       Domėtasi, kaip klasės vadovai vertina savo pasirengimą teikti ugdymo karjerai paslaugas (5 pav.).  Remiantis 

rezultatais nustatyta, kad 36,0 proc. tiriamųjų savo pasirengimą vertina vidutiniškai, 32,7 proc. – gerai, 15,6 proc. – 

labai gerai, 8,1 proc. – blogai ir tik 6,2 proc. – puikiai. Galima daryti prielaidą, kad klasės vadovai kompetencijų 

tobulinimui ugdymo karjerai srityje neskiria deramo dėmesio, ką atspindi ir jų pačių nuomonė. 

 

 
5 pav. Klasės vadovų nuomonė apie pasirengimą teikti ugdymo karjerai paslaugas mokykloje (proc.) 

 

      Paskaičiavus koreliaciją tarp tiriamųjų darbo stažo ir kaip jie vertina savo pasirengimą teikti ugdymo karjerai 

paslaugas auklėtiniams paaiškėjo, kad statistiškai reikšmingo ryšio nėra (p>0,05). Statistiškai reikšmingų skirtumų 

nerasta (p>0,05) ir paskaičiavus koreliaciją tarp klasės vadovų darbo  vietų regionuose ir pasirengimo teikti ugdymo 

karjerai paslaugas. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima teigti, kad klasės vadovo pasirengimo teikti ugdymo 

karjerai paslaugas auklėtiniams neįtakoja nei turima darbo patirtis, nei darbas pvz.: Vilniaus apskrityje. 

      Į atvirą anketos klausimą, kas neleidžia dalyvauti ugdymui karjerai skirtuose seminaruose, mokymuose, 

renginiuose, kursuose ir pan., klasės vadovai pateikė keletą teiginių, atspindinčių klasės vadovų nuomonę. 

Dažniausiai pasikartojančius respondentų atsakymus, sugrupavau į 3 priežasčių grupes, susijusias su laiku, finansais, 

ir motyvacija (1 lentelė). 

1 lentelė. Dažniausiai pasikartojantys respondentų atsakymai susiję su laiku, finansais, ir motyvacija 

 

Laikas Finansai Motyvacija 

„Laiko stoka“ „Mokykla neapmoka“ „Negirdėjau apie tokius, nėra paskatinimo ir paraginimo iš 

administracijos“ 

„Neužtenka laiko” „Seminarai brangūs, o jų 

neapmoka” 

„Mokykloje rengiami kitokio pobūdžio seminarai, o mieste 

vykstu tik į savo specialybės seminarus“ 

„Gaila laiko“ „Pinigus, skirtus 

kvalifikacijai, investuoju į 

dalyko seminarus“ 

„Nemanau, kad tai būtina, nes mokykla – progimnazija“ 

„Seminarai vyksta 

pamokų metu“ 

„Mokykla neskiria lėšų“ „Nematau reikalo gilinti žinias šioje srityje- užtenka iš bendro 

išsilavinimo“ 

 „Šių seminarų kainos 

mokykla nekompensuoja“ 

„Skiriu prioritetą kitiems dalykams. pvz. klasės sutelktumui, 

bendravimui, bendradarbiavimui, patyčioms“ 

  „Už šią darbo sritį mokykloje atsakingi kiti žmonės - paskirtieji 

asmenys“ 

  „Manęs ši sritis nedomina” 
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  „Remiuosi informacija iš žiniasklaidos“ 

        

       Iš respondentų atsakymų matyti, kad dažniausia įvardinama priežastis – motyvacijos stoka. Tokia atsakymų 

tendencija gali būti nulemta klasės vadovo- dalykininko požiūriu, nes dažniausiai kvalifikacijai skirtos lėšos 

investuojamos į dalyko turinį. Kita vertus,  klasės vadovų atsakymai atspindi realią šiuolaikinės mokyklos būseną: 

nepaisant pagrindinio ugdymo tikslo – ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir 

išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam 

mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje (2006–2012 metų bendrojo lavinimo 

ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija), remiantis tarptautinio tyrimo PISA 

(Programme for International Student Assessment) apklausos rezultatais, pagrindinis mokyklos tikslas - „orientacija 

ne į ugdymą, bet į valstybinius egzaminus“. Jį pasirinko net 39 proc. mokytojų 

(http://www.dialogas.com/laikrastis/nejau-ir-vel-del-visko-kalti-egzaminai/). 

      Galima teigti, kad dauguma klasės vadovų yra savo srities žinovai, tačiau klasės vadovo  ir auklėtinio kokybiškos 

sąveikos komponentai yra ne tik dalyko žinios, tačiau ir gebėjimas įžvelgti bei paskatinti tobulėti srityse, kurios 

didele dalimi lems asmenybės socializaciją. Todėl šiandien klasės vadovui tampa itin aktualus atsinaujinimo ir 

pagalbos keičiant veiklos būdus aspektas.  

 

Klasės vadovo ugdymo karjerai srityje taikomi metodai ir formos 

     Tiriamųjų buvo klausiama „Kokius metodus Jūs renkatės informuojant mokinius ugdymo karjerai klausimais?“ (6 

pav.).  Respondentai labai dažnai ir dažnai- net 75,8 proc. - teigia taikantys verbalinius metodus,  rečiau, tačiau taip 

pat aktyviai (54,6proc.) taiko vaizdinius metodus, o rečiausiai klasės vadovai informuodami auklėtinius UK 

klausimais taiko stebėjimo (18,4proc.) ir savarankiško literatūros skaitymo (16,1 proc.) metodus.  

 

 
6 pav. Respondentų ugdymo karjerai srityje taikomi metodai (proc.) 

      Paskaičiavus koreliaciją tarp tiriamųjų darbo stažo ir kokius metodus jie renkasi informuojant mokinius ugdymo 

karjerai klausimais, nustatytas labai silpnas, tačiau statistiškai reikšmingas ryšys tarp tiriamųjų darbo stažo ir 

praktinės veiklos taikymo (p<0,05) bei vaizdinių metodų taikymo (p<0,05) klasės vadovo veikloje. Galima daryti 

išvadą, jo, didesnį darbo stažą turintys respondentai praktinę veiklą ir vaizdinius metodus ugdymo karjerai srityje 

taiko dažniau, nei turintys mažesnę klasės vadovo patirtį.  

     Anketoje teirautasi, kokias formas klasės vadovas taiko ugdymo karjerai srityje (7 pav.). Iš atsakymų paaiškėjo, 

kad labai dažnai ir dažnai ugdymo karjerai klausimais klasės vadovas auklėtinius informuoja klasės valandėlių metu 

(75,3proc.) ir interneto pagalba (68,2 proc.), o niekada savo veikloje netaiko stendų, parodų, konkursų (16,5proc.), ir 

spec. literatūros formų (9,2proc.).  
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7 pav. Respondentų ugdymo karjerai srityje taikomos formos (proc.) 

 

      Paskaičiavus koreliaciją tarp respondentų darbo stažo ir ugdymo karjerai formų informuojant mokinius karjeros  

klausimais, nustatytas labai silpnas, tačiau statistiškai reikšmingas ryšys tarp tiriamųjų darbo stažo ir klasės 

valandėlių taikymo (p<0,05) bei kino filmų, TV, radijo naudojimo (p<0,05) . Galima teigti, kad didesnį darbo stažą 

turintys klasės vadovai klasės valandėles ir kino filmus, TV, radiją informuojant auklėtinius ugdymo karjerai 

klausimais renkasi dažniau. 

       Išanalizavus gautus rezultatus, galima daryti išvadą, kad klasės vadovai dažniausiai renkasi metodus ir formas, 

kurie neleidžia visapusiškai pažinti auklėtinio ir aplinkos, kurioje jis jaučiais geriausiai ir kas nesukuria prielaidų 

formuotis asmenybės profesiniam kryptingumui.   

Išvados 

1. 1.Mokslinės literatūros analizė  leidžia teigti, kad klasės vadovo veikla ugdymo karjerai srityje dėl aktyvių, 

skatinančių visybišką gebėjimų, interesų bei nuostatų  plėtotę metodų ir formų,  sukuria optimalias sąlygas 

atskleidžiant ir tobulinant auklėtinių individualias savybes. Ugdymo karjerai srityje taikomų metodų ir formų  

įvairovė padeda formuoti profesinį kryptingumą, kas palengvins perėjimą iš vienos aplinkos (mokymosi) į kitą 

(darbo rinką). 

2. Atlikus tyrimo duomenų analizę nustatyta, kad mokykloje vienas pagrindinių ugdymo karjerai paslaugų 

organizatorių  yra klasės vadovas, tačiau du penktadaliai respondentų savo galimybes teikti šios srities  paslaugas 

vertina tik vidutiniškai. 

3. Tyrimas atskleidė, kad klasės vadovų  galimybę teikti kokybišką pagalbą ugdymo karjerai srityje riboja siauras 

profesinis požiūris, metodų ir formų taikymo ribotumas, motyvacijos bei žinių stoka.  

4. Išanalizavus tyrimo rezultatus galima daryti išvadas,  jog Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose dirbantys klasės 

vadovai pasirengimui ugdymo karjerai srityje neskiria deramo dėmesio, pagrindinėmis priežastimis įvardindami 

laiko, pinigų ir motyvacijos stygių. Tyrimo duomenys parodė, kad klasės vadovų veikloje ugdymo karjerai srityje  

dažniausiai taikomi verbaliniai metodai, o  dominuojančios formos, kurių pagalba respondentai įgyvendina ugdymą 

karjerai,  yra klasės valandėlė ir internetas.  
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SUMMARY 

       Career planning skills are very important in creating a personal career. These abilities, skills and value orientations help to 

choose and develop a career.  

       A class mentor is a person who is the closest to the students, and who can affect students consciousness, helps to orient 

adequately in realizing the values in life, because then the person‘s maturity reveals. A class mentor plays a very important role in 

developing career skills , abilities and value orientations of students. 

       Career education is one of the spheres, where the class mentor helps his students to accumulate human capital. In the sphere 

of training career the class mentor forms and methods application  effectiveness depends on the following goals: what is intended 

by using one or another form of career education.  The more effective are the forms, which allow the students positively realize, 

practically acknowledge and emotionally experience that is given about the professions. It is very important that training career 

forms would be always changed, improved, according to the students needs and assets.   

       Regardless of what career education methods and forms are selected , the class mentor should keep in mind that the main 

purpose for career education is to  help his students to know themselves and their environment, to understand training and job 

opportunities, successfully solve career planning questions, to adapt to the ongoing environmental changes. Competent, realized 

career choice has a question less importance on the further socialization of a person.  

     The aim of research topic „ Class mentor activity in the field of career education: methods and forms” is to explore the career 

education training as well as applied methods and forms in the field.  Methods of research are analysis of literature, questionnaire, 

statistical data processing and analysis using SPSS.  Respondents are class mentors of all regional secondary schools in Lithuania 

(211 teachers).  Results of the study revealed that class mentors who are working in the regional secondary schools in Lithuania 

are not prepared to provide educational services in the field of career. Main reasons are time, money and lack of motivation. 

Analysis of the study showed that in the field of career education class mentors are usually using verbal methods and dominating 

forms, which help respondents to implement the career education are “class hour” and internet. 

 

Mokslinio straipsnio vadovė: doc.dr. Rita Mičiulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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PROFESIJOS MOKYTOJŲ POŽIŪRIS Į NEFORMALAUS IR 

SAVAIMINIO MOKYMOSI PRIPAŽINIMĄ 

 

Aušra Borisevičienė 

Aleksandro Stulginskio univesitetas 

 

Įvadas 

Šiuolaikinio pedagogo profesinė veikla yra veikiama kaitos procesų. Vykstantys pokyčiai visuomenėje, valstybėje, 

švietimo politikos lygmenyje, mokyklų praktikoje kelia naujus reikalavimus pedagogui. Pedagogo vaidmuo ugdymo 

procese keičiasi, didėja reikalavimai pedagogo kompetencijoms, pedagogams iškyla būtinybė prisitaikyti prie 

vykstančių pokyčių. Vienas iš prisitaikymo prie kaitos būdų yra mokymasis ir nuolatinis tobulėjimas. Mokytojo 

profesinis tobulinimasis yra visą gyvenimą trunkantis procesas ir visuma pasirinktų veiklų, kurios kelia mokytojo 

profesionalumą pedagoginėje sąveikoje. Profesinis mokytojų tobulėjimas apima profesinių žinių ir gebėjimų 

tobulinimą, kuris turėtų sietis ir turėti formuojančią įtaką mokinių tobulėjimui (Bjekic ir Zlatić, 2006) 

Neformalus ugdymas – kryptinga veikla, kuria, plėtojama žmogaus asmeninės, socialinės ir edukacinės 

kompetencijos, siekiama jomis ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo 

problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Savaiminis mokymasis – tai kiekvieną dieną kasdieniniame 

gyvenime, socialinės, profesinės veiklos ar laisvalaikio metu vykstantis mokymasis. 

Mokymosi visą gyvenimą strategijoje 2007 metais pažymima, jog nepakankamai vertinamas neformalusis ir 

savaiminis mokymasis; nėra sukurtų vertinimo standartų sistemos, kuri užtikrintų neformaliojo bei savaiminio 

mokymosi vertinimo bei pripažinimo skaidrumą ir kokybę, todėl iškyla būtinybė atkreipti dėmesį į suaugusiųjų 

įgytus mokymosi pasiekimus neformaliuoju ir savaiminiu būdu ir juos formaliai pripažinti, suteikiant 

besimokantiesiems akademinius kreditus universitetinėse studijose ir tuo pačiu palengvinant jiems kelią igyti 

universitetinį išsilavinimą (Burkšaitienė N., 2007).  

 Lietuvoje yra nemažai mokslinių darbų tyrinėjusių neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimą, kaip 

socialinį- akademinį reiškinį. N. Burkšaitienė (2007) savo tyrimuose atkreipia dėmesį, kad nepakankamai vertinamas 

neformalus ir savaiminis mokymasis, Stasiūnaitienė ir kt. (2010) tyrinėjo neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimus ir jų pripažinimą. Šiame darbe domimasi, kaip patys mokytojai vertina neformalųjį ir savaiminį 

mokymąsi, bei su kokiais iššūkiais bei kliūtimis jie susiduria realizuojadami neformalųjį bei savaiminį mokymąsi. 

Tyrimo tikslas: Ištirti profesijos mokytojų požiūrį į neformalųjį ir savaiminį  mokymąsi 

Uždaviniai: 

1. Apibūdinti neformalaus ir savaiminio mokymosi reikšmę pedagogams; 

2. Įvertinti įvairias mokymosi aplinkas mokytojų požiūriu;  

3. Atskleisti mokytojų informuotumą apie neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo galimybes; 

4. Nustatyti pedagogų neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo vyraujančius veiksnius. 

Tyrimo objektas: Neformalus ir savaiminis mokymasis. 

Tyrimo metodika: Anoniminė anketinė apklausa raštu, ja siekiama išsiaiškinti profesijos mokytojų 

kompetencijas, bei neformaliu ir savaiminiu būdų įgytų kompetencijų pripažinimą. Anketinių duomenų analizei 

naudota SSPS programa, tyrimo gautiems rezultatams apdoroti, sisteminti bei grafiškai pavaizduoti naudota Window 

Microsoft Word, bei Windows Microsoft Exel 

 

Rezultatai 

 

Neformalaus ir savaiminio mokymosi reikšmė pedagogams 

Mokymasis šiandienos žinių visuomenei yra techniškai sudėtingesnis ir platesnio diapazono nei bet kada 

anksčiau. Jis remiasi į nuolat besikeičiantį ir besiplečiantį efektyvaus mokymo tyrimų ir tokio mokymo patirties 

pamatą. Dėl šios priežasties dabartiniai mokytojai turi jausti atsakomybę už savo profesinio mokymosi tęsimą, 

tobulinimą, savistabą ir kritinę apžvalgą ir privalo nuolatos šiais dalykais domėti (Hargreaves, 2008). 
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Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai asmens ir visuomenės poreikius atitinkantis mokymas, lavinimas ar 

studijos, kurias baigus neišduodamas valstybės pripažintas dokumentas, patvirtintas išsilavinimo, tam tikros jo 

pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą ar kvalifikacijos įgijimą (Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998). Remiantis minėtuoju įstatymu Lietuvoje buvo sukurta neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistema. Buvo iškelti šie pagrindiniai uždaviniai: 

 padėti asmeniui tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius interesus;  

 ugdyti asmens kūrybines galias ir gebėjimus;  

 padėti asmeniui tapti aktyviu demokratinės visuomenės piliečiu;  

 sudaryti sąlygas  įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, taip pat sąlygas 

kvalifikacijai tobulinti.  

Neformalusis suaugusiųjų švietimas apima:  

 asmens bendrosios kultūros ugdymą;  

 profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų lavinimą bei tobulinimą.  

Pagrindinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo formos yra šios:  

 organizuota tikslinė savišvieta;  

 kursai (dieniniai, vakariniai, tęstiniai, trumpalaikiai ir kt.), seminarai, paskaitos;  

 neakivaizdinis arba nuotolinis švietimas;  

 žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo pobūdžio programos.  

 Neformalųjį švietimą rengti ir įgyvendinti gali Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigos, bendrojo lavinimo, 

profesinio mokymo, aukštesniosios ir aukštosios mokyklos, įsteigusios neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

padalinius, skyrius, grupes, kiti juridiniai ir fiziniai  asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka yra įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. 

 Savaiminis mokymasis – tai kiekvieną dieną kasdieniniame gyvenime, socialinės, profesinės veiklos ar 

laisvalaikio metu vykstantis mokymasis. Tokios veiklos metu įgyjame įvairių žinių, įgūdžių, formuojamės vertybines 

nuostatas – tai laikoma savaiminio mokymosi rezultatais (Stasiūnaitienė ir kt., 2010). 

 Išskiriamos pagrindinės savaiminio mokymosi formos (Lietuvos gyventojų nuolatinis mokymasis…, 2005 

iš Stasiūnaitienė ir kt., 2010): 

 Knygų, vadovėlių, specializuotų žurnalų ir kitų leidinių skaitymas; 

 Informacijos ieškojimas internete ir surastos informacijos analizavimas; 

 Mokomųjų televizijos programų ir vaizdajuosčių žiūrėjimas, mokomųjų garso įrašų klausymas; 

 Bibliotekų, mokymo centrų ir visų kitų įstaigų lankymas, kuriose galima įgyti žinių. 

 Zuzevičiūtė ir Teresevičienė (2008) nurodo savaiminio mokymosi bruožus: savaiminis mokymasis gali būti 

iš anksto apgalvotas, tačiau nebūtinai. Autorės taip pat teigia, kad savaiminis mokymasis yra kur kas mažiau 

organizuotas ir struktūruotas nei neformalusis. 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Apklausoje dalyvavo 113 respondentų, jie buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes. Iš 113 apklaustųjų 

dalyvavo 35 vyrai ir 78 moterys, daugiausia respondentų 34 priklauso 46-55 metų amžiaus grupei. Pagal tai galime 

spręsti, kad tai toks amžius kuriame mokytojai yra savo srtities specialistai. Tačiau nemaža apklaustųjų yra jauni tai 

yra nuo 26-35 ir 36-45, Norint nustatyti Profesijos mokytojų požiūrį į neformalaus ir savaiminio mokymosi 

pripažinimą, 2014 m. kovo mėn. buvo atliktas kiekybinis tyrimas 5 Kauno profesinėse mokyklose: Kauno 

statybininkų rengimo centre, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre, Kauno socialinio paslaugų ir statybos 

verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, VŠĮ Kauno mechanikos centre, Kauno buitinių paslaugų ir verslo 

mokykloje.  Iš viso buvo apklausti 113 respondentų. Respondentai pagal lytį pasiskirstė taip: 78 moterys ir 35 vyrai.  

Apklausai buvo parinkta paprasta atsitiktinė atranka. Anketų gryžtamumas 87 %, anketa buvo sudaryta iš 18 

klausimų,  13 uždarų ir 5 atviri klausimai. 
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1 pav. Kokio amžiaus ir kokios lyties respondentai (N-113) 

Mokytojų požiūris į įvairias mokymosi aplinkas 

1 Lentelė. Profesijos mokytojų kompetencijų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, vertinimas 

KOMPET

ENCIJŲ  

ĮGYJIMO 

APLINKO

S 

AMŽIAUS TARPSNIS 

x
2
 p 

26-35 36-45 46-55 56 

R 

G

B

R N 

N

N  R 

G

B

R N 

N

N  R 

G

B

R N 

N

N  R 

G

B

R N 

N

N  

Studijos 

aukštojoje 

mokykloje 

2

4 

5 1 0 27 3 0 

  

29 5 0 

0 

16 1 0 

  

4,291
a
 0,637 

Įvairiu 

kvalifikacijo

s kėlimo 

kursai, 

seminai ir 

pan. 

2

1 

9 0 

  

20 1

0 

1 

  

21 1

3 

0 

0 

13 4 0 

  

3,877
a
 0,693 

Stažuotės 

užsienyje 

(pagal 

projektus) 

2

0 

10 0 0 18 1

1 

1 1 26 6 1 1 14 4 0 0 6,483
a
 0,691 

Dalijimasis 

patirtimi su 

kolegomis 

2

0 

9 1 

  

17 1

4 

0 

  

29 5 0 

  

10 8 0 

  

11,280
a
 0,080 

Pedagoginės 

ir /arba 

susijusios 

dalykinės 

literatūros 

skaitymas 

2

0 

10 0 0 20 9 2 0 24 7 2 1 12 4 1 0 5,344
a
 0,803 

Dirbant 

klasėje su 

mokiniais 

2

0 

10 0 0 24 5 2 0 26 6 2 0 11 5 0 1 11,685
a
 0,232 

Kolegų 

pamokų 

stebėjimas 

1

5 

11 2 2 15 8 8 0 20 7 7 0 12 5 1 0 13,191
a
 0,154 

Užsiėmimai 

tenkinantys 

asmeninius 

poreikius 

1

7 

3 5 5 15 8 3 5 25 7 1 1 9 7 2 0 15,879
a
 0,069 

*Paaiškinimas: R-reikšmingas; GBR-gal būt reikšmingas; N-nereikšmingas; NN-neturiu nuomonės. 
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Profesijos mokytojai kompetencijas mokymosi aplinkoje įvertina reikšmingomis: 96 respondentai atsakė, kad 

„Studijos aukštojoje mokykloje“, 81 respondentas „Dirbant klasėje su mokiniais“, 76 respondentai „Dalijimasis 

patirtimi su kolegomis“ ir „Pedagoginės ir /ar susijusios dalykinės literatūros skaitymas“, 75 „Įvairių kvalifikacijos 

kėlimo kursai, seminarai ir pan.“ atsakė, kad yra reikšmingos. Atkreipiamas didelis dėmesys, kad 18 respondentų 

mano, kad „Kolegų pamokų stebėjimas“ yra nereikšmingas. 10 respondentų neturi nuomonės dėl profesijos 

mokytojų kompetencijos. 

 

Mokytojų informuotumas apie neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo galimybes 

 

Didžioji dauguma respondentų 63,4 % atsakė, kad nežino apie neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimą, ir tik maža dalis teigia, kad žino 36.6 % respondentas. Tarp 36-45 amžiaus respondentai 

daugiausiai žino apie neformaliu ir savaiminiu būdų įgytų kompetencijų pripažinimo formalizavimą 13.4 %. 

Mažiausiai žino jauni respondentai tai yra kurių amžius 26-35 metai 19.6 %. 

 
2 pav. Ar jūs žinote (esate girdėję) apie neformaliu ir savaiminiu būdų įgytų kompetencijų pripažinimo 

formalizavimą (N-113; Chi-Square – 3,549
a 
; P-0,314) 

 

Dažniausiai respondentai sužinojo apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

formalizavimą: iš interneto 8, iš seminarų 5, iš apmokymų 5, iš ASU konsultavimo centro ir kolegų po 3, iš spaudos 

ir iš Švietimo ir mokslo ministerijos po 2, iš mokinių dalyvavimo seminaruose ir savo darbe po1. 

  

 



337 
 

 
3 pav. Pateikite informacijų iš kur sužinojote apie neformaliu ir savaiminiu būdų įgytų kompetencijų 

pripažinimą (N-113; Chi-Square – 18,906
a 
; P-0,528). 

 

 

Pedagogų neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo vyraujantys veiksniai 

 

Iš 113 apklaustų respondentų tik 18 respondentų atsakė, kad jų mokykloje yra taikomas neformaliu ir 

savaiminiu būdų įgytų kompetencijų pripažinimas, 27 respondentai atsakė, kad netaikomas, o likusieji 68 

respondentai neatsakė ar yra taikomas formaliu ir savaiminiu būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Tad galima 

daryti išvadas, kad būtina platinti šią informacija, apie neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Nes neformalus ir 

savaiminis ugdymas yra kryptinga veikla, kuria plėtojama žmogaus asmeninės, socialinės kompetencijos, siekiama 

ugdyti sąmoningas asmenybes, sugebančias atsakingai bei kūrybingai spręsti savo turimas problemas ir aktyviai 

dalyvauti visuomeninėje veikloje. 

 
4 pav. Ar neformaliu ir savaiminiu būdų įgytų kompetencijų pripažinimas yra taikomas jūsų mokykloje.  (N-

113; Chi-Square – 0,567
a 
; P-0,451). 

 

Pateiktoje diagramoje matyti, kad iš visų 113 respondentų, tik 28 respondentai atsakė į klausimą Kaip manote, 

dėl kokių priežasčių norima įsivertinti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas. Tad matome, kad tik 18 

atsakė, kad „ Nori tobulinti kompetencijas“, 5 respondentai atsake, kad „ Nori sutaupyti laiko“, 3 respondentai „Nori 

sutaupyti laiko“, 2 „Nori pakelti savo savivertę“. 
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5 pav. Kaip manote, dėl kokių priežasčių norima įsivertinti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas 

kompetencijas. ((N-113; Chi-Square – 6,572
a 
; P-0,87). 

 

Išvados 

 

1. Neformalus ir savaimis ugdymas – kryptinga veikla, kuria, plėtojama žmogaus asmeninės, socialinės ir 

edukacinės kompetencijos, siekiama jomis ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti 

savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

2. Profesijos mokytojai kompetencijas mokymosi aplinkoje vertina teigiamai. Didžiausią dalį reikšmingumo 

mokytojo aplinkoje sudaro: „Studijos aukštojoje mokykloje“, „Dalijimasis patirtimi su kolegomis“, „Dirbant klasėje 

su mokininiais“. 

3. Pagal pateiktus rezultatus matome, kad tik labai maža dalis profesijos mokytojų žino ir supranta kas yra 

neformalaus ir savaiminio mokymo kompetencijų pripažinimas. Būtina platinti šią informacija, apie neformalųjį ir 

savaiminį mokymąsi. Nes neformalus ir savaiminis ugdymas yra kryptinga veikla, kuria plėtojama žmogaus 

asmeninės, socialinės kompetencijos, siekiama ugdyti sąmoningas asmenybes, sugebančias atsakingai bei kūrybingai 

spręsti savo turimas problemas ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Apklaustų profesijos mokytojų 

populiariausi šaltiniai apie neformaliu ir savaimiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo formalizavimą yra iš  

interneto, seminarų, vykdomi švietimo centruose ir kitose švietimo įstaigose, taip pat priimtina forma yra kursai, 

veikla metodinėse grupėse. 

4. Pagal pateiktą apklausą matome, kad maža dalis apklaustų profesijos mokytojų žino apie neformaliu ir 

savaiminiu būdų įgytų kompetencijų pripažinimo procesą, tai yra didelė kliūtis plėtojan šią mokymosi sritį. 

Profesijos mokytojiems daugiau turi būti teikiamos informacijos apie patį procesą. Švietimo ir mokslo ministerija 

turėtų kreipti didelį dėmesi į šią problemą. 
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Summary 

 

This article is intended to clarify vocational teachers' attitudes towards non-formal and informal learning. After the 

questionnaire survey and a thorough examination of rezults, it can be concluded that only a very small part of the vocational 

teacher knows and understands what is formal and informal learning, recognition of competences. It is necessary to disseminate 

the information about non-formal and informal learning. 

Non –formal and self – education – focused activities that the human development of personal, social and educational 

exellence. According to the results, we see that only a very  small part of the vocational teacher knows and understand what is 

formal and informal learning, recognition of cempetences. 

Professional teachers the most popular sources of informal and spontaneous way to formalize the recognition of 

competences acquired are from the Internet, seminars, conductes educational centers and other educational institutions, as well as 

an acceptable form of training, methodical activity groups. 

 

Mokslinio straipsnio vadovė: doc.dr. Rita Mičiulienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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VERTYBINIS UGDYMAS ŽEMĖS ŪKIO PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMOSE 

 

Agnė Gudauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Vykstančius pokyčius švietimo srityje lemia sparti globalizacija ir kintančios ekonominės, socialinės, 

politinės sąlygos bei informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra. Intensyvi globalizacija keičia asmens 

vertybinius santykius su pasauliu. Šiuolaikinė visuomenė daugiausiai yra orientuota į nuolatinį žinių kūrimą ir į 

pragmatišką jų vartojimą. Tuo tarpu, skirtingoms profesijoms būdingos vertybių ideologinės sistemos lieka 

antraeiliame plane, nesistengiant atskirų veiklų (profesijų) pažinimo procesui suteikti vertybinį kontekstą (Bitinas, 

2011). Galiausiai, profesiniame rengime stebimas mokinių mokymas žinių perdavimo ir gebėjimų plėtotės lygmeniu.  

Vertybinis ugdymas ypač aktualus žemės ūkio profesijų sektoriuje, kuriame žemdirbių raiška grindžiama ne 

tiek pragmatiškąja vertybių ideologija, kiek žemdirbiškų vertybių lygmeniu, siekiant skatinti žemės ūkio sektoriuje 

dirbančius žmones ieškoti darnos žmogaus, gamtos ir technologijų pasaulyje. Be to, profesinio ugdymo bendrasis 

tikslas siejamas su siekiniais ugdyti dorus, atsakingus savo pasirinktos profesijos specialistus, besimokančius visą 

gyvenimą, gebančius ne tik veikti, bet ir gyventi su kitais. Tai pasiekiama žemės ūkio profesinių mokyklų mokinius 

ugdant ne tik mąstymo, bet ir jausmų bei moralios socialinės elgsenos vertybinio turinio sąlygomis. 

Žemės ūkio profesinio rengimo institucijose egzistuoja problema bylojanti faktą, kad profesijos pedagogai 

save išreiškia dažniausiai pagal du profesinės raiškos modelius: vieni pedagoginį darbą grindžia nuostata, kad 

mokiniams reikia perduoti žinias apie žemdirbiškas veiklas (funkcijinė pozicija), kiti kuria sąveikų su mokiniais 

sistemą, įvairiais būdais skatindami pažinti žemdirbiškas profesijas (asmenybių sąveikos pozicija). Šio straipsnio 

autorė atlikdama tyrimą ir ieškojo atsakymo į klausimą, kokiu būdu pasireiškia antroji pedagoginės veiklos pozicija, 

kuri labiau sąlygoja vertybinio ugdymo sėkmę. 

Tyrimo tikslas - Ištirti žemės ūkio mokyklų profesijos pedagogų realizuojamą ugdymo turinį 

identifikuojant esminius vertybinio ugdymo elementus (siekinius, metodus, mokymo turinį, formas, priemones).  

Uždaviniai: 1. Nustatyti ugdymo turinio teorijose vertybinio ugdymo elementus. 2. Išanalizuoti empirinio 

tyrimo rezultatus bylojančius apie žemės ūkio profesinėse mokyklose naudojamus vertybinio ugdymo metodus. 

Tyrimo objektas – vertybinis ugdymas. 

Tyrimo metodai: Pedagogikos psichologijos mokslo darbų apie vertybinį ugdymą analizė, kurios pagrindu 

parengtas kiekybinio tyrimo metodikos klausimynas “Vertybinio ugdymo pedagoginių, psichologinių prielaidų 

tyrimas žemės ūkio profesinio mokymo programose”. Klausimyne išskirti tokie esminiai vertybinio ugdymo turinio 

elementai: profesijos mokytojo empatiškumą bylojantys faktai; dalyko ugdymo turinio lankstumas identifikuojant 

mokinio asmenybės savastį; naudojami vertybinio ugdymo scenarijai. 

 

Rezultatai  

 

1. Ugdymo teorijų analizė identifikuojant jose apibūdintus vertybinio ugdymo elementus 

Vertybinio ugdymo edukacinės technologijos yra sąlygotos vertybės sąvokos samprata. Pastaroji sąvoka 

skirtingų autorių yra aiškinama skirtingai. Kaip teigia Martišauskienė (2007), vertybės, tai yra žmogaus 

įprasminimas, kuris atskleidžia asmens santykį su pasauliu kaip visuma ir nusako galimą veiklą ir elgesį. Tai apima 

dalykus tenkinančius asmens kūno poreikius, šeimą ar artimus žmones, taip pat gali pasireikšti tautos, pasaulio ar 

visatos įvykiuose. Anot autorės, tai slapčiausia žmogaus egzistencijos dalis, nes tiesiogiai vertybės nėra 

pamatuojamos ir tiesiogiai neformuojamos, tačiau daro didelę įtaką žmogaus santykiams bei veiklai, suteikdamos 

ypatingą kokybę (Martišauskienė, 2007).  

Profesorius Vasiliauskas (2004) teigia, kad vertybės, tai labiausiai apibendrinta sąvoka, kuri integruoja 

atskiras savybes į visumą ir nuolat yra pedagogų dėmesio centre. Pagrindinis mokyklos uždavinys yra ne tik 

organizuoti mokymo procesą gebėjimų ir žinių lygmeniu, bet kartu ugdyti ir emociniu vertybiniu lygmeniu 
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(Vasiliauskas, 2004). Labai svarbu, jog asmenybės formavimesi ugdytinis į mokymąsi įsitrauktų ne tik protu, bet ir 

jausmais. Emocinis lygmuo, kaip ir pažinimo yra neatsiejamas vertybių struktūroje ir laikomas tokiu svarbiu, kad 

vertybės dažnai nusakomos kaip asmens tiesioginės emocinės reakcijos, kurios atspindi žmogaus santykius su 

įvairiais objektais ar reiškiniais. Dažniausiai žmogaus vertybes nulemia tai, kokiais jausmais asmuo vadovaujasi savo 

gyvenime. (Vasiliauskas, 2005). 

Profesorius Bitinas (2011) vertybinio ugdymo problemoje taip pat sureikšmina emocinės patirties 

komponentą, kuris vertybiniame ugdyme turi esminę reikšmę. Sprendžiant vertybinio ugdymo problemas dažnai yra 

pamirštama, kad tarp žmogaus elgesį nusakančių struktūrų svarbiausias yra emocinis veiksnys.  

Edukologijos mokslų problemų tyrėjas Čiužas (2013) savo tyrimuose akcentuoja didaktinio proceso svarbą 

teigdamas, kad „šiuolaikinė didaktika mokymą akcentuoja ne kaip žinių perteikimą, o kaip mokytojo ir mokinio 

sąveiką, kaip mokymo ir mokymosi skatinimą, kaip gebėjimų ir vertybių plėtojimą, žinių suteikimą suvokiant jų 

prasmę“. Tačiau mokslininkas pastebi, kad šiuo metu ne visi mokytojai yra pasirengę keisti savo veiklą ar jos 

pobūdį. Mokytojai savo veiklą dažniau grindžia mokymo paradigma, kai už mokymo turinį ir mokymo bei 

mokymosi rezultatus yra atsakingi jie patys, negu mokymosi paradigma, kada mokytojas, parinkdamas mokymo 

turinį, mokymo ir mokymosi metodus ar vertinimo būdus, su mokiniu yra lygiaverčiai partneriai (Čiužas, 2013). 

Minimų teorinių samprotavimų pagrindu buvo parengtas klausimynas žemės ūkio mokyklų mokytojams. Jo 

pagalba surinkti ir išanalizuoti duomenys toliau pateikiami empirinio tyrimo rezultatų apžvalgoje. 

2. Empirinio tyrimo rezultatai bylojantys apie žemės ūkio profesinėse mokyklose naudojamus 

vertybinio ugdymo elementus 

Tyrimas buvo organizuotas tokiose profesinėse mokyklose, kuriose yra mokymo programos, susijusios su žemės 

ūkio sektoriumi. Tyrimas atliktas: Vilkijos žemės ūkio mokykloje, Simno žemės ūkio mokykloje, Veisiejų 

technologijų ir verslo mokykloje bei Alantos technologijų ir verslo mokykloje. Atliekant tyrimą buvo siekiama 

identifikuoti tokius vertybinio ugdymo turinio elementus: 

1.  Profesijos mokytojo empatiškumo pasireiškimo aplinkybes ugdymo procese. 

2.  Dalyko mokymo lankstumo aplinkybes identifikuojant mokinio asmenybės savastį bei ugdymo turinį 

siejant su mokinio asmenybe.  

3.  Naudojami vertybinio ugdymo scenarijai. 

Respondentų demografiniai duomenys: tyrime dalyvavo 34 proc. vyrų ir 66 proc. moterų. Respondentai pagal 

pedagoginį darbo stažą pasiskirstė taip: dirbantys iki 5 metų - 9,3 proc., iki 10metų – 7,4 proc., iki 15 metų – 9,3 

proc., virš 15 metų – 74 proc.  

2.1. Profesijos mokytojo empatiškumo pasireiškimo aplinkybes bylojantys tyrimo rezultatai  

Edukologijos mokslas byloja faktą, kad profesijos pedagogo empatiškumas yra vienas esminių vertybinio 

ugdymo prielaidų. Profesijos pedagogo empatiškumo raiškos aplinkybių tyrimo rezultatai parodyti 1 pav. 

 
 

1 pav. Profesijos pedagogo empatiškumo raiškos aplinkybių tyrimo rezultatai 
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Pagal tyrimo rezultatus matyti, kad teiginius, susijusius su profesijos pedagogų empatiškumu, respondentai 

vertino taip: 57 proc. apklaustųjų profesijos pedagogų teigia, jog mokydami savo dalyką jie bando save įsivaizduoti 

mokinio pozicijoje. Apie  48 proc. respondentų teigia, jog jie tariasi su mokiniais formuluodami konkrečios 

mokymosi temos tikslus. Net 53 proc. pedagogų pripažįsta, kad profesinės mokyklos mokiniai geba dirbti 

partnerystės sąlygomis. Tai rodo, kad didžiajai daliai profesijos pedagogų nėra svetimas empatiškumas. Empatijos 

dėka pedagogas gali lengviau įsijausti į mokinio emocinę būklę, problemas, įsigilinti į mokinio poreikius, vyksta 

abipusis pasitikėjimas tarp ugdytinio ir pedagogo. Empatiškas pedagogas geba motyvuoti mokinius siekti užsibrėžtų 

tikslų, padeda mokiniams planuoti karjerą atskleisdamas profesijos objekto ir jo asmenybės santykį ego lygmenyje 

(Daukilas, 2011). 

2.2. Mokinio asmenybės savastį identifikuojantys tyrimo rezultatai 

Tiriant dalyko mokymo lankstumo aplinkybes ir atskleidžiant mokinio asmenybės savastį bei ugdymo turinį 

siejant su mokinio asmenybe, buvo siekiama išsiaiškinti ar profesijos pedagogų socializacijos aplinka turi įtakos 

ugdant kaimiškų profesijų specialistus. Buvo išskirti tokie asmenybės savastį įtakojantys elementai: pamokoje 

pabrėžiamas žemdirbio individualumas bei pedagogo siekis kalbant apie žemdirbišką gyvenimo būdą, taip pat 

mokinio reakcijos ir išgyvenamos emocijos kalbant apie kaimiškas profesijas. Tyrimo rezultatai, identifikuojantys 

mokinio asmenybės savastį, parodyti 2 ir 3 paveiksle. 

  
 

2 pav. Mokinio asmenybės savastį identifikuojantys tyrimo rezultatai 

 

Šalia žinių, gebėjimų ir įgūdžių formavimo, pedagogams tenka padėti mokiniams įprasminti savo veiklą, ieškant 

asmeninių santykių su pažįstamais dalykais ar veikla, dalyko mokymo turinį siejant su mokinio asmenybe 

(Martišauskienė, 2007). Tai rodo tyrimo rezultatai, pateikti 2 ir 3 paveiksle, kuriuose matomas profesijos pedagogų 

atsakymų pasiskirstymas pagal pedagogų socialinę aplinką. 2 paveiksle pateiktuose rezultatuose labiau išryškėja 

pedagogų socialinės aplinkos įtaka ugdant žemdirbiškų profesijų specialistus. Net 74 proc. respondentų gyvenusių ir 

augusių kaime yra linkę pabrėžti žemdirbio individualumą, tuo tarpu gyvenę ir augę mieste tik 21 proc. į šį teiginį 

atsako tikrai taip. Todėl galima daryti prielaidą, jog šiuo atveju yra svarbi pedagogo asmenybė bei jo socializacijos 

erdvė, siekiant padėti mokiniams įprasminti jų veiklą, parodant savo pačių asmeninę patirtį, skatinant mokinius 

išreikšti save žemės ūkio srityje. 

 
3 pav. Mokinio asmenybės savastį identifikuojantys tyrimo rezultatai 
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Tuo tarpu 3 paveiksle pateikti tyrimo rezultatai rodo, jog tiek tarp gyvenusių ir augusių mieste, tiek tarp gyvenusių ir 

augusių kaime profesijos pedagogų atsakymai pasiskirstė panašiai, tiek vieni tiek kiti siekia, kad kalbant apie 

žemdirbišką gyvenimo būdą, mokiniai išgyventų geras emocijas. Ugdymas vyksta ne tik pažinimo lygmeniu, tačiau 

plėtojamas ir emocinis intelektas. 

Iš gautų rezultatų galime daryti išvadą, jog tam tikrais atvejais socialinė aplinka turi įtakos atskleidžiant 

mokinio asmenybės savastį bei ugdymo turinį siejant su mokinio asmenybe. Šiuo atveju svarbus pedagogo vaidmuo 

siekiant skatinti žemės ūkio srityje dirbančius žmones, ieškoti darnos žmogaus, gamtos ir technologijų pasaulyje. 

2.3. Vertybinio ugdymo scenarijų naudojimo tyrimo rezultatai 

Kalbant apie vertybinio ugdymo scenarijų naudojimą, tyrime siekiama išsiaiškinti pedagogų nuomonę ar 

pedagogai šalia pažintinių dalyko tikslų numato ir šalutinius tikslus, kurie yra orientuoti į mokinio vertybinį ugdymą, 

ar pamokų planuose naudoja vertybinio ugdymo scenarijus. Ar sutinka su teiginiu, kad pagrindinis veiksnys 

lemiantis mokinio vertybines nuostatas yra pedagogo pavyzdys kartu mokytis. 

 
 

4 pav. Naudojami vertybinio ugdymo scenarijai 

 

Gauti tyrimų rezultatai rodo, jog daugiausiai respondentų (63proc.) mano, kad pagrindinis veiksnys lemiantis 

mokinio vertybines nuostatas yra pedagogo pavyzdys kartu mokytis. Tai byloja faktas, kad pedagogas yra pavyzdys 

mokiniams kaip asmenybė ir daro jiems įtaką asmeninėmis savybėmis bei veikla. Tuo tarpu 52proc. apklaustųjų 

teigia, jog pamokų metu naudoja vertybinio ugdymo scenarijus, taip pat dauguma pedagogų planuodami pamoką, 

šalia pagrindinio pažintinio tikslo, numato dar keletą šalutinių tikslų, kurie yra nukreipti į mokinio vertybinį ugdymą.  

Taigi galima teigti, kad dauguma profesijos pedagogų yra orientuoti į vertybinio ugdymo scenarijų naudojimą, 

siekdami savo pavyzdžiu bei kitais būdais nukreiptais į vertybinių nuostatų formavimą, ugdyti dorus bei atsakingus 

savo pasirinktos profesijos specialistus, gebančius ne tik veikti, bet ir gyventi darnoje su kitais. Tai pasiekiama 

mokinius ugdant ne tik mąstymo, bet ir emocijų lygmeniu.  

 

Išvados 

 

1. Teorija teigia, kad profesijos pedagogui nepakanka mokinį ugdyti tik profesijos objekto žinojimo lygmeniu. 

Ugdymo procesas turi užtikrinti platesnę ir visapusiškesnę pedagoginę sąveiką, vertybes integruojant į pedagoginį 

procesą. Pamokų metu siejamas pažinimas su vertybėmis, mokymo procesą daro prasmingesniu. 

2. Apžvelgiant rezultatus galima teigti, jog tirtose žemės ūkio profesinėse mokyklose vis dėlto yra skiriamas 

dėmesys vertybinio ugdymo elementams. Tyrime atskleisti empatškumą bylojantys faktai rodo, jog profesijos 

pedagogams yra būdingas empatiškumas. Empatijos dėka pedagogas gali lengviau įsijausti į mokinio emocinę būklę, 

problemas, įsigilinti į mokinio poreikius. Taip pat tyrimas byloja, jog identifikuojant asmenybės savastį, tam tikrais 
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atvejais turi įtakos ir profesijos pedagogo socialinė aplinka, kurioje jis augo. Todėl, šiuo atveju yra svarbi pedagogo 

asmenybė, jo socializacijos erdvė, siekiant padėti mokiniams įprasminti jų veiklą, parodant savo pačių asmeninę 

patirtį bei išgyvenimus, skatinant žemės ūkio srityje dirbančius žmones ieškoti darnos žmogaus, gamtos ir 

technologijų pasaulyje.  
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Summary 

 

Values education is of certain relevance in the sector of agricultural professions where cultivators express themselves not on 

ideology of pragmatic values but at the level of agricultural values, aiming at encouraging people who work in the sector of 

agriculture to search for harmony in the world of people, nature and technologies. The aim of the research is to examine 

educational content realized by pedagogues of vocational agricultural schools by means of identifying fundamental elements of 

values education (objectives, methods, educational content, forms, means). 

Received results of the research revealed that attention is given to elements of values education in vocational 

agricultural schools examined. Facts pointing to empathy in the research revealed that empathy is a characteristic of vocational 

pedagogues. By means of empathy a pedagogue may empathise better  student's emotional state, his problems, fathom out 

student's needs. Identifying individuality of a person, social environment in which a pedagogue was brought up, may have 

influence in certain cases. Therefore, pedagogue's personality and his socialisation space is important seeking to help students 

give a sense to their activity, showing their personal experience and feelings, encouraging people who work in agricultural sector 

to search for harmony in the world of people, nature and technologies. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Sigitas Daukilas (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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Įvadas 

 

Kiekvieno specialisto asmeninės savybės yra svarbios vertinant jo profesinę kompetenciją. Kompetencija yra 

bendrinis įvertinimą reiškiantis terminas, nusakantis asmens, kaip konkrečios srities žinovo, gebėjimą atlikti savo 

darbą. Kompetencija nėra statiška ir susijusi su specifiniu veiklos kontekstu, ji apima įgūdžius, gebėjimus, požiūrius, 

supratimą ir patirtį, kurie būtini realizuojant profesinius vaidmenis [1]. Jucevičienė ir Lepaitė (2000) teigė, kad 

kompetencija – tai žmogaus kvalifikacijos raiška arba gebėjimas veikti, sąlygotas individo žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

požiūrių, asmenybės savybių bei vertybių [2].  

Remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos Atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos AIKOS 

duomenimis, „sėkmingą socialinio slaugytojo darbą lemia asmeninės savybės: gebėjimas bendrauti ir suprasti kitus 

žmones, paslaugumas, organizaciniai gebėjimai ir kt. [3].  

Asmenybės bruožų teorija teigia, kad asmenybės bruožai yra pastovūs, išreiškia asmenybės nuostatas ir 

pasireiškia beveik visose situacijose per žmogaus elgesį [4]. Penkių didžiųjų asmenybės faktorių modelio esminis 

teiginys, kad asmenybė yra pastovi ir mažai kintanti žmogui tapus suaugusiu, todėl ji gali būti vertinama pagal 

pagrindinius bruožus, kurie nesikeičia per suaugusiojo žmogaus gyvenimą [5]. Pagrindinės nuostatos, formuojančios 

žmogaus elgesį yra penkios asmenybės bruožų dimensijos: ekstraversija, emocinis stabilumas, atvirumas patirčiai, 

sugyvenamumas, racionalumas [6]. Ekstravertai yra socialūs žmonės, kurie pasižymi aktyvumu, šnekumu, 

optimizmu, gyvenime jie dažnai yra laimingi. Emocinio stabilumo trūkumas lemia asmens polinkį patirti neigiamus 

jausmus, tokius kaip baimė, liūdesys, nepasitenkinimas, pyktis, kaltė, pasišlykštėjimas ir panašius. Atvirumo naujam 

patyrimui bruožai pasireiškia lakia vaizduote, dėmesiu vidiniams išgyvenimams, estetiniu jautrumu, intelektu, žinių 

troškimu, tolerancija neapibrėžtumui. Sugyvenamumo savybės siejamos su altruizmu, pastangomis padėti, užuojauta 

ir supratimu. Šių asmenybės savybių turintys asmenys linkę bendradarbiauti su kitais, todėl dažnai yra labiau 

mėgstami ir dėl to patiria daugiau teigiamų emocijų. Racionalumas siejamas su atsakingumu, atkaklumu, pasiekimų 

poreikiu, kas dažnai lydima profesinės sėkmės ir pasitenkinimo [5].  

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti socialinių slaugytojų profesijos moksleivių asmenybės savybes ir palyginti su 

virėjų profesijos moksleivių asmenybės savybėmis, moksleivių požiūriu. 

Tyrimo objektas. Socialinių slaugytojų profesijos moksleivių asmenybės savybės.  

MetodikaTyrimo metu buvo vykdoma socialinių slaugytojų ir virėjų (neįgaliųjų) (palyginamosios grupės) 

specialybės moksleivių anoniminė apklausa. Tyrimo duomenims rinkti buvo naudojama standartizuota Penkių 

didžiųjų asmenybės bruožų nustatymo skalė (angl. Big Five Inventory, O.D.John). Skalę sudarantys 45 teiginiai, 

kurie matuoja asmenybės bruožus, suskirstyti į penkis poskalius: ekstraversijos, emocinio stabilumo, atvirumo 

patirčiai, sugyvenamumo ir racionalumo. Teiginiai vertinami penkių balų Likerto skale – nuo 1 („Visiškai 

nesutinku“) iki 5 („Visiškai sutinku“). Tiriant dalyvavo 86 (60,99 proc.) socialiniai slaugytojai ir 55 (39,01 proc.) 

virėjai. Besimokančiųjų amžius tiriamojoje grupėje buvo nuo 16 iki 52 metų (M=22,87; Sd=7,16).  

 

Rezultatai 

 

Vertinant socialinių slaugytojų profesijos moksleivių asmenybės bruožus moksleivių požiūriu, buvo nustatyta, 

kad asmenybės bruožų dimensijos pagal išreikštumą išsidėstė tokia tvarka: racionalumas (M=3,82; Sd=0,45), 

sugyvenamumas (M=3,77; Sd=0,56), atvirumas patirčiai (M=3,66; Sd=0,62), ekstraversija (M=3,51; Sd=0,68) ir 

emocinis stabilumas (M=3,19; Sd=0,56) (1 pav.)  
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1 pav. Socialinių slaugytojų specialybės moksleivių asmenybės bruožų dimensijos 

 

M. R. Barrickas ir M. K. Mountas (1991) atlikto tyrimo metu buvo tiriami ryšiai tarp penkių didžiųjų 

asmenybės bruožų ir darbo našumo kriterijų penkiose specialistų grupėse. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 

racionalumo bruožas buvo reikšmingai susijęs su darbo našumo kriterijais visose tirtose specialistų grupėse, o 

ekstraversija ypač svarbus veiksnys darbe, kur būtinas bendravimas su žmonėmis [7]. Šio tyrimo rezultatai taip pat 

atskleidė, kad labiausiai išreikšta socialinių slaugytojų asmenybės bruožų dimensija buvo racionalumas, todėl galima 

daryti prielaidą, kad baigus studijas šių specialistų darbo našumas bus aukštas.  

Virėjų specialybės moksleivių labiausiai išreikštos asmenybės savybės buvo sugyvenamumas (M=3,63; 

Sd=0,61) ir kitos savybės išsidėstė taip: racionalumas (M=3,55; Sd=0,60), atvirumas patirčiai (M=3,39; Sd=0,70), 

ekstraversija (M=3,29; Sd=0,47), emocinis stabilumas (M=3,19; Sd=0,55).  

Lyginant socialinių slaugytojų ir virėjų tiriamųjų grupes nustatyti reikšmingi skirtumai tarp racionalumo 

(p<0,05), atvirumo pokyčiams (p<0,05) ir ekstraversijos (p<0,05) asmenybės bruožų dimensijų (2 pav.).  

 

 

*p<0,05 lyginant su virėjais 

2 pav. Socialinių slaugytojų ir virėjų specialybės moksleivių asmenybės bruožų dimensijų palyginimas 

 

Jau minėto M. R. Barrickas ir M. K. Mountas (1991) tyrimo rezultatai atskleidė, kad specialistų kvalifikacijos 

kėlimo gebėjimus galima numatyti pagal atvirumo patirčiai dimensiją. Asmenys, kurie turi gerai išreikštą šį 

asmenybės bruožą yra intelektualūs, smalsūs, atviri naujovėms ir gerai išauklėti, linkę pozityviai žiūrėti į mokymąsi 
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[7]. Remiantis šio tyrimo duomenimis galime matyti, kad ir socialinių slaugytojų, ir virėjų specialybės moksleivių 

grupėse ši asmenybės savybė pagal išreikštumą buvo trečioje vietoje. Tačiau socialinių slaugytojų grupėje ši savybė 

buvo reikšmingai stipriau išreikšta nei virėjų grupėje.  

A. Matuliauskaitė, L. Bartkienė ir J. Rutė (2011) savo darbe išanalizavo daugelio tyrėjų darbus apie Penkių 

didžiųjų asmenybės faktorių taikymo perspektyvas ir pateikė išvadą, kad racionalumas - vienas reikšmingiausių 

penkių didžiųjų asmenybės faktorių, numatant darbo našumą ir akademinių pasiekimų rezultatus [8]. Todėl 

apibendrinant šio tyrimo rezultatus galima daryti prielaidą, kad tyrimo metu dalyvavę socialiniai slaugytojai, turintys 

labiausiai išreikštus racionalumo ir sugyvenamumo bruožus pasižymės puikiu darbo našumu savo profesinėje 

veikloje, gebės dirbti komandoje kartu su kitas specialistais, tačiau jie dar turės mokytis atvirai bendrauti su 

pacientais, jų artimaisiais bei savo kolegomis.  

 

Išvados 

 

1. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialinių slaugytojų specialybės moksleivių labiausiai išreikštos asmenybės 

savybės buvo racionalumas ir sugyvenamumas. 

2. Lyginant socialinių slaugytojų ir virėjų (neįgaliųjų) specialybės moksleivių asmenybės savybes, buvo nustatyti 

reikšmingi skirtumai tarp racionalumo, atvirumo pokyčiams ir ekstraversijos asmenybės savybių dimensijų.  
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Summary 

Social Nursing Students Personality Dimensions Analysis by Students 

The Big Five personality dimensions are five broad domains of personality that are used to describe human personality. 

The Big Five factors are extraversion, openness, rationality., agreeableness, and neuroticism. During studies, the Big Five 

personality traits show consistency in interviews, self-descriptions and observations.  

The aim of the study was to analyse social nursing students’ personality dimensions and compare with cooking students 

(disabled) personality dimensions.  

Research sample includes 86 social nursing students and 55 cooking students. Big Five Inventory was used for data 

collection in the study.  

The study results show, that according to the opinion of social nursing students the mostly expressed were personality 

dimensions of rationality and agreeableness. A significant difference was found in assessing social nursing and cooking (disabled) 

students’ personality dimensions of rationality, openness and extraversion. 
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO IR ŠEIMOS 

BENDRADARBIAVIMO REIKŠMĖ VAIKŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMUI  
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Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Mūsų šalyje ir pasaulyje vyksta staigūs kultūriniai, politiniai, ekonominiai, ekologiniai pokyčiai. Švietimas 

atsilikti  nuo jų negali, nes turi parengti jaunus žmones šioms permainoms. Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 

2003-2012 metų nuostatose pabrėžiama, kad švietimas turi padėti asmeniui ir visuomenei pasinaudoti 

atsiveriančiomis naujomis galimybėmis. Tam, kad įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, 

veikliu, atsakingu žmogumi, gebančiu nuolat mokytis, kurti savo ir bendruomenės gyvenimą - svarbu suvokti 

šiuolaikinį pasaulį [1]. Visa tai prasideda nuo svarbaus žodžio - ugdymas, apimantis visa tai kas augina, veda į 

gyvenimą asmenį, kuria ir formuoja jo vertybes, gebėjimus, savęs ir pasaulio pažinimą. Šią sampratą švietimo 

dokumentuose įtvirtino M. Lukšienė, D. Kuolys, Ž. Jackūnas ir kiti [2].  

Vaikystė – ypač sudėtingas žmogaus gyvenimo laikotarpis, kai vaikui reikia ne tik atrasti jį supantį pasaulį, 

aktyviai su juo sąveikaujant, bet ir tapti unikaliu individu, asmenybe (A. Juodaitytė, 2002).  

Bendrojoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje (2002) numatytos ugdytinos 

vaikų kompetencijos, kuriomis siekiama "padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) 

mokykloje būtinų kompetencijų" [6].   

D. Luckuvienės atliktame tyrime teigiama, jog siekant ugdyti visas visavertes ugdymo kompetencijas, šeima 

ir ugdymo institucija kviečiamos nuolat sąveikauti ir viena kitą papildyti. Šeimai suteikiama galimybė dalyvauti 

ugdymo procese, kartu bendradarbiaujant su ugdymo įstaiga, dalintis atsakomybe už vaiko ugdymo kokybę. Tėvai ir 

kiti šeimos nariai, dalyvaudami vaiko ugdyme, sudaro palankias sąlygas vaikui "savarankiškai ir aktyviai pažinti 

pasaulį" (McLaughlin, iš Juodaitytės, 2003, p.76).  

Anot Dodge, Colker, Heroman (2007, p.187) pedagogai, kurie suvokia šeimos svarbą ugdymo procese, 

įsitikinę, jog dirbdami ir bendradarbiaudami kartu su tėvais gali pasiekti kur kas daugiau, ugdant vaikų 

kompetencijas bei gali sukurti tikrą bendravimą, partnerystę, kuri lems tolimesnę naudą vaiko ugdymosi sėkmei.  

Įžvelgiama problema, kad pedagogai neskiria pakankamai dėmesio visų reikiamų vaikui kompetencijų 

ugdymui ir kartu su šeima neieško  kompetencijų ugdymo galimybių. 

Tyrimo tikslas - nustatyti šeimos ir pedagogo bendradarbiavimo reikšmę ugdant vaikų kompetencijas.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Ištirti ikimokyklinio ugdymo pedagogų požiūrį į šeimos ir pedagogų bendradarbiavimą; 

2. Nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus pagal ugdomas kompetencijas; 

3. Nustatyti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo reikšmę vaikų pasiekimus pagal 

atskiras kompetencijas. 

Tyrimo objektas - pedagogo ir šeimos bendradarbiavimas, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindines 

kompetencijas. 

Tyrimui atlikti naudota anketinė apklausa - klausimynas pedagogams apie šeimos ir pedagogo bendravimą, 

vaiko pasiekimų pagal bendrą ugdymo programą vertinimo metodika (pagal penkias kompetencijas), statistinė 

duomenų analizė SPSS. 

Rezultatai  

Šiame darbe atliekamas tyrimas, kurio tikslas nustatyti pedagogų požiūrį ikimokyklinėse įstaigose šeimos ir 

auklėtojos bendradarbiavimą, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagrindines kompetencijas. 

Apklausoje dalyvavo 55 respondentai. Pagal amžių vaikai pasiskirstė taip: 25 berniukai ir 30 mergaičių. Amžius nuo 

2 iki 6 metų. Daugiausiai 4-5 metų vaikai.  
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1pav. Darželių pažinimo kompetencijos ugdymo palyginimas (p = 0,013; Chi-square - 12,753) 

 

Išanalizavus rezultatus matoma (1 pav.), kad pažinimo kompetencijai yra reikšmingas skirtumas tarp darželių 

(p = 0,013; Chi-square - 12,753). D1 darželyje pažinimo kompetencijos ugdymo lygis yra 50 poc. vidutinis ir 50 

proc. aukštas. Pagal tyrimo duomenis galime teigti, kad reikia tobulinti pažinimo kompetencijos ugdymą. D2 

darželyje matomas aiškus aukštas pažinimo kompetencijos lygis, iš 15 respondentų 1 respondento pažinimo 

kompetencijos lygis žemas ir 2 respondentų vidutinis. D3 darželio duomenys atskleidė, jog net 70 proc. respondentų 

yra vidutiniame lygyje, o 30 proc. aukštame. Matoma, kad reikia tobulinti pažinimo kompetencijos ugdymą. 

 

 

2pav. Darželių meninės kompetencijos ugdymo palyginimas (p = 0,017; Chi-square - 8,194) 

 

Rezultatai rodo, kad meninės kompetencijos ugdymui taip pat reikšmingas skirtumas tarp darželių (p = 0,017; 

Chi-square - 8,194). Nei viename darželyje nėra žemo meninės kompetencijos lygio. Tačiau D1 ikimokyklinėje 

įstaigoje matomas aiškiai aukštas meninės kompetencijos ugdymas. D2 ir D3 darželių duomenys parodė, kad yra 
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panašus procentas tarp vidutinio ir aukšto lygio. Iš to ir galime padaryti išvadą, kad meninės kompetencijos ugdymui 

reiktų skirti daugiau dėmesio (žr. 2 pav.).  

 

3pav. Amžiaus reikšmė socialinės kompetencijos ugdymui (p = 0,028; Chi-square - 10,840) 

 

Socialinės kompetencijos ugdymui yra reikšmingas amžius (p = 0,028; Chi-square - 10,840). Aukščiausias 

socialinės kompetencijos ugdymo lygis matomas vaikų, kurie yra 6 metų amžiaus (žr. 3 pav.). 4-5 metų vaikų 

socialinės kompetencijos ugdymo lygis siekia 33 proc. vidutinio lygio ir 67 proc. aukšto lygio. 2-3 metų amžiaus 

vaikų rezultatai parodė, jog 17 proc. vaikų žemas, 33 proc. aukštas ir daugiausiai procentų vidutinis socialinės 

kompetencijos lygis. Labiausiai pedagogai turėtų atkreipti dėmesį į 2-3 metų vaikų, socialinės kompetencijos 

ugdymo plėtojimą.  

 

 

4 pav. Amžiaus reikšmė sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymui (p = 0,029; Chi-square - 10,753) 

 

Amžiaus faktorius taip pat reikšmingas (p = 0,029; Chi-square - 10,753) sveikatos saugojimo kompetencijos 

ugdymui (žr. 4 pav.). Šios kompetencijos lygis, 6 metų amžiaus vaikams yra vidutinis ir siekia 57 proc. Iki aukšto 

lygio gautas skirtumas. Tokio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo lygis turėtų būti aukštas, todėl pedagogams 

rodomas aiški kompetencijos ugdymo stoka. 4-5 metų vaikai siekia kompetencijos tobulinimo ir žemo lygio 
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respondentų nebuvo. Gauti rezultatai rodo, kad 2-3 metų respondentai ženkliai tobulėja sveikatos saugojimo 

kompetencijoje ir tai būdinga šio amžiaus tarpsnio vaikams. 

 

Išvados 

1. Pagal gautus rezultatus paaiškėjo, kad didžioji dalis tėvų intensyviai bendradarbiauja ir kreipia dėmesį į 

auklėtojos pastabas, kartu su vaiku tobulina kompetencijas namuose bei noriai įsilieja į darželio gyvenimą. 

2. Labiausiai pedagogams kartu su tėvais reiktų atkreipti dėmesį į pažinimo ir meninės kompetencijos ugdymo 

tobulinimą. 

4. Pagal gautus duomenis pedagogams reiktų atkreipti dėmesį į 2-3 metų vaikų socialinės ir sveikatos saugojimo 

kompetencijų ugdymą. Taip pat tobulinti ir kito amžiaus tarpsnio kompetencijų pasiekimus, nes didžioji dalis parodė 

vidutinio lygio pasiskirstymą. 
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SUMMARY 

 

SIGNIFICANCE OF COOPERATION BETWEEN A PEDAGOGUE OF PRESCHOOL EDUCATION AND A FAMILY 

FOR TRAINING CHILDREN COMPETENCIES 

 

Only permanent interaction between a kindergarten and a family, pedagogical professionality and children education 

based on modern competencies can ensure qualitative education of a child to get acquainted with the world actively and on his 

own at his first seven years of living. The main problem – some pedagogues do not give enough attention for education of all 

competencies essential for a child or do not search for possibilities to educate new competencies together with his family. 

The research aimed at grounding the importance of cooperation between a pedagogue and a family theoretically and 

empirically while educating the main competencies of preschool-aged children: artistic, communicative, cognitive, social and 

health safety. 

It was determined that the biggest part of parents collaborate intensely and pay attention to the notes of an educator. 

Together with a child they elaborate competencies at home and willingly incorporate themselves into a kindergarten life. 

Pedagogues and parents should give the greatest attention to the improvement of training cognitive and artistic competencies. 

According to the data received, pedagogues should give attention to the education of social and health safety competencies for 

children of 2-3 years old. 

 

 

Mokslinio darbo vadovas: lekt. Albinas Pugevičius (Aleksandro Stulginskio universitetas) 
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SECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKSLEIVIŲ UGDYMAS karjerai 

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE 

 

Vita Leonavičienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

Lietuvoje egzistuoja oficiali negalios politika, įtvirtinta nacionalinėje teisėje bei vyriausybės programose. 

Strateginiuose švietimą bei ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose (Lietuvos švietimo koncepcijoje, 1992; 

Lietuvos profesinio mokymo įstatyme, 1997; Specialiojo ugdymo įstatyme, 1998 ir kt.) akcentuojama socialinės 

integracijos nuostata, grindžiama lygių ugdymosi, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo bendruomenės gyvenime  

ir kt. galimybių principu. Priėmus Specialiojo ugdymo įstatymą (1998), įtvirtintos specialiųjų poreikių asmenų 

(SPA) bei specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) sąvokos. Progresyvios socialinės politikos nuostatų įgyvendinimas 

pamažu keičia požiūrį į specialiųjų poreikių asmenis ta prasme, jog darbinė asmens integracija į visuomenę, jo 

profesinė savirealizacija suvokiama kaip reikšminga tiek visuomenei, tiek ir individui, tenkinant kasdienius 

bendravimo, fizinio ar protinio aktyvumo, socialinių įgūdžių lavinimo poreikius. 

Pripažįstama, kad profesinis orientavimas, konsultavimas ir mokymas yra vienas svarbiausių profesinės 

reabilitacijos ir užimtumą skatinančių veiksnių (Atviros visuomenės institutas, 2005). Siekiant paruošti sparčiai 

kintančiai darbo rinkai žmones, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, būtinas tinkamas ir savalaikis jų profesinis 

orientavimas. Apžvelgus pastarojo dešimtmečio mokslines publikacijas šia tema (Kaukėnaitė, 2001; Ruškus, 2007; 

Elijošius, 2000, Baranauskienė, 2003; Baranauskienė ir Ruškus, 2004, kt.), tenka konstatuoti, jog dar stokojama 

išsamesnių empirinių tyrimų dėl SUP asmenų galimybių gauti kvalifikuotas profesinio orientavimo paslaugas 

bendrojo lavinimo mokykloje. 

Taigi, šiame straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokia yra moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo karjerai situacija bendrojo lavinimo mokyklose. 

Tyrimo objektas: specialiųjų ugdymosi poreikių moksleivių ugdymas karjerai. 

Tyrimo tikslas: ištirti specialiųjų poreikių mokinių profesinį kryptingumą ir teikiamą pagalbą renkantis 

profesiją. 

 tyrimo uždaviniai: 

1. Apibūdinti specialiųjų ugdymo poreikių turinčių moksleivių ugdymo karjerai  ypatumus.  

2. Išryškinti specialiųjų ugdymosi poreikių moksleivių profesinio kryptingumo raišką.  

3. Atskleisti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems moksleiviams teikiamą pagalbą ugdymo karjerai 

klausimu. 

Tyrimui atlikti naudoti šie metodai: mokslinės literatūros, dokumentų analizė, struktūruotas interviu. 

 

Rezultatai 

 

 SPECIALIUS UGDYMO POREIKIUS TURINČIŲ MOKSLEIVIŲ UGDYMO KARJERAI YPATUMAI 

 

Moksleivių ugdymas karjerai pastaruoju metu susilaukia vis didesnio tiek teoretikų, tiek praktikų dėmesio. Ši 

veikla įsitvirtino kartu su šiuolaikine karjeros samprata, teigiančia, jog šiuolaikiniame darbo pasaulyje žmogus 

privalo turėti asmeninių savybių, žinių ir nuostatų bei tam tikrų gebėjimų, kuriuos jis gali sėkmingai pritaikyti 

praktinėje veikloje, sistemą, dar kitaip vadinamą karjeros kompetencija (Stanišauskienė, 2000). Akcentuojama ne tik 

pedagoginė sąveika, bet ypač – paties ugdytinio motyvacija ir atsakomybės už savo ateitį prisiėmimas. 

Profesinį interesą reikėtų patikrinti, pagal galimybes praktiškai dirbant, arba bent stebėti kitų darbą. Pasak 

Elijošiaus (2000), SUP moksleivių poreikis įgyti praktišką specialybę nesunkiai identifikuojamas, reikia tik rengti 

šio poreikio tenkinimo sistemą, apimančią visus specialybės įgijimo etapus. Todėl pedagogams, organizuojantiems 

ugdymą ar konsultuojantiems profesijos pasirinkimo klausimu, būtina sužadinti vaikų profesinius interesus. 

Veiksmingai teikiamos ugdymo karjerai paslaugos padeda užtikrinti, kad individų turimi gebėjimai ir interesai 

sutaptų su esamomis mokymosi ir užimtumo galimybėmis. Pasak Laužacko, profesinis orientavimas yra toks 
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procesas, kurio metu padedama asmeniui sąmoningai rinktis profesiją pagal asmeninius gabumus ir gebėjimus bei 

darbo rinkos reikalavimus ir poreikius (Laužackas, 2005). Šis apibrėžimas suponuoja bent tris ugdymo karjerai 

problemines sritis: sąmoningą pasirinkimą ir sprendimo priėmimą, adekvatų savęs ir savo gebėjimų vertinimą, 

asmeninių savybių ir jų atitikties darbo rinkoje vertinimą. Šios problemos tampa dar aktualesnė dirbant su SUP 

moksleiviais.  

Daugelis SUP moksleivių nesugeba susiorientuoti savo gebėjimų ir galimybių labirintuose. Mokykloje, kieme, 

netgi šeimoje dažnai jie būna išskiriami ir netgi atstumiami. Jau pradinėse klasėse šiems vaikams uždedamas 

antspaudas – adaptuota ar modifikuota programa – ir taip apribojamos jų profesijos pasirinkimo galimybės. Dažnai 

nėra kam ar nesistengiama padėti suvokti savo galimybes ir pateikti informaciją apie jų profesines perspektyvas. 

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria SUP moksleiviai, rinkdamiesi tolesnį profesinį kelią – ribotas 

norimų įgyti profesijų sąrašas, iš kurio jie galėtų rinktis, bei neprieinama fizinė aplinka, ypač kaimo vietovėse 

(Atviros visuomenės institutas, 2005). 

Įvairiuose strateginiuose ir programiniuose dokumentuose pabrėžiamas pagalbos SUP asmenims būtinumas. 

Antai profesinio orientavimo paslaugos SUP asmenims apibrėžiamos kaip „parama specialiųjų poreikių grupėms” 

(Profesinio orientavimo ..., 2003). Specialiojo ugdymo įstatyme (1998) kalbama apie lygių teisių specialiųjų poreikių 

asmenims įgyti pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei profesiją užtikrinimą, galimybes integruotai ugdytis 

bendrojo ugdymo įstaigose, rengtis savarankiškam gyvenimui vietos bendruomenėje, gauti kvalifikuotą pedagoginę, 

psichologinę pagalbą. Vienas iš tokios paramos šaltinių – pedagogo veikla, kuri, mūsų manymu, yra esminė, teikiant 

pagalbą SUP moksleiviams bei planingai rengiant juos rinktis profesiją.  

 

 TYRIMO METODIKA 

 

Siekiant atskleisti SUP moksleivių profesijos rinkimosi ypatumus bei jiems teikiamas ugdymo karjerai 

paslaugas, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Kokybinio tyrimo dalyvių imčiai sudaryti buvo pasirinktas tikslinės 

kriterinės atrankos sudarymo būdas (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008). Pagrindiniai kriterijai, formuojant tyrimo 

imtį, buvo: priklausymas specialiųjų ugdymosi poreikių grupei; mokymasis pagal pritaikytas ugdymo programas, 

bendrojo ugdymo mokyklos paskutiniųjų klasių moksleivis.  

Buvo apklausti 32 miesto ir kaimo mokyklų devintų–dešimtų klasių moksleiviai, turintys specifinius – 

skaitymo, rašymo, matematikos – ir bendruosius mokymosi sutrikimus. Tirti keturių miesto ir keturių kaimo 

mokyklų moksleiviai: pasirinkta po keturis moksleivius iš kiekvienos mokyklos (po 2 mergaites ir po 2 berniukus). 

Gavus mokyklų vadovų ir pačių tiriamųjų sutikimus, buvo atliktas struktūruotas interviu, kuris leido giliau pažvelgti 

į vaikų profesinio orientavimo problemas. 

Interviu klausimyną sudarė 2 struktūriniai blokai: 1) apie paties moksleivio norus, svajones, profesinius 

interesus bei pasirinkimą, 2) apie aplinkinių (mokytojų, tėvų ir kitų suaugusiųjų) pagalbą profesijos pasirinkimo 

klausimu. 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKSLEIVIŲ PROFESINIAI INTERESAI 

 

Profesijos rinkimosi motyvai ir profesinis apsisprendimas. Pirmiausiai moksleivių buvo klausiama, apie 

kokią profesiją jie svajoja. Į šį klausimą didžioji dauguma atsakė pasakojimu apie tai, ką jie norėtų dirbti, o ne kokią 

profesiją norėtų įsigyti: 

„Aš tai jau su traktorium ir su mašina važiuoti moku, tėtis davė pabandyti su kombainu, tai man 

patinka, tai turbūt būsiu traktoriaus vairuotojas“ 

Pagrindiniai darbinės veiklos motyvai buvo didelis atlyginimas bei kitų pagarba. 70 proc. apklaustųjų išreiškė 

norą išvykti į užsienį ir šį norą siejo su dideliu atlyginimu. Maždaug pusė jaunuolių sakė, kad tėvai nepakankamai 

uždirba, kad patenkintų jų būtiniausius poreikius. Tačiau nei vienas nepasakė, kad norėtų išvykti į užsienį mokytis ir 

įgyti profesiją. Galima daryti išvadą, kad SUP moksleiviai išvykimą į užsienį sieja su gražesne ateitimi, sotesniu ir 

linksmesniu gyvenimu, tačiau jie pakankamai realiai suvokia savo galimybes dėl profesijos įgijimo užsienyje. 

Buvo įdomu, ar moksleiviai jau apsisprendė, kokią profesiją pasirinks. Lengviau į šį klausimą galėjo atsakyti 

vaikai, gyvenantys ir besimokantys kaimo vietovėse. Net 80 proc. kaimo berniukų pareiškė tapsiantys 

mechanizatoriais ir traktorininkais, o 10 proc. – statybininkais; kiti negalėjo tiksliai įvardinti kuo nori tapti. Mieste 
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gyvenančių berniukų norai tapti automechanikais, statybininkais, virėjais, kompiuterių operatoriais pasidalijo 

maždaug lygiomis dalimis. Mergaitės gyvenančios tiek miesto, tiek kaimo vietovėse, rinkosi labai įvairias profesijas: 

pardavėjos, virėjos, sekretorės, siuvėjos, kirpėjos.  

Respondentų atsakymai rodo, kad SUP moksleiviai realiai suvokia savo galimybes mokytis vienoje ar kitoje 

srityje ir neteigia, jog taps gydytojais, teisininkais ar fizikais. 

Asmeninių savybių, reikalingų pasirinktai profesijai, vertinimas. Natūraliai kilo klausimas, ar moksleiviai 

žino, kokios asmeninės savybės reikalingos pasirinktai profesijai. Specialiųjų poreikių moksleiviai, besimokantys 

miesto bendrojo lavinimo mokyklose, mano pasižymintys šiomis savybėmis: darbštumu (44 proc.), kantrumu, 

kruopštumu, ištvermingumu, atkaklumu (po 39 proc.), meistriškumu, išradingumu (po 28 proc.). Net 22 proc. mano 

esantys drąsūs, rūpestingi, komunikabilūs, punktualūs, sąžiningi. Tačiau jiems itin stinga pasitikėjimo savimi: tik 6 

proc. tiriamųjų teigė pasitikintys savimi.  

Kaimo bendrojo lavinimo mokyklas lankantys specialiųjų poreikių moksleiviai mano esantys kantrūs (70 proc.), 

ištvermingi (60 proc.), kūrybingi (20 proc.). 

 „mano profesijai tai reikia, kruopštumo, darbštumo, sąžiningumo“  

 „manau pasitikėjimo savimi, sąžiningumo ir dar gal meistriškumo kokio“  

„reikia daug kantrybės, atkaklumo, manau ir dar daug mokytis“  

 „aš graži, ir dar drąsi, ir dar labai sąžininga“  

Informavimas apie profesijos įgijimą. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai nelabai žino, o ir nelabai domisi 

savo artima ateitimi. Tik 50 proc. apklaustų moksleivių žino, kur galima įgyti juos dominančią profesiją. Keli 

moksleiviai galėjo įvardinti konkrečias mokyklas Vilniuje, Kaune ar Šiauliuose, kur sieks įgyti profesiją. Apie šias 

mokyklas jie sužinojo, nes „į mokyklą buvo atvažiavę iš Vilniaus statybininkų mokyklos ir viską papasakojo“, 

„mokykloje ėjom į tokį profesinį kabinetą ir radom, kur Kaune siuvėjas moko“, „per kompą žiūrėjom su tėčiu, tai 

radom ten statybininkų mokyklą Kaune“ arba „laikraštyje buvo toks skelbimas“. Apie profesijos įgijimo galimybes 

sužinoma iš kaimynų, kurie mokosi „tokioje profesinėje mokykloje“ arba tiesiog netoli namų „yra tokia mokykla“.  

Likusieji – tiek miesto, tiek kaimo moksleiviai – tik „maždaug žino“ apie profesijos įgijimo galimybes. 

Priežastys – jie „dar nelabai domėjosi“, tikisi, jog „tėvai, auklėtoja sužinos“ ir t.t. Tyrimo rezultatai leidžia daryti 

išvadą, kad SUP moksleiviai ne itin aktyviai domisi savo profesinėmis galimybėmis.  

Pedagogų ir tėvų pagalba renkantis profesiją. Viena didžiausių problemų, dirbant su SUP turinčiais 

moksleiviais, – pagalba jiems išsiugdyti realistiškesnį požiūrį į profesiją. Buvo domėtasi profesinio orientavimo 

situacija mokyklose: ar mokykloje yra pedagogas, kuris pataria ir padeda pasirinkti profesiją, nurodo, kur ir kokią 

profesiją galima įsigyti. Tik vienos miesto mokyklos moksleiviai atsakė žinantys, kad mokykloje yra toks pedagogas 

(„labai gera mokytoja“) ir yra su juo bendravę profesinio orientavimo klausimu. Likusieji atsakė: „nežinau, gal ir 

yra”, „neteko susitikti“, „gal klasės auklėtoja“ ir kiti panašūs atsakymai. Prasta situacija kaimo mokyklose. 10 

moksleivių iš 16 atsakė nežinantys, ar yra pedagogas profesiniam konsultavimui; kiti – „nežinojo“, nematė“ ir tik 2 

nurodė, jog auklėtoja klasės valandėlių metu padeda. Iš to galima spręsti, kad SUP moksleiviai nėra informuojami 

dėl profesijos pasirinkimo ir įgijimo. 

SUP moksleivių buvo paklausiama, kas – tėvai ar pedagogai – labiau padeda renkantis profesiją. Kaimo ir 

miesto moksleivių atsakymai išsiskyrė. Kaimo moksleivių atsakymai buvo tokie: „daug padeda klasės auklėtoja“, 

„daugiausiai padeda draugai, kurie mokosi toje mokykloje“, „padeda tėvai“, „nepadeda nei namuose, nei 

mokykloje“. Miesto vaikų atsakymai buvo tokie: „tėvai labai domisi ir padeda“, „padeda ir mokykla, ir tėvai“, 

„niekas man nepadeda“) ir t.t. Net 7 kaimo ir 4 miesto mokyklų SUP moksleiviai negalėjo įvardinti, kas jiems 

padeda. Dažnas miesto SUP moksleivis minėjo kompiuterį ir internetą kaip pagrindinį informacijos šaltinį. Taigi, 

galima teigti, kad kaimo mokyklose vaikai susilaukia didesnio pedagogų ir kitų moksleivių, nei artimųjų namuose 

dėmesio. Miesto SUP vaikai gauna pagalbą tiek iš mokyklos mokytojų, tiek iš savo artimųjų. 

Į ką pirmiausiai kreiptųsi moksleivis iškilus apsisprendimo problemai renkantis profesiją? Miesto moksleiviai 

didesnį pasitikėjimą išreiškė pedagogams: 43 proc. kreiptųsi pagalbos į auklėtoją, 24 proc. – į socialinį darbuotoją, 

likusieji kreiptųsi į tėvus ar kitus artimus žmones. Atsakymuose buvo paminėti tėvai, seneliai, broliai, seserys, 

draugai. Nustebino kaimo mokyklų moksleivių atsakymai – net 66 proc. pirmumą teikė tėvams ir artimiesiems, 12 

proc. kreiptųsi į auklėtoją, likusieji – į kitus pedagogus. Viena vertus, kaimo vaikai pripažįsta, kad tėvai menkai 

padeda renkantis profesiją, tačiau iškilus pasirinkimo klausimui, patarimo prašytų būtent tėvų. Mūsų manymu, tai tik 

dar kartą įrodo, jog SUP vaikams ypatingai reikalinga šeimos parama, stiprus emocinis ir psichologinis ryšys, nes 
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šeima jiems pagrindinis gyvenimo ramstis; mokykla ir pedagogai užima tik trumpą jų gyvenimo periodą. Tačiau 

negalima teigti, kad mokyklos vaidmuo šių vaikų gyvenime menkas. 

 

Išvados 

 

1. Apibendrinant tyrimo duomenis, galima teigti, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys moksleiviai realiai 

suvokia savo galimybes įgyti jiems tinkamą profesiją. Jie svajoja apie darbininkiškas profesijas, kurioms įgyti 

nereikia didelių intelektinių gebėjimų. Akivaizdu, jog socialinė aplinka daro poveikį jų profesiniam pasirinkimui. 

Kaimo vietovėse, kur nėra didelės profesinės veiklos įvairovės, SUP moksleivių pasirinkimai panašūs, jų 

pasirinkimo spektras siauresnis. Miesto SUP vaikai mato ir, reikia manyti, susipažįsta su įvairesnėmis profesinės 

veiklos apraiškomis, todėl ir jų profesijos pasirinkimai platesnio spektro, labiau atitinkantys miestietišką gyvenimo 

būdą. 

2. Ypatingą susirūpinimą kelia kaimo vaikų profesinio orientavimo situacija. Menkas savęs vertinimas, skurdi 

kalba ir to pasekoje – negalėjimas  tinkamai išreikšti savo norų, poreikių, taip pat menka artimiausios aplinkos 

parama nė kiek neprisideda prie jų situacijos gerinimo. Dominuojančios pragmatinės materialinės vertybės (didelis 

atlyginimas) viena vertus rodo šios socialinės grupės atskirtį, kita vertus reikalauja rimtos pedagoginės ir 

psichologinės pagalbos. 

3. Specialiųjų poreikių moksleivių pasirengimas būsimos profesijos pasirinkimui dar menkas. Daugelis SUP 

moksleivių tik bando įsivaizduoti ką norėtų dirbti, tačiau visiškai nesidomi, kaip to pasiekti. Moksleiviai gana drąsiai 

vertina savo stipriąsias savybes ir dauguma silpnai įžvelgia asmenybinius trūkumus. Jie nesusieja savo asmeninių 

savybių su būsima profesine veikla, nesistengia gilintis į būsimo profesinio gyvenimo perspektyvas, nesuvokia, kad 

iš anksto reikia ruoštis būsimai profesinei veiklai. 

4. Susidomėjimo būsima profesija nebuvimas rodo per menkas tėvų ir pedagogų pastangas šiems jaunuoliams 

padėti. Tai, kad didžioji dauguma SUP moksleivių nežino, ar mokykloje yra pedagogas, galintis jiems patarti 

profesijos rinkimosi kausimais, veikiau rodo SUP moksleiviams tinkamų, patrauklių ir aktyvių ugdymo karjerai 

veiklos formų stoką bei šį darbą dirbančių pedagogų nepakankamą pasirengimą. Šis tyrimas leidžia daryti prielaidą, 

jog miesto mokyklų pedagogai geriau pasirengę darbui su SUP vaikais, tačiau, manytume, jog ir vieniems ir kitiems 

dar stinga žinių apie individualias darbo su SUP moksleiviais metodikas.  

5. Šio tyrimo metu atskleisti SUP moksleivių ugdymo karjerai trūkumai galėtų būti išsamiau patyrinėti kitose 

studijose, labiau gilinantis į pedagogų parengimo situaciją bei vadybinius šios veiklos organizavimo aspektus. Tačiau 

manytume, jog tyrimo duomenys leidžia kelti SUP moksleivių profesinio orientavimo problemą kaip nepakankamą ir 

atkreipti dėmesį į socialinių darbuotojų bei profesijos konsultantų parengimo darbui su SUP moksleiviais tobulinimą.  
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Summary 

 

The study examines the situation of vocational guidance for pupils with special educational needs in the secondary schools. 

Qualitatve study carried out in four city and four rural chools with 32 pupils in total revealed that vocational guidance for pupils 

with special educational needs is not properly organized. Vocational training is limited, there are little attempts made to look for 

more attractive forms of activity; poor teachers’ and parents’ efforts to help these children to trace the career choices. Therefore, 

children with special educational needs are insufficiently prepared for future employment: the majority of pupils with special 

needs are just trying to imagine what would they work, but they are not interested in how to achieve this, they do not get a future 

job prospects, and do not realize that they have to prepare themselves for future professional activities in advance. 
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Vocational guidance, special educational needs, vocational orientation. 
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PROFESINIS KRYPTINGUMAS RENKANTIS PIRMĄJĄ PROFESIJĄ IR 

PERSIKVALIFIKUOJANT 

 

Žydrūnė Matulytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Įvadas  

 

Keičiantis darbo rinkai, keičiasi ir profesijų populiarumas, reikalingumas ir gausa. Pasirinkta profesija 

lemia tolimesnę žmogaus gyvenimo sėkmę ir kokybę, todėl svarbu profesiją pasirinkti tinkamai. Profesijos 

kryptingumas kiekvienam žmogui įvairiuose amžiaus tarpsniuose yra sudėtingas reiškinys, nes ne kiekvienas yra 

apsisprendęs ir galintis vienas be niekieno pagalbos priimti savarankišką sprendimą.  

Renkantis profesiją pirmą kartą ar persikvalifikuojant, asmeniui poveikį daro įvairūs veiksniai. Ne visada 

pirmasis profesijos pasirinkimas pasiteisina, todėl vėliau tenka persikvalifikuoti. Tai tampa aktualia problema 

ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Manytume, jog profesinio kryptingumo tyrimas yra reikšmingas siekiant geriau 

suvokti besimokančiųjų motyvaciją pirminiame ir tęstiniame profesiniame rengime.  

Profesijos kryptingumo temą Lietuvoje nagrinėjo D. Veleckienė (2004), A. Damkauskienė (2008) ir kt. 

Remiantis mokslininkų darbais galime teigti, kad asmenybės kryptingumo dalis, atspindinti žmogaus santykio su 

būsima ar esama profesija tendencijas, asmenybės nuolatinį poreikį ir norą dirbti pasirinktą darbą bei siekį atsiskleisti 

dirbant profesinėje srityje. 

Tyrimo objektas. Profesinis kryptingumas 

Tikslas. Atskleisti asmenų profesinį kryptingumą renkantis pirmąją profesiją ir persikvalifikuojant. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išnagrinėti profesinį kryptingumą įvairiuose amžiaus tarpsniuose. 

2. Atskleisti išorinių ir vidinių veiksnių svarbą,  renkantis pirmąją profesiją ir  persikvalifikuojant.  

3. Palyginti profesinį kryptingumą asmenų, kurie renkasi pirmąją profesiją ir persikvalifikuoja. 

Tyrimo metodikos. Literatūros analizė, dvi anketinės apklausos, matematinė statistika (atlikta naudojantis 

kompiuterinėmis programomis SPSS Statistics v17 ir Microsoft Excel). 

 

Profesinis kryptingumas įvairiuose amžiaus tarpsniuose  

 

A. Damkauskienė (2008) teigia, kad profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausia problemų, nuo kurios 

tinkamo sprendimo priklauso žmogaus asmeninės gerovės augimas. Todėl svarbu, kad jau pats pirmasis moksleivio 

apsisprendimas būtų sąmoningas, tikslingas, kad jaunuolis suprastų, jog adaptacija darbo pasaulyje ir asmenybės 

vidinė harmonija priklauso nuo tinkamo apsisprendimo.  

Pasak D. Veleckienės (2004) profesijos rinkimasis yra įtakojamas daugelio kintamųjų tarpusavio sąveikos. 

Dalis jų apima paties individo ypatybes, kai kurie – aplinkos bruožus. Tyrimais įrodyta, kad profesijos pasirinkimą ir 

asmenybės orientaciją lemia intuicija ir lytis. Asmenybės orientacija yra tik vienas iš daugelio veiksnių, nulemiančių 

profesijos pasirinkimą. 

Pasak D. Beresnevičienės (2003) amžiaus tarpsnis – tai žmogaus gyvenimo atkarpa, vertinama 

chronologiniu (laiko) požiūriu. Ji žymi skirtingus ir dažnai prieštaringus žmogaus gyvenimo laikotarpius, kurių 

periodizavimui dažniausiai panaudojami šie kriterijai:  

 neurofiziologiniai;  

 fiziniai, psichologiniai;  

 socialiniai, kultūriniai. 

B. Neugarten (B. H. Lemme, 2003) teigimu, ir suaugęs, asmuo nesiliauja vystęsis. Suaugusieji daugiau 

mokosi, dažniau keičia karjerą, vėliau tuokiasi nei ankstesnės kartos, todėl dabar žmogaus amžius taip nelemia jo 

gyvenimo stiliaus, sveikatos, padėties visuomenėje ir profesinių laimėjimų. 

 Pasak A. Palujanskienės (2008) jaunuoliai (17- 19 metų ir laikotarpis aukštesniojoje ar aukštojoje 

mokykloje) savo karjerą mato kaip  tą pačią sistemą sudarančias įvairias alternatyvas. Jie į profesiją ima žiūrėti kaip į 

pragyvenimą garantuojančią veiklą.  

D.A. Bernsteinas et al., (1994) suskirsto suaugusiojo amžiaus raidą į grupes pagal fizinius, pažintinių 

procesų, socialinius ir psichologinius pokyčius. 
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1 lentelė. Suaugusiojo amžiaus raida (sudaryta autorės) 

Amžiaus tarpsnis Pažintinių procesų pokyčiai Socialiniai ir psichologiniai pokyčiai 

Ankstyvoji suaugystė 

(18 – 19) 

Perėjimas nuo paauglystės į suaugystę, 

paliekant tėvų namus, kuriant savo 

gyvenimą (renkamasi pirma profesija), 

formuojant savo tapatybę 

Mokomasi, pradedama dirbti, tvarkomi 

santykiai su bendraamžiais, kuriami atskiri 

“namai, valdomi: laikas ir pinigai 

Jaunas 

Suaugusysis (20 - 39) 

Įgyjama daugiau išmanymo apie 

problemų sprendimo galimybes, gebama 

priimti moralinius sprendimus 

Renkasi darbą, sutuoktinį, gali tapti tėvais 

 

Vidutinis 

Suaugusysis (40 - 65) 

Mąstymas tampa kompleksinis, adaptyvus 

ir globalus 

Išgyvenama amžiaus krizė, lemianti įvairius 

pokyčius, daugeliui žmonių šis amžius nekelia 

nepasitenkinimo 

 

A. Palujanskienė (2008) teigia, jog ugdymo ir ugdimosi karjerai rezultatas turėtų būti įgytos šios karjeros 

kompetencijos: 

 Asmeninė - tai pasitikėjimas savimi, tam tikra pozicija visuomenėje, iniciatyvumas, asmenybės tipas ir 

savikontrolė; 

 Socialinė - tai santykiai su aplinkiniais, darbas grupėje; 

 Edukacinė - tai mokymosi visą gyvenimą motyvacija; 

 Profesinė - tai karjeros ir ateities planai. 

Anot V. Baršauskienės, J. Guščinskienės (2003) nuolatinį mokymąsi sąlygoja keli pagrindiniai veiksniai: 

išorinė aplinka, technika ir technologija, vidinė organizacijos aplinka bei žmonių individualūs charakteriai. Visi 

išvardyti veiksniai, pirmiausiai lemia organizacijos veiklos sėkmę ir jos sugebėjimą prisitaikyti prie kintančių 

visuomenės sąlygų. Antra vertus, jie padeda žmonėms prisitaikyti prie tos kintančios visuomenės reikalavimų.  

Anot R. Laužacko (2005) perkvalifikavimas – tai mokymas siekiant suteikti kvalifikaciją/kompetencijas, 

įgalinančias besimokantįjį pereiti į kitą profesinę veiklą (kvalifikacijos/kompetencijų, reikalingų kitai profesinei 

veiklai, įgijimo procesas).  

Profesinio perkvalifikavimo priežastis dažniausiai yra tam tikra priverstinė situacija, pasireiškianti 

nedarbo arba potencialaus nedarbo atvejais. Tačiau profesinis perkvalifikavimas gali spręsti ir kito pobūdžio, 

asmenine iniciatyva pagrįstą sprendimą pakoreguoti anksčiau patirtą arba kitų priežasčių nulemtą profesinį 

pasirinkimą. 

Asmenybės profesinės veiklos (karjeros) kelias pagal D. E. Super (1994):  

1. Augimo stadija (nuo gimimo iki 14 metų).  

2. Tyrinėjimų stadija (nuo 15 iki 24m). Jaunuolis, eksperimentuodamas su socialiniais ir profesiniais 

vaidmenimis, klausia savęs: koks esu, kas man patinka, kas man sekasi? Taip jis galvoja apie būsimą profesiją, 

kuri turėtų išmaitinti ir patenkinti jo psichologinius – dvasinius poreikius: 

 Kristalizacijos substadija (15 – 18 m.).  

 Specifikacijos substadija (18 – 21 m.). Jaunuolis susiduria su aplinkos spaudimu pereiti nuo bendro 

profesinio polinkio prie konkrečios profesinės veiklos (specialybės) pasirinkimo.  

 Įgyvendinimo substadija (21 – 24 m.). Suformulavęs profesinės raidos tikslą, pasirinkęs įgyvendinimo būdą, 

jaunuolis turi įgyti profesinį išsilavinimą ir pradėti dirbti pasirinktoje srityje. 

3. Įsitvirtinimo stadija (nuo 25 iki 44 m.). Kaupdamas realaus darbo patirtį, individas siekia susikurti tam tikrą 

(stiprią) poziciją, jis arba kyla karjeros laiptais statuso prasme, arba darosi vis didesnis savo srities žinovas 

(meistriškas): 

 Stabilizacijos substadija (24 – 35 m.). Individas savo veikla parodo E. Erikon terminais kalbant savo ir 

pasirinktos veiklos intymų santykį (veikla jam kaip asmenybei priimtina) ir įgyja vis didesnę patirtį darbe. 

 Konsolidacijos substadija (35 – 44 m.). Užsitikrinęs turimos pozicijos stabilumą, individas pradeda kopti 

karjeros laiptais, siekia arba tarnybinio paaukštinimo (statuso karjera), arba aukštesnę padėtį profesijoje 

pajunta per turimas žinias. 

4. Išlaikymo  stadija (45 – 64 m.). Pasireiškia būdingas siekis  išsaugoti ar net pagerinti anksčiau  įgytą profesinę 

poziciją, bet iš surastos profesijos ribų neišeinama. 
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5. Silpnėjimo stadija (nuo 65 m.).  

A. Palujanskienė (2008) teigia, jog Super profesinio apsisprendimo raidos samprata remiasi prielaida, jog 

visi žmonės, pasiekę tą pačią stadiją, sprendžia tas pačias problemas. Taip būna ne visada. Nuolatinio mokymosi 

idėja kaip tik pagrįsta mintimi, kad besikeičianti socialinė – ekonomine aplinka verčia individą keisti pasirinktą 

profesiją, mokytis naujos – tačiau tada jis negali tikėtis tokio žinių ir patirties kiekio toje pačioje profesijoje kaip tas 

individas, kuris nuosekliai pereina visas Super nurodytas profesinės raidos stadijas. 

Apibendrinant galima teigti, kad kryptingai pasirinktas mokymasis ir persikvalifikavimas yra naudingas, 

nes padeda asmenims rasti įvairių problemų sprendimus; padidina darbinės veiklos vertę ir darbo našumą; sustiprina 

asmens pasitikėjimą savo jėgomis; suteikia platesnes perspektyvas karjerai, didina lankstumą, bei skatina 

motyvacijos augimą. Persikvalifikavimas svarbus darbuotojams ir darbdaviams, nes leidžia suvienodinti ką tik 

parengtų ir seniau profesinį išsilavinimą parengtų specialistų. 

 

Tyrimo metodika 

 

Norint nustatyti profesinį kryptingumą renkantis pirmąją profesiją ir persikvalifikuojant 2014 m. kovo 

mėn. buvo atliktas kiekybinis tyrimas profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete ir suaugusiųjų mokymo centre. 

Iš viso buvo apklausti 112 respondentų, iš jų besimokantys pirmąją profesiją 59 ir persikvalifikuojantys 53 asmenys. 

Respondentai pagal lytį pasiskirstė taip: besimokantys pirmąją profesiją (37 moterų ir 22 vyrų), persikvalifikuojantys 

(25 moterų ir 28 vyrų). Persikvalifikuojantys respondentai pagal amžiaus grupes pasiskirstė: iki 20 metų 2 asmenys; 

nuo 21 iki 25 m. – 12;  nuo 26 iki 30 m. - 6; nuo 31 iki 35 m. - 4; nuo 36 iki 40 m. - 4; nuo 41 iki 45 m. - 5; nuo 46 

iki 50 m. - 6; ir nuo 51 m. - 14. Respondentai apklausai buvo parinkti pagal patogią atranką. Anketų gryžtamumas 

100 %. Tyrimui atlikti naudotos dvi anketos. Pirmosios profesijos kryptingumą tirianti anketa buvo sudaryta iš 10 

uždaro ir vieno atviro. Persikvalifikavimą tirianti anketa buvo sudaryta iš 15 uždaro ir vieno atviro klausimų.  

 

Išorinių ir vidinių veiksnių svarba, renkantis pirmąją profesiją ir persikvalifikuojant 

 

 
1 pav. Besimokančių pirmosios profesijos išoriniai veiksniai, pagal svarbą (N=59) 

 

Kaip matyti iš 1 pav. pateiktų duomenų respondentams renkantis pirmąją profesiją 61% svarbiausia buvo 

įsidarbinimo galimybės, įgijus profesiją, 56% galimybė realizuoti sugebėjimus  įvairiose veiklose, 49% galimybė 

įgijus profesiją įsidarbinti Lietuvoje. Mažiausiai svarbūs veiksniai: 25% norėjo diplomo, tačiau nesvarbu kokio, 25% 

profesijos populiarumas, prestižas, 30 % tuometinė darbo rinkos situacija ir politika. 
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2 pav. Besimokančių pirmosios profesijos vidiniai veiksniai, pagal svarbą (N=59) 

 

Respondentams besimokantiems pirmąją profesiją trys svarbiausi vidiniai veiksniai: 68% apklaustųjų 

teigia, jog svarbu susidomėjimas ir interesai, pasirinkta specialybe, 61% noras mokytis konkrečios specialybės, 53% 

savo gebėjimų, įgimtų polinkių tam tikroje srityje suvokimas. Nesvarbūs veiksniai: 49 % atsakė, kad sveikatos 

problemos, 27% suvokimas, kad lemta dirbti tik tą darbą, 24% noras įgyti, bet kokios srities profesinę kompetenciją. 

Atsižvelgiant į šiuos gautus duomenis galime teigti, jog vidiniai veiksniai buvo gana svarbūs renkantis pirmąją 

profesiją ir tai rodo, kad pakankamai motyvuotai asmenys rinkosi profesiją, konkrečiai žinodami ko norėjo išmokti.  

 

 

3 pav. Persikvalifikuojančių vidiniai veiksniai, pagal svarbą renkantis pirmąją profesiją (N=53) 

 

Persikvalifikuojantiems respondentams renkantis pirmąją profesiją trys svarbiausi vidiniai veiksniai buvo: 

70% teigia, jog noras mokytis konkrečios specialybės, 56% savo gebėjimų, įgimtų polinkių tam tikroje srityje, 49% 

susidomėjimas ir interesai, pasirinkta specialybe. Nesvarbus veiksnys 38 % atsakė, kad sveikatos problemos 

Dominuoja tie patys vidiniai veiksniai, kaip ir besimokančiųjų pirmosios profesijos. 
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4 pav. Persikvalifikuojančių išoriniai veiksniai, pagal svarbą renkantis pirmąją profesiją (N=53) 

 

Persikvalifikuojančių asmenų buvo prašyta prisiminti ir įvertinti savo pirmosios profesijos rinkimosi 

išorinius ir vidinius veiksnius. Kaip matyti iš 4 pav. pateiktų duomenų, persikvalifikuojantiems respondentams 

renkantis pirmąją profesiją trys svarbiausi išoriniai veiksniai buvo: įsidarbinimo galimybės, įgijus profesiją (75%), 

galimybė realizuoti sugebėjimus  įvairiose veiklose (57%),  galimybė įgijus profesiją įsidarbinti Lietuvoje (66%). 

Nesvarbūs veiksniai: neįstojau ten, kur norėjau (40%), galimybė įgijus profesiją įsidarbinti užsienio šalyse (40%), 

norėjo diplomo, tačiau nesvarbu kokio (32%). Dominuoja ne tokie patys išoriniai veiksniai, kaip besimokančiųjų 

pirmosios profesijos. 

 

 

5 pav. Kitos profesijos pasirinkimo motyvai persikvalifikuojant (N=53) 

 

Pagal gautus tyrimo rezultatus matyti, jog kitą profesiją rinkosi labiau dėl išorinių veiksnių: dėl didesnių 

įsidarbinimo galimybių Lietuvoje (61%), didesnio darbo užmokesčio (57%). Beveik pusei tiriamųjų (51%) buvo 

svarbūs vidiniai veiksniai, t.y. kad profesija atitiko dabartinius polinkius. 
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6 pav. Persikvalifikuojančių motyvai, dėl kurių nusprendė persikvalifikuoti (N=53) 

 

Atlikus tyrimą matyti dėl kokių motyvų respondentai nusprendė persikvalifikuoti t.y. po 26% įvardijo 

savirealizacijos galimybes ir didesnį darbo užmokestį, 19% karjeros galimybes, 17%, kad nerado darbo pagal turimą 

profesiją. Apibendrinant galime teigti, jog perkvalifikavimas dažniausiai priklauso nuo asmeninių motyvų.  

 

Profesinis kryptingumas asmenų, kurie renkasi pirmąją profesiją ir persikvalifikuoja 

 

 

7 pav. Pasitenkinimas profesija proc. (N=112) 

 

Didžioji dauguma besimokančiųjų (39,3 proc.) ir persikvalifikuojančiųjų (29,5 proc.) yra patenkinti savo 

profesiniu pasirinkimu  (7 pav.).  Nors patenkintų šiuo pasirinkimu šiek tiek daugiau tarp besimokančiųjų pirmosios 

profesijos, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių nėra (χ²=2,898 ir p=0,235). Atkreiptinas dėmesys į tai, 

kad daugiau persikvalifikuojančiųjų nepatenkinti nauju profesiniu pasirinkimu (6,3 proc. lyginant su 2,7 proc.). 

Abiejų tiriamųjų grupių buvo prašyta įvertinti vidinius ir išorinius profesijos rinkimosi veiksnius trijų balų 

skalėje („svarbu“, „iš dalies svarbu“, „nesvarbu“). Palyginti jų vertinimų vidutiniai balai (2 ir 3  lentelės). 

 

2 lentelė. Vidinių veiksnių įtaka renkantis pirmąją profesiją, vidut. balas (N=112) 

Vidiniai veiksniai 
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tikroje srityje suvokimas 
  1,47  1,53 0,243 0,885 

Suvokimas, kad man lemta dirbti tik 

tą darbą 
  1,92 2,05 1,451 0,484 

Noras mokytis konkrečios 

specialybės 
  1,36  1,49 1,229 0,541 

Noras įgyti, bet kokios srities 

profesinę kompetenciją 
  1,91 1,95 1,126 0,569 

Sveikatos problemos   2,02  2,24 1,842 0,398 

Vertybės   1,72  1,76 0,389 0,823 
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Lyginant vidinių veiksnių poveikį profesiniam kryptingumui renkantis pirmąją profesiją ir 

persikvalifikuojant, nerasta statistiškai reikšmingų skirtumų tarp grupių (visais atvejais p>0,05). Iš gautų duomenų 

matome, jog vidinių veiksnių tarp grupių eiliškumas nesiskiria, abiejų grupių motyvų svarbumas yra panašus. 

 

3 lentelė. Išorinių veiksnių įtaka renkantis pirmąją profesiją vidut. balas (N=112) 

Išoriniai veiksniai 

  

χ² p 
Persikvalifikuojantys 

Besimokantys 

pirmosios profesijos 

 Vidutinis balas Vidutinis balas    

Geri mokymosi rezultatai mokykloje  1,74   1,85  1,171 0,557 

Galimybės realizuoti sugebėjimus įvairiose 

veiklose 
 1,51   1,53  0,033 0,984 

Įsidarbinimo galimybės, įgijus profesiją  1,26   1,49  4,335 0,114 

Tuometinė darbo rinkos situacija ir 

politika 
 1,66   1,97  4,768 0,092 

Noras įgyti, statusą visuomenėje  1,89   1,76  2,028 0,363 

Profesijos populiarumas, prestižas  1,83   2,1  4,085 0,130 

Galimybė įgyjus profesiją įsidarbinti 

Lietuvoje 
 1,36   1,64  3,257 0,196 

Galimybė įgijus profesiją įsidarbinti 

užsienio šalyse 
 1,8   1,92  5,427 0,66 

Norėjau diplomo, tačiau nesvarbu kokio  2,08   2,2  2,634 0,268 

Neįstojau ten, kur norėjau  2,45   2,12  0,33 0,848 

 

Lyginant išorinių veiksnių poveikį profesiniam kryptingumui, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tiriamų 

grupių taip pat nerasta (p > 0,05). Todėl galima teigti, kad tiek besirenkančių pirmąją profesiją, tiek 

persikvalifikuojančiųjų profesinį kryptingumą lemiantys išoriniai veiksniai yra tokie pat arba jų eiliškumas  skiriasi 

labai nežymiai. Pirmąją profesiją įgyjantys jaunuoliai yra tyrinėjimų stadijoje, t.y., jie yra iškristalizavę savo 

profesinius poreikius ir perėję prie konkrečios profesinės veiklos (specialybės) pasirinkimo. Kaip rodo mūsų tyrimas, 

jiems svarbūs interesai ir susidomėjimas konkrečia profesija, noras jos mokytis bei savo polinkių, gebėjimų tai 

profesijai suvokimas. Po to seka ne mažiau svarbūs veiksniai kaip įsidarbinimo ir savo gebėjimų realizavimo 

galimybių suvokimas.  

Literatūroje teigiama, kad įsitvirtinimo stadijoje (o joje yra didžioji dalis persikvalifikuojančių asmenų), 

kaupdami realaus darbo patirtį, individai atranda savo personalizuotą santykį su pasirinkta veikla, įgyja vis didesnę 

patirtį. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad persikvalifikuojantys asmenys, ko gero, to santykio su pasirinkta veikla nėra 

atradę, nes jų profesijos keitimo motyvuose vienodai svarbios savirealizacijos naujoje veikloje galimybės ir didesnio 

darbo užmokesčio poreikis. Kaip bebūtų keista, retrospektyviai grįždami į praeitį ir įvardindami savo profesijos 

rinkimosi veiksnius, nurodo beveik tokius pačius kaip ir jaunuoliai, pasirinkę ir besimokantys profesijos pirmą kartą. 

Tiesa, jų pasirinkimas, nors nežymiai, tačiau labiau buvo nulemtas išorinių veiksnių – įsidarbinimo galimybių šalyje. 

Galbūt todėl dominavo toks vidinis veiksnys, kaip noras mokytis konkrečios specialybės, ir tik po to – savo 

gebėjimų, polinkių, interesų suvokimas. Kita vertus, įsitvirtinimo stadija gali būti sutrikdyta ir ekonominių veiksnių, 

t.y. didesnio užmokesčio poreikio. Asmuo tarsi grįžta iš naujo į tyrinėjimų stadiją. Todėl asmenybės raidos kelyje 

šios stadijos ir jų ribos gali išsitęsti. 

 

 

 



364 
 

 

 

Išvados 

 

1. Išanalizavus mokslinės literatūros šaltinius, galima teigti, jog profesinis kryptingumas įvairiuose amžiaus tarpsniuose 

yra vienas reikšmingiausių sprendimų asmenų gyvenime. Bet skirtinguose amžiaus tarpsniuose jis skirtingai 

suprantamas ir turi skirtingus tikslus. 

2. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad asmenims renkantis pirmąją profesiją labiau svarbūs vidiniai veiksniai t.y. 

susidomėjimas ir interesai, pasirinkta specialybe; noras mokytis konkrečios specialybės; savo gebėjimų, įgimtų 

polinkių tam tikroje srityje suvokimas. Svarbiausi išoriniai veiksniai - įsidarbinimo galimybės, įgijus profesiją; 

galimybė realizuoti sugebėjimus įvairiose veiklose; galimybė įgijus profesiją įsidarbinti Lietuvoje. 

Persikvalifikuojantiems renkantis pirmąją profesiją labiau svarbūs buvo vidiniai veiksniai - noras mokytis konkrečios 

specialybės; savo gebėjimų, įgimtų polinkių tam tikroje srityje; susidomėjimas ir interesai, pasirinkta specialybe. 

Persikvalifikuojantiems kaip ir besimokantiems pirmosios profesijos svarbiausi buvo tokie patys išoriniai veiksniai. 

Respondentų persikvalifikavimo motyvai yra savirealizacijos galimybės ir didesnis darbo užmokestis; karjeros 

galimybės; darbo neradimas pagal turimą profesiją. 

3. Lyginant persikvalifikuojančių ir besimokančių asmenų pirmosios profesijos kryptingumą, nerasta statistiškai 

reikšmingų skirtumų tarp grupių. Persikvalifikavimo priežastis yra dvejopo pobūdžio: vidinės (savirealizacijos ir 

karjeros) bei išorinės (didesnio užmokesčio ir darbo susiradimas). 
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Summary 

 

Purposeful choice of profession in human life is one of the most important decisions for his or her future. This 

judgment has a significant impact on the internal and external factors. In this article we want to explore and compare  the factors 

that have the greatest impact on career choices for persons who choose profession for the first time and for those who are 

retraining. The empirical results show that internal and external factors of career choices in both groups are very similar and of 

equal importance (there is no statistically significant difference between groups). 
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Įvadas 

 

Šeima kaip unikali ir besikeičianti socialinė institucija gyvuoja tūkstantmečius, tačiau šiuolaikinėmis gyvenimo 

sąlygomis ji tapo itin sudėtinga. Šeimos institucijos pokyčius lėmė vis didėjantys miesto bei kaimo skirtumai, nors 

ilgus šimtmečius miesto ir kaimo šeimos modeliai vis labiau tolo vienas nuo kito. Miestai sparčiai išaugo, jie tapo 

kultūros, ekonominio bei politinio gyvenimo centrais, tačiau čia gyvenančios šeimos patiria ne tik teigiamą miestų 

įtaką, bet ir neigiamus urbanizacijos padarinius. Kaimas sunyko dėl itin staigių ūkinių ir politinių reformų, todėl čia 

gyvenančios šeimos patyrė stiprius sukrėtimus ir sunkiai pritampa prie naujų gyvenimo reikalavimų [4,1]. 

Paauglių santykių su tėvais pagrindai padedami vaikystėje. Jei jie buvo artimi, jei vaikas jautė tėvų rūpinimąsį, 

palaikymą ir meilę, tuomet yra didesnė tikimybė, kad šie santykiai išliks geri ir paauglystėje (Renee et al., 2005). 

Tėvų draugiškumas, santykių šiltumas ir palaikymas ne tik padeda išlaikyti gerus santykius su sūnumis ir dukromis, 

bet ir teigiamai prisideda prie pozityvios paauglių asmenybės vystimosi (Schofield et al., 2012). Jaunimas - bene 

jautriausia ir labiausiai paveikta visuomenės dalis. Kartu jis yra labiausiai imlus įvairioms naujovėms, kurios vis 

labiau skverbiasi į mūsų gyvenimą ir kurioms jis nelieka abejingas. Todėl nenuostabu, kad jaunimo elgesys ir 

laikysena visais laikais kėlė nerimą suaugusiems, taip pat kaip ir jų puoselėjamos vertybės, kurių formavimuisi 

šiandien neabejotinai įtakos turi aplinka, šeima ir mokykla [3]. Šiuolaikiniame greitai besikeičiančiame pasaulyje 

kaita yra nuolatinė ir neišvengiama. Tokiomis sąlygomis žmogus turi išmokti ne tik prisitaikyti prie naujų sąlygų, 

bet ir gebėti spręsti naujai kylančius iššūkius, kelti naujas idėjas bei mokytis visą gyvenimą [5]. Šeima – pirmoji 

vaiko bendruomenė, iš kurios jis patenka į mokyklą, kurios bendruomenė jam padeda socializuotis. Mokymasis – 

svarbiausia veiklos rūšis, reikalaujanti daugiausia laiko ir jėgų iš besiformuojančios mokinio asmenybės. Mokymo 

dėka jaunajai kartai perduodama visuomeninė patirtis: žinios, mokėjimai, įgūdžiai, vertybės, formuojami elgesio 

modeliai, ugdoma valia, kryptingai vystomas intelektas ir psichikos procesai [2,1]. 

Lietuvoje vyresniojo mokyklinio amžiaus moksleivių socialinio elgesio tyrimų atlikta labai nedaug ir nėra 

apibendrintų duomenų, tačiau atsižvelgiant į pastarųjų metų socialinius pasikeitimus galima prognozuoti, kad tuo 

pačiu keitėsi ir jaunimo priimtos vertybės, nuostatos ir pažiūros [6]. 

Tyrimo tikslas - išanalizuoti vyresniojo mokyklinio amžiaus mergai pozicijas, vertinant jų socialinį elgesį. 

Tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai: 

1. Tėvų ir vaikų santykių vertinimas. 

2. Mokinių ir mokytojų santykių vertinimas. 

3. Mokinių santykis su bendraamžiais. 

4. Mokinių elgesys laisvalaikio metu. 

Tyrimo objektas - vyresniojo mokyklinio amžiaus berniukų ir mergaičių socialinio elgesio pozicijų vertinimas. 

Tyrimo metodai - anketa, statistinių duomenų analizė. 

Tyrimas atliktas: 

1. Baisogalos gimnazijoje. 

2. Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinėje mokykloje. 

3. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje. 

4. Kėdainių Atžalyno gimnazijoje. 

 

Tyrimo metodika buvo paimta iš V. Mikoliūniens knygos „Mokinių pažinimo metodai ir metodikos“. Anketą 

sudarė 30 klausimų, kurie orientuoti į keletą skirtingų socialinio elgesio aspektų. Prie anketos buvo pridėtas 
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vertinimo lapas, kuriame respondentai poelgį vertino, kaip: 1)labai blogas, 2) blogas, 3) nieko čia tokio, 4) geras, 5) 

labai geras. Gauti tyrimo duomenys apdoroti PSPP programa, atlikta duomenų analizė bei išvados apie tiriamųjų 

socialinio elgesio vertinimo ypatybes.  

 

Rezultatai 

 

Iš viso apklausoje dalyvavo 458 (10, 11, 12 klasių) mokinių, iš jų 165 berniukai ir 293 mergaičių. Tyriamųjų amžius 

nuo 16 iki 18 metų. Straipsnyje pateikiama 50 miesto ir kaimo respodentų duomenys. 

 

1 pav. Tėvų ir vaikų santykių vertinimas 

Paauglystės tarpsnyje paauglių santykiai su tėvais paprastai būna problemiški, konfliktiški. Mokiniams yra labai 

svarbu jų santykiai su tėvais. Lyginant su berniukais mergaitės ženkliai dažniau  vertino pateiktas situacijas 

kaip„labai blogas“ ir „blogas“, tačiau nei vienas nesirinko atsakymų, kad tai „geras“ arba „labai geras“ elgesys. 

 

 

2 pav.  Mokinių ir mokytojų santykių vertinimas. 

Į pateiktus klausimus atsakius apie elgesį mokykloje bei bendravima su mokytojais, matome, kad mergaičių elgesys 

vėl yra geresnis nei berniukų. Mergaitės daugiau situacijų vertino kaip „labai blogas“ arba „blogas“, tačiau čia, jau 

daugiau moksleivių rinkosi ir atsakymą „Nieko čia tokio“, lyginant su santykiais su tėvais. 
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 3 pav. Mokinių santykis su bendraamžiais. 

 

Į klausimus apie kaltės suvertimą kitam, muštynes tarpusavyje, tyčiojimąsi iš klasiokų remiantis gautais tyrimo 

duomenimis, matome, kad didžioji dauguma atsakė, kad tai „blogas“ ir „labai blogas elgesys“, ir tik nedaugelis 

mano, kad tai „nieko čia tokio“. Mergaitės vėl dažniau tai vertino kaip „labai blogus“ ir „blogus“ reiškinius. 

 

 

4 pav. Mokinių elgesys laisvalaikio metu 

Gautais tyrimo duomenimis, matome, kad didelė dalis mergaičių ir berniukų blogą elgesį leidžiant su bendraamžiais 

vertina „labai blogai“ arba „blogai“. Stebėtina, kad keletas mergaičių teigiamai vertina svaigalų vartojimą, 

pornografinių filmų žiūrėjimą. Berniukai šia tendenciją taip pat palaiko. Įdomu, kad čia jau atsiranda ir abiejų lyčių 

teigiami arba „nieko čia tokio“ blogo mokinių tarpusavio elgesio vertinimai. 

Susumavus rezultatus ir apibendrinus visą tyrimą, pastebėta, kad berniukai daugiau socialinio elgesio pažeidimus 

vertina „blogai“, o mergaitės „labai blogai“. Iš visų gautų respondentų duomenų socialinio elgesio pažeidimus 

įvertinusių kaip gerai arba labai gerai, matome, kad dominuoja mergaitės, berniukų taip vertinusių yra žymiai 

mažiau. 

 

Išvados 

 

1. Išnagrinėjus visus keturis grafikus pastebėjome, kad mergaitės dažniau socialinio elgesio pažeidimus vertina 

„labai blogai“ arba „blogai“.  

2. Analizuojant mokinių elgesį laisvalaikio metu jau atsiranda ir abiejų lyčių teigiami arba „nieko čia tokio“ 

blogo mokinių elgesio vertinimai. 
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Mergaitės 50 45 2

Berniukai 35 27 5
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Summary 

The research about poisitions of average age students evaluating their social behaviour was carried aut at Baisogala gymnasium, 

Vištytis petro Kriaučiūno high school, Kaunas University Maironio gymnasium, Kėdainių Atžalynas gymnasium. The main aim 

of this reserch was to analyze boys and girls social behavior  Summing up the results and summary of the investigation, it was 

discovered that boys more social behavior breaches the "bad" girls and "very bad." Of the total number of respondents in social 

behavior data breaches evaluated as good or very good, we can see the dominance of girls as boys who evaluated is significantly 

lower. 

 

Darbo vadovas doc. dr. Bronislavas Krikščiūnas (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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ŠEIMOS APLINKOS VEIKSNIŲ IR KREPŠINIO TRENIRUOTES 

LANKANČIŲ JAUNUOLIŲ ASMENYBĖS REIKŠMĖ JŲ VERTYBĖMS 

SUSIJUSIOMS SU SPORTININKO KARJERA. 

 

Robertas Ragauskas 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Įvadas 

 

Šiandieninis pasaulis jaunuoliams kelia labai daug iššūkių. Spartus globalizacijos procesas, technologinė 

pažanga, kelionės, projektinė veikla, bei dalyvavimas įvairiuose veiklose, renginiuose reikalauja, kad jaunuoliai būtų 

visapusiškai brandūs, emociškai stiprūs bei turėtų stiprią vertybinę pozicija.  Kaip teigia L. Bukšnytė ir R. Pupelytė 

(2009) šiandieninė visuomenė kelia daug reikalavimų jaunuoliui priimti profesinį apsisprendimą, rasti savo 

gyvenimo stilių, suformuoti nuostatas ir vertybes.  

 Jaunuolių profesijos pasirinkimui bei vertybinių nuostatų išsiugdymui didelę įtaką daro: tėvų išsilavinimas, 

šeimos materialinė padėtis ir socialinis statusas, tėvų profesinė sėkmė, jų tarpusavio santykiai, šeimos narių 

laisvalaikio turiningumas. Šeimos vaidmens reikšmė paaugliams neabejotina, sunku būtų rasti bent vieną 

psichologinį ar socialinį paauglio elgesio aspektą, kuriam nedarytų įtakos šeima, tėvai (Petrulytė A., 2003).  

Taip pat mano ir Ferry  (2006), kuris teigia, kad šeima yra vienas pagrindinių informacijos apie profesijas 

šaltinių ir turi didelę įtaką profesijos pasirinkimo procese. 

Hirschi, (2010) teigimu vertybės yra vienas reikšmingiausių veiksnių, darančių įtaką karjeros planavimui, 

projektavimui, pasirinkimui ir pasitenkinimui. Vertybės yra pageidautini tikslai arba vadovaujantys individo 

gyvenimo principai, turintys skirtingą reikšmę konkrečiam individui. Motyvacinis vertybių turinys yra svarbiausias 

individualių vertybių preferencijų organizacijos aspektas. Vertybės yra socialiai palaikomos, verbalios pagrindinių 

motyvacijų reprezentacijos (Imbrasaitė, 2004).  S. H. Schwartz (1992) teigimu vertybės yra „kriterijai, kuriais 

naudojasi žmonės atrinkdami ir pateisindami veiksmus bei įvertindami  save, žmones ir įvykius“ 

S. H. Schwartz išskiria kad 10 motyvacinių vertybių tipų, kurie kyla iš žmoniškosios egzistencijos 

reikalavimų: biologinių, koordinuotos socialinės tarpusavio sąveikos būtinumo ir grupių išlikimo poreikių. 

Autoriaus teigimu vertybių sistema susideda iš keturių aukštesnės tvarkos vertybių tipų, kurie sudaryti iš 10 

motyvacinių vertybių grupių: atvirumas pokyčiams (stimuliacija, saviraiška), pasiaukojimas (universalumas, 

geranoriškumas, konformizmas), konservatyvumas ( tradicijos, saugumas), egocentrizmas (galia, hedonizmas, 

pasiekimai), kurie sudaro dvi koncepcines dimensijas. J. Imbrasaitės teigimu pirmoji dimensija derina stimuliavimo 

ir savikryptingumo vertybes bei priešpastatoma saugumui, konformizmui ir tradicijai. Tai atvirumo kaitai – 

konservatyvumo dimensija. Kita dimensija derina galią, laimėjimus, hedonizmą ir yra priešpastatoma universalumui, 

geranoriškumui. Tai savęs pabrėžimo – savitranscendencijos dimensija. Kadangi mums svarbiausios yra sportininko 

karjeros vertybės, todėl savo darbe naudosime tik savęs pabrėžimo dimensiją. Ji tiksliausiai atspindi sportininko 

karjerai būdingas vertybes. 

Atliktuose J. Cooper su bendraautoriais (1999) tyrimuose buvo pastebėta, kad jaunuoliai, kurie lanko 

papildomos veiklos užsiėmimus pasižymi stipresniu atsakomybės jausmu, bei turi aiškius gyvenimo tikslus ir jų 

siekimo trajektorijas. 

Apibendrinant aukščiau apibūdintų veiksnių įtaką jaunuolių karjerai didžiausias dėmesys skiriamas elgesiui, 

kuris ugdomas šeimoje, jos aplinkoje.  

Tyrimo tikslas: Nustatyti šeimos aplinkos veiksnių ir krepšinio treniruotes lankančių jaunuolių asmenybės 

reikšmę jų vertybėms susijusioms su sportininko karjera. 

 

Tyrimo metodai  

 

Tiriamieji. Tiriamąja imtį sudarė 100 jaunuolių grupė (100 vaikinų), kurių amžius 14-19 metų. Jaunuoliai 

buvo parinkti tikslinės atrankos būdu iš krepšinio sporto mokyklų. Tikslinė atranka taikyta todėl, kad siekta į tyrimo 

imtį įtraukti būtent krepšinio treniruotes lankančius jaunuolius. Taigi tyrime labiau orientuotasi ne tiek į imties dydį, 

kiek į tyrimui specifiškai reikalingų tiriamųjų parinkimą. 
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Tyrimo metodai. Taikytas apklausos raštu metodas. Tiriamiesiems buvo pateiktas klausimynas, kurio viena 

dalis skirta  nustatyti socialines – demografines jaunuolių charakteristikas, kita klausimyno dalis susijusi su keliamais 

probleminiais klausimais. Tyrimas buvo atliekamas anonimiškai, todėl nebuvo prašoma nurodyti asmeninių 

duomenų. Klausimyno pradžioje buvo pateikta instrukcija, kaip pildyti anketos klausimus, jaunuoliai taip pat buvo 

supažindinami su tyrimo tikslu ir jo anonimiškumu.  

Jaunuolių vertybinėms nuostatoms nustatyti buvo naudojama S. H. Schwartz vertybių metodika, kuri 2004-

2009 metais adaptuota ir plačiai taikoma tiriant sportuojančių asmenų vertybines nuostatas. Literatūros dalyje buvo 

išsamiai aptarta šios metodikos koncepcija. Jaunuoliams buvo pateiktas 48 vertybių sąrašas, kuriame reikėjo 

kiekvieną vertybę įvertinti pagal svarbą (nuo 1 iki 9, kuomet 1 - tai priešiška mano gyvenimo principams; 9 - man tai 

labai svarbu). S. H. Schwartz vertybių metodika jau taikyta Lietuvoje kitų mokslininkų tyrimuose (Imbrasienė, 2004; 

Butkevičienė ir kt., 2009), todėl papildoma skalės faktorinė analizė nebuvo daroma. Asmenybės bruožams 

išsiaiškinti buvo taikytas didžiojo penketo faktorių modelis. Jis buvo sukurtas ilgamečių tyrimu pagrindu (P. T. Costa 

ir R. R. McCrae, 1980), mokslininkai išskyrė penkis esminius asmenybės bruožus. Pagrindinė šio modelio prielaida, 

kad kasdieninėje kalboje naudojamais žodžiais galima apibūdinti asmenybės bruožų grupes. Pagal „Didžiojo 

penketo“ modelį asmenybę sudaro penki superbruožai: neurotizmas, ekstraversija, atvirumas patyrimui, 

sutariamumas ir sąmoningumas (De Raad, Kokkonen, 2000). Klausimyną sudarė 44 savybės, kurios vertinamos 5 

balų skalėje (1 – visiškai nesutinku; 5 – visiškai sutinku). 

Tyrimo eiga. Tyrimas buvo vykdomas 2013 m. gruodžio – 2014 m. vasario mėnesiais. Tyrimo metu 

jaunuoliams būdavo paaiškintas tyrimo tikslas ir anketos pildymo instrukcija, akcentuotas tyrimo anonimiškumas bei 

galimybė atsisakyti dalyvauti apklausoje.  

Statistinė analizė. Tyrimo duomenys apdoroti SPSS 16.0 programa. Skalių patikimumui ir vidiniam 

suderinamumui patikrinti taikytas Cronbach alpha patikimumo koeficientas. Išanalizavus skalių kintamųjų skirstinius 

nustatyta, kad visų kintamųjų skirstiniai statistiškai reikšmingai nutolę nuo normalinio skirstinio, todėl tolimesnėje 

analizėje pasirinkti neparametriniai kriterijai (Vaitkevičius, Saudargienė, 2006). Tiriamųjų aprašymui ir bendrųjų 

analizuojamų reiškinių tendencijų pristatymui naudota aprašomoji statistika, sąsajoms tarp nagrinėjamų reiškinių 

įvertinti – Spearman koreliacijos koeficientas. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo   0,05. 

 

Rezultatai 

 

Pirmoje lentelėje pateikti koreliacijų parametrai tarp atskirų respondentų asmenybės bruožų ir jų 

išpažįstamų vertybių. Jaunuolių grupėje stipriausiai koreliuoja ekstraversijos ir sąmoningumo bruožai, taip pat 

stiprūs ryšiai tarp  savęs pabrėžimo ir sąmoningumo bei savęs pabrėžimo ir ekstraversijos. Yra keletas statistiškai 

nereikšmingų ryšių, tačiau labiausiai išsiskiria neigiamos koreliacijos: tarp neurotizmo ir sutariamumo bei 

neurotizmo ir sąmoningumo.  

Pažymėtini ryšiai tarp skirtingų asmenybės bruožų egzistuoja vidutinio stiprumo.  

1 lentelė. Koreliacinis ryšys tarp respondentų asmenybės bruožų ir vertybių grupės komponentų 

Grupės 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Savęs pabrėžimas 1      

Ekstraversija 0,268
**

 1     

Sutariamumas 0,095 -0,054 1    

Sąmoningumas 0,312
**

 0,364
**

 0,244
**

 1   

Neurotizmas -0,101 -0,256
*
 -0,341

**
 -0,328

**
 1  

Atvirumas patyrimui 0,070 0,261
**

 0,157 0,268
**

 -0,246
*
 1 

Pastaba. **-p<0,01. 

 

Analizuojant asmenybės bruožų svarbą, labiausiai išsiskiria ekstraversijos ir neorotizmo bruožai. Pirmoji 

kaip svarbiausia jaunuoliams, o antroji – kaip mažiausiai būdinga (lyginant su kitomis asmenybės bruožų grupėmis) 

(2 lentelė). 
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2 lentelė. Asmenybės bruožų ir vertybių tipo aprašomosios statistikos ir vidinio skalių suderinamumo 

duomenys. 

Vertybių tipas ir 

asmenybės bruožai 

Vidutinis balas Standartinis nuokrypis Cronbach alpha 

Savęs pabrėžimas 7,8 1,3 0,55 

Ekstraversija 3,6 0,5 0,63 

Sutariamumas 3,4 0,5 0,61 

Sąmoningumas 3,5 0,5 0,72 

Neurotizmas 2,8 0,6 0,70 

Atvirumas patyrimui 3,3 0,4 0,52 

Tuo tarpu tyrimas neatskleidė sąsajų tarp jaunuolių asmenybės bruožų ir vertybių , kurių šeimose yra 

sportuojančių asmenų ir šeimose, kuriose nėra sportuojančių asmenų. Galime daryti prielaidą, jog tokius tyrimo 

rezultatus galėjo lemti įvairios priežastys. Galiausiai, hipotezė,  kad jaunuoliams, kurių šeimose yra sportuojančių 

artimųjų labiau išreikštos su sportininko karjera susijusios vertybės – nepasitvirtino.  

 

Išvados 

1. Jaunuolių vertybinės orientacijos statistiškai reikšmingai nesiskyrė šeimose, kuriose yra sportuojančių 

asmenų ir šeimose, kuriose nėra sportuojančių asmenų. 

2. Analizuojant dominuojančių vertybių tipus koreliaciniai ryšiai su respondento asmenybe labiausiai išreikšta 

sąmoningumo parametrų grupėje. Tai reiškia, kad krepšinio treniruočių pasirinkimas yra gana motyvuotas 

bei sąmoningas jaunuolių veiksmas. 
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Summary 

 

In today's society more and more attention is paid to career planning, spiritual development of young people and to the raising of 

mentally strong and critically thinking personalities.The main object of Lithuanian Educational Concept and National Educational 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302313
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Strategy for the year 2003-2012 is set to help reveal the general human values and how they base one’s life. General education 

standards aim at encouraging pupils to cherish common human values. Therefore, this work tries to reveal how family related 

factors and basketball training influence the values of young people. It is assumed that young people whose families are involved 

in sport tend to choose sport career related values. 

The research part deals with the tendencies of youngsters’ attendance basketball training groups .It is pointed out that (100 boys) 

between the age of 16 and 18 choose basketball most often. To investigate the survey method of young people which was carried 

out in a written form and included socio- demographic and diagnostic components was applied. To establish value orientations the 

methodology by Schwartz (1992) was chosen, while for personality traits ‘Five most important traits’ questionnaire by 

Endriulaitienė A., Ševelytė R. (2009) was applied. 

Keywords: family related factors, personality traits, value orientations. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Sigitas Daukilas (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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5 – 8 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJA MOKYTOJŲ 

POŽIŪRIU 

 

Lina Ruplienė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

        Tyrimo aktualumas. Motyvacija yra viena iš aštriausių ir svarbiausių problemų ugdyme (Ames, 1990). Stebint 

mokymo/si procesus, nagrinėjant įvairius su šiais procesais susijusius dokumentus ryškėja nepakankama moksleivių 

mokymosi motyvacija  bei jos skatinimo svarba. Ankstyvame amžiuje paskatintas norėti užsiimti tam tikra veikla 

(pvz., mokymusi) , žmogus turės daugiau galimybių gyvenime pasiekti, įgyvendinti jam svarbius tikslus. Pažymėtina 

tai, kad apie moksleivių motyvacijos stokos problemą, nenorą mokytis kalba visų tipų mokyklos (Navickaitę ir 

Vaicekauskienę cituoja Tumlovskaja, Ginčaitė-Nenartovičienė, 2013). Moksleivių mokymosi motyvacijos didinimas 

kaip svarbiausias šiandieninės mokyklos siekis (pagal pirmuosius mokyklų įsivertinimo, tuomet dar buvusio vidaus 

audito, duomenis) įvardijamas dar nuo 2004 metų. L.Jovaiša cituoja mokytojo A.Noruševičiaus mintį, kad 

„aukštesnėse klasėse mokinių aktyvumas pastebimai slūgsta“, ir, nors mokytojai visaip stengiasi žadinti jų aktyvumą 

bei iniciatyvumą, mokiniai darosi abejingi (Jovaiša, 2001).  

         Tyrimai ir mokytojų patirtis rodo, kad pradinėse klasėse moksleivius dar pakankamai nesudėtinga sudominti 

mokomaisiais dalykais, jie smalsūs, pirmoji mokytoja jiems yra didelis autoritetas, tad ji nesunkiai gali pakreipti 

besimokančiųjų dėmesį tinkama linkme. Gimnazijinėse klasėse moksleiviai jau dažnai turi pasirinkę tolesnę studijų 

kryptį, siekia aukštesnių abitūros egzaminų įvertinimų, taigi ir motyvacijos mokytis turi daugiau. Tuo tarpu 5 – 8 

klasių moksleiviai yra to amžiaus, kai autoritetai tampa ne tokie svarbūs, tolimieji tikslai jiems dar sunkiai 

suvokiami, tad mokytojams, dirbantiems su šio amžiaus vaikais, tenka susidurti su iš tiesų nemenkais iššūkiais: kaip 

skatinti moksleivius domėtis, siekti žinių, gilintis į mokslo ir supančiojo pasaulio apraiškas. Todėl moksleivių 

mokymosi motyvacija yra tirta ne kartą: tai ir V.Targamadzės bei V.Rakauskienės V-XII klasių mokinių mokymosi 

motyvacijos edukacinių veiksnių modeliavimo eskizas (2007), Indrašienės bei Suboč mokinių mokymosi 

motyvacijos silpnėjimo veiksniai (2009) bei kt., o pačių mokytojų tiesioginio požiūrio pasigendama, jis tik iš dalies 

atsispindi mokyklų įsivertinimo, savianalizės kontekste. Todėl šio tyrimo objektas – mokytojų motyvacija skatinti 

moksleivių norą (motyvaciją) mokytis. Tikslas – ištirti 5 – 8 klasių mokytojų motyvaciją moksleivius motyvuoti 

mokslui. Uždaviniai:   

1. Ištirti mokytojų motyvaciją gilintis į besiformuojančią moksleivių asmenybę (motyvacinę  mokymosi 

veiklai sritį). 

2. Gilintis į mokytojų taikomus moksleivių motyvaciją skatinančius metodus. 

Hipotezė. Tikėtina, kad kuo palankiau mokytojai vertina mokinių norą mokytis, savo, kaip mokytojo, norinčio 

mokyti, svarbą, daugiau dėmesio skiria noro mokytis sužadinimui mokymosi procese,  tuo didesnę motyvaciją 

mokytis turi jų mokiniai. 

Tyrimo metodologiniai pagrindai. Tyrimas grindžiamas: 

1. Humanistine asmenybės teorija, kuria remiantis, žmogus vertinamas kaip asmenybė, kurios 

svarbiausias bruožas - jos veržimasis ateitin, troškimas laisvai realizuoti savo galias, kuri apdovanota kūrybingumu, 

vidine išmintimi, noru tobulėti. 

2. Idealistiniu požiūriu į ugdymą, kuris padeda ugdytiniui pažinti pasaulį, bendrąsias idėjas paversti 

savastimi, nes, idealistų nuomone, tik sąmonė, arba dvasia, yra laikoma galutine vertybe. 

 

Tyrime taikyti metodai: giluminis interviu, atskleidęs mokytojų požiūrį į mokymo procesą, jų norą mokyti, taip pat 

į mokinius, jų mokymosi motyvaciją. Tyrime dalyvavo 17 gimnazijos mokytojų, kurie atsakė į paruoštus giluminio 
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laisvo interviu klausimus (pagal A. Palujanskienę, 2013).  Interviu eigoje taip pat taikyti ekspromtu kilę klausimai. 

Klausimai sudaryti ir nagrinėti remiantis psichoanalitine teorija bei asociacijų metodu.                      

 

Motyvacija mokymosi/mokymo kontekste: teorinė apžvalga 

 

           Žodis „motyvacija“ yra kildinamas iš lotynų kalbos – movere reiškia judinti, skatinti (Pintrich, Schunk, 2002). 

Mokymosi motyvaciją galima apibrėžti kaip ilgalaikį, kokybišką įsitraukimą į mokymąsi bei atsidavimą mokymosi 

procesui (Ames, 1990). Dar kitaip – tai elgesio, veiksmų, veiklos skatinimo procesas, kurį sukelia įvairūs motyvai, 

motyvų visuma (Bartušis, 2007). Kiekvieno asmens poreikiai ir troškimai individualūs, dažniausiai nuolat 

besikeičiantys, tai ir motyvacija yra kiekvieno individo skirtingas, tik jam būdingas vidinis procesas. Motyvavimo 

procesai yra nuolatinio aktyvumo momentiniai pokyčiai, mat nebūna, kad žmogus nieko neveiktų, o paskui staiga 

išsijudintų; dažniausiai jis šiek tiek yra aktyvus, tik savo aktyvumą nukreipia į vidų ar į išorę (Benesch, 2001). 

Mokslininkų Gage ir Berliner teigimu motyvacijos sąvoka yra plati bei aprėpianti terminus, nusakančius įtaką 

asmens elgesio veržlumui ir kryptingumui. Tai vertybės, interesai, poreikiai, pažiūros, siekiai bei polinkiai. Asmens 

poreikiai ir siekis juos patenkinti yra pirmasis motyvacijos šaltinis. Motyvacija perkelia mus iš nuobodulio į 

susidomėjimą (Gage, Berliner, 1994). 

           Mokymosi motyvacija yra pagrįsta vidine, išorine, pasiekimų motyvacijomis, orientacija į tikslą bei mokinių 

įsitraukimo lygiu į mokymosi procesą (Woolfolk, 2001). Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad vidinė ir išorinė 

motyvacijos negali ir neturėtų būti nagrinėjamos viena nuo kitos atskirtos, jos veikia kaip viena kitą palaikančios.  

           Deci, Koestner, Ryan (2001) pateikia apsisprendimo teoriją, teigiančią, kad vidinė motyvacija gali būti 

paaiškinta mokinio savarankiškumu, artumo jausmu mokymosi aplinkai bei kompetencija, t.y. gebėjimu efektyviai 

dirbti (Pintrich, Schunk, 2002). Apsisprendimo teorijai kontrastuoja tėkmės teorija (angl. Flow theory), teigianti, kad 

mokymosi procese tėkmė atsiranda tada, kai yra daug iššūkių ir mažai streso (Gilbert, 2002). Išorinę motyvaciją 

dažniausiai galima paaiškinti keliais svarbiausiais aspektais. Mokymosi motyvacija gali būti įtakojama orientacijos į  

tikslą bei įsitraukimo į mokymosi procesą (orientacija į užduotį (Stipek, 2002), meistriškumo tikslai (Ames, 1992), 

mokymosi tikslai (Stipek, 2002), įvykdymo tikslai (Ames, 1992; Raffini, 1993)). Išvardintieji tikslai mokymosi 

motyvaciją gali veikti panašiais būdais ir labai dažnai yra apibūdinami persidengiančiais terminais (Pintrich, Schunk, 

2002). Neįmanoma paneigti ugdytojo ir ugdytinio sąveikos, kuri visada daro įtaką mokymosi motyvacijai (Andersen, 

1986). Šią sąveiką bei klasės klimato faktorių dažnai linkstama nagrinėti mokymosi motyvaciją aiškinančiomis 

teorijomis. Pavyzdžiui, Ames pateikia taikinio teoriją – TARGET – Task, Authority, Recognition, Grouping, 

Evaluation, Time – (taikinys – užduotis, autoritetas, pažinimas, grupavimas, vertinimas, laikas) (Targamadzė, 

Rakauskienė, 2007). Šioje teorijoje teigiama, kad išvardintieji faktoriai yra svarbiausi mokinio motyvacijai mokytis: 

užduotis, turinti sukelti susidomėjimą, entuziazmą, iššūkį, naujumo jausmą, ugdytojo autoritetas ir kontrolė, 

pripažinimas, pasireiškiantis įvairiai reiškiamu atgaliniu ryšiu, ugdytinių grupavimas, jų vertinimas bei laikas, t.y. 

metų laikas ir paros laikas. Kita teorija, vertinanti tiek išorinę, tiek ir vidinę motyvacijas, yra Wlodkowski modelis, 

išryškinantis šiek tiek kitas dedamąsias: ugdytinių požiūrį į mokytoją, poreikius (psichologinio saugumo, 

priklausymo jausmo, meilės, pagarbos ir pan.), stimuliavimą (mokytojo gebėjimas užduotimis, mokymosi aplinka 

įtraukti mokinį į mokymosi procesą), afektus (jausmai, mokyklos ar klasės mikroklimatas), kompetentingumą 

(mokinių atsakomybės ir susidomėjimo mokymosi procesu skatinimas) bei pastiprinimą, dažniausiai susijusį su 

ugdytinių vertinimu pažymiais. 

           Sklandžiam mokymo – mokymosi procesui svarbią reikšmę turi ir mokytojų motyvacija, nusiteikimas mokyti, 

kurį būtų galima sąlyginai pamatuoti jų noru tobulėti. Reikšminga mokytojo profesionalumo įtaka mokinių 

pasiekimams bei ryšys tarp mokytojo profesinio tobulėjimo ir mokymo proceso tobulėjimo buvo įrodytas ir 

kokybiniais, ir kiekybiniais tyrimais (Villegar-Reimers, 2003; Yoon ir kt., 2007). Mokytojų motyvacija kaip viena iš 

esminių determinančių profesinei raiškai gerinti buvo įrodyta daugeliu tyrimų: Abrami, Poulsen, Chambers, 2004; 

Cave, Mulloy, 2010; Gorozidis, 2011; Lam ir kt., 2010; Schellenbach-Zell, Grasel, 2010. Tyrėjų darbuose raiškiai 

atsispindi tai, kad autonominė (vidinė) motyvacija yra tampriai susijusi su mokymo proceso tobulėjimu, aukštesniais 

jo rezultatais (Baard ir kt., 2004; Deci ir kt., 2001, Gagne ir kt., 2010). Pavyzdžiui, Gagne ir kt. (2010) rado 
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reikšmingai teigiamą ryšį tarp autonominės motyvacijos ir optimizmo, pasitenkinimo darbu, gerovės jausmo ir 

savijautos. Taip pat autonominė motyvacija buvo tiesiogiai susijusi su psichologine sveikata, pasitenkinimu darbu ir 

gyvenimu, ir buvo rastas neigiamas ryšys su perdegimu ir darbinės veiklos keitimo intencijomis (Richer ir kt., 2002). 

 

Tyrimo rezultatai 

 

Mokytojai buvo prašyti išsakyti jiems kylančias asociacijas į esmines mokymo/si proceso sąvokas ar žodžių 

junginius: mokinys, mokiniai mokosi, mokiniai nori mokytis, mokiniai nenori mokytis, mokytojas bei aš mokytojas. 

Žodis „mokinys“ mokytojams asocijavosi su teigiamais vertinimais: „šaunus“ „ateitis“, „skirtinga patirtis“, 

„auginimas (augalas)“, „pažinimas“, „nebaigta knyga (potuštis lapas)“, „jaunas, smalsus“, „žingeidus“, „iššūkis“ ir 

t.t. 12 mokytojų iš 17 apklaustųjų asociacijos turėjo skatinantį savo mokinius mokytis požiūrį. Kitų 5 mokytojų 

asociacijos orientuotos į mokinį kaip socialinį vaidmenį – „kuprinė“, „suolas“, „uniforma‘, „darbas“. Vadinasi  

didesnė dalis mokytojų atskleidžia teigiamą santykį į savo mokinius, kaip lygiaverčius mokymo/si partnerius. 

Žodžių junginys „mokiniai mokosi“ sulaukė 12 teigiamų asociacijų – „mokosi, kad pasiruoštų gyvenimui“, 

„ieško atsakymų“, „kūryba“, „skirtingai mokosi, susikaupę“ ir t.t.. Mokytojų motyvacijos nerodo tokie atsakymai – 

„stalinė lempa“, „tyla“, „tingiai“. 

Žodžių junginys „mokiniai nori mokytis“ mokytojams asocijuojasi su „prasme“, „įdomiomis pamokomis“, 

„klausinėjančiu mokiniu“, „motyvuojančia aplinka“, „svajone“, „pakilimu“, „šiltu betarpišku ryšiu su mokytoju“ ir 

t.t. Išryškėjo ir dvi  neigiamos pozicijos – vienas mokytojas nurodo „paviršinį (paviršutinišką) moksleivių 

gyvenimą“, kad jie „visko pertekę, nenori akademinių žinių“, kitas – kad moksleiviai „nelabai nori mokytis, už juos 

daugiau galvoja tėvai, kurie stumia juos [mokytis], o vaikai patys nesuvokia, kad jiems patiems reikės žinių“.  

Didžioji dalis mokytojų (11) ties žodžių junginiu „mokiniai nenori mokytis“ vardino priežastis, nuo pačių 

mokytojų nepriklausančias, dėl kurių, jų manymu, moksleiviai iš tiesų nenori mokytis: „nes turi geras sąlygas 

namuose, iš jų per mažai reikalaujama šeimoje“, „problemos šeimoje, blogos sąlygos, psichologinės, fizinės 

priežastys“, „jiems tai (mokslas, dėstomas dalykas – lietuvių kalba) svetima“, „valios stoka“, „neklauso, negirdi, 

neatlieka užduočių, negeras elgesys, nedėmesingas, neturi priemonių“, „pikti, pavargę, susierzinę, arogantiški“. Dvi 

mokytojos pateikė nuomones, kurios aiškiai išsakė nuo mokytojo priklausantį moksleivių norą/nenorą mokytis: 

„chaosas galvoj (mokytojo), kaip paskatinti, kad vaikai norėtų mokytis, kaip jiems padėti“, „tai priklauso nuo 

mokytojo asmenybės“, „neturi motyvacijos, o taip yra, kai mokytojas nesudomina, o jis už tai atsakingas“. Vadinasi, 

didžioji dalis mokytojų nepripažįsta ar nesupranta, kad nuo jų tiesiogiai priklauso moksleivių noras mokytis. 

Sąvokai „mokytojas“ 14 kalbintųjų mokytojų pateikė teigiamas asociacijas: „visur!!! (mokytojas); 

susimąstęs, ką rytoj pamokoje veiksiu“, „vedlys, draugas“, „atsakingas“, „žmogus, dirbantis mėgstamą darbą, turintis 

eiti į priekį kartu su pokyčiais“, „padėjėjas, psichologas, autoritetas, postūmio iš tingulio atlikėjas“, „pirmiausiai 

žmogus, šiltas žmogus, tada psichologas, patarėjas, o žinios, kompetencija eina vėliau“, „skulptorius, dirbantis su 

medžiaga – gaunasi skirtingos skulptūros. Jis ir tėvas, ir motina, ir draugas, - pasakoja, dalinasi patirtimi, pabara, 

sudomina, pakelia nuotaiką nenukrypstant nuo temos“. Dvi mokytojos pateikė asociacijas atspindinčias darbą, kuris 

gali nesibaigti teigiamu rezultatu: „don Kichotas arba Sizifas“, „švyturys“. Išryškėjo ir atvirai neigiama mokytojo 

vaidmenį nusakanti nuomonė: „nuobodus, konservatyvus, tradiciškas“.  

Mokytojai, paprašyti išreikšti savo santykį į teiginį „aš mokytojas“, dažniausiai (15 atvejų iš 17) dalinosi 

pozityviais jausmais, išgyvenimais: „mėgstu tai, ką darau, patinka būti su vaikais, jie – varomoji jėga, tu jiems duodi, 

bet ir pats gauni“, „siekiantis, norintis tobulėti“, „pasakotojas, besidalinantis žiniomis, stovintis už kultūrą“, 

„atsakingas už tai, kad vaikai išmoktų“, „neįsivaizduoju savęs kitur“, „pasididžiavimas“, „ryšys su vaikais, jų 

pasitikėjimas“, „atsipalaidavimas, gera nuotaika, atmosfera klasėje“. Viena mokytoja atvirai neigiamai įvardino savo 

požiūrį į mokytojo darbą – „slogu“, o kita mokytoja, mokykloje dirbanti pirmus metus, pasidalino išgyvenimu, kad 

mokytoja dar nesijaučia, „iki vardo „mokytojas“ reikia užaugti“.  

Mokytojams buvo pateiktas klausimas, kiek dėmesio jie skiria moksleivių motyvacijai mokytis didinti. Iš 17 

tik 8 atsakė, kad tam skiria daug dėmesio, ir tai buvo mokytojai, kurių atsakymai į ankstesnius klausimus pasižymėjo 
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didesniu pozityvumu. Šeši mokytojai įvardino vidutiniškai skiriantys tam dėmesio, o trys – visai nedaug, nes 

nemanantys, kad tai jų tiesioginė pareiga, ar kad nespėja pamokos metu dar ir šiam tikslui siekti rasti laiko.   

Mokytojai buvo klausiami, kokias mokymo technologijas ir kaip dažnai jie naudoja. Visi 17 mokytojų 

atsakė, kad visada ar dažniausiai pamokų metu rašo lentoje, demonstruoja skaidres,  taiko padalomąją medžiagą, 

paruoštą iš įvairių šaltinių bei savo sukurtą, 4 (kalbų mokytojai) duoda besimokantiesiems klausytis garso įrašų bei 

kartu padainuoti, 3 kaip skatinamąją priemonę naudoja filmukų demonstravimą, 8 mokytojai pamokų paįvairinimui 

taiko žaidimus, pritaikytus prie pamokos temos. O viena mokytoja minėjo trumpas, tik vieną pamoką užimančias 

ekskursijas po artimiausią aplinką, taip pat pritaikomas prie tuo metu dėstomos temos. K. Grinkevičius, R. Noreika 

(2013) nurodo, kad efektyviausia mokinių motyvavimo priemonė yra mokinių sudominimas nauja tema. Tai gali būti 

žaidybinė veikla, tam tikra intriga, įdomi informacija, teigiama išgyventa emocija, prieita netikėta išvada. Mano 

tyrimas atskleidė, kad mokytojai nurodė 16 atvejų, iš jų dominuoja žaidybinė veikla išplaukianti iš pamokos 

tematikos. Anot G. Petty (2006), vidinės moksleivio paskatinimo priemonės siejasi su smalsumo ir atradimo 

džiaugsmo patenkinimu, o tam mano ištirti mokytojai nėra abejingi, nes visi be išimties nurodė atsakingą ruošimąsi 

pamokoms, kai naudoja savo sukurtą padalomąją originalią medžiagą lydimą skaidrių demonstravimu. Nė vienas 

mokytojas neatkreipė dėmesio į vertinimo svarbą, o vertinimo formuojantį aspektą, kuomet vertinamos ir moksleivio 

pastangos, atkaklumas, nuoseklumas tikrai galima laikyti motyvuojančiu mokytis veiksniu, kuomet mokytojas tampa 

ne vertintoju, o bendradarbiaujančiu su moksleiviu ir skatina patį moksleivį pajusti savo pažangą mokymesi. Be to 

pamirštas ir moksleivių savigarbos didinimo aspektas, o juk mintys „ mokausi, nes tai man naudinga“, „suprantu, kad 

mokausi gerai, ir tai kelia pasitikėjimą savimi“ tiesiogiai didina moksleivių motyvaciją (Petty, 2006). 

 

 Išvados 

 

Tyrimas parodė, kad didžioji dalis mokytojų išties pozityviai vertina savo darbą, stengiasi pažinti, suprasti 

moksleivius, pažinti artimąją jų aplinką, rodo jiems empatiją, stengiasi perduoti bendražmogiškąsias vertybes, 

skatina būti klausiančiais, ieškančiais, kuriančiais. Kalbėdami apie savo vaidmenį mano, kad pirmiausia mokytojas 

turi būti šiltas žmogus, po to suprantantis savo moksleivius, mokantis mokytis, motyvuojantis, sudominantis, 

uždegantis siekti žinių ir tik tada kompetentingas savo dalyko žinovas. Vos keli mokytojai pademonstravo neigiamą 

poziciją dėl būtinybės moksleivius motyvuoti. Tačiau pasigedau visuminės motyvavimo sampratos (Targamadzė, 

Rakauskienė, 2007), kuomet mokytojas atskleidžia visus su motyvacija susijusius veiksnius (užduotį, savo autoritetą, 

moksleivio pažinimą, grupavimą mokymo procese, vertinimą ir galų gale laiko dedamąją), bei edukacinės sąveikos 

svarbą, kuomet tiek ugdytinis vis labiau pasitiki mokytoju, tiek ugdytojas vis labiau palaiko moksleivį  jį remdamas, 

pakartotinai paaiškindamas, skatindamas gauti aukštesnį atlikto darbo įvertinimą (Andersen, 1986). 
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Summary 

 

Motivation is an exceptionally important for both learning and teaching. The students’ desire, willingness to learn 

depends on many reasons, but one of the most important is teacher, capable to start an interest to learn in students, to stimulate 

striving for knowledge, to prove, capable to create an interesting lesson.  

It got clear the most of teachers pay quite a big attention at the personality of students‘, try to know them better, to 

understand them, to start an interest to learn in students‘ after the teachers answering into research‘s questions. To achieve 
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students‘ understanding why they have to learn, what for they will need all kind of knowledges and that knowledges will be 

needed for sure – that is the goal the most teachers pointed on. So it can be stated the wilingness (motivation) of teachers‘ to teach 

is quite high. 

 

Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. A.Palujanskienė (Aleksandro Stulginskio universitetas)  
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DEVINTINIO ELGESIO MOKINIŲ PROFESINIO KRYPTINGUMO 

UGDYMO YPATUMAI 

 

Ignė Sauspreikšaitytė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Įvadas 

 

Šiandienos visuomenėje karjeros samprata reikalauja labiau apimti ir apibrėžti mokymąsi visą gyvenimą 

ir individualius sprendimus, kuriuos reguliuoja nuolatiniai darbo, veiklos ir gyvenimo vaidmenų pokyčiai 

(Savickas, 2001). Nuolat besikeičiančiame pasaulyje, kintant visoms žmogaus sritims, moksleiviai turi išmokti 

prisitaikyti prie šios kaitos, kuri juos lydės visą gyvenimą. Pasak (Žadeikienės, Railienės, 2008 ), pasirengimas 

profesinei veiklai yra itin svarbus jauno žmogaus tobulėjimo procesas, kuris reikalauja tam tikrų įgūdžių, 

gebėjimų bei sąlygų savęs pažinimui, informacijos apie šiuolaikinį darbinių veiklų pasaulį kaupimui, bei 

santykio su juo nustatymui. Nustatyta, kad moksleiviai, gavę kokią nors pagalbą, rinkdamiesi profesiją 

orientuojasi ir apsisprendžia geriau nei jos negavę. Jau vien tai, kad asmuo turi papasakoti konsultantui apie 

save, savo aspiracijas, motyvaciją ir kt., yra labai svarbu, nes tokiu  būdu jis ir pats gali geriau suprasti savo 

siekius ir galimybes. Svarbu pradėti ugdymą karjerai dar pradiniame ugdymo etape bei plėtoti jį toliau 

mokykliniame amžiuje ( Harkins, 2000, 2001). 

Deviantinių vaikų profesijos pasirinkimo klausimas aktualus, nes  laiku suteikta informacija apie 

profesijas, jų pasirinkimą pagal kiekvieno mėgstamas veiklas gali paskatinti mokinį siekti savo tikslo ir 

atsisakyti polinkio nusikalsti. Tokiems mokiniams ypač svarbu mokykloje sulaukti teigiamų įvertinimų, 

paskatinimų, įtraukti į jiems reikšmingas veiklos sritis, pabrėžti teigiamas savybes, paskatinti rinktis mėgstamą 

profesiją, nes jiems trūksta pasitikėjimo savimi ir artimųjų paskatinimo.  

Tyrimo tikslas – atskleisti deviantinių  mokinių profesinio kryptingumo ugdymo ypatumus.  

Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai:  

1. Išnagrinėti profesinio kryptingumo ugdymo metodus ir formas dirbant su devintiniais mokiniais.  

2. Ištirti informavimo ir konsultavimo veiklos poveikį deviantinių mokinių profesijos pasirinkimui.  

3. Nustatyti deviantinių mokinių profesijos rinkimosi veiksnius.  

Tyrimo objektas – profesinio kryptingumo ugdymas. 

Metodas – literatūros analizė ir anketinė apklausa. 

 

Profesinio kryptingumo ugdymo metodai ir formos dirbant su deviantiniais mokiniais  

 

Profesinis kryptingumas – mokinių supažindinimas su profesijomis. Traktuojamas kaip bendro asmenybės 

kryptingumo dalį, atspindinčią žmogaus santykių su profesija tendencijas ir jų ypatybes, kaip dominuojančią 

interesų, poreikių, polinkių ir idealų sistemą.( L. Jovaiša, 1999). 

Superis (cituoja Adamonienė ir kt., 2001) suskirstė asmenybės profesinės veiklos kelią į 5 stadijas, kurios 

pasižymi tam tikra joms būdinga asmenybės profesine elgsena. Apytikriai apie 15 metus jaunuoliai įeina į tyrinėjimų 

stadiją, kuri tęsiasi net iki 24 m. Jaunuolis, eksperimentuodamas su socialiniais bei profesiniais vaidmenimis, klausia 

savęs: koks esu, kas man patinka, kas man sekasi? Savivaizdyje dažniausiai išsaugomi ir įtvirtinami tie aspektai, 

kurie teikia jaunuoliui didžiausią pasitenkinimą, o nemaloni ir negatyvi patirtis atmetama. Šis etapas reikšmingas tuo, 

kad jaunuoliai turi pasirinkti tolimesnį profesinį kelią. Šiame kelyje svarbus mokytojo ar kito patarėjo vaidmuo. 

Laužackas (2005) mokytojus įvardina kaip pagrindinius, su profesijos rinkimusi susijusių problemų 

sprendimo vadovais. Kaip teigia L. Leliūgienė ir kt. (2009), mokytojas turi būti ne tik informacijos perteikėjas, 

organizatorius, auklėtojas, bet ir ugdymosi/mokymosi procesų vadovas, bei atsakingumo, pilietiškumo skatintojas. V. 

Indrašienės, L. Grinytės (2007) teigimu, organizuojant mokinių kryptingumą profesijai, yra mokytojas, ypač klasės 
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auklėtojas, supažindinantis mokinį su profesijomis, profesinio rengimo įstaigomis, organizuojantis konsultacijas. 

Klasės auklėtojas taip pat privalo padėti mokiniui pasirinkti mokymosi kryptį, atitinkančią jo polinkius, poreikius, bei 

sugebėjimus. (L. Sviklienė, 2009). 

G. Kvieskienės (2005) teigimu, socialiniai pedagogai atsako už psichinių ir fizinių, asmeninių ir kolektyvinių 

mokinių ypatybių ir jų raidos sąlygų analizę, pagalbos, stiprinti mokinių psichinę ir fizinę sveikatą, teikimą, mokinių 

socialinių įgūdžių ugdymą, pagalbos pozityviai mokinio asmenybės bei intelektinei raidai teikimą. Socialiniams 

pedagogams, atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį ir sritis ugdymo institucijose, priskiriama šviečiamoji (supažindinti su 

karjeros planavimu bei karjeros planavimo gebėjimų ugdymu), ugdomoji (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo 

programų sudarymas ir valdymas) ir konsultacinė (pataria, konsultuoja profesinės karjeros klausimais). (Žin., 2005, 

Nr. 60 – 2132).   

Profesijos patarėjas yra PIT dirbantis specialistas, kuris renka, tvarko ir teikia žinias profesinio 

informavimo tikslinėms grupėms ar atskiriems klientams apie švietimo institucijas; jose vykdomas mokymo ar 

studijų programas; profesijas ir/ar kvalifikacijas, jų įgijimo sąlygas; darbo rinkos būklę; įsidarbinimo ir profesinės 

karjeros galimybes. 

„Profesinio informavimo B metodikoje”(2008) išskiriami tokie profesinio kryptingumo metodai: stebėjimas; 

praktinė veikla; vaizdinių priemonių demonstravimas; verbaliniai (žodiniai) metodai; IKT (informacinės 

kompiuterinės technologijos) ir kt. 

Profesinio informavimo formomis mokiniai supažindinami su profesijomis, skirtingomis žmogaus savybėmis, 

būtinomis dalyvaujant tam tikroje veikloje. „Profesinio informavimo metodikoje profesijos patarėjams“ (2008) 

išskiriamos šios profesinio kryptingumo formos: Profesinis informavimas pamokų metu. Įvairių pamokų metu, 

pedagogai pateikdami mokslo pagrindų žinias, mokėjimus ir įgūdžius, mokinius supažindina su profesijomis, 

giminingomis, pedagogo dėstomam dalykui. Kasdien dirbdami su mokiniais pedagogai gali pastebėti moksleivių 

bendruosius gebėjimus, tokius kaip: suvokimas, atmintis, mąstymas, vaizduotė. 

Vizitai į įmones, mokymo įstaigas bei ekskursijos į muziejus. Organizuojant šią veiklos formą, moksleiviams 

suteikiama galimybė aiškiau patirti realias tam tikros mokymo ar veiklos pasaulio situacijos sąlygas. Vizitų metu 

mokiniai gali geriau susipažinti su realiomis profesijų sąlygomis, išsiaiškinti, kokių savybių reikalauja stebėtų 

specialistų darbas. 

Susitikimai su įvairių profesijų atstovais. Tokio pobūdžio susitikimuose mokiniai turi galimybę gauti pirminę 

informaciją apie profesijas. Svarbiausia, organizuojant šiuos pobūdžio susitikimus rasti tinkamų, vieną ar kitą profesiją 

reprezentuojančių atstovų, nes priešingu atveju, moksleiviams tokie susitikimai bus nenaudingi, o klaidinantys. 

Profesinis kryptingumas klasės valandėlių metu. Klasės valandėlių metu auklėtojai gali išsiaiškinti klasės 

mokinių poreikius profesinio informavimo srityje. 

Speciali literatūra . Įvairių profesijų pažinimas galimas analizuojant specialiąją literatūrą , tokią kaip: grožinės 

literatūros kūriniai, mokslinė ir techninė literatūra, žurnalai, laikraščiai, informaciniai leidiniai ir kt. 

Stendai. Stenduose dažniausiai pateikiama aktuali ir nuolat atnaujinama informacija. (profesinio informavimo 

atveju tai galėtų būti informacija apie mokymo ir studijų programas, mokymo įstaigų organizuojamus renginius, 

tokius kaip: atvirų durų dienos, karjeros mugės ir pan.). 

Parodos. Profesinio informavimo produktų (pristatoma nacionaliniu bei tarptautiniu profesinio formavimo ir 

kryptingumo projektų sklaida, eksponuojami leidiniai, elektroninės priemonės ir kt.) pristatymui gali būti pasirenkama 

ši veiklos forma. 

Profesinio informavimo dienos (Karjeros savaitės). Tai kompleksinė veiklos forma, apimanti įvairių paskaitų 

dėl tolimesnės ateities klausimą, įvairių asmenybės kryptingumo testų atlikimą, susitikimus su švietimo sektoriaus 

institucijų atstovais ar potencialiais darbdaviais. 

Internetas. Tai plačiausiai naudojama pažintinės veiklos forma. Internete galima lengvai ir greitai rasti 

informacijos susijusios su profesijos pasirinkimu. Informacijos įvairovė skatina praktiką lyginamosios analizės 

profesinio informavimo ir konsultavimo kontekste (Profesinio informavimo B metodika 2008). 

Deviantinių mokinių profesinis konsultavimas įgyja tam tikrų niuansų. Deviantinį elgesį nulemia vidiniai 

asmenybės konfliktai, susiję su nerimastingumu ir nepatenkintais saugumo poreikiais. Tokie vaikai jaučia stiprius 
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sąžinės priekaištus, jų elgesį nulemia pasąmonė, jie kilę iš šeimos su emociniu šaltumu bei psichologine įtampa ir 

pan. (Paulauskas, 1988). 

G. Kvieskienė (2003) samprotaudama apie rizikos grupės vaikus ir paauglius, atkreipia dėmesį į vaiko 

nusižengimo įstatymams faktorių, tai yra jų deviantiškumą. Jos teigimu, šiai grupei dažniausiai priklauso: 1. Vaikai, 

kurie atliko bausmę auklėjimo ir drausmės įstaigose arba kurių bausmės vykdymas yra atidėtas teismo sprendimu. 2. 

Vaikai, padarę teisės pažeidimų, fiksuotų vidaus reikalų inspekcijose. 3. Vaikai, turinys pedagoginių nuobaudų, 

fiksuotų mokyklos dokumentuose. 4. Vaikai, turintys asocialaus elgesio požymių, tėvams paprašius ir klasės vadovui 

pritarus. 5. Beglobiai, valkataujantys, šiukšlynų, asocialių šeimų vaikai, pripažinti vaikų teisių apsaugos tarnybų arba 

pedagoginių institucijų. 6. Vaikai, gyvenantys ypač sunkiomis materialinėmis sąlygomis, kurios gali skatinti 

delinkventiškumą, tai patvirtinus socialinės rūpybos skyrių, vaikų teisių apsaugos tarnybų, mokyklos vadovams. 7. 

Vaikai, turintys kriminogeninės rizikos požymių. 8. Vaikai, padarę nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų. 9. Vaikai, 

patyrę seksualinę prievartą ir kitą prievartą, rekomenduoti mokyklų psichologų psichologinių tarnybų ar vaikų 

psichiatrų. 

Dirbdami pedagogai su devintinio elgesio mokiniais daugiau naudoja praktinių metodų. Pedagogai  naudoja 

tokius metodus, kad mokiniams patiktų ir padėtų apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo. Mokiniams didžiausią 

poveikį turi mokytojų sugalvoti praktiniai metodai, kurių metu mokytojas supažindina su esamomis profesijomis, o 

paskui testų pagalba padeda mokiniams išsirinkti profesiją pagal jų sugebėjimus atlikti tam tikrą veiklą, kuri jiems 

patinka. Mokiniams didelį poveikį daro mokytojų pasakojimai, jų prisiminimai apie  profesijos pasirinkimus 

jaunystėje. Mokytojai kiekvieną mokinį skatina turėti profesiją, su jais kalbasi, pasakoja savo,  pažįstamų, įvairius 

įvykius, nutikimus susijusius su profesijų pasirinkimu. Kadangi mokiniai nuolat gyvena mokykloje, mokytojai 

įžvelgia mokinių gebėjimus ir polinkius tam tikrai profesijai, tuomet mokytojams lengviau nukeipti vaikus į tinkamą 

profesijos pasirinkimą. Mokinius sunku motyvuoti rinktis profesiją, jiems tai atrodo nereikalinga, kadangi jų 

aplinkoje nėra artimųjų, kurie skatintų turėti profesiją. Mokytojams tenka sunki užduotis, įtikinti, kad šiais laikais 

turėti profesiją yra būtina. Mokytojai su kiekvienu mokiniu kalba atskirai, jį giria, skatina, išsako jo teigiamas 

savybes ir pataria kokiai profesijai jo gebėjimai tinka labiausiai. 

 

Tyrimo metodas 

 

Tyrimas buvo atliktas Švėkšnos sanatorinėje mokykloje, 2014 metų sausio mėnesį. Tyrime dalyvavo: 9 ir 10 

klasių moksleiviai, kadangi jiems aktualiausi profesijos pasirinkimo klausimai.  Iš 20 respondentų 9 buvo 

devintokai ir 11 dešimtokų; 12 mergaičių ir 8 berniukai. Apklausai naudotas anketavimas. Anketą sudarė šie 

klausimų blokai: demografiniai klausimai, kuriais siekiama sužinoti respondento lytį, amžių, klasę. Diagnostiniai 

klausimai, skirti  išsiaiškinti sanatorinėje mokykloje teikiamas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. 

Pasirinktas kiekybinis vertinimas. Tyrimo metu gautai informacijai apdoroti buvo naudojama matematinė statistinė 

duomenų analizė. Analizė atlikta kompiuterine programa Microsoft Excel. Apdorota informacija pateikta grafikuose.  

 

Rezultatai 

 

Informavimo ir konsultavimo veiklos poveikis deviantinių mokinių profesijos pasirinkimui  
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1 pav. Profesinio informavimo veiklą mokykloje atliekantys asmenys (ats. proc.). 

 

Matyti, kad daugiausiai informacijos teikia profesijos patarėjas, taip teigia 25% moksleivių; 20% mokinių 

atrodo, kad labiausiai informuoja dalykų mokytojai, nes jie dėstydami savo dalyką gali pamatyti vaiko gabumus ir 

nukreipti mokinį pasirenkant profesiją. 20% moksleivių mano, kad informacijos daugiausiai teikia pakviestas 

specialistas. Taip yra todėl, kad mokiniams didesnę įtaką turi naujas, dar jiems nematytas specialistas, jie labiau 

domisi ir įsiklauso. Devintokų nuomone, daugiausia informacijos teikia dalykų mokytojai, taip atrodo 56 procentams 

mokinių. Dešimtokų nuomone daugiausia informacijos teikia profesijos patarėjas, taip atrodo 55 procentams 

mokinių.  Mergaitėms daugiausia informacijos suteikia dalykų mokytojai, o berniukai labiau atsižvelgia į pakviesto 

specialisto nuomonę. 

 

Informavimo ir konsultavimo veiklos poveikis deviantinių mokinių profesijos pasirinkimui  

 
2. pav. Moksleivių profesiniam konsultavimui ir orientavimui skirtos veiklos sritys mokykloje (ats. proc.)  

 

Pateiktame 2 paveiksle matome, kad moksleiviams aktualiausios profesinio konsultavimo formos yra šios: 
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klasės valandėlės ir išvykos į karjeros dienas (20 proc.), konsultacijos, susitikimai su specialistais, daromi testai, 

anketos (15 proc.), mažiau aktualios vykstančios paskaitos (10 proc.), ir jiems visai nepatraukli situacija darbo 

rinkoje. Tai galima paaiškinti tuo, kad moksleiviams darbo rinka atrodo neaktuali, nes gauna per mažai informacijos 

apie paklausias ir nepaklausias specialybes, bei kokių specialybių darbuotojų darbo rinkoje trūksta. Devintokų ir 

dešimtokų nuomonės neišsiskyrė, patraukliausios jiems klasės valandėlės ir išvykos į karjeros dienas; mergaitėms 

patraukliausios klasės valandėlės, o berniukams išvykos į karjeros dienas. 

 

Deviantinių mokinių profesijos rinkimosi veiksniai 

 
3. pav. Išoriniai veiksniai turintys įtakos renkantis profesiją (ats. proc.) 

 

Iš 3 pav. matyti, kad 30% mokinių daugiausiai įtakos renkantis profesiją turi tėvų patarimai, taip yra, nes 

mokiniai neapsispręsdami kokią profesiją pasirinkti, klauso tėvų patarimų, nors galbūt ta profesija jam nepriimtina. 

Finansinė padėtis 25% mokinių atrodė svarbi, nes žino, kad pradėjus studijuoti reikia nemažai pinigų ir juos tai 

baugina. Mažiausia įtakos turi draugų patarimai, klasės auklėtojų patarimai, dalykų mokytojų patarimai (10%). 

Mokiniams svarbesnė tėvų nuomonė, bei finansinė padėtis, o mokytojai nedaro didelės įtakos. Devintokams 

svarbiausi tėvų patarimai, o dešimtokams finansinė padėtis. Mergaitėms svarbiausi tėvų patarimai, o berniukams 

finansinė padėtis. 
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4. pav. Informacijos, susijusios su profesijos pasirinkimu, pakankamumas mokykloje (ats. proc.) 

 

4 pav. matyti, kad 25% mokinių trūksta informacijos su profesijos pasirinkimu, mokiniai nėra pakankamai 

informuoti, jiems trūksta bendrųjų žinių ir įgūdžių apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo. Daugiau informacijos 

trūksta dešimtokams nei devintokams. Daugiau mergaičių pažymėjo, kad joms trūksta informacijos apie profesijų 

pasirinkimą.   

 

Rezultatų aptarimas 

 

Lyginant duomenis su vidurinių mokyklų mokinių profesiniu kryptingumu (A. Antanaitienė, L. Sajienė, 2012) 

paaiškėjo, kad profesinio informavimo veiklą mokykloje atliekantys asmenys, darantys didžiausią poveikį, 

mokyklose yra dalykų mokytojai bei profesijos patarėjai. Mažiausią poveikį mokyklose turi mokyklos psichologas. 

Šio tyrimo duomenimis didžiausią poveikį deviantinių vaikų profesiniam kryptingumui daro dalykų mokytojai, bei 

profesijos patarėjai. 

Vidurinių mokyklų moksleivių profesiniam konsultavimui ir orientavimui patraukliausios veiklos sritys yra išvykos į 

karjeros dienas. Specialios paskirties mokyklose besimokantiems elgesio sutrikimų turintiems mokiniams klasės 

valandėlės yra vienos patraukliausių, jų metu mokiniai atvirai gali pasikalbėti su mokytoju apie savo profesinį 

apsisprendimą. Mokytojai organizuoja susitikimus su profesijų atstovais iš profesinių mokyklų, kolegijų. Mokiniai 

atlieka praktines užduotis grupėse ir individualiai. Mokiniai pasako mokytojui apie kokią profesiją norėtų sužinoti 

daugiau, tuomet mokytojas surenka informaciją ir supažindina mokinius. Toks darbas su mokiniais leidžia geriau 

pažinti profesiją, palyginti savo gebėjimus su būtent tai profesijai reikalingais gebėjimais atlikti tam tikrą veiklą.  

Vidurinių mokyklų mokiniams klasės valandėlės neįdomios. Šie mokiniai geriau renkasi susitikimus su pakviestais 

specialistais. 

Renkantis profesiją, devintiniams mokiniams svarbūs tėvų patarimai, nes dažniausiai tokių vaikų neskatina tėvai  

įgyti profesiją, o jiems tai patinka. Matydami neigiamą gyvenimo patirtį iš tėvų, su tuo susitaikė, tai jiems atrodo 

natūralu ir priimtina, o tėvai, kad ir kokie bebūtų, jiems yra autoritetai. Daugelis tėvų neturi profesijos arba nedirba, 

tai natūralu, kad ir vaiko neskatina turėti  profesiją, o jei vaikas sugalvos mokytis, tai neturės finansinės galimybės jį 

išlaikyti. Mokytojui tenka sunki užduotis: motyvuoti rinktis profesiją, o kai tėvai sako priešingai, tai padaryti yra 

sudėtinga. Vidurinės mokyklos mokiniams tėvų patarimai neturi didelės įtakos. Vidurinės mokyklos mokiniams 

finansinė padėtis yra svarbiausias veiksnys, devintiniams mokiniams antra pagal svarbumą. 

Tiek vidurinių mokyklų mokiniams, tiek devintiniams mokiniams trūksta informacijos, susijusios su profesijų 

pasirinkimu mokyklose. 
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Išvados 

 

1. Deviantinius mokinius sunkiau įtraukti į veiklos sritis susijusias su profesijų pasirinkimu. Dažnai mokiniai 

būna nemotyvuoti rinktis profesiją, jiems tai atrodo nereikalinga. Mokinių požiūris pasikeičia, kai s u 

profesijomis būna supažindinti per savo mėgstamas veiklos sritis. Deviantinius mokinius reikia labiau skatinti 

ir dažniau girti, taip jie pradeda pasitikėti savimi ir mažiau galvoti apie savo menkavertiškumą.  

2. Deviantiniai moksleiviai yra konsultuojami profesijos pasirinkimo klausimais mokykloje per įvairias veiklos 

sritis, tačiau informacijos yra per mažai, kad darytų labai didelę įtaką renkantis profesiją. Veiklos darančios 

didžiausią poveikį deviantiniams mokiniams jų profesijos pasirinkime: klasės valandėlės, išvykos į karjeros 

dienas, konsultacijos, bei mokykloje atliekami testai, anketos. Veikėjai darantys didžiausią poveikį mokykloje 

profesijos patarėjai, dalykų mokytojai, pakviesti specialistai.  

3. Dažniausiai mokiniai renkantis profesiją klauso tėvų patarimų, atsižvelgia į finansinę padėtį, renkasi tokią 

pat specialybę kaip draugo, o tik paskui klauso auklėtojų bei dalykų mokytojų patarimų.  
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Summary 

 

Tbe carees counselling features of deviant behavpour students  

 

The aim of the thesis  is to find out the features of careers counselling which affect students with deviant behaviour. 

The goals set to achieve the aim are the analysis of methods and ways of careers counselling applied  to work with deviant 

students; the exploration of instruction and counselling impact on deviant students while choosing their professions; identifying 

the factors of importance in choosing a profession by deviant students. Reference books and questionnaires have been used to 

achieve the aim and goals of the thesis. The findings are: Deviant students are difficult to be involved in activities related to their 

career prospects. It is common among anti-socially behaving students not to see any point in choosing an occupation as they find 

it unnecessary. The attitude is possible to be changed introducing professions in the course of their favourite activities. Deviant 

students should be encouraged and praised more often as it leads to building up self-confidence and have no thought of self-

deprecating. Although deviant students are advised on their career possibilities during different activities at school, they lack for 

information which could influence the choice of their future occupation. Meetings with the tutor, trips to career days and 

consultations as well as different surveys have the most significant influence on students when choosing their profession. Anti-

socially behaving students are mostly influenced by school careers counsellors, teachers and experts.When it comes to choosing a 

profession, students pay attention to their parents’ advice. Financial worries and a friend’s career choice are more important to 

deviant students than tutors’ and teachers’ advice. 
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