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Gerbiamas Skaitytojau,  
Jums pristatomas Marijampolės kolegijos periodinio mokslinių straipsnių leidinio “HOMO-SOCiE-

tAS-tECHnOLOGiAE” ketvirtąjį leidinį. Džiugu, kad taikomieji mokslo tyrimai įgyja pagreitį, o tiria-
mų problemų sritys nuolat plečiasi. Vis daugiau aukštųjų mokyklų dėstytojų ir studentų atranda mūsų 
leidinį ir siekia jame publikuoti savo mokslinės veiklos rezultatus. Plečiasi ir darbų autorių geografija. 
Šiame leidinio numeryje autoriai pateikia darbus, analizuojančius finansų ir verslo, darbo apsaugos ir 
vartotojų nuomonės bei jų teisių klausimus, ieško atsakymų edukacijos ir ugdymo srityse.

Leidinio redakcinės kolegijos vardu maloniai kviečiu mokslininkus, dėstytojus ir studentus naudotis 
mūsų leidinio auditorija ir skelbti savo tyrimų rezultatus. 

doc. dr. Vaidotas Viliūnas,
vyriausiasis redaktorius

Dear Reader,
We hereby are presenting 4th volume of our scientific paper journal “HOMO-SOCiEtAS-tECHnO-

LOGiAE”. We are very glad that applied sciences are speeding up and areas of research interests eventu-
ally getting wider. More and more scholars and students are finding our journal as quite proper to publish 
their research papers. We are glad that authors of publications are representing also wider variety of 
countries. This volume contains papers on finance and business management, safety at work, customer’s 
opinion and rights issues as well as regional education.

On behalf of the Editorial Board i kindly invite research fellows, scholars and students present and 
publish the results of your findings for our readers audience.

assoc.prof. dr. Vaidotas Viliūnas
editor-in-chief  
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ĮVadas 

Tyrimo aktualumas. 
Po ilgų priespaudos metų Lietuva 1918 metais 

atkūrė nepriklausomą valstybę. Buvo pradėta kur-
ti šiuolaikinė demokratinė valstybė. Apie tai skelbė 
Lietuvos tarybos aktas: ,,Lietuvos taryba <...> skel-
bia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pama-
tais sutvarkytą Lietuvos valstybę <...>“1. Demokra-
tija yra susijusi su visiškai nauju požiūriu į žmogų, 
pripažįstant jį kaip lygiateisę, pagarbos vertą asme-
nybę. tokią demokratiją galima įgyvendinti tik su-
kūrus veiksmingą socialinės apsaugos sistemą, ku-
rioje žmogus jaustųsi saugus, pasitikintis savimi ir 
valstybe.

Knygoje ,,Lietuva 1918–1938 m.“ V. Akelaitis so-
cialinę apsaugą įvardija taip: ,,Socialinė apsauga pa-
prastai suprantama valstybės globa tų savo gyvento-
jų, kurie dėl savo socialinės būkles negali save pilnai 
aprūpinti ir sudaryti tinkamas sau gyvenimo sąlygas 
greta kitų šiuo atveju pajėgių sluoksnių. taip supran-
tama socialinė apsauga dažniausiai skirstoma į šias 
pagrindines sritis: darbo apsauga, socialinis draudi-
mas ir socialinė globa“2. 

Šiame straipsnyje nagrinėjama pirmoji socialinės 
apsaugos sritis – darbo apsauga. 

       Socialinės apsaugos sistema nepriklausomo-
je Lietuvoje buvo sparčiai kuriama. Pagrindinė prie-
žastis – tai prasta po karo susidariusi padėtis. Socia-
lines problemas aštrino ne tik karo padariniai, bet ir 
nauji kapitalistiniai santykiai. Apie sunkią miesto ir 
kaimo dirbančiųjų būklę vaizdžiai pasakojo dar 1918 
m. lapkričio mėnesį Valstybės taryboje šios tarybos 
narys Aleksandras Stulginskis: ,,<...> ir čia valstybė 
turėtų imtis griežtų priemonių darbininkams apsau-
1 Šapoka, A. Lietuvos istorija. Kaunas.1936. P. 544.
2 Akelaitis, V. Socialinė apsauga Lietuvoje // Lietuva 1918-1938 
m. Kaunas. 1938. P. 339.

kazys Balickas
Marijampolės kolegija

darBo apsauGos FormaVimasis socialinės apsauGos 
sistemoJe nepriklausomoJe lietuVoJe (1918–1940 m.)

anotacija. nepriklausomos Lietuvos 1918–1940 metų laikotarpis nėra pakankamai išstudijuotas, nėra šio laikotar-
pio išsamių socialinės politikos studijų, taip pat nėra studijų ir apie darbo apsaugos sritį. Straipsnyje pristatoma pirmi-
nių šaltinių analizė, kurios rezultatų pagrindu pagrindžiamas žemės ūkio, pramonės darbininkų ir tarnautojų darbo 
apsaugos formavimasis. Analizuojami įstatymai, susiję su dvarų darbininkų ir naujai atsiradusių samdomų darbininkų 
valstiečių ūkiuose darbo apsauga, taip pat aptariami pramonės darbininkų ir tarnautojų darbo apsaugos įstatymai.  

raktažodžiai: darbo apsauga, ordinarininkas, socialinė apsauga, socialinė parama, socialinė politika.

goti nuo išnaudojimo. Reikia gi ginti silpnesnieji“3. 
nuo pat pirmųjų valstybės gyvavimo metų vals-

tybė suprato socialinės apsaugos reikšmę, suprato, 
kad valstybės stabilumą gali užtikrinti teisinga soci-
alinė politika. Prelatas Mykolas Krupavičius knygoje 
„Visuomeniniai klausimai“ teigia: ,,Esmingiausias 
valstybės tikslas yra palaikyti visuomenės tvarką ir 
taiką tarp įvairių visuomeninių grupių. Viena svar-
biausiųjų priemonių tam tikslui pasiekti yra veiki-
mas į visuomenę taikos ir teisingumo kryptimi“4. 
Taigi buvo sukurta įstatyminė bazė, įsteigta institu-
cijų, kurios organizavo ir kontroliavo darbo apsaugą 
visoje socialinės apsaugos sistemoje.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis yra unika-
lus ir reikšmingas dabartinės valstybės politinei, so-
cialinei, kultūrinei raidai. 1918–1940 metų Lietuva 
per du dešimtmečius priartėjo prie Vakarų Europos 
standartų. Kilo kultūra, mažėjo nusikalstamumas. 
Apie tai rašydamas akademikas Zigmas Zinkevičius 
pabrėžia, jog savos valstybės sukūrimas padėjo tvir-
tą pagrindą tolimesnei lietuvių tautos ateičiai5. ne-
priklausomos Lietuvos 1918–1940 metų laikotarpis 
galėtų padėti ir šiandieninės valstybės raidai. Padėti 
ne tik pasimokyti iš to, kas buvo pasiekta gero, bet ir 
pasimokyti iš klaidų, kurios buvo padarytos sociali-
nės apsaugos, taigi ir darbo apsaugos, srityje. 

1918–1940 metų Lietuvos laikotarpio socialinė 
apsaugos sritis nėra pakankamai išstudijuota. n. 
černiauskas straipsnyje „Bedarbių organizuotumas 
ir veikla Lietuvoje xx a. 3–4-ajame dešimtmety-
je“ rašo, kad socialinė ir ekonominė Respublikos 
(1918–1940 m.) padėtis dar nėra tinkamai įvertinta, 
o išsamesnės studijos padėtų ne tik giliau pažinti ano 
3 yčas, M. Lietuvos vyriausybės sudarymo etapai ir jos pirmie-
ji žingsniai // Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. – 
Kaunas. 1928. P. 82.
4 Krupavičius, M. Visuomeniniai klausimai.  Chicago. 1983. P. 
479.
5 zinkevičius, z. Istorijos iškraipymai. Vilnius. 2004. P. 78-79.
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meto valstybės visuomenės kaitą, bet ir, pasitelkus 
istorinį požiūrį, būtų galima tiksliau vertinti nūdie-
nos problemas ir iššūkius6.

Dr. J. Pivorienė ir D. Mikalauskaitė straipsnyje 
,,Tarpukario Lietuvos socialinės apsaugos sistemos 
formavimosi prielaidos“ teigia: ,,Istoriografinių šal-
tinių apžvalga rodo, kad dauguma to meto įvykių 
Lietuvoje dažniausiai vertinami politiniu-ekonomi-
niu arba kultūriniu aspektu, nepabrėžiant socialinio 
aspekto. Socialinės apsaugos ištakoms skirti tyrinė-
jimai nėra gausūs“7.

n. Bogdanova, J. Aidukaitė straipsnyje „Sociali-
nis draudimas tarpukario Lietuvoje: kūrimosi ypa-
tybės bei būdingiausi bruožai“ teigia, kad tarpukario 
socialines problemas, socialinės apsaugos struktūrą, 
atskiras draudimo rūšis aptaria tik nedaugelis Lie-
tuvos mokslininkų. Šio straipsnio autorės išsamiai 
analizuoja visas tarpukario draudimo rūšis – ligos, 
pensijų ir nelaimingų atsitikimų darbe, bet išsamiau 
nenagrinėja darbo apsaugos, kaip vienos iš sociali-
nės apsaugos sistemos dalies8.

Tyrimo  tikslas – atskleisti darbo apsaugos forma-
vimąsi socialinės apsaugos sistemoje nepriklauso-
moje Lietuvoje (1918 – 1940 m.).

Tyrimo objektas – darbo apsaugos formavimasis 
socialinės apsaugos sistemoje nepriklausomoje Lie-
tuvoje (1918 – 1940 m.).

Tyrimo uždaviniai: 
išanalizuoti darbo apsaugą Lietuvos žemės ūkyje. 
ištirti pramonės darbininkų ir tarnautojų darbo 

apsaugą.
Tyrimo metodai: dokumentų ir literatūros šaltinių 

analizė. Pasirinkta aprašomoji autentiškų 1918–1940 
metų mokslinių šaltinių: įstatymų, instrukcijų, taisy-
klių ir kt. analizė padeda atskleisti darbo apsaugos 
formavimosi ypatumus socialinės apsaugos siste-
moje. taip pat straipsnyje analizuojama tarpukario 
Lietuvos ir dabartinio laikotarpio autorių nuomonė 
socialinės politikos, darbo apsaugos klausimais.

1. darBo apsauGa lietuVos Žemės 
ūkyJe

1918 m. gruodžio 29 dienos „Laikinosios vy-
riausybės deklaracijoje“ rašoma: „<...> mūsų šaly-
je darbo, ypač žemės ūkio darbo apsauga yra toli 
atsilikusi“9.
6 černiauskas, n. Bedarbių organizuotumas ir veikla Lietuvoje 
xx a. 3–4-ajame dešimtmetyje // istorija. Mokslo darbai. 2012, 
85 tomas. Prieiga per internetą: http://www.istorijoszurnalas.lt/
index.php?option=com_content&view=article&id=437&itemi
d=419. [žiūrėta 2014 -11 -10].
7 Pivorienė, J., Mikalauskaitė, D. tarpukario Lietuvos socialinės 
apsaugos sistemos formavimosi prielaidos // Socialinis darbas. 
2005, nr. 4(1). P. 87.
8 Bogdanova, n., Aidukaitė, J. Socialinis draudimas tarpukario 
Lietuvoje: kūrimosi ypatybės bei būdingiausi bruožai // Filoso-
fija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija, 2011, t. 22. nr. 4, 
p. 373–383.
9 Laikinosios vyriausybės deklaracija // Laikinosios vyriausybės 
žinios. 1918 12 29. nr.1. P. 2.

1919 m. liepos 26 dieną „Laikinosiose vyriausy-
bės žiniose“ paskelbiamas „Įstatymas apie darbinin-
kų – ordinarininkų iš dvarų, dėliai darbų sumažėjimo 
pašalinimą“10 (Ordinarininkas – bežemis kumetis, 
samdomas už ordinariją. Ordinarija – darbo užmo-
kestis natūra, mokamas kumečiams11).  Šis įstatymas 
karo įtakoje apleistuose dvaruose apsaugojo darbi-
ninkus ir jų šeimas, neleido prarasti darbo ir išmesti 
jų iš turėtų dvaruose butų.

Dvarų darbininkų teises gina ir 1920 m. balan-
džio 23 d. „Laikinosiose vyriausybės žiniose“ pa-
skelbtas „Dvarų darbininkų atstatymo įstatymas“. 
Šis įstatymas taip pat neleidžia dvarų darbininkų 
palikti be pragyvenimo šaltinio ir be būsto. Dvaro 
valdytojas už šio įstatymą nesilaikymą baudžiamas 
teismo keliu ligi 10.000 auksinų12.

Santykius tarp dvaro darbininkų ir dvaro valdy-
tojo reglamentuoja „Dvarų darbininkų samdymo ir 
atstatymo įstatymas“, paskelbtas 1921m. balandžio 
4 d. „Vyriausybės žiniose“.  Jis nurodo, kiek darbi-
ninkų turi būti pasamdyta konkretaus dydžio žemės 
sklypui įdirbti. Taip pat įstatymas nurodo, kokiomis 
sąlygomis darbininkas gali pasilikti dvare ir nesuda-
ręs su dvaro valdytoju sutarties13. 

Lietuvos vyriausybės dėmesį dvarų darbininkų 
darbo apsaugai rodo šio įstatymo 6 paragrafas: „Dar-
bininkas ordinarininkas gali būti iš dvaro pašalintas 
tam tikros komisijos, sudaromos vietoje kiekvieną 
kartą iš abiejų pusių po vieną atstovą, pirmininkau-
jant Darbo ir Socialės Apsaugos inspektoriui“14.

Įstatymai, susiję su dvarų darbininkų darbo ap-
sauga, gynė tūkstančius žemės ūkio darbininkų: 
„Dar 1924 metais pagal darbo inspektorių surink-
tas statistikos žinias įstatymas buvo palietęs 18171 
darbininką; kituose ne dvarų žemės ūkiuose to-
mis pat žiniomis tuo metu buvę samdoma 130947 
darbininkų“15.

Valstybė, vykdydama žemės ūkio reformą, pri-
siėmė tam tikrą atsakomybę ir už pasenusius arba 
sveikatos netekusius darbininkus. „1928 m. birželio 
mėn. 13 d. buvo išleistos taisyklės, kuriomis išpar-
celiuotų dvarų pasenusiems arba sveikatos neteku-
siems darbininkams nustatytos nuolatinės piniginės 
pašalpos (pensijos)“16.

Įvykdžius žemės reformą ir išdalijus dvarus sa-
vanoriams, bežemiams ir mažažemiams, samdos 
santykiai ūkininkų ūkiuose suaktyvėja.
10 įstatymas apie darbininkų-ordinarininkų iš dvarų, dėliai, 
darbų sumažėjimo pašalinimą // Laikinosios vyriausybės žinios. 
1919 07 26. nr. 9. P. 4.
11 Vaitkevičiūtė, V. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius. 2004. 
P. 760.
12 Dvarų darbininkų atstatymo įstatymas // Laikinosios vyriausy-
bės žinios. 1920 04 23.  nr. 29. P. 1.
13 Dvarų darbininkų samdymo ir atstatymo įstatymas // Vyriau-
sybės žinios. 1921 04 04. nr. 62. P. 10.
14 Ten pat.
15 Akelaitis V. Socialinė apsauga Lietuvoje // Lietuva 1918-1938 
m. Kaunas. 1938. P. 340.
16 Ten pat.
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1929 m. rugpjūčio 12 d. buvo išleistas bendrasis 
„Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas“, kuriuo nu-
matoma vienodai tvarkyti visų žemės ūkio darbininkų 
samdos reikalus. Įstatyme apibrėžiama samdos sutar-
ties sudarymo tvarka, sutarties vykdymo ir nutraukimo 
sąlygos, samdytojo ir samdinio savitarpio santykiai. 
Tam yra skirti atskiri šio įstatymo paragrafai:

„§ 4. Ūkininkas ir darbininkas samdos sutartį 
sudaro laisvai susitardami įstatymų ir gerų įpročių 
apybrėžose.

§ 6. Darbininkas, suėjęs septyniolika metų am-
žiaus, turi teisę daryti samdos sutartį ir be tėviško-
sios valdžios sutikimo, o ištekėjusi moteris – ir be 
savo vyro sutikimo.

§ 8. Sutartis daroma raštu arba žodžiu. Rašytinė 
sutartis gali būti naminė arba notarinė. Naminė su-
tartis gali būti valsčiaus valdybos, notaro arba taikos 
teisėjo paliudyta.

§ 9. Nerašytinė sutartis laikoma sudaryta, kai 
darbininkas gauna iš samdytojo rankpinigius.

§ 33. Nutraukęs sutartį be teisėtos priežasties 
samdytojas turi duoti samdininkui atlyginimą, jam 
priklausantį už ištarnautą laiką, ir dar priedo 1/5 dalį 
atlyginimo, sutarto už visą, tačiau ne ilgesnį kaip 
vieneri metai, samdos laiką.

§34. Nutraukus sutartį be teisėtos priežasties, 
samdininkas gauna atlyginimą, jam priklausantį už 
ištarnautą laiką. Tačiau samdytojas turi teisę iš dar-
bininko ordinarininko išlaikyti 1/12 dalį, o iš pavienio 
darbininko – 1/5 dalį atlyginimo, sutarto už visą, ta-
čiau ne ilgesnį kaip vieneri metai, samdos laiką“17.

Nors šiame įstatyme didesnis dėmesys skiriamas 
valstiečių ūkių darbininkams, bet neužmirštami ir 
dvarų darbininkai-ordinarininkai, kuriems palieka-
ma jau ankstesnio įstatymo numatyta pašalpa. Apie 
tai skelbiama „Žemės ūkio darbininkų samdos įsta-
tymo“ „Pereinamuosiuose dėsniuose“: „Asmens, 
įgiję „dvarų darbininkų-ordinarininkų samdymo ir 
atstatymo įstatymo“ <...> teisę gauti pašalpą, gauna 
ją iš dvaro ir toliau. Tokį dvarą išparceliavus, tą pa-
šalpą duoda Vidaus Reikalų Ministerija. Ji gali pa-
šalpos natūra normas pakeisti pinigais“18.

Prie šio įstatymo 1930 m. balandžio 16 d. buvo 
išleistos „Normalinės samdos sutarčių sąlygos“, 
kurios reglamentavo samdos laikotarpį, atlyginimo 
dydį, atlyginimo išmokėjimo sąlygas, darbo laiką, 
atostogas. Visa tai iliustruoja šių samdos sutarties 
sąlygų 5 punktai:

1. „Metiniai darbininkų samdos metai skaitomi 
– darbininkų – ordinarininkų nuo balandžio m. 1 d. 
ligi kitų metų balandžio m. 1 d., kitų metinių sam-
dinių (vaikinų/merginų) nuo sausio m. 1 d. ligi kitų 
metų sausio m. 1 d. 

2. Visoje Lietuvoje nustatomas šis vidutinis me-
tinis žemės ūkio darbininkų atlyginimas, kuris, žiū-
17 žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas // Savivaldybių ži-
nynas. Kaunas. 1932, P. 204. 
18 Ten pat, p. 205.

rint atskirų rajonų, gyventojų ekonominio pajėgumo 
ir darbo brangumo, gali būti padidintas arba suma-
žintas taip – darbininkų – ordinarinikų – ligi 10%, 
kitų metinių darbininkų – ligi 20%  <...>.  Metinių 
darbininkų atlyginimas – samdiniui 450 Lt per me-
tus, samdinei – 350 Lt per metus, pusberniui – 350 
Lt per metus, pusmergei – 250 Lt per metus. Be to, 
ūkio valdytojas duoda jiems pilną išlaikymą ir dar-
binius drabužius.

3. Atlyginimas mokamas – darbininkams-ordina-
rininkams – grūdai ir pinigai ne ilgesniais kaip mė-
nesio terminais, o kitoks atlyginimas išduodamas, 
reikalui esant, metiniams samdiniams 50 % metinio 
piniginio atlyginimo išmokami samdos metu, liku-
sieji 50% samdos metams pasibaigus.

4. Samdos sutarčiai pasibaigus žemės ūkio darbi-
ninkų samdos įstatymo <...> nurodytais atsitikimais 
už ištarnautą laiką atsiskaitoma šiomis normomis 
– už sausio, vasario ir kovo mėn. skaitoma po 5% 
metinio atlyginimo; už balandžio mėnesį skaitoma 
6% metinio atlyginimo; už gegužės mėnesį skai-
toma 10% metinio atlyginimo; už birželio mėnesį 
skaitoma 11% metinio atlyginimo; už liepos mėnesį 
skaitoma 13% metinio atlyginimo; už rugpjūčio mė-
nesį skaitoma 14% metinio atlyginimo; už rugsėjo 
mėnesį skaitoma 11% metinio atlyginimo; už spalių 
mėnesį skaitoma 8% metinio atlyginimo; už lap-
kričio mėnesį skaitoma 6% metinio atlyginimo; už 
gruodžio mėnesį skaitoma 6% metinio atlyginimo;

5. Darbininkas turi stoti į darbą ir dirbti vietos 
įpročiais darbui skiriamu laiku. Pavasario sėjos, šie-
napjūtės ir javų valymo metu, t. y. kai darbo atidėji-
mas gali padaryti ūkiui nuostolius, ūkininkui reika-
laujant, lauko darbininkas turi dirbti ir švenčių ir po-
ilsio įstatymo... numatytu laiku. Už darbą šventomis 
dienomis darbininkui mokama išeinant iš dvigubo 
dieninio darbininko atlyginimo. Už darbą švento-
mis dienomis atskiras atlyginimas nemokamas šė-
rikams, melžėjams ir tiems darbininkams, kurie dėl 
savo pareigų esmės būtinus ūkio darbus turi dirbti 
ir šventomis dienomis. Darbininkui kasdien duoda-
ma vietos įpročiais nustatyto poilsio. Bet, duodama 
darbininkams-ordinarininkams ne mažiau kaip 6 
laisvas dienas per metus. <...> gegužės, birželio, lie-
pos ir rugpjūčio mėnesiais laisvų dienų darbininkas 
negali pasirinkti“19.

Nepriklausomoje Lietuvoje žemės ūkio darbi-
ninkų darbo apsaugai skiriamas nemažas dėmesys. 
Tą rodo įstatymai, ginantys ir dvarų-ordinarininkų 
teises, ir valstiečių ūkiuose dirbančių samdomų dar-
bininkų teises. Ypač išsamiai žemės ūkio darbininkų 
padėtį reglamentuoja „Žemės ūkio darbininkų sam-
dos įstatymas“ ir šio įstatymo „Normalinės samdos 
sutarčių sąlygos“. Valstybė dėmesį skyrė ir kaimo 
gyventojų sveikatos apsaugai. V. Akelaitis straips-
nyje „Socialinė apsauga Lietuvoje“ rašė: „Neseniai 
išleistas „Kaimo gyventojų sveikatos reikalams rū-
19 Normalinės samdos sutarčių sąlygos. 1932, p. 206-208
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pintis įstatymas“, kuriuo ir žemės ūkio darbininkai 
bus aprūpinti ligi šiol kaime neprieinama medicinos 
pagalba“20.

2. pra mo nės dar Bi nin kŲ ir 
tar nau toJŲ dar Bo ap sau Ga

Pir muo ju ne pri klau so mo je Lie tu vo je pra mo nės 
dar bi nin kų dar bo ap sau gos įsta ty mu ga li ma vadinti 
1919 m. gruo džio 17 d. „Lai ki no sio se vy riau sy bės 
ži nio se“ pa si ro džiu sį „Dar bo die nos il gu mo įsta ty-
mą“. Šis įsta ty mas reg la men tuo ja ne tik  dar bo die-
nos truk mę, po il sio die nas, bet ir nu sa ko pri tai ky mo 
ob jek tą bei vyk dy mo kont ro lę. „Šis įsta ty mas pri va-
lo mas vi soms toms dirb tu vėms ir fab ri kams, ku rios 
nau do ja si ne ma žiau kaip 3 dar bi nin kų sam do muo-
ju dar bu“21. Iš įsta ty mo ma ty ti ga na rim tas tik ką su-
si kū ru sios vals ty bės po žiū ris į pra mo nės dar bi nin kų 
dar bo ap sau gą.

Sei mas pri ė mė ir ke le tą „Dar bo die nos il gu mo 
įsta ty mo pa kei ti mų“. Vie nas jų „Vals ty bės ži nio se“ 
bu vo iš spaus din tas 1926 m. sau sio 8 d. Pir ma ja me 
pa ra gra fe prie „Dar bo die nos il gu mo įsta ty me“ jau 
bu vu sio tei gi nio „Ši tas įsta ty mas pri va lo mas vi soms 
dirb tu vėms ir fab ri kams, ku rie nau do ja si ne ma žiau 
kaip tri jų dar bi nin kų sam do muo ju dar bu“ pri ra šo-
mas tei gi nys „<...> ir vi soms pre ky bos įmo nėms ir 
krau tu vėms, iš sky rus § 2 pa žy mė tas įmo nes“22.

Ant ra ja me pa ra gra fe nu ro dy ta, ko kiems dar bi-
nin kams „Dar bo die nos il gu mo įsta ty mas“ netaiko-
mas, ir kad „dar bo die nos il gu mas nu sta to mas dar-
bi nin kams ir darb da viams su si ta rus“23. 

Ki tas „Dar bo die nos il gu mo įsta ty mo pa kei ti-
mas“ išleistas 1931 m. ba lan džio 2 d. Ja me pir masis 
pa ra gra fas skel bė: „Šis įsta ty mas pri va lo mas vi siems 
fab ri kams ir dirb tu vėms, ku rie nau do ja si sam do mu 
dar bu, iš sky rus § 2 nu ro dy tas įmo nes“24.

Ši a me įsta ty mo pa kei ti me jau ne nu ro dy ta, kad 
šis įsta ty mas pri va lo mas vi soms įmo nėms, „ku rios 
nau do ja si ne ma žiau kaip 3 dar bi nin kų sam do muo ju 
dar bu“. Tai gi, po šio pa kei ti mo įsta ty mas tai ko mas ir 
toms įmo nėms, ku rios sam do 2 ar net 1 dar bi nin ką.

Nors šis „Dar bo die nos il gu mo įsta ty mas“ bu-
vo pir ma sis,  pla čiau reg la men tuo jan tis dar bi nin kų 
dar bo ap sau gą, bet ke liais mė ne siais anks čiau bu-
vo priimti „Dar bo Bir žos Tai syk lės“ ir „Dar bo Bir-
žų įsta ty mai“, ku riuo se taip pat bu vo gi na mos dir-
ban čių jų tei sės. „Dar bo Bir žos Tai syk lių“ pirmasis 
paragrafas skel bė, kad „dar bo bir ža or ga ni zuo ja ma 
darb da vių san ty kiams su dar bi nin kais tvar ky ti bei 
20 Akelaitis V. Socialinė Apsauga Lietuvoje // Lietuva 1918-1938 
m.  Kaunas. 1938. P. 341.
21 Darbo dienos ilgumo įstatymas // Laikinosios vyriausybės ži-
nios. 1919 12 17. nr. 17. P. 6-7.
22 Darbo dienos ilgumo įstatymo pakeitimas // Vyriausybės ži-
nios. 1926 01 08. nr. 21.1926. P. 1.
23 Darbo dienos ilgumo įstatymas // Laikinosios vyriausybės ži-
nios. 1919 12 17. nr. 17. P. 6.
24 Darbo dienos ilgumo įstatymo pakeitimas // Vyriausybės ži-
nios. 1931 04 02. nr. 353. P. 1.

tar pi nin kau jant pa dė ti vie niems dar bu, ki tiems dar-
bi nin kų ras ti“25.

Pa na šūs tei gi niai yra ir „Dar bo Bir žų įsta ty muo-
se“, bet čia dar aiš kiau pasakomas „Dar bo bir žos“ 
tiks las: „Dar bo Bir žų tiks las – ko va su ne dar bu, 
darb da vių san ty kiams su dar bi nin kais ir tar pi nin-
kau ti rei ka lau jan tiems dar bo ir ieš kan tiems dar bi-
nin kų“26.

1921 m. ba lan džio 2 die ną „Vy riau sy bės ži nio-
se“ pa skel bia mas „Pra mo nės įsta tymų pa pil dy mas“, 
ku riuo įtei sin tos kom pen sa ci jos ir su tar to at ly gi ni-
mo iš mo kė ji mas dar bi nin kams, jei jie at lei džia mi be 
tei sė tos prie žas ties27.

1925 m. sau sio 17 d. pa skel bia mas „Dar bo ins-
pek ci jos įsta ty mas“, kuris nu sta to šios ins ti tu ci jos 
or ga ni za vi mo struk tū rą, tiks lus ir už da vi nius 28. 

1925 m. rug sė jo 25 d. „Vy riau sy bės ži nio se“ bu vo 
iš spaus din ta „Dar bo ins pek ci jos įsta ty mui vyk dy-
ti inst ruk ci ja“, ku rio je smul kiai api brė žia mos dar bo 
ins pek to rių tei sės ir pa rei gos29. „Dar bo ins pek ci jos 
įsta ty mas“ ir „Dar bo ins pek ci jos įsta ty mui vyk dy-
ti inst ruk ci ja“ liudija, kad ne pri klau so mos Lie tu vos 
vy riau sy bė ne tik lei do įstatymus, ginančius dirban-
čiųjų interesus, bet ir įsta ty miš kai kont ro lia vo jų 
vyk dy mą.

Dar bo ap sau gai la bai svar bus 1925 m. va sa rio 
2 d. pa skelb tas „Šven čių ir po il sio įsta ty mas“, ku ris 
įvai rių sri čių dar bi nin kams bei tar nau to jams nu sta tė 
pri va lo mą po il sį ir nu ma tė at sa ko my bę šio įsta ty mo 
ne sil ai kan tiesiems:

„Sek ma die niais ir iš var din tais [...] šven ta die niais 
drau džia ma:

pra mo nės įmo nių ir dirb tu vių dar bai;1. 
že mės ir miš kų ūkio dar bai;2. 
pre ky me čiai ir tur gai;3. 
pre ky ba pre ky bos įstai go se ir vie šo se vie to se 4. 

ap skri čių ir vals čiaus tei sė mis mies tuo se – vi są die-
ną, o ki to se vie to se: va sa rio mėn. 16 die ną, pir mą ją 
Ve ly kų, pir mą ją Sek mi nių ir pir mą ją Ka lė dų die ną – 
vi są die ną, o ki to mis <...> nu ro dy to mis die no mis li gi 
13 va lan dai ir po 16 va lan dos <...>. nu si žen gu siems 
šiam įsta ty mui mies tų ir ap skri čių vir ši nin kai bau-
džia ad mi nist ra ty viu bū du li gi 500 li tų ar ba areš tu li-
gi dvie jų sa vai čių...“30. „Šven čių ir po il sio įsta ty mą“ 
pa pil dė 1925 m. ge gu žės 9 d. išleistas „Šven čių ir 
po il sio įsta ty mo pa kei ti mas“31. 
25 Darbo biržos taisyklės // Laikinosios vyriausybės žinios. 1919 
05 22. nr. 7. P. 6.
26 Darbo biržų įstatymai // Laikinosios vyriausybės žinios. 1919 
05 22. nr. 7. P. 7.
27 Pramonės įstatymų papildymas // Vyriausybės žinios. 1921 04 
02. nr. 61. P. 1.
28  Darbo inspekcijos įstatymas // Vyriausybės žinios. 1925 01 17. 
nr. 179. P. 6.
29 Darbo inspekcijos įstatymui vykdyti instrukcija // Vyriausy-
bės žinios. 1925 09 25. nr. 204. P. 1.
30 Švenčių ir poilsio įstatymas // Vyriausybės žinios. 1925 02 02. 
nr. 181. P. 1.
31 Švenčių ir poilsio įstatymo pakeitimas // Vyriausybės žinios. 
1925 05 09. nr. 191.
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Pa to bu lin tas ir pra plės tas „Šven čių ir po il sio įsta-
ty mas“ buvo paskelbtas 1930 m. ge gu žės 14 d. Kaip 
ir anks tes nis įsta ty mas, taip ir šis su tei kė po il sio ga-
li my bę dar bi nin kams ir tar nau to jams, ne iš sky rė ir 
mies to tar nai čių. Mies to tar nai tėms, sam do moms 
ne ma žiau kaip vie nam mė ne siui, po il sio lai kas ski-
ria mas kas dien ne ma žiau kaip 9 va lan dos. Be to, jos 
at lei džia mos nuo dar bo šven čių ir po il sio die no mis 
ti ky bi nėms pa rei goms at lik ti tarp 6 val. ir 18 val., ne 
ma žiau kaip 2 va lan doms32.

Šį įsta ty mą pa pil dė „Šven čių ir po il sio įsta ty mui 
vyk dy ti tai syk lės“, iš leis tos 1930 m. rug sė jo mėn. 2 
die ną. Šio se tai syk lė se iš var dy tos šven čių ir po il sio 
die nos, lei džia mi dar bai šven čių ir po il sio die no mis, 
nurodoma, ko kie ga li vyk ti su si rin ki mai, pre ky ba, 
ko kia šven čių ir po il sio įsta ty mo vyk dy mo prie žiū ra 
bei ga li mi nu si žen gi mai ir bau dos33.

1931 m. gruo džio 22 die ną paskelbiamas „Šven-
čių ir po il sio įsta ty mui vyk dy ti tai syk lių pa kei ti mas“. 
Jame nu ma to mos po il sio die nos ne krikš čio nių ti ky-
bos dar bi nin kams: „Ki tų ti ky bų dar bi nin kams rei-
ka lau jant, sa vai ti nis po il sis tu ri bū ti duo da mas jų 
ti ky bų nu sta ty tą die ną“34.

Ne pri klau so mo je Lie tu vo je iš leis ti įsta ty mai, 
reg la men tuo jan tys šven čių ir po il sio lai ką, ir jų 
kont ro liavimas su mažino darbdavių ga li my bes sa-
vi va liauti, ne tei sė tu bū du iš nau do ti dir ban čiuo sius.

Dar bo ap sau gai ne pri klau so mo je Lie tu vo je  įta-
kos tu rė jo ir tarp tau ti nės tei sės nor mos. „1931 m. 
bir že lio 19 d. Lie tu va ra ti fi ka vo pen kias tarp tau ti nes 
dar bo kon ven ci jas, bū tent: 1) kon ven ci ją dėl mo te-
rų nak ties dar bo, 2) vai kų nak ties dar bo pra mo nė je 
kon ven ci ją, 3) kon ven ci ją nu sta ty ti aš tuo nių dar bo 
va lan dų dar bo die nai ir 48 val. dar bo sa vai tei pra-
mo nės įmo nė se, 4) konvenciją dėl savaitinio poilsio 
pramonės įmonėse, 5) kon ven ci ją dėl drau di mo li-
go je pra mo nės, pre ky bos ir na mų ruo šos dar bi nin-
kų. Šios kon ven ci jos su de rin tos su vei kian čiais dar-
bo ap sau gos įsta ty mais ir dėl jų vyk dy mo kas met 
duo da mi ap ys kai ti niai ra por tai“35.

Lie tu va, ra ti fi ka vu si tarp tau ti nes dar bo ap sau gos 
kon ven ci jas, tu rė jo jų nuo sta tas tai ky ti ir Lie tu vos 
įsta ty muo se ir drau ge at si skai ty ti už jų vyk dy mą.

1931 m. spa lio 31 d. „Vy riau sy bės ži nio se“ pa-
skelb tas „Nak ties dar bo ke pyk lo se įsta ty mas“, 
 drau džian tis nak ties dar bą, su tam tik ro mis iš im ti-
mis, ir nu ma tan tis at sa ko my bę už šio įsta ty mo ne-
vyk dy mą36.

1932 m. sau sio 24 d. iš lei džia mas „Nak ties dar bo 

32 Švenčių ir poilsio įstatymas // Vyriausybės žinios. 1925 02 02. 
nr. 181. P. 1. P. 2.
33 Švenčių ir poilsio įstatymui vykdyti taisyklės // Vyriausybės 
žinios. 1930 09 02. nr. 336. P. 2.
34 Švenčių ir poilsio įstatymui vykdyti taisyklių pakeitimas // Vy-
riausybės žinios. 1931 12 22. nr. 327. P. 1.
35 Akelaitis V. Socialinė Apsauga Lietuvoje // Lietuva 1918-1938 
m. – Kaunas,1938.  P. 342. 
36 nakties darbo kepyklose įstatymas // Savivaldybių žinynas. – 
Kaunas, 1932. P. 215.

ke pyk lo se įsta ty mui vyk dy ti tai syk lės“, ku rios išsa-
miau pa aiš ki na, ko kio se įmo nė se drau džia mas nak-
ties dar bas, ko kios ga li bū ti da ro mos iš im tys taikant 
šį įsta ty mą, ko kios ski ria mos nuo bau dos, ne sil ai-
kan tiesiems šio įsta ty mo. Tai syk lė se įvar dyta, kas ir 
kokiais veiks mais  pri žiū ri šio įsta ty mo vyk dy mą37. 

Ne pri klau so mo je Lie tu vo je bu vo iš leis ta vi sa ei-
lė įsta ty mų, siekiančių su ma žin ti be dar bys tę. 1926 
m. gruo džio 31 d. „Vy riau sy bės ži nio se“ iš lei džia-
mos „Vie šų jų dar bų lė šų ga vi mo ir nau do ji mo tai-
syk lės“. At ski ri tai syk lių pa ra gra fai nu ro do, kas ir 
ko kiu tiks lu or ga ni zuo ja vie šuo sius dar bus, iš kur 
gau na mos lė šos, ko kia šių dar bų kont ro lė ir kt.38 

1927 m. va sa rio 27 die ną išleidžiamos „Be dar bių 
re gist ra ci jos tai syk lės“ 39. Jo se nu ro do ma, kas ir ko-
kia for ma tu ri re gist ruo ti be dar bius, kas kont ro liuo ja 
šį dar bą, kas kau pia ži nias ap ie iš duo tas be dar biams 
pa šal pas. Vi sa tai at si spin di taisyk lių atskiruose pa-
ra gra fuo se.

 Be dar bys tės pro ble mas spren dė ir 1933 m. gruo-
džio 22 d. iš leis tas „Vie šų jų dar bų fon do įsta ty mas“, 
ku ria me tei gia ma, kad „<...> lė šos  su da ro mos iš 
darb da vių, ran go vų ir iš vals ty bės bei sa vi val dy bių 
įna šų <...>“, o „fon do lė šo mis prie mies tų ir ap skri-
čių sa vi val dy bių or ga ni zuo ja mi be dar biams vie šie ji 
dar bai“40.

1935 m. spa lio 24 d. iš lei džia mas „Dar bo rū mų 
įsta ty mas“. Dar bo rū mai, kaip vi suo me ni nė or ga ni-
za ci ja, ga lė jo iš reikš ti dar bi nin kų, tar nau to jų in te re-
sus ir eko no mi nė je, ir so cia li nė je, ir kul tū ri nė je sri-
ty se. Lie tu vos vals ty bė lei do tam tik rai pi lie ti nei ini-
cia ty vai pa si reikš ti ir dar bo ap sau gos sri ty je: „Rū mai 
ga li reikš ti sa vo nuo mo nę ir si ū ly ti įsta ty mų pro jek-
tus, ku rie lie čia sam do mą jį dar bą ar jį dir ban čius as-
me nis. Rū mai ga li ne tar pi niai su ži no ti su vals ty bės, 
sa vi val dy bės ir pri va ti nė mis įstai go mis sam do mo jo 
dar bo dir ban čių jų as me nų rei ka lais“41.

La bai svar bus dar bo ap sau gai pra mo nė je yra 
1933 m. lapk ri čio 11 d. pa skelb tas „Pra mo nės dar bi-
nin kų sam dos įsta ty mas“42 ir 1934 m. rug sė jo mėn. 27 
d. šio įsta ty mo kai ku rių nuo sta tų pa kei ti mas ir pa pil-
dy mas43. Įsta ty mas tai ko mas pra mo nės, sta ty bos, au-
tot rans por to, lai vi nin kys tės ir ki toms įmo nėms. Šis 
įstatymas kont ro lia vo, pri žiū rint Dar bo ins pek ci jai, 
pla čią dar bo ap sau gos sfe rą (dar bi nin kų svei ka tos iš-
sau go ji mas, sam dos su tar ties su da ry mas, dar bi nin kų 
37 nakties darbo kepyklose įstatymui vykdyti taisyklės // Savival-
dybių žinynas. Kaunas. 1932. P. 216.
38 Viešųjų darbų lėšų gavimo ir naudojimo taisyklės // Vyriausy-
bės žinios. 1926-12-31. nr. 242. P.2.
39 Bedarbių registracijos taisyklės // Savivaldybių žinynas. Kau-
nas. 1932. P. 272.
40 Viešųjų darbų fondo įstatymas // Vyriausybės žinios. 1933-12-
22. nr. 431. P. 1.
41 Darbo rūmų įstatymas, 1935 // Lietuvos valstybės ir teisės aktai 
(1918. ii. 16 – 1940. Vi. 15), 1996. P. 421.
42 Pramonės darbininkų samdos įstatymas // Vyriausybės žinios. 
1933-11-11. nr. 429.
43 Pramonės darbininkų samdos įstatymas papildymas // Vy-
riausybės žinios. 1934-09-27. nr. 457.
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už dar bis, ap mo ka mos atos to gos, mo te rų ir ne pil na me-
čių dar bo są ly gos, kom pen sa ci jų mo kė ji mas ir t. t.).

Jau vien „Pra mo nės dar bi nin kų sam dos įsta-
ty mas“ ro do, kad vals ty bė ga na pla čiai re gu lia vo 
darb da vių ir dar bi nin kų san ty kius dar bo ap sau gos 
sri ty je. Ga na griež tą vals ty bės dar bo san ty kių reg la-
men ta vi mą iliust ruo ja 1940 m. ge gu žės 6 die ną „Vy-
riau sy bės ži nio se“ pa si ro dęs „Dar bui pa rū pin ti ir 
dar bo jė gai ri kiuo ti įsta ty mas“. Jo pir ma sis pa ra gra-
fas skel bia: „Vi daus Rei ka lų Mi nist ras, si ek da mas 
pa rū pin ti dar bo ir ri kiuo ti dar bo jė gą, tu ri tei sę: 1) 
skirs ty ti lais vą ją dar bo jė gą; 2) nu sta ty ti dar bo jė gos 
sam dy mo tvar ką; 3) nu sta ty ti dar bo sri tis, ku rio se 
dar bo jė ga ga li bū ti sam do ma tik per tam tik ras įstai-
gas; 4) nu sta ty ti pri va lo mą re gist ra vi mą si; 5) įves ti 
dar bo kny ge les; 6) įves ti pri vers ti nį dar bą jo ven-
gian tiems; 7) var žy ti dar bo jė gos sam dy mą ma žai 
nau din go se tau tos ūkiui dar bo sri ty se; 8) or ga ni zuo-
ti dar bo tal kas tau tos ūkio dar bams dirb ti‘44.

Ne pri klau so mo je Lie tu vo je išleisti įsta ty mai dar-
bo ap sau gos sri ty je išreiškia vals ty bės po zi ci ją šiai 
veik los sfe rai. Įsta ty mų analizė rodo, kad di des nę 
įta ką reguliuojant dar bo san ty kius tu rė jo vals ty bė, o 
ne vi suo me ni nės or ga ni za ci jos ar dar bo ko lek ty vai. 
1935 m. įsteig ti „Dar bo rū mai“ kaip vi suo me ni nė 
or ga ni za ci ja tu rė jo įta kos įsta ty mų lei di mui dar bo 
ap sau gos sri ty je, tačiau jų veik la ne ga lė jo ap im ti vi-
sų dir ban čių jų in te re sų.

išVados

Vykdoma žemės reforma sumažino dvarų įtaką 
ir samdomų darbininkų skaičių, bet jų nepanaikino, 
nes ne visi dvaruose dirbę darbininkai gavo žemės 
ir tapo ūkininkais. taip pat dalis ūkininkų, kuriems 
neužteko savo ūkio pajamų, kituose ūkiuose dirbo 
samdomais darbininkais. taigi, samdomų darbinin-
kų apsauga buvo aktuali ir žemės ūkyje. Su šia pro-
blema Lietuvos vyriausybė susidūrė jau pirmaisiais 
nepriklausomybės metais, ypač tada, kai dvarų dar-
bininkai pateko į sunkią padėtį.

nepriklausomoje Lietuvoje žemės ūkio darbi-
ninkų darbo apsaugai skiriamas nemenkas dėmesys. 
tą rodo įstatymai, ginantys ir dvarų-ordinarininkų 
teises, ir valstiečių ūkiuose dirbančių samdomų dar-
bininkų teises. ypač išsamiai žemės ūkio darbininkų 
padėtį reglamentuoja „žemės ūkio darbininkų sam-
dos įstatymas“ ir šio įstatymo „normalinės samdos 
sutarčių sąlygos“.

nepriklausomos Lietuvos pramonės darbininkų 
ir tarnautojų darbo apsaugos įstatymai reguliavo 
darbo dienos ilgumą, darbo ir poilsio laiką ir to lai-
ko kontrolę. Visa eilė įstatymų sprendė bedarbystės 
problemas, reguliavo bedarbių pašalpas, reglamen-
tavo viešųjų darbų steigimą. 

Darbo apsaugai nepriklausomoje Lietuvoje tu-
44 Darbui parūpinti ir darbo jėgai rikiuoti įstatymas // Vyriau-
sybės žinios. 1940-05-06. nr. 703. Lietuvos valstybės teisės aktai 
(1918. ii 16 – 1940. Vi. 15). Vilnius. 1996. P. 423. 

rėjo įtakos ir tarptautinės teisės normos. 1931 m. 
Lietuva ratifikavo 5 tarptautines darbo konvencijas, 
kurios buvo suderintos su veikiančiais darbo apsau-
gos įstatymais Lietuvoje.

istorinių šaltinių gausa rodo, kad valstybė gana 
plačiai reguliavo darbdavių ir darbininkų santykius 
darbo apsaugos srityje. Šioje srityje taip pat tam ti-
krą įtaką turėjo visuomeninės organizacijos ir darbo 
kolektyvai, bet valstybės pozicija šioje veikloje buvo 
svarbesnė.
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Formation oF laBour security in the social WelFare system in indenpendent 
lithuania (1918-1940)

kazys Balickas 

summary 
The period of independent Lithuania (1918-1940) is not studied enough; there are no exhaustive studies in the field 

of social politics as well as labour security of this period. The article presents analysis of primary sources, which vali-
dates formation of the labour security for agriculture, industrial workers and civil servants. further the laws related to 
labour security of estate workers and newly emerged freelance workers are analyzed in the article. The laws on labour 
security of industrial workers and civil servants are discussed as well.

keywords: labour security, landless laborer, social welfare, social support, social politics.
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ĮVadas

Tyrimo aktualumas ir problema. Pastaruoju metu 
vykstantys vis dažnesni pokyčiai įvairių šalių mokes-
čių sistemose sudaro sąlygas atlikti naujus tyrimus. 
Daugelis mokesčių mokėtojų teigia, kad jiems ten-
kanti mokesčių našta yra didelė, tačiau mokslininkai 
ir rinkos ekspertai pokyčius šalių mokesčių sistemo-
se vertina labai skirtingai. taip yra ne tik todėl, kad 
skirtingose šalyse egzistuoja skirtingos mokesčių sis-
temos, bet ir todėl, kad nėra išsamiai ištirtas mokesčių 
sistemos struktūros ir apmokestinimo principų ryšys. 
Svarbiausia yra numatyti pastarųjų santykį ir jo povei-
kį mokesčių mokėtojams. Būtent mokesčių sistemos 
struktūros ir apmokestinimo principų sąryšio poveikis 
mokesčių mokėtojams ir tampa vis dažnesniu moks-
linių tyrimų objektu. Reikia pabrėžti, kad mokesčių 
sistemos struktūrą ir apmokestinimo principus na-
grinėja labai daug mokslininkų, tarp jų būtina išskir-
ti S. Jones, S. Rhoades-Catanach (2014), L. K. Chan 
(2013), P. Harris (2013), O. tymchenko, y. Sybirians-
ka (2009), H. Cremer, P. Pestieau, J. C. Rochet (2001). 
Lietuvoje ši problematika nėra plačiai analizuojama, 
bet tarp mokslininkų, nagrinėjančių apmokestinimo 
principus ar mokesčių sistemos struktūrą, išsiskiria R. 
Klišauskas, E. Puzinskaitė (2012), J. Bivainis, i. Skač-
kauskienė (2007), K. Šinkūnienė (2005). tačiau reikia 
pasakyti, kad pastarųjų tyrimuose pasigendama ne tik 
mokesčių sistemos struktūros ir apmokestinimo prin-
cipų sąryšio identifikavimo, bet ir vertinimo.  

taigi šio tyrimo objektas – mokesčių sistemos 
struktūra.

Tyrimo tikslas – sudaryti mokesčių sistemos 
struktūros ir apmokestinimo principų sąryšio grafą.

tyrimo tikslui pasiekti iškeliami šie tyrimo užda-
viniai:

Gintarė Giriūnienė, lukas Giriūnas
Mykolo Romerio universitetas

mokesčiŲ sistemos struktūros ir apmokestinimo 
principŲ sĄryšio analiZė 

anotacija. Pastaruoju metu mokesčių sistema ir jos formavimo principai tampa vis dažnesne diskusijų tema ne tik 
tarp mokslininkų, bet ir tarp rinkos ekspertų. Labai svarbu numatyti, kuo ir kaip remiantis turi būti formuojama mo-
kesčių sistema, – nepakanka skirti dėmesio tik struktūrai ir jos vertinimui, būtina atsižvelgti ir į apmokestinimo prin-
cipus, bet, svarbiausia, į šio sąryšio poveikį mokesčių mokėtojui. taigi šio straipsnio tikslas yra identifikuoti mokesčių 
sistemos struktūros ir apmokestinimo principų sąryšį. Dėl šio tikslo buvo atlikta mokesčių sistemos, jos struktūros, 
apmokestinimo principų analizė, sudaryta mokesčių sistemos struktūros ir apmokestinimo principų sąryšio grafinė 
anotacija. 

raktažodžiai: mokesčių sistema, apmokestinimo principai, mokesčių sistemos struktūra.

suklasifikuoti mokesčių sistemos struktūros •	
bendrinius požymius; 
išanalizuoti apmokestinimo principus;•	
identifikuoti mokesčių sistemos struktūros ir •	
apmokestinimo principų sąryšį.

Tyrimo metodai. Analizuojant mokesčių siste-
mos struktūrą ir aplinką, apmokestinimo principus 
ir jų tarpusavio ryšį, naudoti tokie moksliniai tyrimo 
metodai, kaip sisteminė ir lyginamoji mokslinės lite-
ratūros analizė, sintezė, indukcija, dedukcija, abstra-
chavimas ir analogija.

1. mokesčiŲ sistemos struktūra ir 
Jos analiZė

Pažymėtina, kad skirtingose šalyse egzistuoja 
skirtingos mokesčių sistemos. Vertinant skirtingų 
valstybių mokesčių sistemas, pastebima, kad skiriasi 
mokesčių sudėtis, apmokestinimo bazės, tarifai, len-
gvatos, mokesčių struktūra, todėl ir optimalus mo-
kesčių derinys, sudarantis šalies mokesčių sistemą, 
valstybėse yra individualus. tačiau stebimi tam tikri 
mokesčių sistemos struktūros bendriniai požymiai, 
kurie mokslinėje literatūroje dažniausiai įvardijami 
kaip mokesčių sistemos struktūra. Mokesčių siste-
mos struktūra – tai mokesčių, kaip mokesčių siste-
mos elementų, pusiausvyros sistema.1 tuo tarpu G. 
Jakštonytė, L. Giriūnas (2010) papildo mokesčių sis-
temos sampratą, teigdami, kad pusiausvyros sistemą 
galima tapatinti su mokesčių klasifikacijos sistema. 
tokį patį požiūrį į mokesčių sistemos struktūrą iš-
reiškia ir daugelis užsienio mokslininkų, tokių, kaip 
M. A. King, D. fullerton (2010). Atlikus išsamią 
mokslinės literatūros analizę, paaiškėjo, kad mokes-
1 Hettich, W., Winer, S. L. Economic and political foundations of 
tax structure. The American Economic Review, p. 701-712. 1988.
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čių sistemos struktūra gali būti identifikuojama ir 
analizuojama penkiais pjūviais (žr. 1 pav.).

 

1 pav. Mokesčių sistemos struktūros bendrinių 
požymių klasifikacija

Šaltinis: sudaryta autorių

Pažymėtina, kad mokesčių rūšys bei jų skaičius 
tiesiogiai priklauso nuo šalies vykdomos fiskali-
nės politikos, tačiau dažniausiai mokesčių siste-
mos struktūra vertinama pagal ėmimo būdą – per 
tiesioginius ir netiesioginius mokesčius. tiesiogi-
niais mokesčiais yra laikomi mokesčių mokėtojų 
mokesčiai, tiesiogiai mokami gaunant pelną, pa-
jamas ar už turimą apmokestinamąjį turtą. Kaip 
teigia J. E. Meade (2013), dažniausiai įvairių ša-
lių mokesčių sistemose egzistuoja šie  tiesioginiai 
mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis, pelno 
mokestis, žemės mokestis, nekilnojamojo turto 
mokestis, mokestis už aplinkos teršimą, paveldi-
mo turto mokestis, dovanojimo mokestis. Reikia 
pažymėti, kad mokesčių sistemos struktūros ben-
driniai požymiai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, 
nes, pavyzdžiui, tiesioginiai mokesčiai mokslinėje 
literatūroje dažnai tapatinami su pelno, pajamų ir 
turto mokesčiais. taigi analizuojant mokesčius pa-
gal apmokestinimo objektą, galima pelno, pajamų 
ir turto mokesčių visumą prilyginti tiesioginiams 
mokesčiams. tuo tarpu vartojimo mokesčius ga-
lima prilyginti netiesioginiams mokesčiams. Pa-
brėžtina, kad netiesioginiais mokesčiais yra laiko-
mi tokie mokesčiai, kuriuos mokesčių mokėtojas 
sumoka ne gaudamas pajamas, o jas išleisdamas, 
t. y. įsigydamas prekių ir paslaugų. netiesiogi-

niais mokesčiais, kaip teigia R. Vainienė (2005), 
apmokestinami produktai bei vartojimas, tačiau 
mokesčių mokėtojai, kurie moka šiuos mokesčius, 
surenka juos valstybės vardu ir, įtraukdami juos 
į prekės kainą, peradresuoja galutiniam vartoto-
jui, kuriam ir tenka šių mokesčių našta. Vis dėlto 
nepaisant tarp šalių egzistuojančių skirtingų mo-
kesčių sistemų, dažniausiai jose egzistuoja šie ne-
tiesioginiai mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, 
akcizai ir muitai. 

Reikia pažymėti, kad mokesčių sistema nuo 
seniausių laikų yra analizuojama ir nagrinėjama 
būtent per tiesioginių ir netiesioginių mokesčių 
balanso prizmę, todėl yra susiformavę trys požiū-
riai į mokesčių sistemą:

•	 tiesioginių	mokesčių	dominavimas	mokesčių	
sistemoje;

•	 netiesioginių	 mokesčių	 dominavimas	 mo-
kesčių sistemoje;

•	 balansas	tarp	tiesioginių	ir	netiesioginių	mo-
kesčių.

tiesioginių mokesčių dominavimo prieš netie-
sioginius svarba analizuota daugelio mokslininkų, 
tarp kurių paminėtinas H. Cremer (1995, 2001). Jo 
atlikti empiriniai tyrimai šioje srityje reikšmingi 
ir šiandien – jie įrodė, kad netiesioginiai mokes-
čiai nereikalingi tokioje ekonomikoje, kurioje eg-
zistuoja optimalus diferencijuotas pajamų apmo-
kestinimas, su sąlyga, kad prekės yra atskiriamos 
nuo darbo visų mokesčių mokėtojų naudingumo 
funkcijose ir kad atlyginimai yra fiksuoti. taigi to-
kiu būdu yra įgyvendinamas vertikalus teisingu-
mas, kai mokesčių mokėtojai, turintys skirtingas 
galimybes, turi būti apmokestinami taip pat skir-
tingai. Reikia pasakyti, kad tiesioginiai mokesčiai 
užtikrina didesnį lėšų perskirstymą, nes jiems 
galima pritaikyti progresyvinę sistemą, ko neįma-
noma padaryti su netiesioginiais mokesčiais. tuo 
tarpu kita mokslininkų grupė, įrodinėjanti netie-
sioginių mokesčių dominavimo prieš tiesioginius 
mokesčių sistemoje svarbą, teigia, kad netiesio-
giniai mokesčiai yra sunkiau išvengiami nei tie-
sioginiai, o tai reiškia, kad surenkami efektyviau 
nei tiesioginiai. tačiau, kaip teigia E. Saez (2004), 
jie nėra teisingi socialiniu požiūriu. taigi trečiasis 
požiūris siekia apimti tiesioginių ir netiesioginių 
mokesčių balansą siekiant suderinti mokesčių 
efektyvumą ir teisingumą. 

Pagal paskirstymo būdą mokesčiai gali būti 
vietiniai, valstybiniai ir tikslinių fondų. Valstybi-
niai mokesčiai yra renkami į valstybės biudžetą 
ir yra skirti centrinės valdžios funkcijų išlaidoms 
dengti. tuo tarpu vietinius mokesčius, remiantis 
šalies įstatymais, ima vietos valdymo organai ati-
tinkamoje teritorijoje ir skiria juos vietos biudže-
tų reikmėms.2  tikslinių fondų mokesčiai  įplau-
2 Buškevičiūtė E. Mokesčių sistema. Kaunas. Technologija. 
2007.
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kia į tikslinių fondų biudžetus ir yra panaudojami 
tik tam tikrai konkrečiai sričiai remti, pavyzdžiui, 
sveikatos apsaugai. 

Reikia konstatuoti, kad mokesčiai gali būti 
imami regresiniu, progresiniu ir proporciniu pa-
grindu. Regresinė mokesčių sistemos struktūra 
lemia mažas pajamas turintiems asmenims di-
desnį mokėtinų mokesčių procentą nei didesnes 
pajamas gaunantiems asmenims. Regresinė mo-
kesčių struktūra mokslinėje literatūroje dažniau-
siai yra vertintina neigiamai, nes mokesčių našta 
yra perkeliama. tuo tarpu progresyvinė mokes-
čių sistema yra priešinga regresinei. Egzistuojant 
progresyvinei mokesčių sistemai šalyje, mokesčių 
mokėtojai, gaunantys didesnes pajamas, yra pri-
versti mokėti didesnius mokesčių tarifus. nors 
progresyvinė mokesčių sistema linkusi perkelti 
mokesčių naštą daugiau uždirbantiesiems, tačiau, 
kaip rodo JAV patirtis, dominuojant būtent šiai 
mokesčių sistemos struktūrai optimaliausiai yra 
surenkamos mokesčių pajamos. Egzistuojant pro-
porcingai mokesčių sistemos struktūrai, mokėtinų 
mokesčių tarifai nepriklauso nuo mokesčių mokė-
tojo pajamų lygio – visiems mokesčių mokėtojams 
jis yra vienodo dydžio. nors proporcinga mokes-
čių sistemos struktūra teoriškai turėtų mokesčių 
naštą vienodai paskirstyti visiems mokesčių mo-
kėtojams, tačiau kai kurie užsienio mokslininkai, 
tokie, kaip K. y. Chu, H. R. Davoodi, S. Gupta 
(2000), teigia, kad nevienodai, nes mokesčių naš-
ta priklauso ir nuo absoliutinio, ne tik procentinio 
dydžio.

Atlikus mokslinės literatūros mokesčių siste-
mos struktūros klausimu analizę, paaiškėjo, kad 
egzistuoja penki mokesčių sistemos struktūros 
bendriniai požymiai. tai – ėmimo būdas, apmo-
kestinimo objektas,  paskirstymo būdas, apskai-
čiavimo būdas ir mokėtojas. Būtent nuo pastarojo 
priklauso, kaip ir kokiais pjūviais gali būti vertina-
ma mokesčių sistema ir jos struktūra. 

2. apmokestinimo principŲ 
identiFikaVimas ir JŲ ryšys su    
mokesčiŲ sistemos struktūra

A. Miller, L. Oats (2012) teigia, kad valstybės mo-
kesčių sistema turėtų būti sudaroma atsižvelgiant į 
apmokestinimui keliamus uždavinius ir apmokes-
tinimo principus, kurie yra laikomi pagrindiniais 
mokesčių sistemos formavimo principais. nepai-
sant, kad svarbiausias apmokestinimo uždavinys yra 
gauti pajamų valstybės funkcijoms vykdyti, Lietuvos 
mokesčių sistema, kaip nurodo LR Mokesčių admi-
nistravimo įstatymas, yra sudaroma remiantis mo-
kesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio 
privalomumo, apmokestinimo aiškumo, turinio vir-
šenybės prieš formą principais. tačiau jų mokslinėje 
literatūroje, kaip pažymi G. Whittington (2002), J. 

frecknall-Hughes (2014), B. O’Connor (2013), yra 
gerokai daugiau (žr. 2 pav.).

2 pav. Apmokestinimo principai 
Šaltinis: sudaryta autorių

Pastarieji tarpusavyje yra glaudžiai susiję, todėl 
yra taikomi kompleksiškai, papildydami vienas kitą. 
Kaip teigia E. Puzinskaitė ir R. Klišauskas (2012), 
mokesčių mokėtojų lygybės principas įpareigoja 
mokesčių administratorių vienodai vertinti faktines 
aplinkybes to paties mokestinio teisinio santykio 
dalyvių atžvilgiu, o mokesčių mokėtojus įpareigoja 
sąžiningai mokėti mokesčius, nes nemokant mo-
kesčių yra pažeidžiamas viešasis interesas, o kartu 
ir šis principas. tuo tarpu pagal visuotinio privalo-
mumo ir teisingumo principą, kiekvienas mokesčių 
mokėtojas turi prievolę mokėti mokesčių įstatymų 
nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių tei-
sės aktuose nustatytos mokesčio apskaičiavimo ir 
mokėjimo tvarkos, o mokesčių administratoriaus 
nustatytas mokėtinos prievolės dydis laikytinas pa-
grįstu tiek, kiek neviršija šių teisingumo ir protin-
gumo kriterijų.3 Reikia pažymėti, kad teisingumas 
gali būti vertikalus ir horizontalus. Pastarasis rei-
kalauja, kad lygias mokestines galimybes turintys 
mokesčių mokėtojai mokėtų mokesčius vienodai. 
tuo tarpu vertikalus teisingumas reikalauja, kad 
skirtingas galimybes turintys mokesčių mokėtojai 
taip pat būtų apmokestinami skirtingai. tuo tar-
pu mokesčių neutralumas reiškia, kad mokesčių 
mokėtojams neturi būti taikomos jokios išimtys 
ir lengvatos, o apmokestinimo taisyklės neturi iš-
kreipti konkurencijos sąlygų. taigi pastebima, kad 
kartais vienas apmokestinimo principas gali kiek 
prieštarauti kitam, todėl reikia pasirinkti, į kokius 
3 Klišauskas, R., Puzinskaitė, E. Mokesčių teisės sistema ir 
apmokestinimo principai. Jurisprudencija, (19), p. 675-695. 
2012.
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konkrečiai apmokestinimo principus bus kreipia-
mas didžiausias dėmesys mokesčių sistemos ir jos 
struktūros formavimo metu. Pagal visuotinio pri-
valomumo ir teisingumo principą, kiekvienas mo-
kesčių mokėtojas turi prievolę mokėti mokesčių 
įstatymų nustatytus mokesčius, laikantis mokesčių 
teisės aktuose nustatytos mokesčio apskaičiavimo 
ir mokėjimo tvarkos, o mokesčių administrato-
riaus nustatytas mokėtinos prievolės dydis laiky-
tinas pagrįstu tiek, kiek neviršija šių teisingumo 
ir protingumo kriterijų. Apmokestinimo aiškumo 
principas įpareigoja mokesčių administratorių 
priimti aiškius ir suvokiamus mokesčių mokėtojui 
sprendimus bei tokiu būdu užtikrinti jo teises ir 
teisėtus interesus.4 Administracinio paprastumo 
principas, kaip teigia E. Buškevičiūtė (2007), pa-
rodo, kad mokesčio ėmimo būdas turi būti lengvai 
įgyvendinamas, o surinkimo kaštai turi būti mi-
nimalūs ir sudaryti kuo mažesnę mokesčio dalį. 
Pažymėtina, kad tą patį atspindi ir mokesčių eko-
nominio efektyvumo principas – mokesčiai turi 
būti surenkami patiriant kuo mažesnius kaštus. 
taigi atlikta mokslinės literatūros analizė apmo-
kestinimo principų klausimu parodė, kad pasta-
rųjų parinkimas turi tiesioginę įtaką mokesčių 
sistemos ir jos struktūros formavimui. Kadangi 
apmokestinimo principų egzistuoja ne tik pana-
šių, bet ir vienas kitam prieštaraujančių turinio 
prasme, todėl būtina labai atsargiai įvertinti, pagal 
kokius apmokestinimo principus vienos ar kitos 
šalies mokesčių sistema ir jos struktūra turi būti 
formuojama. Siekiant nustatyti, kokiai konkrečiai 
mokesčių sistemos struktūrai dominuojant reikėtų 
parinkti vienus ar kitus apmokestinimo principus, 
sudarytas apmokestinimo principų ir mokesčių 
sistemos struktūros sąryšio grafas (žr. 3 pav.). 

taigi mokesčius privalo mokėti visi, kuriems 
mokesčių įstatymais yra nustatyta mokestinė prie-
volė. Kuo mokesčius reglamentuojantys įstatymai 
ir kiti norminiai aktai yra aiškesni, tuo mažiau, kaip 
teigia B. O’Connor (2013), turėtų kilti problemų ne 
tik mokesčių mokėtojams dėl mokesčių apskaitos 
ir mokėjimo tvarkos, bet ir makroekonominių pro-
blemų. Kai mokesčių surinkimas yra efektyvesnis, 
lieka daugiau disponuotinų lėšų, o tai tiesiogiai le-
mia ir mokesčių atliekamų funkcijų funkcionalumą 
šalyje. Vis dėlto daugelis mokslinės literatūros ana-
lizės metu identifikuotų apmokestinimo principų 
didžiausią įtaką turi tik vienam ar kitam mokesčių 
sistemos struktūros tipui. Šalies mokesčių siste-
moje vyraujant netiesioginiams mokesčiams labai 
svarbus išlieka stabilumo principas, nes jo nesant, 
kaip teigia G. Kirchgässner (2010), šalyje sparčiai 
auga šešėlinės ekonomikos apimtys, kurios daž-
niausiai yra veikiamos būtent netiesioginių mokes-
čių, tokių, kaip pridėtinės vertės mokestis, akcizai, 
muitai ir kt. 
4 Žr. ten pat.

Mokesčių neutralumas
Viešumas
Stabilumas
Horizontalus teisingumas
Vertikalus teisingumas

Viešumas
Administracinis veiksmingumas
Lankstumas
Mokesčių neutralumas
Viešumas

Mokesčių mokėtojų lygybė
Stabilumas
Vertikalus teisingumas
Horizontalus teisingumas

Pagal apmokestinimo 
objektą

Pagal ėmimo būdą

Pagal paskirstymo 
būdą

Pagal apskaičiavimo 
būdą

Pagal mokėtoją

MOKESČIŲ SISTEMA
Apmokestinimo aiškumas ,
Privalomumas ,
Ekonominis efektyvumas ,
Mokestinių įplaukų produktyvumas

3 pav. Mokesčių sistemos struktūros ir 
apmokestinimo principų sąryšio grafas

Šaltinis: sudaryta autorių

Dažniausiai į stabilios mokesčių sistemos poky-
čius galima tikėtis priimtinos ar, kaip teigia O. t. 
Ebiringa, E. yadirichukwu (2012), netgi teigiamos 
mokesčių mokėtojų reakcijos. Stabilumas taip pat 
labai svarbus ir tuo atveju, jeigu šalyje egzistuoja 
mokesčių sistemos struktūra pagal apmokesti-
nimo objektą. Būtent šis principas, kaip teigia D. 
Al-Shanfari, K. Hindle, C. Viala (2012), turi bene 
pačią didžiausią įtaką verslumui šalyje – verslo su-
bjektai yra patrauklesni ilgalaikių investicijų inves-
tuotojams. Egzistuojant šiam mokesčių sistemos 
struktūros tipui taip pat labai svarbus yra ir turinio 
viršenybės prieš formą principas, kuris leistų iden-
tifikuoti ir apibrėžti apmokestinamąjį objektą. 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, paaiškė-
jo, kad egzistuojant skirtingai mokesčių sistemos 
struktūrai, turi būti parenkami ir skirtingi apmo-
kestinimo principai. tai lemia įvairios priežastys, 
kurios sąlygoja ne tik konkrečius mokesčius, jų su-
rinkimą, bet ir parenkamas jų apskaitos taisykles, 
šalies makroekonominę padėtį ir stabilumą. Reikia 
pažymėti, kad Lietuvos mokesčių sistema yra ku-
riama remiantis mokesčių mokėtojų lygybės, teisin-
gumo ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo 
aiškumo, turinio viršenybės prieš formą principais. 
tačiau sudarytas mokesčių sistemos struktūros ir 
apmokestinimo principų sąryšio grafas rodo, kad 
šių principų gerai funkcionuojančiai mokesčių sis-
temai sukurti nepakanka. Lietuvos mokesčių sis-
temos apmokestinimo principai ne tik netenkina 
principų, būdingų šalies mokesčių sistemai, nepri-
klausomai nuo jos struktūros, bet ir nėra būdin-
gi nei vienam iš identifikuotų mokesčių sistemos 
struktūros tipų. Kaip teigia L. Chan (2013), jeigu 
mokesčių sistemos struktūros tipas nėra vyraujan-
tis, tuomet egzistuoja rizika, jog šalies mokesčių 
sistema veiks neefektyviai. taigi galima teigti, kad 
tam tikri skirtingi apmokestinimo principai turi 
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MOKESčių SiStEMOS StRuKtūROS iR APMOKEStiniMO PRinCiPų SąRyŠiO AnALizė 

vyrauti šalies mokesčių sistemoje, priklausomai 
nuo jos struktūros.  

išVados

Atlikus mokslinės literatūros mokesčių sistemos 
struktūros klausimu analizę, paaiškėjo, kad egzis-
tuoja penki mokesčių sistemos struktūros bendri-
niai požymiai. tai – ėmimo būdas, apmokestinimo 
objektas,  paskirstymo būdas, apskaičiavimo būdas 
ir mokėtojas. Būtent nuo pastarųjų priklauso, kaip ir 
kokiais pjūviais gali būti vertinama mokesčių siste-
ma ir jos struktūra. 

Atlikta mokslinės literatūros analizė apmokesti-
nimo principų klausimu parodė, kad pastarųjų pa-
rinkimas turi tiesioginę įtaką mokesčių sistemos ir 
jos struktūros formavimui. Kadangi apmokestinimo 
principų egzistuoja ne tik panašių, bet ir vienas ki-
tam prieštaraujančių turinio prasme, todėl būtina 
labai atsargiai įvertinti, pagal kokius apmokestinimo 
principus vienos ar kitos šalies mokesčių sistema ir 
jos struktūra turi būti formuojama.  

Sudarius mokesčių sistemos struktūros ir apmo-
kestinimo principų sąryšio grafą, paaiškėjo, kad eg-
zistuoja keturi apmokestinimo principai, į kuriuos, 
formuojant šalies mokesčių sistemą, yra būtina atsi-
žvelgti. tai – apmokestinimo aiškumas, privalomu-
mas, ekonominis efektyvumas ir mokestinių įplaukų 
produktyvumas. Likusieji identifikuoti apmokesti-
nimo principai šalies mokesčių sistemoje turi egzis-
tuoti priklausomai nuo joje vyraujančios mokesčių 
sistemos struktūros. tyrimas atskleidė, kad Lietuvo-
je egzistuojantys mokesčių mokėtojų lygybės, teisin-
gumo ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo 
aiškumo, turinio viršenybės prieš formą principai 
ne tik netenkina principų, būdingų šalies mokesčių 
sistemai, nepriklausomai nuo jos struktūros, bet ir 
nėra būdingi nei vienam iš identifikuotų mokesčių 
sistemos struktūros tipų. taigi galima teigti, kad Lie-
tuvoje egzistuojantys apmokestinimo principai turė-
tų būti peržiūrėti ir papildyti. 
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research oF relationship identiFication BetWeen taX system structure and 
principles oF taXation 

Gintarė Giriūnienė, lukas Giriūnas

summary
Economic globalization and cross-border integration determine changes in the tax system in order to create a 

favorable environment for business development and to attract foreign investment through making assumptions for 
economic development of the country. in this regard, the tax system assessment is the key condition for productive 
tax system improvement and purposeful governance. it should be mentioned that the tax system and principles of its 
formation is becoming a topic of discussion by scientists and experts. it is critical to provide how tax system should 
be formed and designed. So it is not enough to pay attention to the structure and its assessment, it is necessary to take 
into account the principles of taxation. But the most important is to evaluate the relationship between the tax system 
structure and principles of taxation and its effect on the taxpayer. So the aim of this article is to identify the relationship 
between structure of the tax system and the principles of taxation. to this end, the graphical annotation of the relati-
onship between structure of the tax system and principles of taxation was created. An analysis of scientific literature 
showed that the selection of principles of taxation has a direct influence on the tax system and its formulation.

keywords: tax system, principles of taxation, structure of tax system. 
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ĮVadas

Šiandieninėje ekonomikoje, esant gausiai prekių 
ir paslaugų paklausai, auga ir vartojimas. Didėjantis 
vartojimas lemia ir didėjantį vartotojų teisių pažei-
dimų skaičių. Ginti vartotojų teises tampa sudėtinga, 
kai sutarties šalis skiria dideli atstumai. Vartotojai 
keliauja po pasaulį, įsigyja įvairių prekių, kurių trū-
kumai išryškėja tik  daug vėliau. 

Dažnai vartotojai dėl informacijos stokos patenka 
į gudrių verslininkų, kurie sudaro pirkimo pardavimo 
sutartis, pinkles. Praktika rodo, kad didžiausias pažei-
dimų skaičius nustatytas vyresniojo amžiaus žmonių 
grupėse, vykdant asmeninį pardavimą1. Dažnai pre-
kybininkai atsisako priimti grąžinamą išpakuotą pre-
kę dėl sveikatos apsaugos higienos reikalavimų. teisės 
aktai neapibrėžia konkretaus termino netinkamos ko-
kybės prekei grąžinti. Būtent todėl buitinės technikos, 
elektros įrankių garantinio remonto paslaugų teikėjai 
grąžinimo terminą ilgina nepagrįstai.

Rinkos priežiūra ir atitinkamų vartotojų apsau-
gos taisyklių laikymosi užtikrinimas yra svarbi ES 
vartotojų politikos dalis. Vartotojai neturi teisės re-
monto laikotarpiu reikalauti pakaitinės prekės, nes 
tai nenumato įstatymas. taip atsiranda vartotojų tei-
sių pažeidimas. neteisminio ginčo sprendimo tar-
nybų nutarimai yra tik rekomendacinio pobūdžio, 
todėl neprivalomi. 
1 Kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Žmo-
gaus teisių stebėjimo instituto užsakymu visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktas tyrimas. Vilnius. 2010. 
Prieiga per internetą:  http://www.hrmi.lt/uploaded/PDf%20
dokai/Vilmorus_Apklausos_Rezultatai_20101210.pdf  [žiūrėta 
2014- 11- 15].

Vida Jakštienė, Vilma riškeVičienė, Živilė myru
Marijampolės kolegija

VartotoJŲ nuomonė apie rinkos prieŽiūros 
ir VartotoJŲ apsauGos Bei JŲ teisiŲ GynimĄ: 

tyrimo reZultatai
anotacija.Kiekvienas Europos Sąjungoje (ES) gyvenantis vartotojas ieško pasirinkimo galimybių, kokybės ir kai-

ną atitinkančios vertės, tikisi gauti tikslią informaciją apie tai, ką perka, ir nori, kad vartotojo teisės būtų apsaugotos. 
Vartotojo sprendimai rinktis vieną ar kitą prekę taip pat skatina inovacijas, našumą ir ekonomikos augimą. Vartotojų 
teisių apsauga – vienas iš ES politikos prioritetų, siekiant užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą, ekonominius interesus, 
teisę į informaciją, taip pat skatinti burtis į asociacijas savo interesų ginti. Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos  
duomenimis, 71 proc. Lietuvos gyventojų jaučiasi neginami Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, todėl pristatomame 
tyrime siekiama  įvertinti vartotojų  žinias apie jų teises ir vartotojų teisių pažeidimus.

raktažodžiai: vartotojų teisės, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVtAt), vartotojų teisių pažeidi-
mai.

VVtAt duomenimis, Lietuvoje pažeidimų skai-
čius ypač išaugo euro įvedimo pereinamuoju laiko-
tarpiu, kai kainos buvo skaičiuojamos eurais ir litais. 
2014 m. spalio mėnesį buvo įspėta 200 verslo įmo-
nių, iš jų 3 įmonėms skirtos baudos.

Vykdant vartotojų rinkos priežiūros, apsaugos 
bei jų teisių gynimo tyrimą, buvo išanalizuota Vals-
tybinė vartotojų apsaugos strategija 2011–2014 m., 
kurios tikslas – parengti metodines rekomendaci-
jas, kaip įgyvendinti verslo subjektų savireguliaciją, 
skatinti ir įdiegti alternatyvių ginčo sprendimo būdų 
veikimo mechanizmą2.

Tyrimo objektas – vartotojų nuomonė apie rinko 
priežiūrą, vartotojų  apsaugą bei jų teisių gynimą. 

Tyrimo tikslas – įvertinti vartotojų nuomonę apie 
rinkos priežiūrą, vartotojų apsaugą bei jų teisių gy-
nimą.

Tyrimo uždaviniai:
išnagrinėti vartotojų teisių sistemą Lietuvoje;•	
identifikuoti problemines vartotojų teisių gyni-•	
mo sritis;
įvertinti vartotojų teisių žinojimą;•	
išnagrinėti vartotojų teisių gynimo būdus;•	
įvertinti vartotojų nuomonę apie jų teises E – •	
parduotuvėje;
pateikti vartototojų tyrimo išvadas ir rekomen-•	
dacijas.

Tyrimo metodai:
dokumentų ir mokslinės literatūros teorinė •	
analizė;
 tyrimo duomenų analizė.•	

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) Valstybinė vartotojų 
teisių apsaugos 2011- 2014 m. strategija: Nutarimas, projektas 4.  
2011.
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1. VartotoJŲ apsauGos Bei JŲ teisiŲ 
Gynimas

Vartotojų teisių apsauga – tai visuma teisės nor-
mų, kuriomis garantuojama įstatyminė vartotojo, 
kaip silpnesniosios šalies, apsauga3.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas numato šias 
vartotojų teises4: 

savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir •	
paslaugas; 
įsigyti saugias, tinkamos•	  kokybės prekes ar 
paslaugas; 
gauti teisingą ir visą informaciją valstybine •	
kalba apie parduodamas prekes, teikiamas 
paslaugas;
gauti informaciją apie savo teisių įgyvendi-•	
nimo ir gynimo tvarką;
į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir ne-•	
turtinės žalos (nuostolių) atlyginimą;
kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus •	
nagrinėjančias institucijas ar teismą;
jungtis į vartotojų asociacijas;•	
į  švietimą vartojimo srityje;•	
į ekonominių interesų apsaugą.•	

Vartotojų teisių gynimas reikalingas tam, kad 
būtų užtikrinta vartotojo sprendimo priėmimo lais-
vė rinkos sąlygomis. Visos informacijos pateikimo 
nepakanka vartotojų teisių apsaugai užtikrinti5.

Lietuvoje vartotojų teises gina:
VVtAt – valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, padedanti užtikrinti vartotojų apsaugą tar-
pvalstybiniu mastu;

Europos vartotojų centras (ECC-net), kuris sieja 
28 Europos Sąjungos šalis ir teikia bendro pobūdžio 
informaciją apie kitose valstybėse narėse taikomus 
reikalavimus. 

Šios dvi vartotojų teisių gynimo institucijos va-
dovaujasi įstatymais, poįstatyminiais aktais, normi-
niais aktais6. Pirkėjo ir pardavėjo santykius regla-
mentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 
prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės, Lietuvos Res-
publikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, prekių 
priėmimo pagal kiekį ir kokybę taisyklės, Europos 
Sąjungos vartotojų apsaugos įstatymas, mažmeninės 

3 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas Pri-
eiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=291519 [žiūrėta2014-11-19].
4 Katuoka, S., Šlapkauskas, V. ir kt. Vartotojų teisių apsauga Lie-
tuvoje ir Europos Sąjungoje: kolektyvinė monografija. Vilnius: 
Mykolo Romerio universitetas. 2006. P. 381.
5 Ravluševičius, P. Vartotojų teisių apsaugos ypatumai Euro-
pos Sąjungoje ir Lietuvos teisėje. Jurisprudencija: mokslo darbai.  
Vilnius. 2007. nr. 9(99). p. 48-52.
6 Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisi-
nio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga. i dalis, 2009 Prieiga per 
internetą:  http://www.infolex.lt/tp/129168  [žiūrėta 2014 - 11-19].

prekybos taisyklės7.
Pastaruosius dvejus metus nemaža dalis Lietu-

vos gyventojų turėjo problemų  pirkdami elektro-
nikos, buities prietaisus, įsigydami prekes inter-
netu, teleparduotuvėje. tačiau ne visi gyventojai 
išsprendžia savo, kaip vartotojų problemas, pasi-
skundę pardavėjui ar paslaugos teikėjui. Vartoto-
jų apsaugos ir vartotojų teisių Lietuvoje duome-
nimis8, labai maža dalis vartotojų, susidūrusių su 
problemomis, ieško informacijos apie vartotojų 
teises, kreipiasi pagalbos į nevyriausybinę varto-
tojų asociaciją, į vyriausybinę vartotojų instituciją 
ar į advokatą. Didelis dėmesys skiriamas vartotojų 
teisių apsaugai, jų interesų gynimui, kad į rinką 
vartotojui patektų saugūs ir kokybiški produktai, 
kad vartotojas turėtų galimybę apginti pažeistas 
teises9.

Visa atsakomybė už į rinką pateikto produkto 
saugą tenka gamintojui. Jei vartotojas įrodo, kad 
nesaugus produktas padarė žalos jo sveikatai ar 
turtui, gamintojas privalo šią žalą kompensuoti. 
tais atvejais, kai nesaugaus produkto gamintojas 
negali būti nustatytas, vartotojui padarytą žalą 
privalo kompensuoti produkto importuotojas ar 
pardavėjas. ES šalyse nustatytos didelės kompen-
sacijos už žalą, kurią vartotojams padarė nesaugūs 
produktai. todėl ES įmonės, ypač gaminančios pa-
didėjusios rizikos produktus, paprastai draudimo 
kompanijose apdraudžia su gaminamų produktų 
sauga susijusią riziką. ES teisės aktais vartotojai10 
apsaugomi nuo įvairios nesąžiningos komerci-
nės veiklos. tam pasitelkiamos žemiau nurodytos 
priemonės:

• draudimas naudoti agresyvios prekybos bū-
dus. Klaidinamoji reklama11 ir nesąžininga komerci-
nė praktika (pvz., agresyvios prekybos būdai) ES už-
drausti nuo 2005 m. tai reiškia, kad negali būti jokių 
slepiamų mokesčių, jokio gudravimo, jokių neteisin-
gų tvirtinimų, jokios klaidinančios informacijos.

• Nuotolinės prekybos sutartys. ES taisyklės saugo 
vartotojus, kai prekių arba paslaugų perkama nuoto-
liniu būdu (paštu arba internetu). Sutartys užtikrina, 
kad prieš pirkdamas vartotojas gautų pakankamai 
informacijos, suteikta teisė per 14 darbo dienų nu-
traukti sutartį be jokių pasekmių ar nuobaudų.

• Gaminių taisymas. teisinė vartotojų apsauga 

7 Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: tei-
sinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga. I dalis., 2009 [žiūrėta 
2014 - 11-19] Prieiga per internetą: http://www.infolex.lt/tp/129168.
8 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas Pri-
eiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=291519  [žiūrėta2014-11-19].
9 Europos komisija. Vartotojų apsauga ir vartotojų teisės Lietu-
voje.  Flash Eurobarometer (244), 2008.
10 Bublienė, D. Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė: 
monografija. Vilnius. Registrų centras. 2009. P. 85.
11 Markauskas, L.  Reklamos teisinis reglamentavimas: teorija ir 
praktika. Vilnius. 2008.
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užtikrina vartotojų teises12 tais atvejais, jeigu įsigijo 
nekokybiškų arba išreklamuotų savybių neatitinkan-
čių prekių. Bet kuriam įsigytam gaminiui duodama 
dvejų metų garantija. Pardavėjo suteiktos komerci-
nės garantijos šios minimalios dvejų metų teisinės 
garantijos nemokamai sutaisyti gaminį nepakeičia, 
bet gali jį papildyti13.

• Ginčų sprendimas. Jei vartotojas su pardavėju 
nesutaria dėl nusipirkto gaminio arba paslaugos, 
naujose ES taisyklėse numatyta, kad ginčą galima iš-
spręsti neteismine tvarka taikant alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūras14. tai nebrangios, greitos ir 
vartotojams gerokai daug lengvesnės procedūros nei 
kreipimasis į teismą. Jos gali būti naudojamos nagri-
nėti skundams, susijusiems tiek su savo šalies, tiek ir 
su užsienio šalių pardavėjais. 

išanalizavus pagrindines ES ir Lietuvos vartotojų 
teisių gynimo politikos nuostatas, galima padaryti 
išvadas apie jų naudą vartotojams. Vis daugiau Lie-
tuvos įmonių dalyvauja tarptautinėje prekyboje, pa-
teikdami savo prekę rinkai su savo vardu. Jeigu toks 
gaminys padaro žalą jį įsigijusio vartotojo sveikatai, 
gyvybei ar turtui, šią žalą privalo kompensuoti ga-
mintojas15.

Stiprėjant visuomeninių vartotojų organizacijų 
įtakai, auga bendradarbiavimas tarp vartotojų or-
ganizacijų, rinkos priežiūros institucijų. Vartotojų 
informavimui ypač didelę įtaką daro žiniasklaidos 
priemonės, kurios informuoja vartotojus apie esmi-
nius jų teisių aspektus.

Suteikti vartotojams galimybę gauti būtiną infor-
maciją apsisprendžiant yra vienas iš esminių varto-
tojų politikos elementų. Ši informacija daro poveikį 
kitoje ES šalyje prekes ir paslaugas perkančių varto-
tojų sprendimams ir stiprina jų pasitikėjimą. Var-
totojų teises ginančių institucijų atstovai teigia, kad 
skundų gausėjimas yra labai geras ženklas, rodantis, 
kad mūsų visuomenės sąmoningumas didėja. tačiau 
Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezi-
dentė A. Armanavičienė nemato pagrindo džiūgau-
ti, nes žmonės priversti gaišti laiką ir aiškintis, kodėl 
jie yra apgaudinėjami, be to, neretai teisybės taip ir 
nepavyksta rasti.

A. Armanavičienės teigimu, mokesčių mokėto-
jų pinigais išlaikomos valstybinės vartotojų teises 
turinčios ginti institucijos yra nekompetentingos 
12 Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: 
teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga. i dalis., 2009 
Prieiga per internetą: http://www.infolex.lt/tp/129168  [žiūrėta 
2014 - 11-19].
13 Andriulis, V., Mockevičius, R., Valeckaitė, V.  Lietuvos valstybės tei-
sės aktai (1919-02-16/1940-06-15). Vilnius.teisės institutas. 1996.
14 Armanavičienė, A. Pasiūlymai vartotojų teisių apsaugos insti-
tucinės sistemos tobulinimui. 2009. Nacionalinė vartotojų konfe-
deracija. Prieiga per internetą: http://vartotojai.eu/lt/naujienos/
PASiuLyMAiVARtOtOJu-tEiSiu-APSAuGO inStituCi-
nES-SiStEMOS-tOBuLiniMui [žiūrėta 2014 11 15].
15 Katuoka, S., Šlapkauskas, V. ir kt. Vartotojų teisių apsauga 
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje: kolektyvinė monografija. Vil-
nius. Mykolo Romerio universitetas. 2006. P. 381.

spręsti konkretų klausimą. Pagrindinė problema yra 
ne tik valstybinės institucijos, tarp kurių nėra jokios 
koordinacijos, bet ir įstatymų sistema16.

Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas doc. dr. L. 
V. Papirtis teigia, kad žmonės savo teises gina ne tik 
vartotojų teisių gynimo institucijose, bet vis dažniau 
ir teismuose17. Šios aplinkybės rodo, kad problemos 
nesprendžiamos ten, kur jas išspręsti būtų geriausia 
tiek žmonėms, tiek valstybei. Ginčus ne teisme na-
grinėjančių institucijų ginčų sprendimų pasiūlymai 
turi ne vienodą teisinę galią. Dažniausiai jie yra re-
komendacinio pobūdžio, todėl neprideda verslinin-
kams privalomų pareigų, o sprendimų nevykdymas 
nesukelia jokių teisinių pasekmių. Vienintelė griež-
tesnė sankcija teisės normų pažeidėjams yra viešas 
skelbimas dėl priimto sprendimo nevykdymo inter-
netiniame VVtAt puslapyje18.

2. tyrimo metodika

Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti respon-
dentų žinias apie vartotojų teises, vartotojų teisių sis-
temą Lietuvoje ir nustatyti, kokiu būdu pateikiama 
informacija apie vartotojų teisių užtikrinimą geriau-
siai pasiekia vartotojus.

tyrimo metu  buvo sudaryta anketa. Pirmoje an-
ketos dalyje pateikti klausimai apie vartotojų rinkos 
priežiūrą ir vartotojų apsaugą.

Antroje dalyje buvo siekiama išanalizuoti infor-
macijos apie vartotojų teises bei nekokybiškų prekių 
grąžinimą prieinamumą.

Atliktas segmentavimas pagal užsiėmimą, lytį, 
šeimos dydį, šeiminę padėtį, išsilavinimą. Demogra-
finis segmentavimas pagal socialinį statusą ir pajamų 
dydį dažnai remiasi skirtingais požiūriais vertinant 
ir grąžinat prekes. todėl buvo tikslinga išsiaiškinti 
informaciją apie prekių grąžinimą skirtingose soci-
alinėse grupėse. 

Apskaičiuojant imties dydį buvo remtasi V. Dik-
čiaus formule:

 n=     (1)

čia n – reikiamos imies dydis, kai imties paklai-
dos galimybė P=0,954;

N – generalinės visumos dydis;
Δ – leidžiamos paklaidos imties dydis (Δ =0,05)            

Remiantis Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2013 m. Marijampolės apskrityje gy-
16 Armanavičienė, A. Pasiūlymai vartotojų teisių apsaugos insti-
tucinės sistemos tobulinimui, 2009. Nacionalinė vartotojų konfe-
deracija Prieiga per internetą: http://vartotojai.eu/lt/naujienos/
PASiuLyMAiVARtOtOJu-tEiSiu-APSAuGO inStituCi-
nES-SiStEMOS-tOBuLiniMui [žiūrėta 2014 11 15].
17 Jovaišas, K. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras, 1 
dalis. teisės institutas. 2000.
18 Petrauskas, f. Alternatyvios vartotojų ir verslininkų ginčų bei 
konfliktų teisinio nagrinėjimo formos ir jų charakteristika. // Ju-
risprudencija. 2010, 4 (122). P. 316.

1
(Δ)2+1/n
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veno 156 455 gyventojai. Darbingo amžiaus – 105 
675, pensinio amžiaus – 35 568.  iš viso darbingo ir 
pensinio amžiaus – 141 243 gyventojai.   

       

     (2)

Paskaičiavus buvo gauta, kad n = 398 (tiriamie-
ji). 

Dėl laiko ir finansinių išteklių buvo išdalyta 240 
anketų; iš jų grįžo 230 užpildytų. Respondentai buvo 
pasirinkti iš Marijampolės miesto, Vilkaviškio, Kazlų 
Rūdos, Kalvarijos. Anketoje respondentų buvo pra-
šoma pasirinkti vieną ar kelis iš pateiktų atsakymo 
variantų.

tyrimo reZultatai 

Vartotojų teisių gynimo efektyvumą parodo 
vartotojų pasitikėjimas valstybės institucijomis, 
verslininkais, vartotojų asociacijomis. Vadovau-
jantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–
2014 metų strategijos duomenimis, Lietuvoje šiuo 
metu valstybinėmis vartotojų teisių apsaugos ins-
titucijomis pasitiki – 37 proc., verslininkais – 45 
proc., vartotojų asociacijomis – 49 proc. vartoto-
jų.

išanalizavus mokslinę literatūrą, teisės bei nor-
minius aktus, galima teigti, kad neefektyvią rinkos 
priežiūrą ir netinkamą vartotojų apsaugos teisių gy-
nimą lemia:

nepakankamai greitas valstybės institucijos re-•	
agavimas į rinkos pokyčius, sprendžiant rinko-
je iškilusias problemas;
nepakankamai rezultatyvi vartotojų ir versli-•	
ninkų ginčų sprendimų sistema;
dauguma vartotojų mano, kad jų teisės nėra •	
adekvačiai ginamos.

Šio tyrimo eigoje buvo vertinama rinka ir jos po-
veikis vartotojams, identifikuojamos probleminės 
vartotojų teisių gynimo sritys ir atlikta anketinė var-
totojų apklausa.

Siekiant įvertinti problemines rinkas,  tyrime da-
lyvaujančių vartotojų buvo klausiama apie netinka-
mų prekių įsigijimą bei jų grąžinimą. 

Siekiant išsiaiškinti, kaip vartotojai pasiskirsto 
pagal socialinį statusą, įvairaus socialinio statuso 
respondentai (studentai, verslininkai, tarnautojai, 
darbininkai, pensininkai ir bedarbiai)  turėjo nu-
rodyti, kaip dažnai jie grąžina nekokybiškas prekes 
pardavėjui.

tyrime dalyvavę vartotojai pagal įsigytos ne-
kokybiškos prekės grąžinimą pasiskirstė taip: daž-
niausiai įsigytą prekę pardavėjui grąžino darbinin-
kai (80 proc.) ir studentai (77,8 proc.), rečiausiai 
– pensininkai (48,2 proc.) ir bedarbiai (42,9 proc.) 
(žr. 1 pav.).

1pav. Vartotojų pasiskirstymas pagal įsigytos 
prekės grąžinimą

Vartotojai respondentai taip pat turėjo nurody-
ti, kaip dažnai skundėsi dėl nekokybiškų ne maisto 
prekių.

 

2 pav. Vartotojų skundų dėl ne maisto prekių 
grupės vertinimas

tyrime dalyvavę vartotojai nurodė, kad dau-
giausia jie skundėsi dėl nekokybiškos avalynės (43,7 
proc.) ir dėl buitinės technikos (34,1 proc.). Mažiau-
siai skundėsi dėl įsigytų parfumerijos gaminių (10,4 
proc.) (žr. 2 pav.).

Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti ir infor-
macijos ant pakuočių vartotojams prieinamumą. todėl 
vienas iš respondentams pateiktų klausimų buvo, ar jie 
skaito informaciją ant ne maisto prekių pakuočių.

Paaiškėjo, kad visada informaciją ant pakuočių 
skaito daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių bedarbių 
(57,1 proc.),  dažnai – studentai (44,4 proc.), kartais 
– pensininkai (53,6 proc), darbininkai (53,3 proc.) ir 
tarnautojai (51,5 proc.) (žr. 3 pav).

Efektyvi vartotojų teisių gynimo sistema neįma-
noma be vartotojo teisių žinojimo. Vartotojams pri-
valo būti suteikta galimybė efektyviai apginti savo 
teises, naudojantis jiems priimtinomis teisėtomis 
priemonėmis (pirmiausia kreipiantis į verslininką).

Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nurodyta, 
kokių daiktų, kai jie yra tinkamos kokybės, pirkėjas 
negali reikalauti pakeisti. tai pirmiausia kosmetikos 
preparatų, laikrodžių, spausdintų knygų, audinių, 
kojinių, apatinių drabužių, tauriųjų metalų dirbinių, 

n=
(0,05)2+ 141243

1
1
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išskyrus dirbtinę bižuteriją, šviestuvų, žaislų ir kt.

4 pav. Kokių prekių pirkėjas, jeigu jam  nepatinka 
jų forma, spalva ar komplektiškumas, negali 

reikalauti pakeisti
5 pav. Ar jūs, kaip vartotojas, gaunate pakankamai 

informacijos apie vartotojų teises?

3 pav. Respondentų ant ne maisto prekių pakuočių pateiktos informacijos vertinimas

6  pav. Ar visada žinote, kur kreiptis, kilus nesutarimams dėl prekės  tarp pirkėjo ir pardavėjo?
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iš tyrime dalyvavusių vartotojų atsakymų paaiš-
kėjo, kad jie yra nepakankamai informuoti, kokių 
prekių (daiktų) negalėtų grąžinti gamintojui: 41,5 
proc. atsakė, kad „nėra tikri“,  o 32,8 proc. –  kad 
„žino“. tik 3,9 proc. apklaustųjų tikrai žino, kokių 
prekių negalėtų grąžinti (žr. 4 pav.).

Vartotojų taip pat buvo klausiama, ar jie pakan-
kamai gauna informacijos apie vartotojų teises.

45,7 proc. apklausoje dalyvavusių vartotojų nu-
rodė, kad jiems trūksta informacijos apie vartotojų 
teises ir tik 32,6 proc. atsakė, kad jos pakanka (žr. 
5 pav.). taigi vartotojai nėra pakankamai gerai in-
formuoti apie vartotojų teises ir jų gynimo būdus, 
nepaisant didelės plačiajuosčio interneto sklaidos.

Vartotojams taip pat buvo pateiktas klausimas, ar jie 
visada žino, kur kreiptis, kilus nesutarimams dėl pre-
kės tarp pirkėjo ir pardavėjo. Paaiškėjo, kad iš apklau-
soje dalyvavusių vartotojų  tai dažnai  žino 57,8 proc. 
darbininkų, 57,1 proc. studentų,  42,9 proc. bedarbių, 
42,4 proc. tarnautojų  ir 44,0 proc. verslininkų  (žr. 
6 pav.).

tyrime dalyvavusių vartotojų taip pat buvo teir-
autasi, kur jie pirmiausiai kreiptųsi, jeigu būtų pa-
žeistos jų teisės.

Atsakymai parodė, kad didžioji dauguma varto-
tojų (51,7 proc.), jeigu būtų pažeistos jų teisės, kreip-
tųsi tiesiogiai į gamintoją ar platintoją. Kiti tyrime 
dalyvavę vartotojai (48,3 proc.) nurodė, kad kreiptų-
si į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą (žr. 7 pav.).

Pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–
2014 metų strategijos duomenis, Lietuvoje vartotojai 
nelinkę dalyvauti elektroninės prekybos rinkoje kito-

se Europos Sąjungos valstybėse, prekes ar paslaugas 
iš ES šalių internetu užsisako tik 3 proc. vartotojų, 
todėl sumažina savo galimybes palyginti prekes ar 
paslaugas, neieško priimtinų alternatyvų, tuo tarpu 
ir verslininkai nėra suinteresuoti konkuruoti.

7 pav. Kur pirmiausiai kreiptumėtės, jeigu būtų 
pažeistos Jūsų teisės?

Vartotojas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę 
grąžinti ją pardavėjui. tačiau ne visi vartotojai žino, 
kokios prekės grąžinamos ar keičiamos, kur jas gali-
ma grąžinti ar pakeisti. tyrime dalyvavusių respon-
dentų atsakymai į šį klausimą parodė, kad 71,4 proc. 
bedarbių žino, kur prekės keičiamos ar grąžinamos: 
dažnai žino 68,3,4 proc. studentų, 55,6 proc. darbi-
ninkų ir 54,5 proc. tarnautojų (žr. 8 pav.).

Vienas iš tyrimo uždavinių buvo įvertinti varto-
tojų nuomonę apie elektroninę prekybą. Pirmiausia 
buvo išsiaiškinta, kuri vartotojų segmento grupė 
(miesto ar kaimo vietovės) daugiausia perka prekių 
elektroninėse parduotuvėse.

8 pav. Ar žinote, kur prekės keičiamos ar grąžinamos?
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9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją 
vietą perkant prekes E- parduotuvėje

tyrimo rezultatai, pateikti 9 paveiksle, parodo, 
kad daugiausia prekes elektroninėse parduotuvėse 
perka dideliame mieste gyvenantys vartotojai (44,4 
proc.), mažiausiai – kaimo vietovių vartotojai (28,8 
proc.) (žr. 9 pav.). 

Sparčiai vystantis technologijoms susidaro palan-
kios sąlygos elektroninei prekybai. tačiau elektroni-
nėje erdvėje atsiradus daugiau pardavėjų, padaugėjo 
ir vartotojų teisių pažeidimų. Pasidomėjus, kokia 
vartotojų nuomonė apie elektroninėse parduotuvė-
se skelbiamą informaciją, paaiškėjo, kad interneti-
nių parduotuvių pirkėjams nepakanka pateikiamos 
informacijos: nenurodomi pardavėjo kontaktiniai 
duomenys, klaidingai nurodoma galutinė prekės 
kaina.

 

10 pav. Vartotojų nuomonė apie elektroninėse 
parduotuvėse skelbiamą informaciją

Vartotojai, dalyvaujantys elektroninėje prekybo-
je, nurodė, kad daugiausia informacijos pateikiama 
apie prekės pristatymo terminus (58,2 proc.), mažai 
informacijos – apie vartotojo teisę atsisakyti sutar-
ties (27, 1 proc.) ir tik 22,2 proc. apklaustųjų nurodė, 
kad nepateikta  jokios informacijos (žr. 10 pav.).

išVados

1. Rinkos priežiūra ir vartotojų apsaugos tai-
syklių laikymosi užtikrinimas yra svarbi Europos 
Sąjungos vartotojų politikos dalis. Lietuvoje ją 
užtikrina valstybinė vartotojų teisių apsaugos tar-
nyba ir Europos vartotojų centras. tačiau Valsty-
binės vartotojų teisių apsaugos 2011 – 2014 metų 
strategijos duomenimis, Lietuvoje šiuo metu vals-

tybinėmis vartotojų teisių apsaugos institucijomis 
pasitiki mažiau negu pusė vartotojų. Siekiant įver-
tinti Marijampolės miesto, Vilkaviškio, Kazlų Rū-
dos ir Kalvarijos vartotojų nuomonę apie rinkos 
priežiūrą, vartotojų apsaugą bei jų teisių gynimą, 
buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 230 įvai-
raus socialinio statuso  respondentų iš šių vieto-
vių. 

2. įvertinant informacijos prieinamumą apie pre-
kes Marijampolės miesto, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir 
Kalvarijos vartotojams, paaiškėjo, kad visada infor-
maciją ant prekių pakuočių skaito daugiau nei pusė 
tyrime dalyvavusių vartotojų. Dažniausiai skaitoma 
apie prekės vartojimo terminus, sudėtį, naudojimosi 
instrukciją ir įspėjamuosius ženklus. tačiau dviem 
trečdaliams vartotojų trūksta informacijos apie ne-
keičiamas ir negrąžinamas prekes. 

3. Ketvirtadalis vartotojų nėra pakankamai ge-
rai informuoti apie savo, kaip vartotojų teises, ir 
jų gynimo būdus. tik šiek tiek daugiau kaip pusė 
vartotojų žino, kur kreiptis, kilus nesutarimams 
dėl prekės tarp pirkėjo ir pardavėjo. Daugiausia 
vartotojai skundėsi dėl avalynės ir buitinės tech-
nikos prekių kokybės. Pusė vartotojų vis dar ne-
pasitiki jų teises ginančiomis institucijomis ir turi 
per mažai informacijos apie neteisminę jų intere-
sų gynimo procedūrą. Pusė vartotojų dėl pažeistų 
teisių tiesiogiai kreiptųsi į gamintoją ar platintoją, 
mažiau kaip pusė  – į Vartotojų teisių apsaugos 
tarnybą.

4. Elektronine prekyba dažniausiai naudojasi di-
džiųjų miestų, o rečiausiai – kaimo vietovių varto-
tojai. internetinių parduotuvių pirkėjams nepakan-
ka patikimos informacijos. trečdaliui jų vartotojų 
trūksta informacijos apie jų teisę nutraukti sutartį.

rekomendaciJos

Prekių pardavėjai daugiau aktualios vartotojui 
informacijos turėtų pateikti prekės pardavimo vie-
tose. Ji galėtų būti pateikiama žodžiu,  lankstinuke,  
skrajutėje ir pan.

Didinti pasitikėjimą vartotojų teises ginančiomis 
institucijomis, teikiant kvalifikuotesnę pagalbą var-
totojui, suteikiant daugiau informacijos apie neteis-
minę jų interesų gynimo procedūrą.

Viešinti įmones, kuriose vartotojai susiduria su 
neigiama patirtimi ir praktika, įsigydami prekes.
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research on consumer opinion on market care and consumer protection and de-
Fence oF their riGhts

Vida Jakštienė, Vilma riškevičienė, Živilė myru

summary
Every consumer living in today’s European union is looking for choice possibilities, quality and value for the price. 

it is expected to get accurate information about what is bought and there is a wish to have  consumers’ rights protected. 
Consumer decisions to choose one or another product also encourage innovation, productivity and growth of econo-
mics.

Protection of consumer rights is one of the Eu policy priorities in order to ensure the consumer health, safety and 
economic interests, the right to information, as well as to encourage them to join  associations to defend their interests. 
According to the data of the Lithuanian national Consumers federation, 71 percent of  Lithuanian residents feel un-
protected by Consumer Protection Law, so this study is to assess consumers’ awareness of their rights and consumer 
rights violation.

keywords: consumer rights, State Consumer Rights Protection Authority,  Consumer rights contravention
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ĮVadas

finansinė analizė yra vienas iš svarbiausių dalykų 
universitetų ir kolegijų studijų programose, skirto-
se ekonomikos bei vadybos ir administravimo stu-
dentams rengti. finansinės analizės dalyko studijos 
suteikia studentams daug konkrečios informacijos 
apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pi-
nigų srautus, pelną ir pelningumą, įsipareigojimus 
ir mokumą, rizikingiausias veiklos sritis, bankroto 
tikimybę ir kt. Studentai, išklausę finansinės analizės 
kursą, sugeba skaičiuoti svarbiausius finansinius ro-
diklius, interpretuoti jų reikšmes, įvertinti tam tikros 
įmonės dabartinę būklę ir veiklos perspektyvas. fi-
nansinės analizės žinios ypač vertingos studijuojant 
tokius dalykus, kaip Auditas, Verslo rizika, Verslo 
organizavimas ir kitus. finansinė analizė ypač ugdo 
studentų gebėjimus savarankiškai rinkti informaci-
ją, ją grupuoti, lyginti, vertinti, daryti išvadas ir teikti 
pasiūlymus.

finansinės analizės dalyko dėstymo patirtis 
Lietuvos universitetuose ir kolegijose yra palyginti 
nedidelė. Šis studijų dalykas į mokymo programas 
įtrauktas tik praėjus keletui metų po Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo. todėl dėstytojai dažnai kelia 
klausimus, kokias temas ir kokiu nuoseklumu dėsty-
ti, kokius santykinius finansinius rodiklius skaičiuoti 
ir kaip juos vertinti, kokias įmonės finansinės būklės 
ir veiklos situacijas nagrinėti, kokius praktinius už-
davinius spręsti ir kt. Atsakymų ieškoma finansinės 
analizės vadovėliuose ir mokomosiose knygose, ta-

Jonas mackeVičius, Vilius saVickas
Vilniaus universitetas

Finansinės analiZės studiJŲ dalyko turinio tyrimas
anotacija. finansinė analizė yra vienas efektyviausių būdų siekiant objektyviai įvertinti įmonės finansinę būklę, 

veiklos rezultatus ir pinigų srautus bei prognozuoti veiklos perspektyvas ir tęstinumo galimybes. 
neabejotinai svarbu, kad finansinė analizė kaip studijų dalykas pirmiausia turėtų apimti tas nagrinėtinas temas ir 

klausimus, be kurių žinojimo ir pritaikymo praktikoje įmonių veiklos vertinimas nėra pilnavertis. tačiau finansinės 
analizės dalyko turinio atžvilgiu mokslinių diskusijų, finansinės analizės teoretikų ir praktikų siūlymų pasigendama, o 
daugelis klausimų, ypač finansinių santykinių rodiklių klasifikavimas, skaičiavimas ir vertinimas, pateikiami skirtingai. 
tai sukelia daug nepatogumų tiek finansų analitikams atliekant konkrečių įmonių finansinių ataskaitų analizę, tiek dės-
tytojams dėstant finansinės analizės dalyką, tiek studentams jį įsisavinant, rašant mokslo tiriamuosius darbus. todėl šio 
straipsnio tikslas – atlikti užsienio ir lietuvių autorių finansinės analizės vadovėlių ir mokomųjų knygų turinio analizę, 
nustatyti, kokios temos yra labiausiai nagrinėjamos, išsiaiškinti, kokias temas reikėtų į finansinės analizės dalyko turinį 
įtraukti ir kokiu nuoseklumu dėstyti.

Straipsnyje pateikiamas atliktas naujausių užsienio autorių finansinės analizės knygų, Lietuvos autorių finansinės 
analizės ir jai giminingų knygų, išleistų per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį, turinio tyrimas. Vertinami finansi-
nės analizės dalyko aprašai Lietuvos universitetuose. Pateikiamas rekomenduojamas finansinės analizės, kaip svarbaus 
studijų dalyko, turinys.

raktažodžiai: finansinė analizė, ekonominė analizė, studijų dalykas, turinys 

čiau lietuvių kalba jų yra nedaug 1,2,3,4,5,6. Kitose lietu-
vių autorių knygose 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nagrinėjami tik 
kai kurie finansinės analizės klausimai, daugiausia 
dėmesio skiriant finansų valdymui ir prognozavi-
mui, įmonės gamybinės ir komercinės veiklos ver-
tinimui. Labiausiai Lietuvoje vartojamomis užsienio 
1 Mackevičius, J., Poškaitė, D. Finansinė analizė. Vilnius. Katali-
kų pasaulis. 1998.
2 Bagdžiūnienė, V. Finansinių ataskaitų analizė. Esmė ir verslo 
situacijos. Vilnius. Conto litera. 2005a.
3 Mackevičius S, J. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Proce-
dūros, metodikos ir vertinimas. Vilnius. tEV. 2009.
4 Buškevičiūtė, E., Mačerinskienė, i. Finansų analizė. Kaunas. 
technologija. 2009.
5 Buškevičiūtė, E., Kanapickienė, R., Patašius, M. Finansinių re-
zultatų analizė. Kaunas. technologija.2010.
6 Mackevičius, J., Poškaitė, D., Villis, L. Finansinė analizė. Vil-
nius. Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2011.
7 Boguslauskas, V., Jagelavičius, G. Įmonių veiklos finansinis ver-
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sisteminimas ir vertinimas. Vilnius. tEV. 2005.  
12 Mackevičius, J. Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, 
sisteminimas ir vertinimas. Antras pataisytas ir papildytas leidi-
mas. Vilnius. tEV. 2007.
13 Juozaitienė, L. Įmonės finansai: analizė ir valdymas. Šiauliai. 
Šiaulių universiteto leidykla. 2007.
14 Gronskas, V. Ekonominė analizė. Kaunas. technologija. 2008.
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kalbomis (anglų, lenkų, rusų, vokiečių) finansinės 
analizės vadovėlių ir mokomųjų knygų taip pat ne-
lengva rasti, o ir jų turinys yra labai įvairus.

tenka pažymėti, kad tiek Lietuvos, tiek užsienio 
autorių diskusijų apie finansinės analizės dalyko san-
darą nebuvo rasta. iš dalies tai paaiškintina tuo, kad 
finansinė analizė yra naujas ekonomikos mokslas ir 
studijų dalykas, o jo dėstymo tradicijos ir taikymo 
praktikoje patirtis yra kol kas nedidelė.

Tyrimo objektas – užsienio ir lietuvių autorių fi-
nansinės analizės vadovėlių ir mokomųjų knygų tu-
rinys.

Tyrimo tikslas – atlikti užsienio ir lietuvių autorių 
finansinės analizės vadovėlių ir mokomųjų knygų tu-
rinio analizę ir pasiūlyti šio studijų dalyko sandarą.

Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:
1) ištirti finansinės analizės kaip studijų dalyko 

svarbą;
2) atlikti naujausių užsienio autorių finansinės 

analizės knygų turinio analizę;
3) atlikti lietuvių autorių finansinės analizės kny-

gų, išleistų per visą Lietuvos nepriklausomybės lai-
kotarpį, turinio analizę;

4) išnagrinėti Lietuvos universitetų finansinės 
analizės studijų dalyko aprašus;

5) pasiūlyti finansinės analizės dalyko turinį ir 
svarbiausias temas, kurias būtų tikslinga įtraukti į 
Lietuvos universitetų šio dalyko studijų aprašus.

Tyrimo metodai – finansinės analizės literatūros 
tyrimas, informacijos lyginimo, grupavimo,  detali-
zavimo ir apibendrinimo metodai.

Informacijos šaltiniai. tyrimui atlikti buvo pa-
sirinktos naujausios (2006 – 20013 metų) užsienio 
autorių finansinės analizės knygos. Lietuvoje finan-
sinės analizės knygų išleista nedaug, todėl tyrimui 
buvo paimtos visos per nepriklausomybės laikotarpį 
publikuotos knygos.

1. Finansinės analiZės kaip studiJŲ 
oBJekto sVarBa

finansinė analizė – tai visapusis, objektyvus ir 
nuoseklus įmonės finansinės ir kitų su ja susijusių 
veiklų tyrimas, siekiant padėti įmonės vadovybei 
priimti teisingus valdymo sprendimus ir įgyvendinti 
numatytus tikslus 6. finansinė analizė yra vienas iš 
objektyviausių būdų siekiant tinkamai įvertinti įmo-
nės finansinę būklę ir veiklos rezultatus. finansinė 
analizė svarbi, nes padeda nustatyti:

įmonės galimybes ir pranašumus konkurenci-1. 
nėje rinkoje ir krizinių situacijų atvejais.

Veiklos tendencijas ir dėsningumus.2. 
Veiksnius, darančius įtaką įvairių rodiklių po-3. 

kyčiams ir apskritai įmonės veiklos efektyvumui.
Rizikingiausias veiklos sritis ir tas, kurios 4. 

neduoda jokios naudos arba duoda nepakankamą 
naudą įmonei.

Gerai atlikta finansinė analizė padeda įvertinti, ar 

praeityje priimti valdymo sprendimai tinkamai pa-
grįsti, ar numatomi sprendimai dėl įmonės ateities 
perspektyvų yra logiški ir argumentuoti. finansinė 
analizė padeda atskleisti nemažai įmonės veiklos ge-
rinimo rezervų ir nepanaudotų galimybių.

finansinės analizės reikšmė visada buvo didelė. ta-
čiau ji ypač svarbi šiuolaikinėmis globalios rinkos, di-
namiško ir konkurencingo verslo sąlygomis. Siekdamos 
sėkmingai konkuruoti rinkoje, įmonės privalo nuolat 
ieškoti rezervų veiklai gerinti, kurti naujus produktus ir 
paslaugas, diegti naują techniką ir technologijas, tobu-
linti valdymo metodus. Sprendžiant šiuos uždavinius, 
svarbią reikšmę turi finansinė analizė, kuria remiantis 
galima objektyviai įvertinti konkrečią įmonės ekono-
minę padėtį, veiklos sąlygas ir galimybes.

finansinė analizė yra įmonių, įstaigų ir organi-
zacijų veiklos tyrimo mokslas, turintis savo objektą, 
metodą, specifinius tyrimo būdus, tikslus ir uždavi-
nius. Ji atsirado sandūroje tokių mokslų, kaip buhal-
terinė apskaita, statistika, auditas, finansai, vadyba, 
verslo ekonomika, aukštoji matematika ir kt. naudo-
dama šių ir kitų mokslų tyrimo būdus ir informaci-
ją, finansinė analizė praturtino ekonomikos mokslą 
naujais teiginiais apie išsamų ekonominių reiškinių 
tyrimą, juos lemiančių veiksnių ir priežasčių išaiš-
kinimą, apie objektyvų įmonių veiklos efektyvumo 
įvertinimą, vidaus bei išorės rezervų atskleidimo bū-
tinybę ir kt.

Sovietinės okupacijos metais Lietuvoje finansinės 
analizės dalykas universitetuose nebuvo dėstomas. 
Buvusiose posovietinėse šalyse dažniausiai buvo dės-
tomas „ūkinės veiklos analizės“ dalykas, nors moks-
linėje literatūroje buvo vartojami ir kiti terminai: lei-
džiamos knygos, pavadintos „Ekonominė analizė“, 
„įmonių veiklos analizė“, „techninė ekonominė ana-
lizė“, „finansinė ekonominė analizė“ ir pan. Pažymė-
tina, kad Lietuvoje buvo naudojamas „ūkinės veiklos 
analizės“ terminas, šiuo terminu pavadinti pirmieji 
vadovėliai15,16,17, tokiu pavadinimu šis dalykas įtrauk-
tas ir į mokymo programas. Kai kuriose Sovietų Są-
jungos aukštosiose mokyklose buvo dėstomi šakiniai 
ūkinės veiklos analizės kursai, pavyzdžiui, „Mašinų 
gamybos įmonių ūkinės veikos analizė“, „Lengvosios 
pramonės įmonių ūkinės veiklos analizė“, „Prekybos 
įmonių ūkinės veiklos analizė“, „Statybos organizacijų 
ūkinės veiklos analizė“ ir kt.

tuo tarpu Vakarų šalių universitetuose dėstomas 
dalykas buvo vadinamas „finansinė analizė“ arba 
„finansinių ataskaitų analizė“. finansinė analizė 
kaip ekonomikos mokslas ir studijų dalykas susifor-
mavo JAV xix a. antroje pusėje18, kai įmonės pra-
dėjo analizuoti finansines ataskaitas. Poreikis anali-
15 Goldblatas, i. Socialistinių pramonės įmonių ūkinės veiklos 
analizė. Vilnius. Mintis. 1962.
16 ignotas, V. Žemės ūkio įmonių ūkinės veiklos analizė. Vilnius. 
Mintis. 1982.
17 Ūkinės veiklos analizė. Vilnius. Mintis. 1983.
18 Harrigan J.O 1968. A short history of financial ratio analysis. 
The accounting review, nr. 43 (April), p. 284-294.
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zuoti finansines ataskaitas ypač padidėjo plečiantis 
bankams, kuriantis draudimo kompanijoms ir di-
dėjant investicijų apimtims. investuotojai pradėjo 
visapusiškiau analizuoti įmonių, į kurias investavo 
kapitalą, veiklos rodiklius. finansinės analizės kaip 
ekonomikos mokslo reikšmė ypač padidėjo xx a. 
pirmame dešimtmetyje, kai pradėti skaičiuoti santy-
kiniai finansiniai rodikliai, kai buvo sukurtas vadi-
namasis santykio kriterijus (ratio criteria), žinomas 
kaip trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigoji-
mų santykis 2:1 19.

finansinės analizės literatūroje daugelis klausimų 
nagrinėjami skirtingai, ypač   finansinių santykinių 
rodiklių klasifikavimas, skaičiavimas ir vertinimas. 
tai sudaro daug nepatogumų finansų analitikams, 
atliekantiems konkrečių įmonių finansinių ataskaitų 
analizę, dėstytojams, dėstantiems finansinės analizės 
dalyką, o studentams – jo  mokantis ir ypač rašant 
mokslo tiriamuosius darbus. todėl labai svarbu at-
likti Lietuvos ir užsienio autorių finansinės analizės 
vadovėlių ir mokomųjų knygų turinio analizę, sie-
kiant nustatyti finansinės analizės dalyko ribas, t. y. 
išsiaiškinti, kokias temas į jo turinį įtraukti ir kokiu 
nuoseklumu dėstyti.

2. uŽsienio autoriŲ Finansinės 
analiZės knyGŲ turinio analiZė

1998 metais buvo atlikta Vakarų šalių autorių 
finansinės analizė ir buvusios tSRS autorių ūkinės 
veiklos analizės knygų, išleistų 1974-1993 metais ly-
ginamoji analizė1. tyrimas parodė, kad Vakarų šalių 
autoriai daugiau dėmesio skiria finansinių ataskaitų 
rodiklių analizei, todėl jie gana detaliai supažindina 
su finansinių ataskaitų formomis ir jų sudarymu, o 
tSRS autorių knygose buvo išsamiai aprašoma pla-
ninių rodiklių vykdymo analizės metodika. Pažymė-
tina tai, kad sovietinė ūkinės veiklos analizė buvo 
labiau orientuota į praėjusių laikotarpių (mėnesio, 
ketvirčio, metų) veiklos tyrimą, o Vakarų šalių fi-
nansinė analizė, nors ji taip pat atliekama remian-
tis retrospektyvinėmis finansinėmis ataskaitomis, 
labiau orientuota į įmonės ateities perspektyvas, jos 
veiklos tęstinumo galimybių numatymą. finansi-
nės analizės ir ūkinės veiklos analizės knygų turinio 
skirtumus didele dalimi lėmė analizei keliami tikslai. 
Pagrindiniai planinės ekonomikos ūkinės veiklos 
analizės tikslai buvo kontroliuoti valstybinių planų 
vykdymą, užtikrinti socialistinės nuosavybės saugu-
mą, teikti informaciją apie įmonių veiklos rodiklius 
valdžios institucijoms. Rinkos ekonomikos įmonių 
finansinės analizės tikslas – teikti objektyvią infor-
maciją vidaus ir išorės vartotojams, pirmiausia įmo-
nių savininkams, akcininkams ir investuotojams. 

Panašios išvados buvo padarytos 2007 metais, at-
likus užsienio šalių ir Lietuvos bei kai kurių buvusių 

19 Lev, B. 1974 financial statement analysis: A new approach. 
Englewood Cliffs, nJ: Prentice-Hall, inc

sovietinių respublikų autorių knygų, išleistų 1995-
2005 metais, turinio analizę12. tačiau pažymėtina 
viena svarbi ypatybė – pastarųjų autorių knygose 
vis daugiau dėmesio skiriama finansinių santykinių 
rodiklių skaičiavimui ir aiškinimui (nors knygų pa-
vadinimai yra skirtingi). Savo ruožtu, Vakarų šalyse 
jau pasirodo knygų, artimų „ūkinės veiklos anali-
zės“ turiniui. iš jų ypač pažymėtina 20 K. Palepu, D. 
Healy ir V. Bernard knyga „Business analysis and va-
luation: using financial statements“ (Verslo analizė ir 
vertinimas: finansinių ataskaitų naudojimas) (2004), 
kurioje, be konkrečių finansinės analizės temų ir 
klausimų, aprašoma įmonės strategijų analizė, pro-
gnozavimas, kapitalo saugumo ir kreditų analizė, 
korporacijų finansavimo politika ir net darbuotojų 
bendravimo ir rinkos administravimo klausimai.

Dabartinėmis globalios ekonomikos ir įvairių in-
formacinių sistemų ir techninių priemonių naudojimo 
sąlygomis bet kuri informacija labai greitai pasklin-
da po visą pasaulį. Ji turi įtaką bet kurioms žmogaus 
gyvenimo ir veiklos sritims: šiuo atveju – finansinės 
analizės studijų dalyko raidai. taigi kyla klausimas, 
koks dabar yra užsienio šalyse ir Lietuvoje išleidžia-
mų finansinės analizės knygų turinys, kokios naujos 
temos ir klausimai jose nagrinėjami? Pateikiame, 
mūsų nuomone, turiningiausių ir naujausių užsienio 
autorių knygų svarbiausias temas (žr. 1 lentelę).

tenka pastebėti, kad ir užsienio šalyse yra mažai 
knygų, pavadintų tik „finansinė analizė“ arba „fi-
nansinių ataskaitų analizė“. Jeigu knyga pavadinama 
„finansinių ataskaitų analizė“, dažnai pateikiama pa-
pildoma paantraštė, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų 
interpretavimas, informacijos naudojimas, teorijos 
taikymas, strateginė perspektyva ir pan. tai leidžia 
praplėsti finansinės analizės ribas, plačiau išdėsty-
ti su finansine analize daugiau ar mažiau susijusius 
dalykus. Pavyzdžiui, S. Penman (2006)21 finansinių 
ataskaitų analizę sieja su įmonės saugumo vertini-
mu, C. Stickney, P. Brown (2006)22 – su išsamiu fi-
nansinės atskaitomybės aprašymu, verslo vertinimu 
ir jo perspektyvomis, A. Aryasri (2007)23 – su eko-
nomikos valdymu ir verslo organizavimu, S. Bragg 
(2013)24 – su verslo sprendimų priėmimu. Didelės 
apimties (1136 psl.) A. C. Lee, J. C. Lee, Ch. f. Lee 
(2009)25 vadovėlyje daug dėmesio skiriama rizikos 
20 Palepu, K. G., Healy, P. M., Bernard, V. L. 2004. Business 
analysis & valuation: using financial statements. Third edition. 
Thomson, South-Western.
21 Penman, S. H. 2006. financial statement analysis and security 
valuation. irwin/McGraw-Hill.
22 Stickney, C. P., Brown, P. 2006. financial reporting, financial 
statement analysis and valuation: A strategic perspective. South-
Western College Pub
23 Aryasry, A. R. 2007. Managerial economics and financial ana-
lysis. tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
24 Bragg, S. M. 2013. financial analysis. A business decision gui-
de. John Willey & Sons Ltd.
25 Lee, A. C., Lee, J. C., Lee, Ch. f. 2009. financial analysis, plan-
ning and forecasting. Theory and application. – World Scientific 
Publishing Co.
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įvertinimui ir diversifikavimui, biudžetų sudarymo 
ir vykdymo analizei, kreditų valdymui. G. Sinkha 
(2009)26 ypač pabrėžia įmonės veiklos pavojų ir rizi-
kų analizės svarbą.

Palyginus naujausias užsienio autorių finansinės 
analizės knygas su ankstesniųjų metų,  pastebimi kai 
kurie nauji dalykai, kurie dabar vis labiau akcen-
tuojami. Pirmiausia atkreipiamas didesnis dėmesys 
į finansinės apskaitos, kaip svarbiausio finansinės 
analizės šaltinio, kokybę. Pažymima, kad bet kokia 
klaida finansinėse ataskaitose gali smarkiai iškraipy-
ti finansinės analizės rezultatus, o jos pateikiamos iš-
vados – atnešti didelę žalą, ypač vadovams priimant 
valdymo sprendimus. todėl, prieš atliekant įmonės 
finansinę analizę, siūloma įsitikinti, ar finansinėse 
ataskaitose nėra klaidų ar tam tikros informacijos 
iškraipymų (pavyzdžiui, aiškinamajame rašte, me-
tiniame vadovybės pranešime). Be to, kai kuriuose 
vadovėliuose pabrėžiama ne tik finansinės analizės 
privalumai, bet ir jos trūkumai (analizė atliekama 
pasibaigus tam tikram laikotarpiui, kai įmonės vers-
lo situacijos būna pasikeitusios ir pan.). Daugelyje 
knygų kaip atskiras klausimas ar tema yra išskiria-
ma kreditų analizė. tai siejama su didėjančios kon-
kurencijos rinkos sąlygomis vykstančiais įmonių 
bankrotais, kai įmonės nesugeba laiku atsiskaityti su 
bankais už paimtus kreditus. Vis daugiau dėmesio 
finansinės analizės knygose skiriama tam tikrų rodi-
klių įvertinimo teisingumui, objektyvių sprendimų 
26 Sinha, G. 2009. financial statement analysis. new Delhi: PHi 
Ltd.

priėmimui, rizikingiausių veiklos sričių nustatymui, 
įmonės veiklos perspektyvų numatymui.

Pažymėtinas dar vienas svarbus reiškinys – for-
muojasi nauja finansinės analizės studijų dalyko 
atšaka – tarptautinė finansinių ataskaitų analizė 
(international financial statement analysis). Gali-
ma teigti, kad šis dalykas atsirado kaip tarptautinės 
apskaitos (international accounting; Comparative 
international accounting) dalyko tęsinys. tiek tarp-
tautinės apskaitos, tiek tarptautinės finansinių atas-
kaitų analizės studijų dalykų atsiradimo būtinumas 
siejamas su spartėjančiu multinacionalinių korpora-
cijų kūrimu. Pateikiame vieno iš pirmųjų tarptauti-
nės finansinių ataskaitų vadovėlių (Robinson et all., 
2008)27 turinį:

įvadas: finansinių ataskaitų analizė1. 
finansinių ataskaitų sudarymo tvarka2. 
finansinės atskaitomybės standartai3. 
Susipažinimas su pajamų ataskaita4. 
Susipažinimas su balansu5. 
Susipažinimas su pinigų srautų ataskaita6. 
finansinės analizės būdai7. 
tarptautinių apskaitos standartų konvergen-8. 
cija
finansinių ataskaitų analizė. taikymas9. 
Atsargos10. 
ilgalaikis turtas11. 
Pajamų mokesčiai12. 
ilgalaikiai įsipareigojimai13. 

27 Robinson, t. R., et all.2008. international financial statement 
analysis. SfA institute

1 lentelė. Užsienio autorių finansinės analizės knygų svarbiausios temos

Gibson Ch. (2012) Plenborg t., Petersen Ch. 
(2011) Maynard J. (2013) fridson, M.S., 

Alvarez, f. (2011)

Susipažinimas su 1. 
finansine atskaitomybe

Balansas2. 
Pajamų ataskaita3. 
Analizės pagrindai4. 
Likvidumas. 5. 

trumpalaikių 
įsiskolinimų analizė

ilgalaikių įsiskolinimų 6. 
analizė

Pelningumas7. 
investuotojas8. 
Pinigų srautų analizė9. 
išplėstinė analizė10. 
Bankų, transporto 11. 

draudimo, nekilnojamojo 
turto agentūrų ir kitų 
veiklų analizė

nepelno organizacijų 12. 
finansinių ataskaitų 
analizė

įvadas į finansinių 1. 
ataskaitų analizę

įvadas į finansines 2. 
ataskaitas ir apskaitą

Pinigų srautais pagrįsta 3. 
veikla

Balansas ir pajamų 4. 
ataskaita

Pelningumo analizė5. 
Augimo analizė6. 
Likvidumo rizikos 7. 

analizė
Sprendimų priėmimas8. 
įvertinimas9. 
Kapitalo sąnaudos10. 
Kreditų analizė11. 
Papildomi veikimo 12. 

būdai
Apskaitos duomenų 13. 

įvertinimas. Apskaitos 
kokybė.

Apskaitos lankstumas 14. 
sudarant balansą ir pajamų 
ataskaitą.

finansinė atskaitomybė ir 1. 
apskaita

finansinių ataskaitų 2. 
sistema

Bendrovės valdymas, 1. 
darnus vystymasis ir etika

Publikuotos kompanijų 2. 
finansinės ataskaitos

finansinių ataskaitų 3. 
interpretavimas

Pajamų ataskaitos klausimai4. 
Pajamos5. 
Vienai akcijai tenkantis 6. 

pelnas
Mokesčiai7. 
ilgalaikis materialus turtas.8. 
nematerialus turtas9. 

trumpalaikis turtas10. 
įsipareigojimai11. 
nuoma12. 
Konsoliduotos finansinės 13. 

ataskaitos
finansinių ataskaitų 14. 

interpretavimas

finansinės 1. 
atskaitomybės 
prigimtis

finansinių 2. 
ataskaitų pagrindai

Balansas2.1. 
Pajamų 2.2. 

ataskaita
Pinigų srautų 2.3. 

ataskaita
Pelnas – kas tai?3. 
Pajamų 4. 

pripažinimas
Sąnaudų 5. 

pripažinimas
Perspektyvinės 6. 

finansinės ataskaitos
Kreditų analizė7. 
nuosavybės 8. 

analizė
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Kompensacijos darbuotojams. Pensijos14. 
tarpįmoninės investicijos15. 
Multinacionalinės operacijos16. 
finansinės atskaitomybės kokybės įvertini-17. 
mas

Šio vadovėlio turinys rodo, kad, be visų finan-
sinių ataskaitų ir jų svarbiausių straipsnių analizės, 
nagrinėjamos ir tokios temos, kaip kompensacijos 
darbuotojams, pajamų mokesčiai, tarptautiniai aps-
kaitos standartai ir jų konvergencija, tarpįmoninės 
investicijos, multinacionalinės operacijos ir kt.

Atlikta užsienio šalių autorių finansinės analizės 
vadovėlių ir mokomųjų knygų analizė parodė didelius 
skirtumus: skiriasi temų skaičius ir pavadinimai, jų 
eiliškumo tvarka, tam tikrų klausimų dėstymo apim-
tis ir nuoseklumas. išsamiau nagrinėjant kai kuriuos 
finansinės analizės klausimus pastebėta, kad skiriasi 
tam tikrų rodiklių skaičiavimo metodikos, jų inter-
pretavimas ir apskaičiuotų reikšmių vertinimas.

3. lietuVos autoriŲ Finansinės 
analiZės knyGŲ turinio tyrimas

finansinės analizės dalyko turinį apsprendžia 
nagrinėjamos temos ir į jas įtraukiami klausimai. 
taigi, kyla klausimas, kokios turėtų būti finansinės 
analizės vadovėliuose ir mokomosiose knygose na-
grinėjamos temos, kad atitiktų studijų tikslus ir tu-
rėtų praktinę naudą finansų analitikams? Siekiant 
atsakyti į šį klausimą, buvo atlikta nepriklausomybės 
laikotarpiu išleistų lietuvių autorių finansinės anali-
zės vadovėlių ir mokomųjų knygų turinio analizė.

Literatūros finansinės analizės klausimais lietuvių 
kalba yra mažai. Šias knygas, susijusias su finansine 
analize, galima suskirstyti į tris grupes. 

Pirmajai grupei priskiriamos knygos, pavadintos 
„Ekonominė analizė“, „įmonių veiklos planavimas ir 
analizė“, „ūkinės veiklos ekonominė analizė“ ir pan. 
(urniežius, 20049; Gronskas, 200814; Bagdžiūnienė, 
200528; Mackevičius, 2005,200711,12). Jose daugiausia 
nagrinėjami produkcijos gamybos, darbo, savikai-
nos, pelno rodiklių analizės klausimai, remiantis ne 
tik finansine atskaitomybe, bet ir kitais informacijos 
šaltiniais. tik nedidelę dalį šiose knygose sudaro 
temos ar klausimai, skirti finansinei analizei. Kiek 
plačiau finansinės analizės klausimai nušviesti J. 
Mackevičiaus (2005, 2007)11,12 knygose, kuriose an-
troji dalis pavadinta „finansinė analizė“ ir kurioje 
nagrinėjamos šios temos:1) finansinės ataskaitos – 
pagrindinis finansinės analizės šaltinis; 2) finansinių 
santykinių rodiklių naudojimas; 3) trumpalaikio 
mokumo rodikliai ir jų analizė; 4) ilgalaikio moku-
mo rodikliai; 5) pelno ir pelningumo rodiklių ana-
lizė; 6) nuosavo kapitalo ir kapitalo rinkos rodiklių 
analizė; 7) veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertini-
mas; 8) pinigų srautų analizė.
28 Bagdžiūnienė, V. Įmonių veiklos planavimas ir analizė. Esmė ir 
verslo situacijos. Vilnius. Conto litera. 2005.

Antrajai grupei priskiriamos knygos, skirtos 
įmonių veiklos finansiniam vertinimui, finansų val-
dymui ir prognozavimui (Boguslauskas, Jagelevi-
čius, 20027; Juozaitienė, 200713; Rutkauskas, Stanke-
vičius, 20048; Šlekienė, Klimavičienė, 2000 ir kt.29). 
Jose svarstomi kai kurie teoriniai finansinės analizės 
klausimai, supažindinama su finansinėmis ataskai-
tomis ir jų informacija, pateikiama svarbiausių rodi-
klių apskaičiavimo metodikos. Daugiausia dėmesio 
finansinei analizei skiriama L. Juozaitienės (2007)13 
vadovėlyje. Jame išskirtos šios temos: 1) finansinės 
analizės reikšmė ir turinys; 2) apskaita ir atskaito-
mybė; 3) įmonės balansas; 4) pelno ir pelningumo 
analizė; 5) įmonės ilgalaikis turtas; 6) trumpalaikio 
turto analizė ir valdymas; 7) įmonės finansinės bū-
klės įvertinimas. 

trečiajai grupei priskiriamos knygos, labiausiai 
susijusios su finansine analize, kaip ekonomikos 
mokslu ir studijų dalyku. Šios knygos pavadintos 
„finansinė analizė“, „finansų analizė“, „finansinių 
rezultatų analizė“, „finansinių ataskaitų analizė“ 
(Bagdžiūnienė, 2005a2; Buškevičiūtė, Mačerinskienė, 
20094; Buškevičiūtė, Kanapickienė, Patašius, 20105; J. 
Mackevičius, Poškaitė, 19981; Mackevičius, Poškaitė, 
Villis, 20116). Šių knygų turinį parodo 2 lentelė.

Kaip matyti lentelėje, pateiktų knygų turinys yra 
labai skirtingas. į lentelę neįtraukta J. Mackevičiaus 
knyga „finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Pro-
cedūros, metodikos ir vertinimas“ (2009)3. Ji skirta 
ne tik finansinei analizei, bet ir auditui. Joje nagri-
nėjamos šios finansinės analizės temos: 1) finansinių 
ataskaitų analizės atlikimas; 2) absoliutinių ir santy-
kinių finansinių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas; 
3) įmonės finansinės būklės analizė; 4) veiklos re-
zultatų analizė; 5) pinigų srautų analizė; 6) įmonių 
veiklos tęstinumo ir plėtros analizė.

iš pateikto knygų sąrašo matyti, kad autorių po-
žiūriai į finansinės analizės turinį skiriasi: skirtingas 
temų skaičius ir jų dėstymo nuoseklumas, sunku nu-
statyti finansinės analizės ribas, t. y. nuo kokių temų 
reikėtų pradėti dėstyti šį dalyką ir kokiomis temomis 
dėstymą baigti. iš minėtų knygų išsamiausią vaizdą 
apie finansinės analizės turinį galima susidaryti iš 
J. Mackevičiaus ir D. Poškaitės knygos „finansinė 
analizė“ (1998)1. tačiau ir šioje knygoje kai kurios 
temos, pavyzdžiui, išlaidų analizė, darbo rodiklių 
analizė, išlaidų-pelno-kainų ir kitų rodiklių tarpu-
savio ryšio analizė yra už finansinės analizės lauko 
ribų. Diskutuotini ir klausimai, susiję su investicinių 
projektų įvertinimo būdais ir jų įtraukimas į finan-
sinės analizės dalyko turinį. tyrimas parodė, kad 
kai kuriose finansinės analizės knygose nagrinėja-
mi įmonių ūkinės veiklos ar ekonominės analizės 
klausimai, nors jie nepriskirtini finansinei analizei. 
taigi iki šiol nėra nustatyta konkrečių ribų, kokios 
temos ir klausimai priskirtini ūkinės veiklos analizės 
29 Šlekienė, D., Klimavičienė, i. Įmonių veiklos finansinis vertini-
mas. Kaunas. technologija. 2000.
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ir finansinės analizės laukui, kurias iš jų studentams 
pirmiausia reikėtų studijuoti, o finansų analitikams 
– pritaikyti praktikoje.

4. lietuVos uniVersitetŲ Finansinės 
analiZės studiJŲ dalyko aprašuose 
naGrinėJamos temos

Kaip minėta, finansinės analizės dalykas šalies 
universitetuose ir kolegijose dėstomas ekonomikos 
bei vadybos ir administravimo specializacijų stu-
dentams. tuo tikslu buvo parengti šio studijų dalyko 
aprašai. 

Straipsnyje tyrinėjami šių universitetų dalyko ap-
rašai: Vilniaus universiteto (Vu, lekt. dr. L. novicky-
tė), Kauno technologijos universiteto (Ktu, prof. dr. 
L. Valančienė, doc. dr. R. norvaišienė), Mykolo Ro-
merio universiteto (MRu, doc. dr. D. teresienė). Da-
lyko aprašų turinys skirtinguose universitetuose yra 
skirtingas. Aprašų turiniai pateikiami 3 lentelėje.

Be minėtų aprašų, kai kurios finansinės analizės 
temos – įmonės veiklos finansinė analizė, finansi-
nės analizės rūšys, santykinių rodiklių analizė – yra 
įtrauktos į „įmonių veiklos analizės“ (Ktu), „įmonės 
finansų ir analizės” (MRu) studijų dalykų aprašus.

Dalyko aprašuose suformuluoti šie tikslai:
1. Suteikti pagrindinių finansinės analizės atliki-

mo žinių, taikyti pagrindinius metodus analizuoti 
įmonės veiklai ir, remiantis gautais analizės rezulta-
tais, nustatyti įmonės finansinę būklę (Vu).

2. įgyti teorines žinias ir praktinius įgūdžius, bū-
tinus įmonių veiklos finansinei analizei atlikti bei 
valdymo sprendimų finansiniam įvertinimui („fi-
nansinė analizė“, Ktu).

3. įsisavinti teorinius finansinės analizės prin-
cipus, finansinės analizės modelių ir metodų ribas, 
įgyti gebėjimus kompleksiškai analizuoti ir kritiškai 
vertinti finansinius rezultatus („finansinės analizės 
metodai“, Ktu).

2 lentelė. Lietuvių autorių finansinės analizės knygų svarbiausios temos

J. Mackevičius, D. Poškaitė (1998)

E. Buškevičiutė, 
i. Mačerinskienė 

(2009), Buškevičiūtė, 
Kanapickienė, Patašius 

(2010)

J. Mackevičius, 
D. Poškaitė, 

L. Villis (2011)

V. Bagdžiūnienė 
(2005a)

finansinės analizės esmė ir reikšmė 1. 
rinkos ekonomikos sąlygomis

Rinkos ir planinės ekonomikos 2. 
įmonių veiklos analizės bruožai ir raida

Horizontalioji ir vertikalioji finan-3. 
sinė analizė

Santykinių rodiklių reikšmė ir jų 4. 
pasirinkimo principai

Santykinių rodiklių grupavimas5. 
Pelningumo analizė6. 
trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo 7. 

rodiklių analizė
Kapitalo rinkos rodikliai ir jų ana-8. 

lizė
Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų 9. 

analizė
trumpalaikio turto analizė10. 
ilgalaikio turto analizė11. 
Darbo rodiklių analizė12. 
išlaidų analizė13. 
Pelno analizė14. 
išlaidų-pelno-kainų ir kitų rodiklių 15. 

tarpusavio ryšio analizė
finansinių investicijų analizė16. 
Vertybinių popierių įvertinimas ir 17. 

finansinių investicijų sprendimų priė-
mimas

investicinių projektų įvertinimo 18. 
būdai ir jų analizė

Kapitalo struktūros ir svertų analizė19. 
finansinės analizės reikšmė pro-20. 

gnozavimui
Rizikos ir bankroto prognoza-vimo 21. 

modeliai

finansų analizės teo-1. 
riniai pagrindai

finansų analizės or-2. 
ganizavimas

finansinių rezultatų 3. 
analizė ir jų didinimo 
galimybės

finansinių operacijų 4. 
efektyvumo įvertinimas

finansinė rizika ir jos 5. 
vertinimas

finansavimo šaltinių 6. 
įvertinimas

ūkio subjekto finan-7. 
sinės veiklos analizė (pa-
vyzdys)

finansinės anali-1. 
zės reikšmė, objek-
tas ir metodas

finansinės ana-2. 
lizės šaltiniai, rūšys 
ir organizavimas

Absoliučių ir 3. 
santykinių rodi-
klių naudojimas 
atliekant finansinę 
analizę

Pelningumo 4. 
rodiklių analizė

Mokumo analizė5. 
Veiklos efek-6. 

tyvumo rodiklių 
analizė

Pinigų srautų 7. 
analizė

Kapitalo rinkos 8. 
rodikliai ir jų ana-
lizė

įmonės veiklos 9. 
tęstinumo ir plė-
tros analizė

įvadas į finansinės 1. 
atskaitomybės analizę.

finansinės atas-2. 
kaitos ir jų straipsnių 
dinamikos b ei struk-
tūros analizė.

Balansas, turto, 2.1. 
įsipareigojimų ir nuo-
savo kapitalo dina-
mikos bei struktūros 
analizė

Pelno (nuostolių) 2.2. 
ataskaita, pajamų, 
sąnaudų, pelno dina-
mikos ir struktūros 
analizė.

Pinigų srautų 2.3. 
ataskaita, pinigų srau-
tų dinamikos ir struk-
tūros analizė.

įmonių būklės, 3. 
veiklos efektyvumo 
santykinių rodiklių 
analizė

Mokumo ir likvi-3.1. 
dumo analizė

Stabilumo analizė3.2. 
finansinio rezul-3.3. 

tato analizė
Veiklos efektyvu-3.4. 

mo analizė
įmonės rinkos 3.5. 

vertės analizė
investicijų analizė3.6. 
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4. Studentas turi gebėti savarankiškai analizuoti 
ir vertinti finansines ataskaitas, pritaikant tinkamus 
metodus ir instrumentus (MRu).

išnagrinėjus dalyko aprašuose įvardytus tikslus, 
galima daryti išvadą, kad jie yra panašūs, t. y. pas-
kaitų kursą išklausęs studentas, remdamasis įmonės 
finansinėmis ataskaitomis ir jų analize, turi sugebėti 

vertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos finansinius 
rezultatus, priimti valdymo sprendimus ir progno-
zuoti ateitį. 

Pagrindinės nagrinėtinos temos – finansinės atas-
kaitos, įmonės veiklos finansinė analizė, finansinės 
analizės rūšys, santykinių rodiklių analizė – dalykų 
aprašuose yra daugiau ar mažiau atspindėtos. tačiau 

3 lentelė. Lietuvos aukštųjų mokyklų finansinės analizės dalyko aprašuose pateikiami klausimai

univer-
sitetas Vu Ktu Ktu MRu

studijų 
pakopa finansų bakalauro finansų bakalauro finansų magistro Magistro

dalyko 
pavadi-
nimas

finansinė analizė finansinė analizė finansinės analizės 
metodai 

Finansinės ataskaitos ir 
analizė

dalyko
turinys

(dės-
tomos 
temos)

finansinės anali-1. 
zės reikšmė ir turi-
nys, šaltiniai, rūšys, 
organizavimas.

finansinės atas-2. 
kaitos ir jose patei-
kiamos informaci-
jos interpretavimas.

finansinių atas-3. 
kaitų sudarymo 
ypatumai ir tarpu-
savio ryšys. 

finansinių san-4. 
tykinių rodiklių 
sistema, rodiklių 
grupavimo proble-
matika ir jų panau-
dojimas finansinėje 
analizėje. 

Mokumo ir likvi-5. 
dumo rodikliai, pel-
ningumo rodikliai, 
finansinio sverto 
rodikliai, veiklos 
efektyvumo rodi-
kliai. Rinkos vertės 
rodikliai. Pinigų 
srautų rodikliai.

įmonių bankroto 6. 
tikimybės vertini-
mas.

Pinigų vertės 7. 
laike koncepcija. 

Obligacijų ir ak-8. 
cijų įvertinimas.

investicijų finan-9. 
sinė analizė. in-
vesticinių projektų 
analizė.

finansinės ana-1. 
lizės teoriniai pa-
grindai.

finansinė 1.1. 
analizė ir jos tyri-
mų sritys

finansinės 1.2. 
analizės informaci-
niai šaltiniai.

finansinės 1.3. 
analizės tyrimo 
būdai ir organiza-
vimas.

finansinės 2. 
analizės metodai.

finansinių 1.1. 
ataskaitų vertika-
lioji ir horizonta-
lioji analizė.

Santykinių 1.2. 
rodiklių analizė

Rizikos 1.3. 
analizė.

finansinės 3. 
analizės taikymas 
valdymo sprendi-
mams.
3.1. finansinės 
analizės taikymas 
investavimo spren-
dimų priėmimui.
3.2. finansinės 
analizės taikymas 
finansavimo spren-
dimų priėmimui.
3.3. finansinės 
analizės taikymas 
veiklos efektyvumo 
valdymo sprendi-
mų priėmimui.

įmonės veiklos finansinis 1. 
vertinimas.

finansinė analizė finansų 1.1. 
valdymo kontekste.

finansinių ataskaitų 1.2. 
analizė ir jos rezultatų inter-
pretavimas.

Verslo pasiekimų verti-1.3. 
nimas, naudojant santykinius 
rodiklius.

įmonės finansinių porei-1.4. 
kių analizė nuolat kintančios 
aplinkos kontekste.

Svertų analizė. Verslo 1.5. 
augimo įtaka įmonės finansi-
niams rezultatams.

įmonės pasirinkimų in-1.6. 
vesticijų srityje analizė.

finansavimo alternatyvų 1.7. 
įtakos įmonės kapitalo kaštams 
analizė.

finansinė analizė vertės 2. 
kūrimo aspektu.

įmonės vertė ir verslo 2.1. 
finansiniai pasiekimai.

Vertę kuriančių veiksnių 2.2. 
ir įmonės vertės analizė.

Kiekybinių metodų 3. 
panaudojimas finansinėje ana-
lizėje.

finansinių duomenų 3.1. 
rinkimas, aprašymas ir grupa-
vimas.

Laiko eilučių analizės 3.2. 
taikymo galimybės tiriant 
finansinių rodiklių kitimo ten-
dencijas ir svyravimus.

Koreliacinės ir regresinės 3.3. 
analizės panaudojimas finansi-
nės būklės pokyčių priežastin-
gumo tyrimui.

Klasterinė analizė.3.4. 
Diskriminantinės ir 3.5. 

faktorinės analizės taikymas 
finansiniuose tyrimuose. 

finansinių ataskaitų 1. 
teikiamos informacijos 
svarba.

finansinių ataskaitų 2. 
standartai. 

Balanso, pelno (nuos-3. 
tolių) ataskaitos, pinigų 
srautų ataskaitos teikia-
ma informacija. Šių atas-
kaitų analizės metodai.

Atsargų įvertinimo ir 4. 
apskaitos metodai. At-
sargų finansinė analizė.

ilgalaikio materialio-5. 
jo ir nematerialiojo turto 
įvertinimo ir apskaitos 
metodai. ilgalaikio 
materialiojo ir nemate-
rialiojo turto finansinė 
analizė.

Pajamų ir sąnaudų 6. 
įvertinimas.

finansavimo šalti-7. 
niai. nuosavo kapitalo, 
įsipareigojimų įvertini-
mas finansinėse ataskai-
tose ir analizė.

finansinės analizės 8. 
technika. finansinės 
analizės procesas. Ana-
lizės būdai. finansinių 
santykinių rodiklių tai-
kymas. Veiklos progno-
zavimas.

Konsoliduotos ir 9. 
atskiros finansinės atas-
kaitos. 

Globalaus verslo 10. 
įtaka finansinėms atas-
kaitoms.

finansinė atskaito-11. 
mybė hiperinfliacijos 
sąlygomis.

finansinių ataskaitų 12. 
kokybė ir jos vertinimas.
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dalykų aprašai gerokai skiriasi savo struktūra, nagri-
nėjamų temų pateikimo detalumu ir nuoseklumu. 
Be to, vienuose aprašuose yra, o kitose nenagrinėja-
mos tokios temos, kaip įmonių bankroto tikimybės 
vertinimas, pinigų vertės laike koncepcija, obligacijų 
ir akcijų įvertinimas, investicijų finansinė analizė, 
investicinių projektų analizė, kiekybinių metodų pa-
naudojimas finansinėje analizėje, finansinės analizės 
taikymas valdymo sprendimams. 

Daugėjant metodinės literatūros finansinės ana-
lizės tematika ir tobulinant finansinės analizės dės-
tymą studentams, perteikiamų žinių turinio ir op-
timalaus informacijos kiekio parinkimas tampa vis 
aktualesnis. Reikia žinoti, kurios finansinės analizės 
temos yra bazinės, svarbios ir todėl privalomos, o 
kurios tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu yra an-
traeilės. taip pat svarbu teisingai pasirinkti temų 
dėstymo eiliškumą.

5. rekomenduoJamas Finansinės 
analiZės dalyko turinys

finansinė analizė yra labai svarbus ekonomi-
nės informacijos šaltinis. Ji kartu su buhalterine 
apskaita teikia 80 proc. visos įmonės ekonominės 
informacijos. Šios informacijos panaudojimas pa-
deda įmonių vadovams spręsti svarbius veiklos už-
davinius, priimti operatyvinius ir perspektyvinius 
valdymo sprendimus. Gerai atlikta įmonių finansi-
nė analizė turi didelę reikšmę buhalterinei apskai-
tai (finansinei ir valdymo) gerinti, vidaus kontrolės 
sistemai stiprinti. ypač pabrėžtina finansinės ana-
lizės teikiamos informacijos reikšmė planavimui ir 
prognozavimui. taigi, finansinė analizė kaip stu-
dijų dalykas turi užimti deramą vietą universitetų 
ir kolegijų studijų programose. Šio dalyko turinys 
turi būti nuoseklus ir aiškiai apibrėžtas. finansinė 
analizė kaip savarankiškas studijų dalykas turi su-
teikti studentams teorinių ir praktinių žinių, kaip 
objektyviai įvertinti dabartinę įmonės finansinę 
būklę ir veiklos rezultatus, ir numatyti jos ateities 
perspektyvas. todėl finansinės analizės vadovė-
liuose ir mokomosiose knygose turi būti išsamiai ir 
nuosekliai išdėstytos visos temos, sudarančios šio 
studijų dalyko turinį. 

Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos finansinės at-
skaitomybės ypatybes bei įvairių Lietuvos ir užsienio 
autorių mokomųjų knygų, vadovėlių struktūrą, siū-
loma „finansinės analizės“ mokymo priemonėse ir 
studijų dalyko aprašuose išskirti 3 temų grupes, o jų 
struktūra galėtų atrodyti taip:

1 dalis. Finansinės analizės teoriniai pagrindai
finansinės analizės reikšmė ir vieta įmonės 1. 

valdymo sistemoje
finansinės analizės objektas, metodas ir šaltiniai2. 
finansinės analizės rūšys ir informacijos var-3. 

totojai
finansinės analizės tyrimo būdai4. 

finansinės analizės informacijos  ir jos rezul-5. 
tatų pateikimas

finansinės analizės procesas6. 
Absoliutiniai finansiniai rodikliai, jų klasifika-7. 

vimas, vertinimas ir teikiama informacija
Santykiniai finansiniai rodikliai, jų klasifikavi-8. 

mas, vertinimas ir teikiama informacija
2 dalis. Finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pini-

gų srautų analizė
ilgalaikio turto analizė9. 
trumpalaikio turto analizė10. 
nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė11. 
Pinigų srautų analizė12. 
Pelno analizė13. 

3 dalis. Įmonės veiklos vertinimas skaičiuojant 
santykinius rodiklius

trumpalaikio mokumo analizė14. 
ilgalaikio mokumo analizė15. 
Pelningumo analizė16. 
Kapitalo rinkos rodikliai ir jų vertinimas17. 
Pinigų srautų rodikliai ir jų skaičiavimas18. 
Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė19. 
įmonės bankroto tikimybės, veiklos tęstinu-20. 

mo ir plėtros analizė
Kiekvienas dėstytojas nurodytas temas turėtų 

pateikti interpretuodamas jas kūrybiškai. Kai kurias 
temas galėtų praplėsti, įtraukti papildomų klausimų 
ir net pateikti naujų analizės metodikų. Dėstytojas, 
siekdamas, kad studentai geriau išmoktų medžiagą, 
turėtų parengti originalias analitines lenteles, pa-
veikslus, pateikti konkrečių įmonių įvairių veiklos 
situacijų vertinimų, atvejų analizę, testų ir kt.

į finansinę analizę galima žiūrėti ir plačiau, t. y. 
ne tik kaip į finansinėse ataskaitose pateikiamų ro-
diklių tyrimą. įmonių finansinę būklę ir veiklos re-
zultatus neretai lemia ir nefinansiniai rodikliai, jų iš-
orės ir vidaus aplinka, organizacinis techninis lygis, 
organizacinė valdymo sistema, rinkodara, vadovų 
verslo filosofija ir veiklos stilius ir daugelis kitų da-
lykų. Ryšium su tuo atskira finansinės analizės tema 
galėtų būti svarbiausių nefinansinių rodiklių anali-
zės metodika.

išVados

finansinės analizė yra vienas svarbiausių būdų 
objektyviai įvertinti dabartinę įmonės finansinę bū-
klę ir veiklos rezultatus, atskleisti veiklos gerinimo 
rezervus ir rizikingiausias veiklos sritis, numatyti 
ateities perspektyvas. Globalios ir konkurencingos 
rinkos ekonomikos sąlygomis finansinės analizės 
reikšmė neabejotinai didės. todėl labai svarbu nu-
brėžti tikslias finansinės analizės lauko ribas, nu-
statyti, kokia informacija jame turi  būti rengiama 
ir kokiems tikslams naudojama. taigi, svarbu ištirti 
įvairių autorių finansinės analizės knygų turinį ir 
numatyti aiškias šio studijų dalyko ribas. 

Atlikta įvairių užsienio ir Lietuvos autorių finan-
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sinės analizės vadovėlių ir mokomųjų knygų turinio 
analizė parodė esminius skirtumus: skiriasi temų 
skaičius ir pavadinimai, jų eiliškumo tvarka, tam ti-
krų klausimų dėstymo apimtis ir nuoseklumas. Šiuos 
skirtumus daugiausia lemia skirtingas Lietuvoje ir 
užsienio šalyse naudojamų finansinių ataskaitų, ku-
rios yra finansinės analizės pagrindas, turinys, taip 
pat autorių skirtingas požiūris į finansinės analizės 
lauką. nemažai skirtumų matyti ir Lietuvos univer-
sitetų dėstytojų parengtuose finansinės analizės stu-
dijų dalyko aprašuose.

Autorių siūloma „finansinės analizės“ dalyko 
turinio struktūra gali būti tobulinama, todėl moks-
linius tyrimus būtina tęsti: išnagrinėti kuo daugiau 
įvairių šalių autorių parašytų knygų, atlikti išsames-
nę atskirų temų turinio analizę. toks tyrimas padė-
tų nustatyti finansinės analizės, kaip studijų dalyko, 
lauko ribas: t. y. kokias temas įtraukti, kokiomis te-
momis pradėti ir baigti.  tai žymiai palengvintų dės-
tytojų darbą dėstant, o studentams –  įsisavinant šio 
dalyko žinias.
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research oF the content oF Financial analysis as study suBJect
Jonas mackevicius, Vilius savickas
summary
financial analysis is one of the most objective ways to properly assess financial condition and performan-

ce results of a company, to determine whether past managerial decisions are properly based and whether 
managerial decisions regarding company‘s future perspectives are logical and reasoned. financial analysis 
is the field of science, that studies the performance of companies, institutions and organizations and that 
has own defined object, method, specific research methods, aims and objectives. Therefore, it is essential to 
define exact boundaries of the field of financial analysis, to determine the need of information to be develo-
ped and purposes of its use. Hence, the importance of analysis of the content of financial analysis books by 
various authors and to propose clear boundaries of this study subject.

The content analysis of financial analysis textbooks and schoolbooks by various foreign and Lithuanian 
authors revealed the following fundamental differences: the quantity and names of topics, their sequence, 
the scope and the consistency of the explanation of particular questions. These differences are also identified 
in financial analysis study subject course syllabuses prepared by lecturers of Lithuanian universities. 

Scientific researches of the content of financial analysis textbooks and schoolbooks must be continued: 
greater amount of textbooks written by authors from different countries must be analyzed. Such research 
would help identify boundaries of the field of financial analysis as subject, particularly, to define topics that 
should be included into it and to determine topics that start and close its explanation. This can significantly 
facilitate teaching work for lecturers and the extension of the knowledge of the subject for students.

Key words: financial analysis, economic analysis, study subject, content. 
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kristina miškinienė, ilona mulerenkienė
Marijampolės kolegija

studentŲ Verslumo ĮGūdŽiŲ uGdymas 
mariJampolės koleGiJoJe

anotacija. Sparčiai keičiantis verslo aplinkai, studentams surasti sau vietą rinkoje ypač sunku. Dažnai studentai 
bijo prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, nors šalyje siekiama sukurti efektyviai veikiančią jaunimo verslumo skati-
nimo sistemą. Siekiant skatinti jaunimo verslumą, svarbu orientuotis į jų poreikius ir veiksnius, kurie labiausiai lemia 
verslumo ugdymą. Straipsnyje apibūdinami požiūriai į verslumą ir verslumo ugdymą, apibrėžiama verslumo ugdymo 
turinio struktūra, pateikiami studentų verslumo įgūdžių ugdymo Marijampolės kolegijoje tyrimo rezultatai.

raktažodžiai: verslumas, verslumo ugdymas, verslumo ugdymo rezultatas, kompetencija, gebėjimai.

ĮVadas

Šiandieninėje visuomenėje verslumo įgūdžiai 
reikalingi kasdien ir visose gyvenimo srityse: ieškant 
darbo, dirbant, kuriant verslą bei priimant svarbius 
sprendimus. Verslumo dėka žmonės pradeda mąsty-
ti produktyviau, keičiasi jų požiūris į save ir supan-
čią aplinką, jis daro juos ryžtingesnius ir veiklesnius, 
skatina keistis ir keisti kitus.

Verslumo ugdymas apima gebėjimų ugdymą, 
nuostatas ir asmenines savybes, atitinkančias amžių 
ir suvokimo lygį. 

Tyrimo aktualumas. Suprasdama verslumo ug-
dymo svarbą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
verslumo ugdymą akcentuoja kaip vieną iš priori-
tetinių sričių. Verslumo veiksmų plane 2014–2020 
metams numatyta stiprinti jaunimo verslumo ugdy-
mą ir siekti, kad kuo daugiau jaunimo turėtų sąlygas 
pradėti savo verslą. Dažnai girdime nuomonę, kad 
aukštosios mokyklos turėtų skirti didesnį dėmesį 
studentų verslumui skatinti. norint skatinti studen-
tų verslumą, svarbu formuoti jauno žmogaus požiūrį 
ir ugdyti verslaus žmogaus savybes, o ne tik suteikti 
akademinių žinių.

Tyrimo problema. Kokie veiksniai labiausiai le-
mia studentų verslumo ugdymą?

Tyrimo objektas – vadybos, verslo bei turizmo ir 
poilsio studijų krypčių studentų verslumo įgūdžių 
ugdymas Marijampolės kolegijoje.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vadybos, verslo bei 
turizmo ir poilsio studijų krypčių studentų verslu-
mo įgūdžių ugdymo galimybes Marijampolės kole-
gijoje.

Tyrimo uždaviniai:
Apibrėžti verslumo ir verslumo ugdymo sam-1. 

pratas.
išskirti verslumo ugdymą skatinančius veiks-2. 

nius.

Atskleisti studentų požiūrį į verslumo įgūdžių 3. 
ugdymą.

Tyrimo metodai ir  tyrimo metodologija. 2014 m. 
gruodžio ir 2015 m. vasario ir kovo mėnesiais buvo 
atliktas Kolegijos verslo, vadybos bei turizmo ir po-
ilsio studijų krypčių studentų nuomonės tyrimas 
verslumo ugdymo Kolegijoje aspektu. Atliekant tyri-
mą naudoti tokie tyrimo metodai: mokslinės litera-
tūros analizė, studentų anketinė apklausa, kiekybinė 
tyrimo duomenų analizė. Anketinė apklausa leido 
įvertinti nagrinėjamą problemą bei išsiaiškinti res-
pondentų nuomonę.

Buvo analizuojama pasirinktos temos įvairi 
mokslinė literatūra bei interneto duomenų bazė. Li-
teratūros analizė leido tiksliau suformuluoti tyrimo 
problemą, tikslus, uždavinius bei aktualumą.

Verslumo samprata

Verslumas laikomas vienu pagrindinių šalies 
inovatyvumo, konkurencingumo ir ekonominio au-
gimo užtikrinimo veiksnių – tai ne tik ekonominės, 
bet ir socialinės pridėtinės vertės kūrimas, tai gali-
mybė realizuoti save, greitai ir efektyviai prisitaikyti 
prie aplinkos pokyčių, keisti savo gyvenimo kokybę1. 
Verslumo kompetencija reikalinga visiems kasdie-
niame gyvenime ir profesinėje veikloje, nes leidžia 
geriau suvokti savo darbinės veiklos kontekstą, efek-
tyviai pasinaudoti galimybėmis bei lanksčiai prisi-
taikyti prie kintančios aplinkos reikalavimų2.

individo verslumo poveikio svarba ekonomi-
niuose, socialiniuose bei psichologiniuose visuome-
nės vystymosi procesuose didėja. Visuomenės pro-
1 Mokymo programos „Verslumo įgūdžių ugdymas kaime“ pa-
rengimo poreikio tyrimo ir verslumo įgūdžių skatinimo meto-
dinis informacinis leidinys. Kėdainiai. 2011, 4 p.
2 Lisabonos strategija 2000. Prieiga per internetą http://elibra-
ry.lt/resursai/DB/iVPL/Lisabonos%20strateg/LiSABOnOS%20
StRAtEGiJA.pdf [žiūrėta 2015-04-09].
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greso kryptis ir vystymosi trajektorija priklauso nuo 
verslininkų skaičiaus ir gebėjimų. Ekonominė, soci-
alinė, psichologinė verslumo reikšmė aktualizuoja 
individo verslumo ugdymo klausimą3. 

nagrinėjant verslumo sampratos raidą, verslu-
mo suvokimą galima suskirstyti, pasak z. Lydekos 
(1996), į tris pagrindinius etapus, kuriuose atsispin-
di skirtingos verslumo savybės: 

pripažįstama •	 rizikos svarba (xViii a.); 
pripažįstama •	 inovacijos svarba (xix–xx a.) – 

nauji produktai, naujos rinkos, naujos organizacijos 
valdymo formos; 

pripažįstama •	 ypatingų savybių svarba (xx a. 
2-ji pusė) – intuicija, sugebėjimas reaguoti į aplinkos 
pokyčius ir kt.4

Verslumas nagrinėjamas gana plačiai. Anot P. 
Kaufmann, R. P. Dant (1998), verslumo sąvoka gali 
būti interpretuojama keliais aspektais: siekiant iš-
skirti verslininkui būdingus charakterio bruožus ar 
savybes, kurios apima gebėjimą rizikuoti, lyderys-
tę, motyvaciją, sprendimų priėmimą bei problemų 
sprendimą, kūrybiškumą ir kita, analizuojant verslo 
procesą ir jo rezultatus, kurie apima naujų įmonių 
steigimą bei naujovių diegimą kintančioje aplinkoje, 
ir aiškinant verslininko veiklą, kuri apima naujų rin-
kų bei įėjimo į jas galimybių paiešką, pelno siekimą, 
organizacijos valdymą ir kita5. Pasak P. zakarevi-
čiaus (1998), L. Paulionienės (2007), verslumas gali 
būti suprantamas kaip mokėjimas sukurti pridėtinę 
ekonominę vertę, tai yra mokėjimas uždirbti pinigų, 
pritraukti investicijų bei savo veikla sudominti po-
tencialius produktų vartotojus. Šiuo požiūriu vers-
lumo kompetencija siejama su verslo organizavimo 
ir ekonomikos pagrindų žinių įgijimu. Kita vertus, 
tai ir mokėjimas sukurti ne tik pridėtinę ekonomi-
nę vertę, bet ir socialinę vertę, kur reikalingos tokios 
asmeninės savybės, kaip pasitikėjimas savimi, gebė-
jimas rizikuoti, kritiškas požiūris, loginis mąstymas 
bei imlumas naujovėms6. 

Lietuvos verslumo 2014–2020 metams plane 
verslumas apibrėžiamas kaip asmens kompetencija 
įgyvendinti pridėtinę ekonominę ar socialinę vertę 
kuriančias idėjas ir asmens ekonominis, socialinis ir 
kūrybinis aktyvumas verslo srityje. Asmens kompe-
tencija įgyvendinti pridėtinę ekonominę ar socialinę 
vertę kuriančias idėjas apima tokius gebėjimus, kaip 
naujų, pridėtinę vertę kuriančių idėjų nustatymas, jų 
3 župerka, A. Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje.  
Management theory and studines for ruralbusiness and infras-
tructure development. 2011. nr. 2 (26), 1 p.
4 Lydeka, z. Verslininkas, verslumas ir verslininkystė. Organi-
zacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas. VDu. 1996. nr. 2, 
137-147 p.
5  Kaufmann, P., Dant, R. P. Franchising and the domain of entre-
preneurship reseach. Journal of Business venturing.  1998. nr. 14, 
5 p.
6 zakarevičius, P. Vadyba: genezė, dabartis, tendencijos. Kaunas. 
VDu.1998. Paulionienė, L. Verslumo ugdymas profesiniame 
mokyme // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Kaunas. VDu. 
2007. nr. 13, 200–211 p.

vertinimas, atsakomybės prisiėmimas už idėjos įgy-
vendinimą ir jos rezultatus,  gebėjimas organizuoti 
idėjai įgyvendinti reikalingus išteklius, kurti darbo 
vietas, įmones ir jas valdyti. Asmens ekonominis, 
socialinis ir kūrybinis aktyvumas verslo srityje – tai 
išorinių ir vidinių veiksnių visuma, daranti įtaką as-
mens apsisprendimui įsitraukti į verslo veiklą ar ak-
tyviai ją vystyti7.  Analizuojant mokslinėje literatū-
roje pateikiamas verslumą apibūdinančias sąvokas, 
pastebima, kad daugybėje apibrėžimų akcentuojami 
skirtingi verslumo aspektai, tačiau beveik visuose 
yra įvardijamas iniciatyvumas, inovatyvumas, kū-
rybiškumas, gebėjimas organizuoti, planuoti laiką, 
išnaudoti išteklius bei prisiimti riziką, finansinis 
įžvalgumas, derybiniai gebėjimai, lyderystė – sa-
vybės aktualios ne vien versle8. Anot z. Lydekos 
(1996), verslumas siejamas su asmens įgimtomis ir 
įgytomis savybėmis, gebėjimu bendrauti su kitais as-
menimis ir išnaudoti turimų santykių potencialą bei 
panaudoti atskirų disciplinų, tokių, kaip ekonomika, 
finansai bei vadyba, žinias bei gebėjimus9.

Verslumas yra veikiamas tam tikrų aplinkos 
veiksnių. Priklausomai nuo veiksnių pobūdžio bei 
poveikio verslumas yra stiprinamas arba lėtinamas. 
Vieni verslumo veiksniai veikia kaip varomoji jėga, 
kiti – kaip verslumo kliūtys, todėl būtina veiksnius 
analizuoti. V. Gronskas (1995) verslumo veiksnius 
pirmiausiai skirsto į dvi grupes: išorinius ir vidinius 
veiksnius. išoriniams verslumo veiksniams priskiria-
ma  politinė, teisinė, socialinė, ekonominė ir techno-
loginė aplinka. Vidiniams – asmeninės savybės, mo-
tyvacija imtis verslo, turimos žinios ir gebėjimai10.

Verslumo uGdymo skatinimas 

Siekiant, kad asmenys įsitrauktų į verslo veiklą ir 
aktyviai ją vystytų, verslumas turi būti skatinamas. 
Verslumo skatinimo pagrindas yra verslumo ugdy-
mas, kuris apima verslumo kompetencijų lavinimą 
ir plėtojimą. Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. stra-
tegijos tikslas –kurti kūrybingą visuomenę, sudaryti 
sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas. žmogiškųjų 
išteklių kūrybingumas ir verslumas lemia inovacijas, 
inovacijos lemia pridėtinės vertės sukūrimą rinko-
je, visuomenės gerovę ir šalies konkurencingumą. 
Kūrybinis darbas kuria didelę pridėtinę vertę ir, su-
teikdamas ilgalaikį konkurencinį pranašumą, suda-
ro sąlygas sparčiai augti pajamoms. Kūrybingumo ir 
7 Lietuvos verslumo 2014-2020 metų planas // Prieiga per in-
ternetą http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Verslumo_
veiksm%C5%B3_planas_2014-2020_1.pdf [žiūrėta 2015-03-
20].
8 Mokymo programos „Verslumo įgūdžių ugdymas kaime“ pa-
rengimo poreikio tyrimo ir verslumo įgūdžių skatinimo metodinis 
informacinis leidinys. Kėdainiai. 2011, 4 p.
9  Lydeka, z. Verslininkas, verslumas ir verslininkystė. Organi-
zacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas. VDu. 1996.  nr. 2, 
137-147 p.
10 Mokymo programos „Verslumo įgūdžių ugdymas kaime“ pa-
rengimo poreikio tyrimo ir verslumo įgūdžių skatinimo metodinis 
informacinis leidinys. Kėdainiai. 2011, 7 p.
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su juo susijusio atsinaujinimo stoka gali skatinti sta-
gnaciją, slopinti gebėjimą reaguoti į kultūros, verslo 
ir kitų sričių visuomenės gyvenimo aplinkybių kaitą, 
o tai mažina konkurencingumą.11

Verslumo skatinimas priklauso nuo verslumo 
skatinimo priemonių, apimančių įvairias sferas, ko-
kybės ir suderinamumo. tai yra nuo: 

ugdymo (formaliose ir neformaliose sistemose) •	
– verslumo įtraukimas į visas mokymo programas ir 
į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; žinių trikam-
pis (švietimas,  moksliniai tyrimai ir inovacijos); 

finansų mechanizmų (paramos, kreditai); •	
politikos •	 – atskaitingi, atsakingi ir realybės 

jausmo nepraradę politiniai lyderiai; 
bendradarbiavimo tinklų – stambios įmonės •	

kaip kūrėjai ir verslumo dvasios puoselėtojai; 
informacinių technologijų; •	
verslumo situacijos ir verslumo skatinimo ste-•	

bėsenos – valdymas, vertinimas, kontrolė12.
Pasak P. zakarevičiaus ir A. župerkos (2011), 

verslumo ugdymas yra mažai tyrinėtas, sudėtin-
gas,  kompleksinis, t. y. reiškinys, apimantis daugelį 
mokslinės ir praktinės veiklos sričių (ekonomikos, 
vadybos, edukologijos, psichologijos). Analizė rodo, 
kad vieningo teorinio požiūrio, atskleidžiančio vers-
lumo ugdymo procesą, nėra. nors studentų verslumą 
nagrinėjančių darbų yra, tačiau jie dažniausiai ana-
lizuoja tam tikrą specifinį aspektą, priklausomai nuo 
tyrimų pobūdžio pasitelkiami skirtingi argumentai, 
tyrimų metodai ir instrumentai13.

Verslumo plėtotė ir skatinimas jau daugelį metų 
yra strateginiai ir ilgainiui vis svarbesni tiek ES, tiek 
jos valstybių narių politikos tikslai, kurių Europos 
Komisija ir pavienės valstybės narės siekia įvairio-
mis priemonėmis. iš jų svarbiausios yra verslumo 
kultūros stiprinimas ir verslaus Europos piliečių, 
ypač jaunimo, mąstymo puoselėjimas. Didžiausią 
postūmį šiam procesui suteikia švietimas ir moky-
mas. Verslumo ugdymas turėtų būti prieinamas vi-
siems mokiniams ir studentams pagal visų rūšių ir 
lygmenų švietimo programas14.

Jaunimo verslumas yra jauno žmogaus požiūris, 
įgūdžiai ir žinios, kurie leidžia atpažinti galimybę 
kurti pridėtinę vertę (tiek socialinę, tiek ekonomi-
nę), ir veiksmai, skirti šiai galimybei panaudoti, ir tai 
11 Lietuvos inovacijų 2010-2020 m. strategija // Prieiga per in-
ternetą http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/
veikla/veiklos_sritys/ino/LiS.pdf  [žiūrėta 2014-12-01].
12 Mokymo programos „Verslumo įgūdžių ugdymas kaime“ pa-
rengimo poreikio tyrimo ir verslumo įgūdžių skatinimo metodinis 
informacinis leidinys. Kėdainiai. 2011, 11 p.
13 zakarevičius, P., župerka, A. Studentų verslumo ugdymas 
aukštosiose mokyklose. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyri-
mai. 2011. nr. 60, 141 p.
14 Europos Komisija. Vadovų serija. Jaunimo verslumo 
ugdymo skatinimo ir lengvinimo naudojant ES struktūri-
nius fondus vadovas 2013 // Prieiga per internetą http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-po-
licies/documents/no.1_entrepreneurial_mindsets_lt.pdf 
[žiūrėta 2015-03-20].

yra laikoma viena iš ES viešosios politikos prioriteti-
nių krypčių. Studentų verslumas jaunimo verslumo 
kontekste yra ypač svarbus, nes studijos turėtų ugdy-
ti verslią asmenybę.

A. Jelagaitė ir V. Lukoševičius (2011) teigia, kad 
kokybiškas švietimas ir mokymas, sėkminga inte-
gracija į darbo rinką, didesnis jaunuolių judumas yra 
svarbiausi veiksniai, padėsiantys išlaisvinti jaunimo 
potencialą ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ tiks-
lus. Verslumas priskiriamas prie esminių įgūdžių 
ir požiūrių, kuriuos galima ugdyti visą gyvenimą 
trunkančiu mokymusi. Verslumo ugdymas laikomas 
jėga, nuo kurios priklauso asmens gebėjimas daryti 
įtaką kolektyviniams tikslams ir socialiniams poky-
čiams15.

Aukštojo mokslo sistemoje pagrindinis verslumo 
ugdymo tikslas turi būti skirtas verslumo gebėjimų 
ir mentaliteto vystymui, kuriais  būtų aktyvinami 
studentų ketinimai kurti

nuosavą verslą. Siekiant šio pagrindinio tikslo 
įgyvendinimo institucijos lygmenyje turi būti su-
kurta tarpinių tikslų sistema. tarpinių verslumo ug-
dymo tikslų sistema, aktyvinant studentų nuosavo 
verslo kūrimo ketinimus, apibūdinama kaip verslu-
mo suvokimo ir motyvacijos verslumui didinimas, 
studentų mokymas apie nuosavo verslo kūrimą ir jo 
plėtros valdymą, reikalingų gebėjimų identifikuojant 
ir išnaudojant naujas verslo galimybes vystymas.

Skiriami trys verslumo ugdymo požiūriai: ugdy-
mas „į verslumą“ (vadybinių gebėjimų ugdymas), 
ugdymas „apie verslumą“ (ugdymas veikti versliai) ir 
ugdymas „dėl verslumo“ (apsisprendimo tapti versli-
ninku skatinimas)16.

Studentų verslumo tyrimai (Verslo startas, 2011) 
parodė, kad norint skatinti studentų verslumą, svar-
bu formuoti jauno žmogaus požiūrį ir ugdyti vers-
laus žmogaus savybes, o ne suteikti tik formalių 
žinių. Svarbu, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose 
būtų kuriama verslumą ugdanti veiksminga aplinka 
– studentiškos verslo struktūros: verslo inkubatoriai, 
verslo akademijos ar panašaus pobūdžio struktū-
riniai vienetai, leidžiantys studentams įgyvendinti 
idėjas.

Mokymo institucijose jau nuo 1993 metų veikia 
imitacinės verslo praktinio mokymo įmonės, kuriose 
sudaromos sąlygos įgyti praktinio verslumo įgūdžių. 
Labai svarbi tęstinė verslo praktinio mokymo įmonių 
veikla, suteikianti mokiniams, studentams ir suaugu-
siesiems galimybę mokytis  dirbant, atrandant, disku-
tuojant, bendradarbiaujant, kūrybiškai sprendžiant 
problemas, suteikiant galimybę mokytis iš klaidų. 
Viena iš būtinų verslo praktinio mokymo įmonių 
veiklos sąlygų yra bendradarbiavimas su tikra verslo 
15 Jelagaitė, A., Lukoševičius, V. Mokinių verslumo ugdymas 
bendrojo ugdymo mokykloje: mokytojų požiūris. Pedagogika. 
2011, 1 p.
16 zakarevičius, P., župerka, A. Studentų verslumo ugdymas 
aukštosiose mokyklose. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyri-
mai. 2011. nr. 60, 141 - 144 p.
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įmone. Svarbu formuoti požiūrį, kad praktika nėra 
formalumas, o galimybė tobulėti, todėl reikia skatin-
ti dalyvauti įvairiose verslumą skatinančios prakti-
kos programose skirtingo profilio įmonėse, stiprinti 
bendradarbiavimą su verslo atstovais. naujuoju ES 
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu nu-
matoma įgyvendinti priemones, skirtas studijų aplin-
kai tobulinti, plėtojant studijų atitiktį darbo rinkos ir 
visuomenės poreikių, taip pat veiklas, skatinančias 
studentų kūrybiškumą, verslumą, lyderystę. Kadangi 
sėkmingos verslumo plėtros sąlyga yra žmogaus kū-
rybiškumu ir žiniomis grįstų iniciatyvų skatinimas, 
svarbu akcentuoti ir šių kompetencijų ugdymą, pe-
dagogų kompetencijos tobulinimą ir verslo struktūrų 
dalyvavimą verslumo ugdyme17. 

Atsižvelgiant į Europos Komisijos komunikatą 
„Verslumas 2020“, Lietuvos aukštosiose mokyklose 
turi būti kuriama verslumą ugdanti aplinka, skati-
nanti studentų iniciatyvumą, diegianti inovatyvius 
mokymo metodus, padedančius įgyvendinti idėjas, 
stiprinti ryšį tarp teorijos ir praktikos, įgyvendinant 
verslo ir kitus projektus, organizuojant mokymą 
ir mokymąsi. Verslumo ugdymo sistemos turinys 
aukštajame moksle visų specialybių studentams turi 
užtikrinti bazinį ekonomikos ir verslumo pagrindų 
dalyko kiekį, siekiant reglamentuoto ekonomikos ir 
verslumo žinių integravimo18.

Aukštojo mokslo sistemoje pagrindinis verslumo 
ugdymo tikslas turi būti skirtas verslumo gebėjimų ir 
mentaliteto vystymui, kurie aktyvintų studentų ke-
tinimus kurti nuosavą verslą. Aukštosios mokyklos 
turi taikyti metodus, kuriais būtų ugdomas pasitikė-
jimas savimi ir plečiama su nuosavo verslo kūrimu 
siejama studentų patirtis; jie turi būti mokomi saky-
ti įkvepiančias kalbas, ugdomas jų kūrybiškumas ir 
inovatyvumas asmens, komandos ir organizacijos 
lygmenyse19.

A. župerka teigia, kad mokymo programos turė-
tų būti sudaromos vengiant teorinio žinių modelio, 
bet akcentuojant praktinį darbą su realia aplinka. 
Dėl fiksuojamos didelės verslumo ugdymo progra-
mų įvairovės, verslumo ugdymo programose tai-
komi įvairūs ugdymo metodai. Verslumo ugdymo 
metodai skirstomi į aktyviuosius ir pasyviuosius. 
Aktyvieji metodai apima modeliavimą – imitavimą 
ir praktinės veiklos metodus, prie pasyviųjų priski-
riami informacijos teikimo ir mentaliteto vystymo 
metodai. Pasitelkus šiuos metodus, lavinami bendra-
vimo, konceptualūs ir techniniai įgūdžiai. Studen-

17 Lietuvos verslumo 2014-2020 metų planas // Prieiga per in-
ternetą http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Verslumo_
veiksm%C5%B3_planas_2014-2020_1.pdf [žiūrėta 2015-03-
20].
18 Jelagaitė, A., Vijeikis, J. Verslumo ugdymas Lietuvos švietimo 
sistemoje: problemos ir jų sprendimo būdai//Verslumo ugdymo 
ir konkurencingumo studijos. Vilnius. 2013, 109-110 p.
19 zakarevičius, P., župerka, A. Studentų verslumo ugdymas 
aukštosiose mokyklose. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyri-
mai. 2011. nr. 60, 143 - 147 p.

tų techninių įgūdžių ugdymui tikslingiausia taikyti 
modeliavimo-imitavimo metodus (vaidmens imi-
tavimas), bendravimo verslumo įgūdžių ugdymui 
svarbūs praktinės veiklos (vizitai verslo įmonėse) 
ir mentaliteto vystymo (kritinis mąstymas) meto-
dai. Mentaliteto vystymo metodai veiksmingiausiai 
ugdo konceptualius verslumo įgūdžius. Šiuolaikinė-
je verslumo sąvokoje reikšminga tampa komandinio 
verslumo idėja. ugdymo procesas grindžiamas ben-
dru ugdytinių darbu, komandinės dvasios pojūčiu, 
savitarpio papildymu ir bendra sėkme arba nesė-
kme. Verslumo ugdymo dėstytojai turi gauti žinių 
apie metodus, mokymo sudėtį, pedagogines situaci-
jas, specifinį mokymo kontekstą ruošiant studentus 
nuosavo verslo įgyvendinimo etapui, jie turi remtis 
ne tik savo praktika, bet ir pripažintomis teorijomis 
ir metodais20. 

tyrimo analiZė

tyrimo metu respondentų teirautasi, kas yra 
verslumas, kokiomis savybėmis ir įgūdžiais turėtų 
pasižymėti verslus žmogus, kokie įgūdžiai ugdomi 
Kolegijoje, domėtasi, kokias galimybes ugdyti vers-
lumą Kolegijoje įžvelgia respondentai, kas labiausiai 
padėtų ugdyti studentų verslumą ir kt.

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų 
programą

Apklausoje dalyvavo 165 studentai, t. y. 80 proc. 
studentų, tuo metu studijavusių šiose studijų kryp-
čių programose: 30 proc. – įmonių  ir įstaigų admi-
nistravimo, 27 proc. –  kultūros ir sporto vadybos, 26 
proc. – verslo valdymo, ir 17 proc. – turizmo admi-
nistravimo  (1 pav.). 

iš tyrime dalyvavusių respondentų  19 proc. buvo 
i kurso studentai, 25 proc. – ii kurso, 56 proc. – iii 
kurso studentai. Didesnė dalis dalyvavusių respon-
dentų buvo nuolatinės studijų formos (55 proc.) stu-
dentai, kita dalis (45 proc.) – ištęstinės studijų for-
mos studentai.

Moksliniuose straipsniuose verslumas apibūdi-
20 župerka, A. Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje.  Ma-
nagement theory and studines for ruralbusiness and infrastructu-
re development. 2011. nr. 2 (26), 4 p.
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namas įvairiai. Vieni autoriai teigia, jog verslumas 
– procesas, kurio metu nustatomos galimybės, į jas 
investuojama ir sukuriama pridėtinė vertė, kiti tei-
gia, kad tai yra asmens mąstymo būdas ir socialinė, 
vadybinė ir kitokia kompetencija, leidžianti turimas 
žinias pritaikyti kasdieniame savo gyvenime. Res-
pondentų buvo klausiama, kas, jų nuomone, yra 
verslumas (2 pav.).

2 pav. Verslumo sąvokos samprata respondentų 
nuomone

Respondentų nuomone (2 pav.), verslumas – tai 
asmens gebėjimas idėjas paversti veiksmais; šį atsa-
kymo variantą pasirinko 43 proc. respondentų, taip 
pat jie pažymėjo, kad verslumas – tai kūrybingas ge-
bėjimas svajoti, formuoti tikslus, numatyti strategi-
jas tiems tikslams pasiekti (29,7 proc.) ir gebėjimas 
įžvelgti galimybes (9,7 proc.). Galime daryti prielai-
dą, jog verslumą studentai sieja su asmeninėmis sa-
vybėmis, turimais įgūdžiais bei praktiniu jų panau-
dojimu. 

tyrime dalyvavę respondentai turėjo galimybę 
įvardyti, kokiomis savybėmis ir įgūdžiais turėtų pasi-
žymėti verslus žmogus. iš pateiktų asmeninių savybių 

ir įgūdžių sąrašo respondentai nurodė, kad svarbiau-
sios savybės ir įgūdžiai yra: pasitikėjimas savimi, ge-
bėjimas priimti sprendimus, kūrybiškumas, gebėji-
mas suburti žmones bendrai veiklai, iniciatyvumas, 
imlumas naujovėms. Mažiau svarbios savybės- gebė-
jimai: savimotyvacija, kritiškas požiūris, laiko plana-
vimas (3 pav.). 

Respondentų buvo klausiama, kokie asmeniniai 
veiksniai skatina bei slopina verslumą. Kaip svar-
biausią veiksnį,  skatinantį verslumą, respondentai 
nurodė norą įgyvendinti savo idėją (40 proc.). 22,4 
proc. respondentų teigia, kad verslumą skatina ir no-
ras užsidirbti bei siekimas būti savarankiškam (15,2 
proc.) (4 pav.).

Daugiau kaip pusė respondentų nepasitikėjimą 
savo jėgomis nurodė kaip verslumą slopinantį veiks-
nį (5 pav.). 16,4 proc. respondentų kaip verslumą 
slopinantį veiksnį nurodė pradinio kapitalo stoką. 
informacijos ir žinių stoką kaip slopinančius veiks-
nius nurodė tik nedidelė dalis respondentų. 

4 pav. Respondentų nuomonė apie asmeninius 
veiksnius, skatinančius verslumą

3 pav. Versliam žmogui būtinų savybių ir įgūdžių vertinimas respondentų požiūriu
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5 pav. Respondentų nuomonė apie asmeninius veiks-
nius, slopinančius verslumą

6 pav. Respondentų nuomonė apie studijų įtaką 
verslumui

Atsižvelgiant į gautus duomenis, galima daryti 
prielaidą, kad respondentai verslą daugiau sieja su 
ekonomine nei su socialine nauda.

Aiškinantis, ar studijos Kolegijoje turi įtakos 
respondentų verslumui, paaiškėjo, kad, 29,1 proc. 
respondentų nuomone, studijos suteikia įgūdžių ir 
žinių, leidžiančių pradėti verslą, bei skatina domėtis 
galimybėmis jį pradėti (19,4 proc.). tačiau tik 12,1 
proc. respondentų nuomone, dėstytojai suteikia iš-
samią, įdomią informaciją apie verslą, o 4 proc. res-
pondentų teigia, kad studijos neturi įtakos jų verslu-
mui (6 pav.). 

tyrimo metu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, 
kokie verslumą ugdantys metodai yra efektyviausi 
(7 pav.). Respondentų buvo prašoma įvardyti penkis 
efektyviausius metodus. 

ir nuolatinės (13 proc.), ir ištęstinės (22 proc.) stu-
dijų formos respondentai kaip efektyviausią verslumą 
ugdantį metodą įvardijo komandinį darbą (7 pav.). 
taip pat nemaža dalis respondentų pažymėjo verslo 
plano rengimą, problemų sprendimą, praktinę veiklą. 
Kaip mažiau efektyvius metodus respondentai įvardijo 
žaidimus ir konkursus, prezentacijas, vaidmens imita-
vimą. Atsižvelgiant į respondentų nuomonę, studijų 
metu tikslinga naudoti tokius studijų metodus, kurie 
leistų pasidalyti savo žiniomis, sukaupta patirtimi, 
priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę.

Paklausti, kokiuose užsiėmimuose daugiausia įgy-
jama įgūdžių verslumui ugdyti, nuolatinės ir ištęsti-
nės formos respondentų nuomonės išsiskyrė: pusė 

7 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal verslumo ugdymo metodus
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nuolatinės formos respondentų įvardijo paskaitas, o 
didžioji dalis ištęstinės formos respondentų (44 proc.) 
įvardijo profesinės veiklos praktikas įmonėse ir įstai-
gose. taip pat apie trečdalis abiejų studijų formų res-
pondentų įvardijo, kad įgūdžių verslumui ugdyti įgyja 
praktinių darbų metu. Mažiausiai įgūdžių verslumui 
ugdyti įgyjama, pasak respondentų, profesinės veiklos 
praktikos Kolegijoje metu (8 pav.).

8 pav. Užsiėmimai, kuriuose įgyjama įgūdžių 
verslumui ugdyti

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal dalyvavimą 
verslumą skatinančiose veiklose

Atliekant tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti, ko-
kiose verslumą skatinančiose veiklose dalyvavo  
respondentai (9 pav.). Paaiškėjo, kad 30,6 proc. res-
pondentų dalyvavo seminaruose, 21,2 proc. respon-
dentų pažymėjo, kad jokiose verslumą skatinančiose 
veiklose nedalyvavo, 20,8 proc. respondentų nuro-
dė, kad dalyvavo renginiuose, o 13,5 proc. – susiti-
kimuose su verslininkais, 11,4 proc. – mokymuose. 
nedidelė dalis respondentų pažymėjo apskrito stalo 
diskusijas bei dalyvavimą verslo idėjų konkursuose. 
Atsižvelgiant į gana didelį nedalyvavusių veiklose 
respondentų skaičių, galima teigti, kad studentai 
nėra aktyvūs, renkasi daugiau pasyvias veiklas.

Respondentams buvo pateikta keletas teiginių 
apie verslumą ir paprašyta juos įvertinti (10 pav.).

Analizuojant respondentų nuomonę, pastebėta, 
jog didžioji dalis respondentų mano (64,3 proc.), 
kad verslumo dalykas studijų programoje turėtų būti 
privalomas arba galėtų būti kaip laisvai pasirenka-
mas dalykas (62,4 proc.). Daugiau kaip pusė respon-
dentų nurodė, kad studijų metodai ir kitos veiklos 
įkvepia vystyti naujas verslo idėjas (53,3 proc.), kad 
studijos suteikia žinių, reikalingų verslo pradžiai 
(51,5 proc.). tačiau 63,6 proc. respondentų teigia, 
kad jiems trūksta informacijos apie valstybės skiria-
mą paramą.

tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ko-
kie yra respondentų ateities planai (11 pav.).  37 
proc. respondentų nurodė, kad dirbs samdomais 
darbuotojais Lietuvoje, trečdalis respondentų 
tęs studijas, o 12,7 proc. dirbs samdomais dar-
buotojais užsienyje. 6,1 proc. respondentų dar 
nėra apsisprendę ir tik 10,9 proc. respondentų 
nurodė, kad kurs verslą.

10 pav. Teiginių apie verslumą vertinimas respondentų požiūriu
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11 pav. Respondentų ateities planai

Priežastys, apsunkinančios nuosavo verslo kū-
rimą, nurodytos 12 paveiksle. Respondentai kaip 
pagrindinę priežastį, apsunkinančią nuosavo vers-
lo kūrimą,  įvardijo pradinio kapitalo neturėjimą. 
taip teigia 54 proc. nuolatinės studijų  formos res-
pondentų ir  38 proc. ištęstinės formos responden-
tų. Kad trūksta žinių, kaip kurti verslą, nurodė 35 
proc. ištęstinės formos respondentų ir 18 proc. nuo-
latinės formos respondentų. Respondentai įvardijo, 
kad trūksta ir valstybės paramos. taip teigia 18 proc. 
ištęstinės formos ir 15 proc. nuolatinės formos res-
pondentų.

13 pav. Respondentų siūlymai studentų verslumo 
skatinimui Kolegijoje

Apibendrinant šiuos vertinimus, galima daryti 
prielaidą, kad studentams trūksta  informacijos: ži-
nių apie konkrečius verslus, apie valstybės ar savival-
dybės skiriamą paramą verslui kurti.

Apklausoje dalyvavusių respondentų buvo papra-
šyta parašyti siūlymus, kaip Kolegija galėtų prisidėti 
prie verslumo skatinimo (13 pav.). Respondentai pa-
geidavo daugiau praktinių darbų apie verslumą (28,6 
proc.),  daugiau informacijos, kaip pradėti verslą 
(27,3 proc.), rengti daugiau seminarų ir konferenci-
jų (23,4 proc.).

 išVados

Atliktas tyrimas padėjo atskleisti šiuos verslumo 
ugdymo Marijampolės kolegijoje ypatumus:

1. Verslumą respondentai sieja su asmeninėmis 
savybėmis, turimais įgūdžiais bei praktiniu jų pa-
naudojimu.

2. Respondentų nuomone, verslus žmogus turi 
pasitikėti savimi, gebėti priimti sprendimus, suburti 
žmones bendrai veiklai, būti kūrybiškas, iniciatyvus 
bei imlus naujovėms.

3. Labiausiai respondentų verslumą skatintų no-
ras įgyvendinti savo idėjas ar noras užsidirbti, o kaip 
labiausiai slopinančius verslumą veiksnius respon-
dentai išskyrė nepasitikėjimą savo jėgomis ir pradi-
nio kapitalo stoką.

4. trečdaliui respondentų studijos turi įtaką vers-
lumo ugdymui, nes studijos jiems suteikia įgūdžių ir 
žinių, leidžiančių pradėti verslą. nuolatinių studijų 
respondentai verslumo įgūdžių daugiausia įgyja pas-
kaitų metu, o ištęstinių – profesinės veiklos prakti-
kose įstaigose ir įmonėse.

5. Dauguma respondentų komandinį darbą iš-
skyrė kaip efektyviausią ir labiausiai verslumą ug-

12 pav. Priežastys, apsunkinančios nuosavo verslo kūrimą
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deVelopment oF students’ entrepreneurial skills at mariJampole colleGe  

kristina miškinienė, ilona mulerenkienė

summary
in the rapidly changing business environment it is especially difficult for students to find the place in the market. 

Students are often afraid to take responsibility for their actions, although the country aims to create effectively functio-
ning entrepreneurship promotion system of the youth. in order to promote youth entrepreneurship, it is important to 
focus on their needs and the factors that most influence on the development of entrepreneurship. 

The survey carried out on development of students’ entrepreneurial skills showed that the respondents acquire 
knowledge for a business start during their studies, but it is not sufficient, they lack information about the state subsi-
dies to start a business, the respondents are not involved actively in the activities promoting entrepreneurship only a 
small part of them participate in workshops and events.  The respondents of full-time studies develop entrepreneurial 
skills most frequently during lectures, while part-time respondents – in institutions and enterprises doing practices of 
professional activities.

keywords: entrepreneurship, entrepreneurship development, outcomes of entrepreneurship development, compe-
tence, skills.

dantį studijų metodą. taip pat nemaža dalis respon-
dentų pažymėjo verslo plano rengimą ir problemų 
sprendimo metodą.

6. nors respondentai teigia, kad studijų metu 
gauna žinių verslo pradžiai, bet jos nėra pakanka-
mos, jiems trūksta informacijos apie valstybės ski-
riamą paramą verslo pradžiai. 

7. Respondentai neaktyviai dalyvauja verslumą 
skatinančiose veiklose, tik nedidelė jų dalis dalyvau-
ja seminaruose ir renginiuose.

8. Respondentų nuomone, Kolegija ir dėstytojai 
turėtų daugiau suteikti informacijos apie verslą Lie-
tuvoje, rengti daugiau seminarų, konferencijų, taip 
pat dauguma respondentų norėtų studijuoti verslu-
mą kaip privalomą dalyką.
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ĮVadas

Modelio sudarymo aktualumas. Strateginiame 
valstybės plėtros dokumente „Lietuvos pažangos 
strategija „Lietuva 2030“1 kaip viena iš valstybės plė-
tros vizijos dimensijų nurodomas sumanios visuo-
menės siekis. Sumani visuomenė – tai tokia visuome-
nė, kurioje siekiama socialinio saugumo, asmeninės 
gerovės, socialinės įtraukties. tokioje visuomenėje 
plėtros pamatu tampa mokymasis visą gyvenimą: 
„<...> sudaromos plačios galimybės mokytis ir to-
bulinti savo gebėjimus <...>“, mokslinio potencialo 
plėtra ir jo panaudojimas.

Statistiniai duomenys, pateikiami ataskaitoje „Pa-
saulio inovacijų indeksas, 2013“2, rodo, kad Lietuva 
užima gana aukštą vietą tarp pasaulio valstybių pagal 
švietimo ir mokslinių tyrimų lygį nusakančius rodi-
klius 2013 metais (35-oji vieta iš 142 pasaulio valsty-
bių). Pagal tokį rodiklį, kaip gyventojų išsilavinimo 
lygis, Lietuva užima aukštą 20-tą vietą, tai rodo, kad 
valstybės žmogiškasis kapitalas pasižymi aukštos ko-
kybės charakteristikomis. Vis dėlto iškyla problema, 
kad gyventojų žmogiškojo kapitalo potencialas yra 
ne iki galo panaudojamas. todėl norint, kad Lietu-
vos visuomenė būtų išmani ir besimokanti, siekiama 
kurti tokią aplinką, kuri būtų tinkama inovatyvios 
visuomenės plėtrai. Pagal tokį rodiklį, kaip univer-
sitetų ir verslo bendradarbiavimas, Lietuva užėmė 
28-tą vietą iš 148 valstybių, 2012-2013 metais užėmė 
29-tą vietą (2013–2014 metų Pasaulio konkurencin-
1 Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija 
„Lietuva 2030“. Vilnius. Lietuvos Respublikos Seimas. 2012.
2 Guobys, V. Pasaulinis inovacijų indeksas 2013: kai kurie Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos rodikliai // Pramoninės nuosavybės apsau-
ga. nr. 59, 2013

Vilma staskeVičienė, ramunė JurkuVienė, Živilė adVilonienė  
Marijampolės kolegija

edukacinėJe atskirtyJe esančiŲ darBuotoJŲ moty-
VaVimo mokytis modelio realiZaVimo mariJampolės 

reGione prielaidos
anotacija. Šiame straipsnyje pristatomi pagrindiniai Marijampolės kolegijoje įgyvendinto edukacinio projekto 

„Marijampolės regiono mokymosi visą gyvenimą centro, tenkinančio bendruomenės narių ir verslo bei socialinių 
įmonių įvairius mokymosi poreikius, įgalinančio nesimokančius asmenis įtraukti į mokymosi visą gyvenimą procesą, 
kūrimas“ rezultatai. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje autorės analizuoja įsitraukimo į mokymosi procesą 
motyvavimo modelio tarptautinį ir nacionalinį kontekstus. Antroje dalyje aptaria mokymosi visą gyvenimą principų 
įgyvendinimą Marijampolės regione. trečiojoje dalyje pristatomas įsitraukimo į mokymosi visą gyvenimą motyvavi-
mo modelis.

raktažodžiai: mokymasis visą gyvenimą, motyvavimas, edukacinė atskirtis, mokymas (-is).

gumo ataskaita (angl. „The Global Competetiveness 
Report“, 2013–2014))3. tarp Europos Sąjungos vals-
tybių narių 2013 metais  Lietuva buvo 12-oje vie-
toje pagal šį rodiklį, o 2012 metais – 13-oje vietoje. 
Pateikti skaičiai rodo, kad situacija pamažu gerėja, 
bet vis viena verslo įmonių bei mokslo ir studijų 
institucijų bendradarbiavimas nėra produktyvus. 
Europos Sąjungos švietimo politikos uždavinys yra 
pasiekti, kad iki 2020 m. mažiausiai 15 proc. 25-64 
metų gyventojų dalyvautų įvairiose mokymosi visą 
gyvenimą veiklose4. Mokslo ir verslo sferų dalyviai 
nepakankamai bendradarbiauja, todėl rinkoje vei-
kiančių organizacijų nepasiekia naujausios žinios, 
kurių reikia naujiems produktams kurti ar inova-
cijoms plėtoti. Susiduriama su dar viena problema 
– aukštojo mokslo institucijų mokslininkai stokoja 
gebėjimų atliepti aktualius verslo poreikius. Moks-
lininkai, kurie dirba viešajame sektoriuje, turi mažai 
informacijos apie mokslinių tyrimų rezultatų vieši-
nimo ir diegimo galimybes, jiems trūksta gebėjimų 
perduoti technologijas, neturi pakankamai verslo 
pradžios žinių. Dėl mokslo darbuotojų kompeten-
cijos spragų ir išorinės pagalbos trūkumo didžioji 
dalis aukštojo mokslo institucijose gimusių idėjų bei 
atrastų inovacijų netampa verslui prieinamais pro-
duktais. taigi visame inovacijų gimimo ir diegimo 
procese atsiranda spraga dėl menko verslo ir mokslo 
institucijų bendradarbiavimo. 

investuojant į mokslinių tyrimų rezultatų verslu-
mą siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ 
3 Shwab, K. The Global Competetiveness Report 2013–2014. 
World Economic farum. 2014.
4 Komisijos komunikatas 2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategija. Briuselis. Europos Komisija. 
2010.
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keliamo tikslo įgyvendinimo: „visos ES mastu padi-
dinti išlaidas moksliniams tyrimams, eksperimen-
tinei plėtrai (MtEP) ir inovacijoms – 2020 m. šios 
išlaidos turėtų sudaryti ne mažiau kaip 3 proc. ES 
BVP5“. 

Siekiant šių strateginių tikslų įgyvendinimo Ma-
rijampolės kolegija 2014 m. lapkričio – gruodžio 
mėnesiais įgyvendino projektą „Marijampolės regi-
ono mokymosi visą gyvenimą centro, tenkinančio 
bendruomenės narių ir verslo bei socialinių įmonių 
įvairius mokymosi poreikius, įgalinančio nesimo-
kančius asmenis / darbuotojus įtraukti į mokymo-
si visą gyvenimą procesą, kūrimas“. Projektas buvo 
finansuojamas Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros lėšomis. Vykdant projektą, kaip vienas iš 
projekto rezultatų buvo parengtas edukacinėje at-
skirtyje esančių darbuotojų motyvavimo mokytis 
(įsitraukti į mokymosi procesą) modelis. Straipsny-
je yra pristatomos šio modelio parengimo teorinės 
prielaidos.

Tyrimo problema detalizuojama tokiais klausi-
mais: koks yra tarptautinis ir nacionalinis edukaci-
nėje atskirtyje esančių darbuotojų motyvavimo mo-
kytis (įsitraukti į mokymosi procesą) modelio kon-
tekstas; kokie yra teoriniai modelio pagrindai; kuo 
modelis yra aktualus Marijampolės regionui.

Tyrimo objektas – edukacinėje atskirtyje esančių 
darbuotojų motyvavimo mokytis (įsitraukti į moky-
mosi procesą) modelio realizavimo prielaidos. 

Straipsnio tikslas – pristatyti edukacinėje atskir-
tyje esančių darbuotojų motyvavimo mokytis (įsi-
traukti į mokymosi procesą) modelio diegimo Ma-
rijampolės regione prielaidas.

Siekiant tikslo, yra iškelti šie uždaviniai:
Aptarti įsitraukimo į mokymosi procesą mo-1. 
tyvavimo modelio tarptautinį ir nacionalinį 
kontekstus.
Aprašyti mokymosi visą gyvenimą principų 2. 
įgyvendinimą Marijampolės regione.
Pristatyti edukacinėje atskirtyje esančių dar-3. 
buotojų motyvavimo mokytis (įsitraukti į mo-
kymosi procesą) modelį.

Rengiant straipsnį taikyti šie mokslinio tyrimo 
metodai:

mokslinės literatūros ir dokumentų turinio •	
analizė;
turinio (content) analizė;•	
teorinis modeliavimas.•	

1. motyVaVimo Įsitraukti Į 
mokymosi procesĄ modelio 
tarptautinis ir nacionalinis 
kontekstas

Mokymasis visą gyvenimą Europos Sąjungos 
švietimo ir kultūros politikoje yra glaudžiai siejamas 
5 Komisijos komunikatas 2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategija. Briuselis. Europos Komisija. 
2010.

su europinėmis švietimo dimensijomis arba kitų au-
torių akcentuojamu europeizacijos procesu. tarp-
tautinių žodžių žodyne (2001)6 terminas dimensija 
apibrėžiamas kaip matmuo, dydis, matas. Pasak D. 
Matuzevičiūtės (2003)7, galima išskirti tokius euro-
pinės dimensijos požymius: 

mokymosi visą gyvenimą įsigalėjimas; •	
nykstančios laiko ir geografinės erdvės ribos; •	
informacija tampa visuotinai ir lengvai pasie-•	
kiama, sparčiai auga elektroninėje erdvėje pa-
teikiamos informacijos kiekis; 
spartus informacinių / komunikacinių techno-•	
logijų įsigalėjimas įvairiose gyvenimo srityse.

tuo tarpu evoliucinis procesas – europeizacija – 
apibrėžiamas kaip geopolitinis procesas, apėmęs visą 
Europos kontinentą. Vis tik šis procesas geografiniu 
požiūriu turi aiškias teritorines ribas, t. y. jis daro 
įtaką šalių, priklausančių ES, raidai. Kaip teigia D. 
Daianu (1994, cit. Kokia kryptimi vystosi postko-
munistinių šalių ekonomikos, 2004)8, europeizaci-
ja – gali būti apibūdinta kaip globalizacijos proceso 
pasekmė: visos pasaulio šalys išgyvena finansų rin-
kos ir ekonomikos evoliuciją, rinkos jungiasi, tad jos 
turi didesnę įtaką ir galią negu mažos nacionalinės 
rinkos. todėl Europos Sąjungos kaip politinio da-
rinio susikūrimą paskatino globalizacijos procesas: 
atskiros Europos šalys pradėjo jausti įtakos silpnėji-
mą, todėl susijungė į politinę, ekonominę supervals-
tybę Europos žemyne.

Europeizacija apibūdinama kaip politinės ir 
ekonominės integracijos į Europos Sąjungą povei-
kis valstybėms, jau esančioms Sąjungos narėmis, ir 
siekiančioms narystės joje (V. Staskevičienė, 2007)9. 
Europos Sąjungos tarptautinės ir vidaus politikos 
pagrindine vertybe laikoma demokratija (Ch. Reus-
Smit, 1997)10. 

Globalizacija, sparti technologijų plėtra, euro-
peizacijos įtaka ir kai kurių ES valstybių narių išgy-
ventas transformacijos procesas skatina žinių visuo-
menės kūrimąsi. Šiame kontekste ypatingą reikšmę 
įgyja mokymasis, kuris visuomenės plėtrai suteikia 
pridėtinę vertę. Mokymasis ir švietimas Europos Są-
jungos politikoje akcentuojamas kaip priemonė, įga-
linanti tiek ES šalis-nares, tiek gyventojus sėkmingai 
įveikti xxi amžiaus keliamus sociokultūrinius ir 
ekonominius iššūkius. 

Kokius iššūkius visuomenės ir asmenų gerovei ke-
lia evoliuciniai procesai?
6 Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius. Alma littera. 2001.
7 Matuzevičiūtė, D. Europos dimensijos realizavimas mokant 
geografijos. Daktaro disertacija. Vilnius. Vilniaus pedagoginis 
universitetas. 2003.
8  Daianu, D.  Kokia kryptimi vystosi postkomunistinių šalių eko-
nomikos? 1987.
9 Staskevičienė, V. Vaikus globojančios šeimos kaip edukacinės 
institucijos požymiai transformacijas patiriančioje šalyje. Dakta-
ro disertacija. Kaunas. Kauno technologijos universitetas. 2007.
10 Reus-Smit, Ch. The Constitutional Structure of International 
Society and The Nature of Fundamental Institutions // interna-
tional Organisation, Vol. 51, no. 4, 1997.
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Europos Sąjungos  Komisija 2007 m. patvirtino 
komunikatą „Suaugusiųjų mokymosi planas – mo-
kytis niekada nevėlu“ (Communication from the 
Commission. Action Plan on Adult Learning – it‘s 
never too late to learn (COM (2007) 558))11, kuria-
me yra išskiriami Europos Sąjungos plėtrai kylantys 
iššūkiai:

ekonominis konkurencingumas;•	
demografiniai pokyčiai – augantis imigrantų •	
skaičius, senėjanti visuomenė;
skurdas ir socialinė atskirtis.•	

Šiame komunikate nurodoma, kad švietimas ir 
ugdymas tampa ta sfera, kuri sujungia ekonomiką, 
kultūrą, visuomenės plėtrą. Kaip pagrindinė priemo-
nė, padedanti siekti ES darnios plėtros tikslų, akcen-
tuojamas mokymasis visą gyvenimą. Mokymasis 
visą gyvenimą per švietimo sistemą nurodo galimus 
kelius, kaip ES turėtų įveikti plėtros iššūkius:

Ekonominis konkurencingumas •	 – galima šio iš-
šūkio įveikties priemonė – tai investicijos į švietimą 
ir individų bendrųjų gebėjimų plėtra. Šios priemo-
nės padėtų didinti užimtumą ir socialinę sanglaudą.

Demografiniai pokyčiai •	 – švietimo sistema turi 
prisitaikyti prie gana sparčiai senstančios visuome-
nės ir augančio imigrantų skaičiaus.

Skurdas ir socialinė atskirtis •	 – nuolatinis moky-
masis padeda spręsti tokias problemas, kaip bedar-
bystė, kaimo regionų izoliacija, tam tikrų socialinių 
grupių apribotos galimybės.

Siekiant ES konkurencingumo didinimo ir suba-
lansuotos plėtros, keliami klausimai, kokios kompe-
tencijos reikalingos bet kokios srities šių dienų spe-
cialistui ir kokie įgūdžiai ir kompetencijos yra būtini 
kiekvienam asmeniui.

Europos Sąjungos taryba ir Europos Parlamen-
tas 2006 m. savo rekomendacijoje (Recommendati-
on (2006/962/EC) of the EP and the Council on Key 
Competences for Lifelong Learning)12 patvirtino 
mokymuisi visą gyvenimą reikalingų kompetencijų 
sąrašą. išskiriamos būtinos aštuonios kompetenci-
jos, padedančios sėkmingai integruotis į mokymosi 
visą gyvenimą kultūrą:

komunikacija gimtąja kalba;1. 
komunikacija užsienio kalbomis;2. 
matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėji-3. 

mai mokslo ir technologijų srityse;
skaitmeninis raštingumas;4. 
mokymasis mokytis;5. 
socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;6. 
iniciatyva ir verslumas;7. 
kultūrinis sąmoningumas ir raiška.8. 

iš(si)ugdyti bendrieji gebėjimai tampa prielaida 
juos turinčiam asmeniui sėkmingai integruotis į vi-
11 Action Plan on Adult Learning – It‘s never too late to learn 
(COM (2007) 558). Communication from the Commission. 
2007.
12 Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament 
and of the Council of 18 December 2006 on key competences for 
lifelong learning [Official Journal L 394 of 30.12.2006].

suomenę, tapti konkurencingam, paklausiam darbo 
rinkoje. Rekomendacijoje akcentuojama, kad šiuos 
gebėjimus privalo įgyti jauni žmonės, baigiantys 
bendrojo lavinimo mokyklas, ir suaugusieji gyveni-
mo eigoje.

Darbo rinkoje aktyviems specialistams mokyma-
sis visą gyvenimą taip pat kelia kai kuriuos iššūkius 
(žr. 1 lent.).

1 lentelė. Mokymosi visą gyvenimą iššūkiai 
(Vidurinio ugdymo bendrųjų programų  

atnaujinimas, 2010)13

mokymosi 
visą 

gyvenimą 
iššūkiai

iššūkių apibūdinimas

Keičiasi ko-
munikacijos 
forma

Darbuotojai turi gebėti taikyti įvairius 
komunikacijos būdus, šiame procese 
sujungiamos skirtingos komunikavimo 
formos: tarpusavyje persidengia aki-
vaizdus bendravimas su bendravimu 
per komunikacijos priemones; ben-
dravimas tampa neapibrėžtas laike ir 
erdvėje –komunikuojant nebūtina tie-
sioginė komunikacijos dalyvių akistata.

Keičiasi žinių 
prasmės ir 
paskirties 
samprata

žinios tampa prasmingomis tada, kai 
jos tikslingai pritaikomos profesinėje 
veikloje: tai yra mokantis pritaikomos 
jau turimos žinios, pripažįstamas 
patirtinis mokymasis, besimokantieji 
geba įgytas žinias pritaikyti profesinėje 
veikloje ir kasdieniame gyvenime.

Lankstumas 
- žinios taiko-
mos įvairiuo-
se naujuose 
kontekstuose

žinių pobūdis kinta keičiantis veiklos 
tipui ir tobulėjant technologijoms, 
todėl šiame kontekste  mokymasis visą 
gyvenimą yra būtinybė.

Būtinas 
gebėjimas 
sėkmingai 
veikti įvai-
riuose socio-
kultūriniuose 
kontekstuose

Šiandieniniam darbuotojui tenka dirbti 
ir bendradarbiauti su atstovais iš  įvai-
rių socialinių grupių bei įvairių kultū-
rų; komandinio darbo kompetencija 
yra viena iš svarbių mokymosi mokytis 
kompetencijos dedamųjų; mokomasi 
įvairiose aplinkose.

taigi gyvenimas mokymosi visą gyvenimą kul-
tūroje reikalauja atitinkamos asmens kultūrinės ir 
pilietinės kompetencijos, naujų įgūdžių ir gebėjimų, 
ypač žinių, susijusių su šiuolaikinio mokymosi prin-
cipais, nes tokios žinios įgalina specialistus sėkmin-
gai spręsti kylančias mokymosi problemas. 

Svarbiausia kompetencija, įgalinanti asmenis ir 
specialistus sėkmingai veikti mokymosi visą gyveni-
mą kultūroje, yra mokymosi mokytis kompetencija.

13 Vidurinio ugdymo bendrųjų programų  atnaujinimas. Vilnius. 
Švietimo ir mokslo ministerija. 2010.
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EP ir Et Rekomendacijoje dėl mokymuisi visą 
gyvenimą būtinų kompetencijų (2006) nurodoma, 
kokie gebėjimai sudaro mokymosi mokytis kompe-
tenciją:

gebėjimas organizuoti savo mokymąsi (veiks-•	
mingai valdyti informaciją ir laiką);
gebėjimas dirbti individualiai ir grupėse;•	
mokymosi poreikių ir proceso supratimas;•	
gebėjimas spręsti mokymosi problemas;•	
naujų mokymosi metodų įsisavinimas;•	
rėmimasis savo gyvenimo ir mokymosi patir-•	
timi;
motyvacija ir pasitikėjimas;•	
karjeros valdymas (gebėjimas valdyti karjeros •	
ir darbo situacijas).

Kuo svarbus įsitraukimo į mokymosi procesą 
motyvavimo modelis? 

Mokymasis suteikia galimybių prisitaikyti prie 
kintančios aplinkos. Pasaulyje, kuriame jaučiama 
globalizacijos įtaka, kuris yra veikiamas sparčios 
technologijų kaitos, kuriame žmogus turi prisitaiky-
ti prie nuolat besikeičiančių sąlygų, didžiausia verty-
be ir socialinės integracijos priemone tampa žinios 
ir įgūdžiai. 

EP ir Et Rekomendacijoje dėl mokymuisi visą 
gyvenimą būtinų kompetencijų (2006) teigiama, kad 
mokymasis visą gyvenimą suteikia žmonėms įran-
kius sėkmingai socialinei integracijai, tokius kaip 
lankstumas, prisitaikymo galimybės. Mokymuisi 
visą gyvenimą reikalingos kompetencijos, tarp jų ir 
mokymosi mokytis kompetencija sukuria pridėtinę 
vertę darbo rinkoje, t. y. didina inovatyvumą, pro-
duktyvumą, konkurencingumą, didina darbuotojų 
motyvaciją, pasitenkinimą, kelia darbo kokybę.

Įsitraukimo į mokymosi procesą moty-
vavimo modelis atitinka Europos Sąjun-
gos ir Lietuvos švietimo politikos strategi-
nes nuostatas. Strategijoje „Europa 2020“ 

 yra iškelti penki pagrindiniai ES siekiai: 
užimtumas;1. 
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra;2. 
klimato kaita ir energetikos tvarumas;3. 
švietimas;4. 
skurdas ir socialinė įtrauktis.5. 

nuolatinis mokymasis, naujų gyvenimo įgūdžių 
ugdymas, t. y. „ugdymas šiandienos ir rytdienos dar-
bams reikalingų įgūdžių“, yra tas ES plėtros kelias, 
kuris apjungia visus penkis pagrindinius ES plėtros 
tikslus (žr. 1 pav.):

Europos taryba dokumente „Conclusions on 
adult learning“ (22 May, 2008)14 pabrėžia, kad mo-
kymasis visą gyvenimą sprendžia skurdo ir sociali-
nės įtrauktiems problemas:

plėtoja žemos kvalifikacijos darbuotojų gebėjimus;•	
nekvalifikuotiems asmenims suteikiama gali-•	

mybė įgyti kvalifikaciją;
14 Council Conclusions on Adult Learning (22 May 2008) // 0ffici-
al Journal C 140 of 6.6. 2008 .

didina socialinę įtrauktį, t. y. mažina nedarbą, •	
užpildo išsilavinimo spragas;

didina pagyvenusių žmonių ir imigrantų užim-•	
tumo galimybes.

1 pav.   Mokymasis visą gyvenimą kaip ES plėtros 
priemonė (šaltinis: Strategija „Europa 2020“)

įsitraukimo į mokymosi procesą motyvavimo 
modelis atliepia ir Lietuvos Respublikos plėtros 
strategines nuostatas. Lietuvos pažangos strategijoje 
„Lietuva 2030“ nurodyta, kad siekiama kurti Lietu-
vą, kurioje:

aktyviai veikia •	 sumani visuomenė – tai yra vi-
suomenė, atvira kiekvieno piliečio idėjoms ir 
iššūkiams;
kuriama •	 sumani ekonomika, grindžiama žinio-
mis ir inovacijomis;
užtikrinamas •	 sumanus valdymas, t. y. valsty-
bę valdo kompetentinga, priimanti kryptingus 
strateginius sprendimus valdžia.

Kaip numatoma kurti tokią Lietuvą? Kaip viena 
iš pagrindinių Lietuvos plėtros priemonių yra išski-
riamas visuomenės ugdymas, besimokančios visuo-
menės kūrimas: „besimokanti visuomenė: moderni, 
dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams, gebanti 
veikti nuolat kintančiame pasaulyje“ (Lietuvos pa-
žangos strategijoje „Lietuva 2030“).

tarptautinės nepriklausomos ekspertų grupės pa-
teiktuose „Pasiūlymuose dėl Lietuvos sumanios spe-
cializacijos prioritetinių krypčių“ (Mosta) (2013)15 
teigiama, jog svarbiausi Lietuvos ateities iššūkiai yra 
socialinio pobūdžio. tai:

blogėjanti demografinė situacija;•	
netolygi regioninė plėtra, skurdas, nepakanka-•	
ma socialinė sanglauda;
įgūdžių ir darbo rinkos atotrūkis;•	
viešojo sektoriaus inovacijų ir valdymo efekty-•	
vumo stoka.

nuolatinis mokymasis čia akcentuojamas kaip 
minėtų socialinių iššūkių įveikties priemonė.

Visi šie paminėti socialiniai, ekonominiai ir po-
litiniai iššūkiai sudaro įsitraukimo į mokymosi pro-
15 Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: mokslioji Lietuva 2030 
(Mosta).

Mokymasis visą 
gyvenimą
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cesą motyvavimo modelio sukūrimo Marijampolės 
regionui kontekstą ir pagrindžia prielaidas tokio po-
būdžio modelio realizavimui. 

2. mokymosi VisĄ GyVenimĄ 
principŲ ĮGyVendinimas 
mariJampolės reGione

Analizuojant mokymosi visą gyvenimą principų 
įgyvendinimą Marijampolės regione svarbu aptarti 
kelis šio proceso aspektus.

Mokymosi visą gyvenimą (MVG) esmė. Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir mokslo ministro bei Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto-
je Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje 
(2008)16 teigiama, kad „mokymasis visą gyvenimą – 
tai visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame am-
žiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilieti-
nės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas“. 

žmogus mokosi nuo gimimo iki mirties, o for-
maliai yra mokomas tik dalį savo gyvenimo. Didžioji 
mokymosi dalis priklauso nuo patirties (angl. expe-
riential learning). Mokymosi visą gyvenimą kompe-
tenciją turintis žmogus yra savivaldus (angl. self-di-
rected) besimokantysis, planuojantis savo mokymąsi 
santykyje su savo gyvenimu (G.Edintaitė, 2012)17.

terminas „besimokantis žmogus“ pabrėžia žmo-
gaus mokymosi pastovumą ir savarankiškumą. Sa-
vivaldus besimokantysis geba pats planuoti ir reali-
zuoti mokymąsi kaip savo tobulėjimo visą gyvenimą 
sąlygą (Jarvis, Holford, Griffin, 2004; Knowles, 1975, 
cit. G. Edintaitė, 2012). 

Geopolitinėje sferoje vykstantys procesai mus 
įpareigoja nuolat mokytis. Sparti technologinė revo-
liucija ir globalizacija keičia individų požiūrį į eko-
nominę veiklą, sociokultūrinio gyvenimo realybę  ir 
iš individo reikalauja naujų žinių, gebėjimų, kurie 
tampa faktoriumi, padedančiu individui kurti savo 
asmeninę gerovę bei efektyviai funkcionuoti darbo 
rinkoje (V.Staskevičienė, 2008)18. Šiandieninė darbo 
rinka kelia vis naujus iššūkius joje dalyvaujantiems 
asmenims. norint įsitvirtinti darbo rinkoje, speci-
alistui būtinas ne tik geras profesinis pasirengimas, 
bet ir noras siekti karjeros. todėl specialistui keliami 
reikalavimai, kad jis:

gavęs aukštosios mokyklos diplomą gerai •	
orientuotųsi darbo rinkoje;
išsilaikytų darbo rinkoje, gebėtų planuoti savo •	
karjerą.

Specialistas turi daug investuoti į savo žmogiško-
16 Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. 2008-10-15 
LR ŠMM ir SADM įsakymas nr. iSAK-2795/A1-347.
17 Edintaitė, G. Modulis „Pedagogo kompetencijos portfelio rengi-
mo praktikumas“. Paskaitų konspektas. Kaunas. Kauno techno-
logijos universitetas. 2012.
18 Staskevičienė, V. Šeimyninėje globoje esančių jaunuolių mo-
kymosi ir karjeros galimybės: ekspertinis vertinimas // tarptauti-
nės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio specialisto 
kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“ straipsnių rinkinys, 
2008 m. gegužė 28 d., p. 133-138. iSBn 978-9955-27-109-3.

jo kapitalo plėtrą – mokytis savivaldžiai, dalyvauti 
mokymosi visą gyvenimą procese. Gyventi šiandie-
ninėje visuomenėje būtini gebėjimai, kuriuos galima 
traktuoti kaip mokymosi mokytis kompetencijos de-
damąsias:

veikti tikslingai (turėti savo veiklos tikslą, raci-•	
onaliai panaudoti žmogiškuosius išteklius);
būti iniciatyviu;•	
nevengti imtis atsakomybės už savo veiksmus;•	
nuolat mokytis – gilinti turimas žinias;•	
turėti kritinio mąstymo įgūdžių;•	
taikyti problemų sprendimo įgūdžius;•	
gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;•	
turėti verslumo įgūdžių (keistis informacija, •	
planuoti, mokėti įvertinti riziką ir kt.)
būti kūrybiškam;•	
būti raštingam bendrąja prasme (kalbinis, ma-•	
tematinis, kultūrinis raštingumas);
turėti informacinio raštingumo įgūdžių (Vidu-•	
rinio ugdymo bendrųjų programų  atnaujini-
mas, uPC, 2010).

Mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo Lie-
tuvoje konteksto įgyvendinimas Marijampolės 
regione.

Mokymosi visą gyvenimą funkcijas vykdančios or-
ganizacijos. Mokymosi visą gyvenimą funkcijas na-
cionaliniu lygiu vykdančios organizacijos, kurių po-
veikis juntamas Marijampolės regione, aprašomos 2 
lentelėje.

2 lentelė MVG funkcijas vykdančios organizacijos
VmG funkcijas 

vykdančios 
organizacijos

Vykdomos funkcijos

Profesinio 
mokymo 
įstaigos, 
aukštosios 
mokyklos

Dirbančių asmenų, turinčių 
ne aukštesnį kaip vidurinį 
ar pagrindinį išsilavinimą ir 
siekiančių įgyti darbo rinkoje 
paklausią kvalifikaciją arba jos dalį, 
įtraukimas į mokymo programas

Kvalifikacijų  
ir profesinio 
mokymo plėtros 
centras

Mokymosi visą gyvenimą sampratos 
populiarinimas ir profesinio 
mokymo patrauklumo didinimas

Švietimo mainų 
paramos fondas 

Profesinio mokymo ir neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo įstaigų 
mokytojų tarptautinės patirties 
įgijimo rėmimas

Kvalifikacijų 
ir profesinio 
mokymo plėtros 
centras

Profesinio mokymo ir neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo įstaigų 
mokytojų bendrųjų, profesinių 
ir specialiųjų kompetencijų 
tobulinimas

Suaugusiųjų 
švietimo centrai, 
profesinio 
mokymo 
įstaigos

Suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo 
ugdymo programos ir norinčių 
ją baigti (atskirai arba kartu su 
profesinio mokymo programa), 
įtraukimas į mokymo programas
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VmG funkcijas 
vykdančios 

organizacijos

Vykdomos funkcijos

Profesinio 
mokymo 
įstaigos, 
aukštosios 
mokyklos

Asmenų (40+), siekiančių įgyti 
aukštojo mokslo kvalifikaciją arba 
jos dalį, įtraukimas į mokymo 
programas, senjorų mokymosi 
galimybių plėtra

Kvalifikacijų 
ir profesinio 
mokymo plėtros 
centras

Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų 
plėtra (neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo programų vykdymas 
regionuose, neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo kokybės 
gerinimas)

Profesinio 
mokymo 
įstaigos, 
aukštosios 
mokyklos, 
viešųjų paslaugų 
teikėjai

Viešųjų paslaugų darbuotojų 
kompetencijos ir kvalifikacijos 
tobulinimas

Lietuvos mastu išplėtota profesinio mokymo sis-
tema ir platus profesinio mokymo įstaigų tinklas, 
tačiau profesinio mokymo įstaigos nepakankamai 
išnaudoja turimą potencialą neformaliojo suaugu-
siųjų švietimo srityje, nepakankama suaugusiesiems 
skirtų modulinių programų pasiūla, nepakankamai 
populiarinamas profesinis mokymas tarp jaunimo ir 
suaugusiųjų, nepakankama profesinio orientavimo 
paslaugų suaugusiesiems kokybė. Prie tokių pastebė-
jimų prieita vykdant projektą, kai buvo išanalizuota 

formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo pas-
laugų pasiūla Marijampolės regione. 

Regioninis formaliojo suaugusiųjų švietimo įs-
taigų tinklas svarbus socialinės atskirties mažinimo, 
„antrosios galimybės“ suteikimo iš švietimo sistemos 
pasitraukusiems asmenims, taip pat migrantams ir 
jų vaikams. Būtina didinti regioninio suaugusiųjų 
švietimo įstaigų tinklo prieinamumą, sudarant gali-
mybes teikti ne tik formalųjį, bet ir neformalųjį švie-
timą.

Marijampolės regione veikia šios mokymosi visą 
gyvenimą politiką realizuojančios organizacijos: Ma-
rijampolės kolegija, Marijampolės Meilės Lukšienės 
švietimo centras, Marijampolės trečiojo amžiaus 
universitetas, Marijampolės suaugusiųjų mokymo 
centras, Marijampolės profesinio rengimo centras.

Vertinant dabartinį MVG modelį Marijampolės 
apskrityje pažymėtinos šios problemos:

sistemiškumo trūkumas•	 . nėra vieningos, 
nuoseklios ir kompleksiškos MVG sistemos, nėra 
aiškios strategijos, funkcijų pasiskirstymo ir veiklų 
planavimo bei koordinavimo tarp organizacijų, tei-
kiančių paslaugas tikslinėms asmenų grupėms. Pas-
laugų teikimo tikslinės grupės asmenims schema 
turėtų būti tokia: poreikių išaiškinimas – mokymai 
– socialinė integracija. įvairių paslaugų, atitinkan-
čių tikslinės grupės asmenų problemas ir poreikius, 
derinimas (kompleksas) yra pagrindinis sėkmės, le-
miančios numarintų tikslų pasiekimą, garantas.

efektyvumo trūkumas. •	 nuostata, kad valsty-
bė turi sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims 

3 lentelė. Už mokymosi visą gyvenimą atsakingų institucijų ir organizacijų funkcijų apibendrinimas

Funkcijos/ 
institucijos

politikos 
formavimas ir 
koordinavimas

Vykdymas
infor-

macijos 
sklaida

Marijampolės 
kolegija

Vykdo Kvalifikacijos tobulinimas Kolegijos akademinės bendruome-
nės, valstybės tarnybos institucijų darbuotojams, socialiniams 
darbuotojams, ūkininkams, žūB ir kitiems specialistams, be-
darbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, buhalteriams, grožio 
paslaugų specialistams;

Kvalifikacijos tobulinimo programos; 

žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centro veiklos kuravimas

Vykdo

Marijampolės 
Meilės Lukšienės 
švietimo centras

Vykdo Sudaromos sąlygos pedagogams ir kitiems suaugusiesiems tobu-
linti kvalifikaciją ir įgyti naujų kompetencijų

Vykdo

Marijampolės 
trečiojo amžiaus 
universitetas

Vykdo Vykdoma veikla su Pietvakarių regiono pagyvenusiais ir neį-
galiais žmonėmis, siekiant užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių 
geresnę socialinę integraciją į visuomenę

Vykdo

Marijampolės 
suaugusiųjų mo-
kymo centras

Vykdo Suaugusiųjų pradinis mokymas, suaugusiųjų bendrasis pagrin-
dinis mokymas, suaugusiųjų profesinis mokymas, suaugusiųjų 
valstybinės kalbos mokymas

Vykdo

Marijampolės 
profesinio rengi-
mo centras

Vykdo Padedama  įgyti specialybę, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą 
ir persikvalifikuoti

Vykdo
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ugdyti(s), padėti jiems įgyti darbo įgūdžių, persikva-
lifikuoti, prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį 
grįžti, yra daugiau formali. Vykdomos MVG progra-
mos neturi aiškių efektyvumo įvertinimo kriterijų, 
todėl dažnai sunku nustatyti, ar programos pasiekia 
numatytus tikslus, todėl neefektyvi programų vyk-
dymo kontrolė. Vykdomos programos nepakanka-
mai išskiria prioritetines socialines žmonių grupes, 
neįvertina poreikių ir nederina jų su turimais finan-
siniais ištekliais. Planuotų priemonių įvykdymas ne-
svarstomas ir nenustatomas programų tęstinumas.

nepakankama paslaugų pasiūla. •	 Efektyvi 
tikslinių grupių integracija susijusi su paslaugų įvai-
rove, tuo tarpu tikslinei asmenų grupei mokymo 
institucijų teikiamos paslaugos ne visuomet atitinka 
realią paklausą. norint pasiekti teigiamų rezultatų 
būtina didinti švietimo bei socialinių paslaugų įvai-
rovę, skatinti įvairių organizacijų ir tarnybų tinklo 
kūrimąsi tam, kad būtų patenkinti tikslinės asmenų 
grupės poreikiai.

nepakankamas institucijų bendradarbiavi-•	
mas. neužtikrintas realus ir būtinas bendradarbia-
vimas tarp organizacijų, teikiančių paslaugas MVG 
srityje, menkai skatinama visuomenės iniciatyva. 
Svarbus tikslas –  suderinti švietimo politikos prin-
cipus su tikslinės grupės asmenų integracija, kuri 
turi vykti sistemingai, derinant visų integracijoje 
dalyvaujančių institucijų veiklą. institucijos, daly-
vaujančios integracijos procese, turi užtikrinti kiek 
galima platesnę teikiamų paslaugų įvairovę ir siekti, 
kad konkrečios priemonės būtų taikomos pagal in-
dividualius asmens poreikius.

nepakankamas paslaugų prieinamumas. •	
Riboti finansiniai ištekliai lemia tai, kad šiuo metu 
teikiamos paslaugos neprieinamos visiems tikslinės 
grupės asmenims, todėl būtina didinti teikiamų pas-
laugų ir programų įvairovę.

monitoringo sistemos nebuvimas•	 . Būtina 
centralizuotai rinkti ir analizuoti informaciją apie 
MVG programų vykdymą, sukurti poveikio efekty-
vumo vertinimo ir monitoringo sistemą, padėsiančią 
įvertinti atitinkamų įstaigų suteiktų paslaugų efekty-
vumą bei integracijos į visuomenę eigą ir sėkmę.

Paminėtos problemos paskatino inicijuoti šį pro-
jektą tam, kad būtų sukurtas novatoriškas tikslinei 
asmenų grupei MVG teikimo modelis.

Įsitraukimo Į mokymosi procesĄ 
motyVaVimo modelis

Kolegijos vaidmuo, tenkinant bendruomenės na-
rių mokymosi poreikius

Asmuo mokosi pagal aplinkos keliamus reika-
lavimus. Mokymasis gali vykti įvairiose aplinkose. 
Marijampolės kolegija kaip aukštoji mokykla yra ta 
vieta, kurioje gali susilieti įvairios mokymosi aplin-
kos:

formalaus mokymosi aplinka – besimokantieji •	

siekia patvirtinto išsilavinimo ir kvalifikacijos.
neformalaus mokymosi aplinka – besimokan-•	

tieji siekia pagilinti savo žinias, tobulinti gebėjimus, 
persikvalifikuoti.

informalaus mokymosi aplinka – pripažįstami •	
besimokančiųjų savaiminio ir savivaldaus mokymo-
si pasiekimai.

Šiame kontekste Kolegija yra ta vieta, kuri regione 
tampa mokymosi visą gyvenimą centru, tenkinančiu 
bendruomenės narių įvairius mokymosi poreikius, 
įgalinanti atskirtyje esančių bendruomenės narių 
įtrauktį į mokymosi visą gyvenimą procesą.

Marijampolės kolegijos strategijoje 2013-2016 
teigiama „Mes, Marijampolės kolegija, suvokiame 
save kaip aukštojo mokslo paslaugų centrą studijuo-
jantiems, verslui, visuomenei su ypatinga atsakomy-
be savo kraštui ir neribotu atvirumu pasauliui.“ tai-
gi Kolegijos veiklos strategijoje yra pabrėžiama, kad 
ši aukštoji mokykla turi potencialą tapti mokymosi 
visą gyvenimą regioniniu centru.

Siekiant bendruomenės nariams sudaryti sąlygas 
tenkinti įvairius edukacinius poreikius, Marijampo-
lės kolegijoje veikia nuo 2001 m. įkurtas tobulini-
mosi studijų centras. Marijampolės kolegijos tobuli-
nimosi studijų centro veiklos analizėje yra užfiksuota 
tendencija, kad asmenų, dalyvaujančių neformalaus 
švietimo mokymuose, skaičius kiekvienais metais 
mažėja. tokia tendencija kelia didelį nerimą, nes 
nesimokantys asmenys patiria tiesioginę riziką atsi-
durti socialinėje ir ekonominėje atskirtyje.

Viena iš priemonių, galinčių sumažinti pažei-
džiamų grupių socialinę ir edukacinę atskirtį, yra 
mokymas(is). Et rezoliucijoje dėl atnaujintos Eu-
ropos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės (2011/
C372/01) suaugusiųjų mokymasis laikomas prie-
mone, padedančia besimokantiesiems atskleisti savo 
patirtinį, socialinį ir kultūrinį kapitalą; priemone, 
padedančia siekti kultūrinio ir socialinio visuome-
nės solidarumo.

Marijampolės kolegija, kaip švietimo instituci-
ja, siekianti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą 
principus, yra tokia edukacinė erdvė, kuri yra pajėgi 
užtikrinti edukacinėje atskirtyje esančių darbuotojų 
motyvavimo mokytis (įsitraukti į mokymosi proce-
są) veiklos vykdymą. Dėl šios priežasties Kolegijos 
mokslininkų grupė –  dr. V. Staskevičienė, dr. R. Jur-
kuvienė, dr. ž. Advilonienė, dr. V. Viliūnas ir dr. A. 
Jerešiūnas –  parengė edukacinėje atskirtyje esančių 
darbuotojų motyvavimo mokytis (įsitraukti į moky-
mosi procesą) modelį ir parengė galimybių studiją 
šio modelio diegimui ir komercinimui. 

Minėtas modelis buvo sudarytas remiantis stra-
teginiais švietimo politiką ES ir Lietuvoje reglamen-
tuojančiais dokumentais:

Communication from the Commission on •	
making European area of lifelong learning a 
reality (COM/2001/678);
Council conclusions on adult learning (22 May •	
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2008) [0fficial Journal C 140 of 6.6. 2008];
Communication from the Commission Action •	
Plan on Adult Learning – it‘s never too late to 
learn (COM/2007/558);
Recommendation of the EP and the Council •	
on Key Competences for Lifelong Learning 
(2006/962/EC);
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strate-•	
gija (2008-10-15 LR ŠMM ir SADM įsakymas 
nr. iSAK-2795/A1-347);
Europos ekonomikos augimo strategija „Euro-•	
pa 2020“;
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“.;•	
Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: moks-•	
lioji Lietuva 2030 (Mosta);
Marijampolės kolegijos strategija 2013-2016•	 .

Vadovaujantis dokumentu Recommendation of 
the EP and the Council on Key Competences for 
Lifelong Learning (2006/962/EC), iš 8 akcentuoja-
mų mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetenci-

jų, įsitraukimo į mokymosi visą gyvenimą procesą 
pagrindine kompetencija yra laikoma mokymosi 
mokytis kompetencija. Ji tapo modelio parengimo 
pagrindu.

įsitraukimo į mokymosi procesą motyvavimo 
modelis pateikiamas 2 paveiksle.

Sudarant edukacinėje atskirtyje esančių darbuo-
tojų motyvavimo mokytis (įsitraukti į mokymosi 
procesą) modelį sujungtos dvi dedamosios: moky-
mosi mokytis kompetencijos elementai ir Marijam-
polės kolegijos, kaip aukštosios mokyklos, edukaci-
nės veiklos laukas, turimų žmogiškųjų išteklių kom-
petencija.

Vadovaujantis dokumentu Recommendation of 
the EP and the Council on Key Competences for Li-
felong Learning (2006/962/EC), modelyje išskirtos 
mokymosi mokytis dedamosios, kurias Marijam-

2 pav.   Įsitraukimo į mokymosi procesą motyvavimo modelis (sudarė V. Staskevičienė)
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polės kolegijos akademinė bendruomenė yra pajėgi 
plėtoti:

Gebėjimas organizuoti savo mokymąsi;•	
Gebėjimas dirbti individualiai ir grupėse;•	
Gebėjimas spręsti mokymosi problemas;•	
Savęs pažinimas;•	
Gebėjimas valdyti savo karjerą.•	

Rengiant modelį buvo detaliai išanalizuotas Ma-
rijampolės kolegijos veiklos laukas. Kolegijos, kaip 
aukštosios mokyklos, veiklos lauke akcentuojama 
Kolegijos veiklos trečioji misija – tarnystė visuome-
nei. Marijampolės kolegijos, kaip aukštosios moky-
klos, veikloje galima išskirti tris pagrindines sritis: 

studijų vykdymą, 1. 
mokslo taikomosios veiklos atlikimą, 2. 
trečiosios misijos įgyvendinimą – tarnystę vi-3. 
suomenei (žr. 3 pav.).

Aukštosios mokyklos tarnystė visuomenei arba 
socialinis įtraukimas – tai edukacinių paslaugų tei-
kimas visuomenei, pvz., bendruomenės narių ga-
limybės lankyti paskaitas aukštojoje mokykloje, 
naudotis aukštosios mokyklos resursais (biblioteka, 
skaitykla); Kolegijos darbuotojų ir studentų dalyva-
vimas savanoriškame švietėjiškame darbe).

Marijampolės kolegija siekia užtikrinti, kad re-
giono (Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonų) 
gyventojai galėtų tenkinti savo edukacines reikmes, 
kurios kyla dėl mokymosi visą gyvenimą keliamų iš-
šūkių.

3 pav.   Marijampolės kolegijos veiklos laukas 
(sudarė V. Staskevičienė)

Kolegijos, kaip aukštojo mokslo institucijos, vyk-
dančios studijas ir mokslo taikomuosius tyrimus, 
veiklos laukas persidengia su socialinio įsitraukimo 
arba tarnystės visuomenei įgyvendinimu. Būtent 
trečiosios aukštosios mokyklos misijos vykdymas ir 
padiktavo edukacinėje atskirtyje esančių darbuotojų 
motyvavimo mokytis (įsitraukti į mokymosi proce-
są) modelio sukūrimo aktualumą ir jo įgyvendinimo 
Marijampolės kolegijoje galimybes.

Vadovaujantis ŠMM ir SADM įsakymu 2008 m. 
patvirtinta Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo 
strategija, edukacinėje atskirtyje esančių darbuotojų 
motyvavimo mokytis (įsitraukti į mokymosi proce-

są) modelis remiasi neformalaus neprofesinio mo-
kymo ir socialinės tinklaveikos apjungimu.

Minėtoje strategijoje neformalus neprofesinis 
mokymas ir socialinė tinklaveika yra apibrėžiami 
taip:

neformalus neprofesinis mokymas•	  – asmens 
bendrosios kultūros ugdymas ir jo bei visuomenės 
poreikius atitinkantis mokymas (is) gyvenimo koky-
bę gerinančiose srityse;

socialinė tinklaveika •	 – socialinė institucijų  ben-
dradarbiavimo forma, kuriai būdinga tinkle esančių 
struktūrų vertikali ir horizontali sąveika, atvirumas, 
bendros vertybės, visuomenės poreikius atitinkantys 
veiklos tikslai.

Edukacinėje atskirtyje esančių darbuotojų mo-
tyvavimo mokytis (įsitraukti į mokymosi procesą) 
modelio dedamosios yra aprašytos 4 lentelėje.

4 lentelė. Edukacinėje atskirtyje esančių darbuotojų 
motyvavimo mokytis (įsitraukti į mokymosi procesą) 

modelio dedamosios (sudarė V. Staskevičienė)

modelio 
dedamosios

dedamųjų aprašymas

Konsul-
tavimas 
(edukacinės 
pagalbos 
teikimas)

informacijos apie Marijampolės re-1. 
gione teikiamas neformalaus švietimo 
paslaugas rinkimas ir teikimas suintere-
suotoms šalims;

Pagalba asmenims ir organizacijoms 2. 
padedant identifikuoti besimokančiųjų 
edukacinius poreikius ir jų tenkinimo 
priemonių parinkimas;

Pagalba asmenims ir organizacijoms 3. 
sprendžiant besimokančiųjų mokymo 
(si) problemas.

Mokymai, 
skirti moky-
mosi moky-
tis gebėjimų 
formavimui 
ir plėtrai

Parengti mokymų programą, skirtą 1. 
mokymosi mokytis kompetencijos plė-
trai, kuri apimtų šių gebėjimų vystymą:

Gebėjimas organizuoti savo mo-•	
kymąsi;
Gebėjimas dirbti individualiai ir •	
grupėse;
Gebėjimas spręsti mokymosi pro-•	
blemas;
Savęs pažinimas;•	
Gebėjimas valdyti savo karjerą.•	

Parengti metodinę medžiagą, skirtą 2. 
mokymosi mokytis kompetencijos plė-
trai.

Organizuoti mokymus tikslinėms 3. 
grupėms Marijampolės regione, skirtus 
mokymosi mokytis kompetencijos plė-
trai.

Kolegijos kaip 
aukštosios mokyklos 
tarnystė visuomenei

Mokslo taikomoji 
veikla
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modelio 
dedamosios

dedamųjų aprašymas

Mokymosi 
visą gyve-
nimą tinklo 
kūrimas ir 
jo veiklos 
koordinavi-
mas

tikslinių grupių neformalaus moky-1. 
mosi poreikių analizė.

įvairių sektorių organizacijų įtrauki-2. 
mas į mokymosi visą gyvenimą tinklo 
kūrimą.

Mokymosi visą gyvenimą tarpsekto-3. 
rinio tinklo veiklos koordinavimas.

Mokymosi 
visą gyveni-
mą kultūros 
plėtra regi-
one

Mokymosi visą gyvenimą kultūros 1. 
plėtros Marijampolės regione strategijos 
parengimas.

Mokymosi visą gyvenimą kultūros 2. 
plėtros regione viešinimas, reklama.

Mokymosi visą gyvenimą regione 3. 
kultūros diegimas:

Asmenų ir organizacijų įsitrauki-•	
mo į neformalų mokymąsi skati-
nimas;
Asmenų savaiminio mokymosi / •	
savišvietos skatinimas.

Europos Sąjungos tarybos rezoliucijoje dėl atnau-
jintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvar-
kės (2011/C 372/01) pažymima, kad siekiant plėsti 
MVG dalyvaujančių asmenų skaičių, būtina sukur-
ti mokymosi sąlygas nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų grupėms, asmenims, neįgijusiems pagrin-
dinio ar vidurinio išsilavinimo, nesimokantiems, 
nedirbantiems ar mokymuose nedalyvaujantiems 
jaunuoliams, žemos kompetencijos ir neraštingiems 
suaugusiems, kurios sudarytų antrą galimybę mo-
kytis ir įgyti norimas kompetencijas ar kvalifikaciją. 
tuo tarpu suaugusiųjų mokymosi tyrimų duome-
nys atskleidžia, kad žemesnio išsilavinimo, mažes-
nių pajamų kaimo gyventojai, ypač turėję neigiamą 
mokymosi patirtį ar socializacijos problemų, stoko-
ja mokymosi motyvacijos. norint šią tikslinę grupę 
įtraukti į MVG veiklas bei padėti surasti savo vietą 
darbo rinkoje, reikalingos papildomos rinkodarinės 
priemonės didinant šių asmenų motyvaciją, taip pat 
turi būti taikomos lanksčios mokymosi formos, di-
dinamas švietimo ir kultūros įstaigų (muziejų, bibli-
otekų ir pan.), pilietinės visuomenės, sporto ir kitų 
organizacijų bendradarbiavimas.

įvairių socialinių tinklų pagalba turėtų būti sklei-
džiama informacija apie švietimo įstaigų teikiamas 
galimybes mokymosi visą gyvenimą srityje. Būtina 
kurti bendradarbiavimo ryšius su kitomis Marijam-
polės rajono institucijomis: kultūros centrais, seniū-
nijomis, bendruomenėmis, bibliotekomis, siekiant 
išsiaiškinti mokymosi bei kitų edukacinių paslaugų 
poreikius. yra poreikis plėsti projektinę veiklą suda-
rant galimybes gyventojams nemokamai dalyvauti 
mokymosi visą gyvenimą veiklose; vykdyti regioni-
nius, tarptautinius ar nacionalinius projektus, skati-

nančius kompetencijų ugdymą. Pageidautinas daly-
vavimas tarptautiniame Grundtvig projekte „Suau-
gusiųjų švietimo gairės artėjant 2020“.

marijampolės kolegijos kuriamo mVG mo-
delio tikslas – išplėsti MVG trūkstamų paslaugų 
Marijampolės apskrityje prieinamumą, pasiūlant 
gyventojų poreikius atitinkančias naujas paslaugas 
ar tobulinant dabartines organizacijų teikiamas pas-
laugas.

marijampolės kolegijos mVG modelio uždavi-
niai:

tobulinti tiek formalųjį švietimą, tiek nefor-•	
malųjį švietimą, padedantį tenkinti tiek profesinio 
tobulėjimo, tiek saviraiškos galimybes.

Studijų srityje orientuotis į darbo rinkos po-•	
reikius atitinkančių studijų programų rengimą ir 
vykdymą, stiprinti jų sąveiką su darbdaviais, studijų 
programas padaryti atviresnes įvairaus amžiaus ir 
poreikių suaugusiesiems.

nuosekliau vykdyti įvairių tikslinių grupių •	
motyvavimo mokytis informacines kampanijas bei 
sudaryti galimybes mokymuisi naudoti skaitmeni-
zuota mokymosi literatūra ir kitais virtualiai priei-
namais mokymosi resursais.

įvairių socialinių tinklų pagalba skleisti infor-•	
maciją apie Marijampolės kolegijos teikiamas gali-
mybes mokymosi visą gyvenimą srityje.

Kurti bendradarbiavimo ryšius su kitomis Ma-•	
rijampolės rajono institucijomis: kultūros centrais, 
seniūnijomis, bendruomenėmis, bibliotekomis, sie-
kiant išsiaiškinti mokymosi bei kitų edukacinių pas-
laugų poreikius.

Plėsti projektinę veiklą sudarant galimybes gy-•	
ventojams nemokamai dalyvauti mokymosi visą gy-
venimą veiklose; vykdyti regioninius, tarptautinius 
ar nacionalinius projektus, skatinančius kompeten-
cijų ugdymą. Pageidautinas dalyvavimas tarptauti-
niame Grundtvig projekte „Suaugusiųjų švietimo 
gairės artėjant 2020“.

užtikrinti, kad formuojamas ugdymo turinys •	
teiktų galimybių kiekvienam besimokančiajam pa-
siekti geresnių ugdymosi rezultatų ir įgyti šiuolaiki-
nėje visuomenėje būtinų kompetencijų.

Skatinti ir remti visuomeninių jaunimo orga-•	
nizacijų veiklą.

Pagerinti specialiųjų poreikių asmenims tei-•	
kiamų paslaugų kokybę.

Vykdyti profesinį informavimą ir orientavimą.•	
Sudaryti sąlygas laikinai užsienyje gyvenan-•	

tiems asmenims nuotoliniu būdu mokytis pagal 
akredituotas ugdymo programas.

išVados

Mokymasis visą gyvenimą Europos Sąjungos 1. 
ir Lietuvos švietimo politikoje yra siejamas su eu-
ropinėmis švietimo dimensijomis. tarptautinio ge-
opolitinio konteksto –   globalizacija, technologijų 
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plėtra, europeizacijos įtaka – išdavoje svarbiu visuo-
menės plėtros veiksniu tampa žinių visuomenės for-
mavimasis. todėl mokymas ir mokymasis yra ypač 
svarbus, nes jis traktuojamas kaip priemonė, pa-
dedanti tiek Europos Sąjungos šalims-narėms, tiek 
asmenims sėkmingai įveikti xxi amžiaus keliamus 
sociokultūrinius ir ekonominius iššūkius.

Lietuvoje išplėtota profesinio mokymo siste-2. 
ma ir profesinio mokymo įstaigų tinklas, tačiau pro-
fesinio mokymo įstaigos nepakankamai išnaudoja 
turimą potencialą neformaliojo suaugusiųjų švieti-
mo srityje, fiksuota nepakankama suaugusiesiems 
skirtų modulinių programų pasiūla, nepakankamai 
populiarinamas profesinis mokymas tarp jaunimo ir 
suaugusiųjų, nepakankama profesinio orientavimo 
paslaugų suaugusiesiems kokybė. Šios tendencijos 
yra būdingos ir Marijampolės regionui.

Vertinant dabartinį mokymosi visą gyvenimą 3. 
modelį Marijampolės apskrityje pažymėtinos šios 
problemos: sistemiškumo trūkumas; efektyvumo 
trūkumas; nepakankama paslaugų pasiūla; nepa-
kankamas institucijų bendradarbiavimas; nepakan-
kamas paslaugų prieinamumas; monitoringo siste-
mos nebuvimas.

Marijampolės kolegija, kaip švietimo institu-4. 
cija, įgyvendinanti mokymosi visą gyvenimą princi-
pus, yra ta edukacinė erdvė, kuri yra pajėgi užtikrinti 
edukacinėje atskirtyje esančių darbuotojų motyvavi-
mo mokytis (įsitraukti į mokymosi procesą) veiklos 
vykdymą. Atsižvelgdama į šias tendencijas Marijam-
polės kolegijos mokslininkų grupė parengė edukaci-
nėje atskirtyje esančių darbuotojų / specialistų mo-
tyvavimo mokytis (įsitraukti į mokymosi procesą) 
modelį bei galimybių studiją šio modelio diegimui 
ir komercinimui.
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presumptions oF motiVation to learn model realisation oF the employees Who 
are in educational eXclusion in mariJampole reGion

Vilma staskeVičienė, ramunė JurkuVienė, Živilė adVilonienė

summary
The authors of the article present the main results of the educational project „Establishment of life-long learning 

centre in Marijampole region satisfying various learning needs of community members, bussiness and social organi-
zations, and enabling persons / workers, who are not learning, to involve into the process of life-long learning“. The 
project  was implemented by Marijampole College. The article consists of three parts. The authors have analysed the 
international and national contexts of the model of staff motivation to involve into teaching / learning process. The 
Lithuanian context of life-long learning implementation in Marijampole region is discussed in the second part. The 
authors present motivation model of involvement into life-long learning process in the third part of the article.

key words: life-long learning; motivation; educational exclusion; teaching/learning.
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ĮVadas

Tyrimo aktualumas ir problema. Egzistuojančios 
tikrovės, įmonės veiklos rezultatų ir finansinės bū-
klės realijų pažinimas neįmanomas be atitinkamų 
kokybinių ir kiekybinių metodų naudojimo. Šių me-
todų metodologija plėtojama įvairių krypčių autorių 
darbuose. Štai, pavyzdžiui, kiekybinių metodų teo-
rija metodologiniu atžvilgiu plėtojama induktyvio-
sios ir deduktyviosios srovių kiekybinius metodus 
analizuojančių autorių darbuose. Scharnbacher K. 
(2004), Levine D., Stephan D., Krehbiel t., Beren-
son M. (2005), Martišiaus S., Kėdaičio V. (2010), 
čekanavičiaus V., Murausko G. (2000),  Anderson 
D., Swency D., Williams A. (1996), Rinne H. (2008) 
ir daugelio kitų autorių darbuose randame bendrą-
sias įvairių kiekybinių ir kokybinių metodų teorines 
nuostatas. Šie metodai padeda gerai atlikti finansinę 
analizę: atskleisti finansinės būklės ir įmonės veiklos 
realijas, parodyti, kokia yra finansinė būklė ir kodėl 
ji tokia susiformavo, kokios priežastys turėjo įtakos 
veiklos rezultatams ir jų dinamikai. finansinės ana-
lizės metu naudojami lyginimo, grupavimo, vidur-
kinių dydžių, indeksų, operacijų tyrimo, ekonome-
trijos, balansinių ryšių, koreliacinės analizės, regre-
sinės analizės ir kiti būdai. Šie metodai literatūroje 
yra aprašyti išsamiai. (žr.: Bagdžiūnienė, 2005; Buš-
kevičiūtė, Mačerinskienė, 2007; Gibson, 1992; Kan-
cerevyčius, 2004; Kvederaitė, 1997; Lazauskas, 2005; 
Mackevičius, 2007; Mackevičius, Poškaitė, 1998; Pa-
lepu, Healy, Bernard, 2004; Rutkauskas, Damašienė, 
2002; Šlekienė, Klimavičienė, 1999; Ковалев,1995; 
Савицкая, 2005; Schlittgen, 2012). tačiau besikei-
čianti tikrovė reikalauja platesnio, ne tik šių, finan-
sinės analizės būdų naudojimo. Vertinant įmonės 
finansinę būklę ir veiklos rezultatus, ypač gali būti 
naudinga euristika. Buškevičiūtė E., Mačerinskienė 

romualdas Valkauskas
Vilniaus universitetas

Įmonės Finansinės Būklės Vertinimas euristikomis: 
teorinis aspektas

anotacija. įmonės, kito mikroobjekto finansinė būklė, veiklos rezultatai yra glaudžiai susiję ir apspręsti analitinių 
būdų įvairovės ir jų patikimumo. Atskleisti rezervus, numatyti veiklos perspektyvas ar plėtros galimybes rinkose pa-
deda finansinės analizės metodai: bendrieji ekonominiai,  matematiniai, euristiniai. tačiau ne visais atvejais galima 
pasitelkti bendruosius ekonominius ar, tarkime, matematinius metodus. Dažnai tenka matyti šių metodų ribotumą, 
poreikį derinti įvairius metodus ar naudoti euristiką, sprendžiant finansinės analizės problemas. Straipsnyje nagrinėja-
ma euristikų vieta ir vaidmuo finansinėje analizėje.

raktažodžiai: finansinė analizė, euristika, euristiniai tyrimo metodai.

i. (2007), Mackevičius J. (2007) ir kt. autoriai glaus-
tai aptaria euristinių tyrimo būdų savybes. Kita ver-
tus, euristikų vieta finansinėje analizėje, jų svarba ir 
nauda įmonėje vykstantiems reiškiniams bei proce-
sams suvokti, jiems optimizuoti, euristinių ir kitų 
finansinės analizės būdų derinimo galimybės ir jo 
nauda įmonei, kitam mikroobjektui nagrinėjama 
nepakankamai. Menkas euristinių finansinės anali-
zės tyrimo būdų metodinių klausimų ištirtumas yra 
bene svarbiausia šių būdų nepakankamo praktinio 
naudojimo priežastis.

Tyrimo objektas – euristikos.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti euristikų esmę ir jų 

taikymo galimybes atliekant finansinę analizę.
Tyrimo uždaviniai. tyrimo tikslas apsprendžia 

šiuos pagrindinius tyrimo uždavinius:
1) aptarti euristikų taikymo ir finansų analitikų 

kompetencijų sąryšį;
2) išskirti euristikas, racionalias finansinės 

analizės uždavinių sprendimui; 
3) suformuoti euristikomis paremtus vertinimo 

metodikos principus, kurie leistų vertinti įmonės 
finansinę būklę.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizės, 
informacijos grupavimo, lyginimo, detalizavimo ir 
apibendrinimo, ekspertinių vertinimų metodai.

1. euristikos FinansinėJe analiZėJe

tarptautinių žodžių žodyne (1985) ir Psichologi-
jos žodyne (1993) rašoma, kad euristikos  (gr. ευρίσκο 
„randu“) yra specialūs kūrybos, atradimų ir išradimų 
būdai. Šių būdų pagrindą sudaro euristika – mokslas 
apie kūrybinį mąstymą. Jie pagrįsti specialistų pa-
tyrimu ir intuicija, kuri pasireiškia sprendžiant ati-
tinkamus uždavinius. intuicija žadinama įvairiomis 
psichologinėmis priemonėmis, todėl šie būdai kar-
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tais apibūdinami kaip psichologiniai tyrimo būdai. 
taikant euristinius tyrimo būdus, remiamasi indivi-
dualia asmens nuomone apie analizuojamą reiškinį, 
po to ji gali būti lyginama su kolektyviniu eksperti-
niu įvertinimu. Euristinių būdų efektyvumas labiau-
siai priklauso nuo profesinės kompetencijos, patir-
ties ir intuicijos. Euristiniai būdai reikalauja, kad 
juos taikytų analitikai, turintys išvystytą bendrųjų 
kompetencijų spektrą. Ekonomisto, vadybininko 
kompetencijos elementai yra žinios, įgūdžiai, nuos-
tatos. Galima teigti, kad kompetencija yra žmogaus 
kvalifikacijos raiška arba gebėjimas veikti, sąlygotas 
individo žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, asme-
ninių savybių bei vertybių. Visgi bendrosios kompe-
tencijos yra daugiau nei kvalifikacijos sudėtinė dalis. 
Jos – tai ir holistinė asmens galimybių raiška, ak-
centuojanti individo asmenines savybes, vertybines 
nuostatas bei gebėjimą realizuoti sukauptą potenci-
alą ir patirtį veikloje, profesinį lankstumą ir mobilu-
mą. Kitaip tariant, bendrosios kompetencijos apima 
kelias dedamąsias, tai:

1) atsakingumas, kūrybiškumas, savarankišku-
mas ir kt.;

2) komunikabilumas, bendradarbiavimas ir kt.;
3) verslumas, įžvalgų, projekcijų kūrimas ir kt. 
Šios dedamosios matomos kaip svarbiausios fi-

nansų analitiko bendrųjų kompetencijų dedamosios. 
Jos svarbios analizuojant įmonės finansinę būklę ir 
veiklą, taikant euristinius tyrimo būdus. nuolat be-
sikeičiančios tikrovės sąlygomis bendrosios kompe-
tencijos lydi profesines kompetencijas. tai atsispin-
di, pavyzdžiui, ir šiandien apskaitos specialistui, kaip 
įmonės ekonominės informacijos kaupimo, sistemi-
nimo ir apibendrinimo specialistui, keliami reikala-
vimai. Jo profesines kompetencijas apibrėžia „Bu-
halterio rengimo standartas“ (2008). Aukštos kom-
petencijos apskaitos specialistu gali būti vadinamas 
tik tas specialistas, kuris yra aukštos profesinės kom-
petencijos, ir turi išvystytą bendrųjų kompetencijų 
spektrą, nes bendrosios kompetencijos – tai plačios 
paskirties ir didelio panaudojimo diapazono žmo-
gaus gebėjimai, kurių ugdymas daugiausia parem-
tas asmeninėmis savybėmis. Apibendrinant galima 
teigti, kad sėkmės, taikydamas euristinius finansinės 
analizės metodus, finansų analitikas pasiekia, jeigu 
pasižymi šiomis bendrosiomis kompetencijomis:

1) kognityvinėmis kompetencijomis: gebėjimas 
analitiškai, kritiškai mąstyti, kūrybiškumas, gebėji-
mas spręsti problemas ir kt.; 

2) asmeninėmis kompetencijomis: kruopštumas, 
sąžiningumas, savarankiškumas ir kt.; 

3) socialinėmis-etinėmis kompetencijomis: ko-
munikabilumas, lyderystė, gebėjimas laikytis priim-
tų elgesio ir bendravimo normų ir kt.

Bene viena euristinių finansinės analizės būdų 
menko praktinio naudojimo priežasčių ir yra ne-
pakankamos finansų analitikų, apskaitos specialistų 
bendrosios kompetencijos. Kita euristinių finansi-

nės analizės būdų nedidelio praktinio naudojimo 
priežastis yra nepakankamas teorinis jų turinio ir 
vaidmens įvertinimas. tik kai kurių autorių dar-
buose (Mackevičius, Matekonis, 1992; Buškevičiū-
tė, Mačerinskienė, 2007; Mackevičius, 2007 ir kt.) 
pateikiamas glaustas euristinių būdų aprašymas. Su 
maža išimtimi (žr. Giriūnas, Mackevičius, Valkaus-
kas, 2014) galima tvirtinti, kad literatūroje nerasime 
praktiškai vertingų euristinių būdų taikymo finan-
sinėje analizėje metodikų. 1 paveiksle rodomi daž-
niausiai specialiojoje literatūroje minimi euristiniai 
finansinės analizės būdai.

1 pav. Finansinės analizės euristiniai tyrimo būdai

1 paveiksle pateikti finansinės analizės euristiniai 
tyrimo būdai yra susiję vienu bendru bruožu – eks-
pertinio vertinimo procedūrų naudojimu, nepaisant 
tai, kad vienas iš efektyviausių euristinių tyrimo 
būdų ir yra ekspertinio vertinimo būdas. 

2 pav. Finansinės analizės grupinio sprendimo 
parengimo euristiniai tyrimo būdai

Ekspertiniams vertinimams gauti yra sukurta ir 
taikoma įvairių metodų. Vienais atvejais ekspertas 
dirba atskirai, kartais net nežinodamas, kad jis yra 
ekspertas. toks metodas padeda išvengti žinomų 
autoritetų nuomonės įtakos. Kitais atvejais eksper-
tai susirenka ir kartu aptaria problemą, įvertina iš-
sakytus samprotavimus, atmeta neteisingus. Vienais 
atvejais ekspertų skaičius griežtai fiksuotas, apskai-
čiuotas, jis turi tenkinti statistinių suderinamumo 
metodų prielaidas (žr.: Podvezko, 2005; zavadskas, 
Kaklauskas, Raslanas, Malienė, 2001). Kartais eks-
pertų skaičius didėja ekspertizės atlikimo metu (Ru-
dzkienė, Burinskienė, 2007). norint padidinti pro-
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1 lentelė. Euristiniai tyrimo būdai ir jų taikymas finansinėje analizėje

Euristiniai 
tyrimo būdai tyrimo būdų svarbiausi bruožai

1. Analogija tai mąstymo būdas, kai, remiantis dviejų objektų panašumu, jų atitinkamais požymiais, daromos 
išvados apie tų objektų panašumą su kitais požymiais. Šio būdo išskirtinis bruožas yra tas, kad 
analizuojami turimi duomenys apie analogiškus reiškinius ir procesus, įvykusius praeityje.

2. Asociacija tai būdas, siekiantis nustatyti, kokias asociacijas sukelia įmonės finansinės būklės viena ar kita 
pusė, situacija ir pan. Dažniausiai finansinės analizės praktikoje taikomi šie asociacijos būdai:

laisvoji asociacija (analitikai laisvai ir spontaniškai išreiškia žodžiais, kokias mintis sukelia 1) 
atitinkamas reiškinys ar procesas); 
žodinė asociacija (analitikai pagal požymių aibę ir kiekvieną jų susieja su esama situacija, 2) 
procesu ar reiškiniu);
vaizdinė asociacija (analitikai esamą situaciją lygina su stereotipiniu vaizdiniu, bando juos 3) 
jungti).

3. Sinektika tai problemos identifikavimo ir sprendimo būdas, pagrįstas kūrybiniu mąstymu, neformaliais 
aptarimais nedidelėje grupėje, sudarytoje iš žmonių, turinčių skirtingos patirties ir žinių. tai-
kant šį būdą galima suderinti iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus dalykus. Pagrindiniai sinektikos 
objektai yra analogijos ir asociacijos, kurios padeda pasitelkti abstraktų mąstymą, leidžia į pro-
blemas pažvelgti iš skirtingų pusių.

4. Grupinė 
diskusija

Specialiai parinktos žmonių grupės diskusija, kurios metu analitikai (remdamiesi asmenine pa-
tirtimi) komentuoja finansinę būklę, faktus ir juos argumentuoja. Grupinė diskusija  grupinio 
interviu forma suteikia daugiau laisvės analitikų nuomonėms. Esminė grupinės diskusijos cha-
rakteristika yra ta, kad reikiami duomenys pateikiami per analitikų  tarpusavio sąveiką.

5. Ekspertinis 
vertinimas

tai tam tikrų problemų vertinimo, pasitelkus specialistus, būdas.

6. „Delfi“ tai labiausiai konfidencialus būdas, kurį taikant grupės nariai pateikia savus vertinimus. Šiuos 
variantus surenka analitikas ir juos išdalija, kad kiekvienas grupės narys įvertintų siūlymus, pa-
tikslintų savo variantą. tokie įvertinti ar patikslinti variantai  vėl surenkami ir išdalijami grupės 
nariams. Po to balsuojama ir parenkamas bendras siūlymų variantas.

7. nominalių 
grupių

tai būdas, kai grupės nariai dar prieš aptarimą yra supažindinami su problema ir kiekvienas jos 
narys atskirai parengia galimus sprendimo variantus. Šie variantai paskelbiami, pasikeičiama 
nuomonėmis. Kitame tyrimo etape grupės nariai vėl susirenka ir parengia tik po vieną sprendi-
mo variantą. Šie variantai analizuojami ir parenkamas vienas, priimtinas visiems grupės nariams 
variantas.

8. Konsensu-
sas

tai būdas, kuris remiasi taisykle: konsensusas yra pritarimas plius rėmimas.  tai diskusija, kurią 
veda  analitikas-moderatorius. Jis pristato problemą ir grupės nariai diskutuoja iki to momento, 
kai susiformavęs pasiūlymas tampa priimtinu grupės nariams. 

9. „Smegenų 
šturmas“

tai specifinių problemų sprendimo būdas, kai dalyvių diskusijoje niekas nevaržo ir jie gali elgtis 
spontaniškai. Jis skirtas generuoti idėjas tam tikros problemos sprendimui, proceso ar reiškinio 
eigos korekcijai. „Smegenų šturmas“ laikomas grupės kūrybiškumo veikla.

10. Koncepti-
nis trikampis

tai naujų, unikalių problemų sprendimo būdas. Grupės nariams pasakoma problema ir pasiūlo-
ma pateikti pirmą į galvą atėjusią alternatyvą. Alternatyvos sugrupuojamos. iš plačiosios sufor-
muojama siauresnė, kitos alternatyvos. 

11. Elektroni-
niai posėdžiai

tai tyrimo būdas, kuris užtikrina anonimiškumą ir greitą sprendimų priėmimą. Jo metu naudo-
jamasi kompiuterių terminalas. žmonių grupė susodinama prie kompiuterių ir supažindinama 
su svarstomomis problemomis. Kiekvienas sėdintysis prie kompiuterio „įveda“ savo problemos 
sprendinius, komentarus. Šie sprendiniai, komentarai rodomi ekrane ir analizuojami, balsuojant 
išrenkamas optimalus sprendimas.

12. Horizon-
talusis mąsty-
mas

tai sudėtingų problemų sprendimo būdas mąstant nestandartiškai, kai geriausias sprendimas 
ieškomas kitose, aplinkinėse problemai srityse. „Šokinėjama“ į šalis, išbandomi skirtingi sprendi-
niai, siūlymai. naudojant šį mąstymo būdą vienai problemai išspręsti galima rasti daug alternaty-
vių sprendimų. 
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gnozės patikimumą, pasitelkiama keletas ekspertų, 
kurie sudaro ekspertinę grupę. 2 paveiksle pateikia-
mi kiti, 1 paveiksle nepaminėti grupinio sprendimo 
parengimo euristiniai tyrimo būdai.

1 ir 2 paveiksluose pateiktų finansinės analizės eu-
ristinių tyrimo būdų esmė apibūdinama 1 lentelėje.

Grupinio sprendimo parengimo euristiniai tyri-
mo būdai yra ekspertinio vertinimo klasės būdai. Jie 
užtikrina didesnę sprendimo variantų įmonės finan-
sinės būklės ar veiklos probleminėms sritims pasiū-
lą, platesnį kūrybiškumą, mažina negatyvią reakciją 
į priimtus sprendimus. Kita vertus, šie tyrimo būdai 
reikalauja daugiau laiko, jie nepanaikina grupės na-
rių konfrontacijos pavojaus. 

Kiekviena grupiniam sprendimui parengti grupė 
yra ekspertai, kurie intuityviai ir loginiais problemų 
analizės metodais, išskiriant ir analizuojant reikš-
mingiausius reiškinių ar procesų faktorius, parengia 
savo sprendimų variantus. Savo samprotavimams 
pagrįsti ekspertai taiko kokybinius ir kiekybinius 
vertinimo rodiklius, o analizės rezultatus dažniau-
siai formalizuoja. tokio turinio euristiniai finansinės 
analizės tyrimo būdai remiasi šiomis hipotezėmis:

1) ekspertas yra sukaupęs didelį kiekį žinių ir pa-
tirties, gali remtis intuicija, todėl jis gali būti kokybi-
nės informacijos šaltiniu;

2) ekspertų grupės nuomonė nedaug skiriasi nuo 
tikrojo problemos sprendinio. 

Schlittgen R. (2012), Kardelis K. (2005), Rudz-
kienė V., Burinskienė M. (2007) ir kiti autoriai tarp 
ekspertinio vertinimo būdų pirmenybę teikia ak-

tyviems būdams. Be abejo, ekspertinio vertinimo, 
„smegenų šturmo“,  „Delfi“,  grupinės diskusijos bei 
kiti aktyvūs tyrimo būdai yra veiksmingi ir gali tapti 
svarbiausiais euristiniais finansinės analizės būdais, 
padedančiais formuoti racionalius įmonės finansi-
nės būklės gerinimo ir perspektyvos sprendimus be-
sikeičiančios rinkos sąlygomis.

2. racionalūs Finansinės analiZės 
euristiniai tyrimo Būdai
              Racionaliais finansinės analizės euris-

tiniais tyrimo būdais reikėtų laikyti tokius būdus, 
kurie užtikrina įmonės finansinės analizės proceso 
aktyvumą. Grupinės diskusijos, ekspertinio vertini-
mo, „Delfi“, nominalių grupių, konsensuso, „sme-
genų šturmo“, konceptinio trikampio, elektroninių 
posėdžių euristiniai tyrimo būdai yra šiuolaikiniai 
tyrimo būdai, turintys bendrų bruožų. Visgi spren-
džiant įmonės finansinės būklės problemas priim-
tinesnės yra grupinės diskusijos, ekspertinio ver-
tinimo, „Delfi“ ir elektroninių posėdžių euristiniai 
tyrimo būdai. tai patvirtina ir šių būdų metodinių 
nuostatų aprašymas, pateiktas 1 lentelėje. Kita ver-
tus, euristinių būdų taikymo socialinių ekonominių 
reiškinių tyrimuose (žr.: Kardelis, 2005; Matulionis, 
2003; tidikis, 2003‘ Paston, 2002; Robson, 2002; 
frankfort-nachmias, nachmias, 1993; Luobikienė, 
2004; Gordon, Pease, 2006; Morgan, 1997 ir kt.) pa-
tirtis rodo, kad finansinės analizės problemų spren-
dimui racionalu naudoti grupinės diskusijos ir „Del-
fi“ tyrimo būdus. 

3 pav. Grupinės diskusijos būdas
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Grupinės diskusijos būdu specialiai parinkta 
žmonių grupė diskutuoja, remdamasi asmenine pa-
tirtimi komentuoja finansinę būklę, faktus ir juos 
argumentuoja. Grupinė diskusija suteikia daugiau 
laisvės analitikų nuomonėms. Esminė grupinės 
diskusijos savybė yra ta, kad reikalingi duomenys, 
sprendiniai pateikiami per grupės narių tarpusavio 
sąveiką. todėl grupinė diskusija ne tik suteikia nau-
dingą informaciją apie sprendžiamą įmonės finan-
sinės būklės problemą, bet ir padeda sukurti gerus 
santykius su tais žmonėmis, su kuriais bendraujama. 
Pagrindinės grupinės diskusijos bruožai yra šie:

1) natūrali, neformali aplinka; 
2) diskusijos trukmė: 1- 2 valandos; 
3) tarpininko (moderatorius) dalyvavimas;
4) diskusija gali būti įrašoma į garso arba vaizdo 

juostą, o vėliau analizuojama.
 Prieš pradedant analizuoti problemą, svarbu 

tiksliai apibrėžti grupinės diskusijos tikslą. Atsižvel-
giant į tyrimo tikslą, yra sudaromas diskusijos klau-
simų sąrašas. Racionalus ir vizualus klausimų sąrašo 
pateikimas padeda grupės žmonėms geriau suprasti 
finansų analitiko,  kitų reikalavimus. Pagrindiniai 
grupinės diskusijos etapai pateikti 3 paveiksle.

2 lentelė. Grupinės diskusijos variantai

Variantai Variantų svarbiausi bruožai

1. Dvigu-
bo meto-
do

Šis metodas leidžia pagrindinei diskusi-
jos grupei išklausyti  su ja susijusios kitos 
grupės nuomonę.

2. Dviejų 
modera-
torių

tai grupinė diskusija, reguliuojama 
dviejų moderatorių. Vienas iš jų rūpinasi 
darbo eigos sklandumu, kitas užtikrina 
specifinių klausimų aptarimą.

4. Daly-
vių-tar-
nautojų

tai diskusija, kurios metu speciali tar-
nautojų grupė yra įtraukiama į diskusiją. 
tarnautojų grupės pagrindinis tikslas yra 
padidinti diskusijos efektyvumą.

5. Mini 
grupės

Šioje grupinėje diskusijoje dalyvauja tik 
4-5 respondentai. tokia diskusija rengia-
ma tada, kai tiriamasis  klausimas reika-
lauja platesnio ir detalesnio tyrimo.

6. telese-
sija

Grupinė diskusija vedama telefonu 
naudojant konferenciją arba internetu 
specialiai tam skirtuose puslapiuose.

Grupinė diskusija turi daug privalumų: grupės 
žmonių diskusija pateikia daugiau informacijos, 
skirtingų požiūrių ir nuomonių, nei individualūs 
atsakymai per tiesioginį interviu. Diskusijos metu 
vieno respondento komentarai gali sukelti grandini-
nę reakciją t. y. kitų dalyvių prieštaravimus. tokiu 
būdu pateikiama daugiau skirtingų nuomonių ta 
pačia tema (tuo pačiu metu). Be to, diskusijos eigo-
je bendras grupės susidomėjimas nagrinėjama tema 

didėja, todėl paprastai po trumpos įvadinės dalies 
grupės nariai patys stengiasi reikšti savo mintis ir 
atskleisti jausmus. Diskutuodami grupės nariai gali 
stebėti vieni kitų emocijas, todėl jaučiasi saugiau ir 
nebijo reikšti minčių. Jų atsakymai yra spontaniški 
ir nevaržomi, todėl geriau atskleidžia nagrinėjamos 
problemos esmę. Pagaliau analitikai gali stebėti po-
kalbį arba peržiūrėti vaizdo juostas diskusijai pa-
sibaigus. tai leidžia detaliau ištirti ir išanalizuoti 
pateiktus siūlymus, duomenis, surinktus diskusijos 
metu. taigi, grupinės diskusijos būdas leidžia pro-
blemą išanalizuoti giliau ir lanksčiau, nes diskusijos 
metu reikšmingos mintys dažnai kyla netikėtai dėl 
tam tikrų asociacijų, kilusių dėl kitų grupės narių 
išsakytų minčių. 2 lentelėje pateikiami grupinės dis-
kusijos variantai.

nepaisant grupinės diskusijos privalumų ir jos 
variantų galimybių, ji turi trukumų. Grupinę disku-
siją sudėtinga valdyti. Sunku parinkti moderatorių, 
kuris atitiktų visus keliamus reikalavimus. Gautų 
rezultatų kokybė didžiąja dalimi priklauso nuo mo-
deratoriaus sugebėjimo vadovauti diskusijai. Be to, 
sunkiau analizuoti ir interpretuoti nestruktūrizuo-
tus atsakymus į klausimus, kurie paprastai gauna-
mi grupinės diskusijos metu. Kyla grėsmė pernelyg 
sureikšminti galutinius diskusijos rezultatus. Be to, 
grupinės diskusijos metu gauti rezultatai gali būti 
neteisingai suprasti dažniau nei rezultatai, surinkti 
kitu tyrimo būdu. todėl grupinė diskusija naudinga, 
jeigu siekiama problemos išsprendimo per analitikų 
tarpusavio sąveiką. Kiek kitoks yra kitas ekspertinių 
vertinimų klasės metodas – „Delfi“  būdas. Šį metodą 
naudojant išvengiama „emocinio“ veiksnio poveikio 
įmonės finansinės būklės problemų sprendiniams. 
„Delfi“ metodo tikslas yra išspręsti arba išgeneruo-
ti idėjas per kelis etapus. Pirmame etape yra gene-
ruojami sprendimai, antrame – analizuojami ir taip 
elgiamasi iki to momento, kol atrandamas galutinis 
sprendimas. naudojant šį metodą, turi būti laisvai 
išsakoma nuomonė, taip pat ekspertų grupės privalo 
būti skirtingose patalpose.  „Delfi“ būdo turinys pa-
teikiamas 4 pav.

„Delfi“ metodo svarbus bruožas tas, kad klau-
simų etapai kartojami tiek, kiek reikia, kad galuti-
niai rezultatai sutaptų ir tenkintų ekspertus. tokia 
apklausa gali būti atliekama paštu, el. paštu ir pan. 
Kita vertus, „Delfi“ grupinės diskusijos ir kiti eu-
ristiniai tyrimo būdai yra kokybinių tyrimų būdai. 
Ar atlikto tyrimo duomenys pakankamai autentiški, 
atitinkantys tikrovę ir ar jais galima pasiremti pri-
imant sprendimus ar vykdant tolesnius tyrimus? 
Šiuos ir kitus euristinių tyrimo būdų taikymo klau-
simus, jų kokybiškumą tyrinėja Silverman D. (2001), 
Gordon t., Pease A. (2006), Kardelis K. (2005), Mor-
gan D. (1997),  Robson C. (2002), Chen K.-y. , Plott 
C. (2002), Stewart D.,  Shamdasani P. (1992) ir kiti 
autoriai. Be to, pabrėžiama, kad kokybinių tyrimų 
kokybiškumo kriterijai skiriasi priklausomai nuo 
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paradigmos, teorijų, kuriomis paremtas konkretus 
tyrimas:

1) jei tyrimas remiasi pozityvistine, postpozity-
vistine paradigma, tai vertinamas vidinis ir išorinis 
pagrįstumas;

2) jei tyrimas remiasi konstrukcionizmu, tai ver-
tinamas pasikliautinumas.

Pozityvistine ar postpozityvistine paradigma be-
siremiančiuose tyrimuose išorinis ir vidinis pagrįs-
tumas nurodo, kaip tiksliai analitikas - ekspertas 
sugebėjo atskleisti realias tiriamų reiškinių ar pro-
cesų charakteristikas. Vidinio pagrįstumo kriterijus 
dažniausiai taikomas tyrimuose, kuriuose ieškoma 
priežastinių ryšių tarp klausimų - veiksnių. išorinis 
pagrįstumas išreiškiamas apibendrinamumu. Šis 
kriterijus nurodo, jog išvadas, gautas tiriant vieną 
reiškinį, galima išplėsti ir taikyti aiškinant kitus ati-
tinkamus reiškinius, t. y. tyrimo rezultatus galima 
išplėsti.

Konstrukcionistine paradigma besiremiančiuo-
se tyrimuose pasikliautinumas parodo, ar galima, ir 
kaip galima, pasikliauti tyrimo rezultatais. Pasikliau-
tinumui įvertinti gali būti  naudojami šie kriterijai:

1) įtikimumas – tai kriterijus, parodantis, kad ti-
riamasis reiškinys ar procesas buvo tikroviškai, įtiki-
namai identifikuotas ir aprašytas; 

2) perkeliamumas – kriterijus, parodantis tyrimo 
rezultatų apibendrinamumą;

3) patikimumas –  parodo, ar tyrimo metodika 
buvo nuosekli;

4) patvirtinamumas – parodo, ar tyrimo rezul-
tatai yra neutralūs, ar įmanoma pakartoti tyrimą ir 
pasiekti panašių rezultatų bei išvadų. 

tyrimo patvirtinamumą užtikrina tyrimo re-
zultatų detalus nagrinėjimas bei subjektyvios ana-
litiko pozicijos išdėstymas. nagrinėdamas tyrimo 
rezultatus, analitikas turi stengtis atitolti nuo viso 
sukaupto žinojimo apie tiriamą dalyką, finansinę 
įmonės problemą ir įvertinti, kiek rezultatai yra 
neutralūs, kiek paveikti subjektyvios jo pozicijos, 
kiek pagrįsti surinktais duomenimis, taip pat, ar ki-
tas analitikas galėtų prieiti prie panašių išvadų, t. y. 
patvirtinti jo rezultatus. Analitikas-ekspertas  turi  
aiškiai įvardyti ir aprašyti savo požiūrius. žinoda-
mas subjektyvią analitiko - eksperto  poziciją tyri-
mo ataskaitos vartotojas – įmonės vadovybė, kitoks 
vertintojas geriau supras, kodėl buvo renkami bū-
tent tokie, o ne kitokie duomenys (nes tai visuo-
met subjektyvus tyrėjo pasirinkimas), kodėl gauti 
rezultatai vienaip ar kitaip interpretuojami. taip 
pat tikslinga aiškiai išdėstyti teorinį tyrimo pama-
tą, koncepcijas ir modelius, metodologinę poziciją, 
nurodyti, kurios metodologinės strategijos bus lai-
komasi ir  kodėl, atliekant tyrimą, svarbu aprašyti 
analizės žingsnius.

Pažymėtina, kad finansų analitikas-ekspertas vi-
sais atvejais turi gerai apgalvoti ir atsakingai priimti 
su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, tiksliai ir 
išsamiai aprašyti tyrimo atlikimą ir gautus rezulta-
tus.

4 pav. „Delfi“ būdas
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išVados 

įmonės, kitokio mikroobjekto  finansinės būklės 
realijų pažinimas neįmanomas be atitinkamų koky-
binių ir kiekybinių metodų naudojimo. Šių metodų 
metodologija plėtojama įvairių krypčių autorių dar-
buose. Šie metodai finansinės analizės tyrimo bū-
dais, finansinės analizės, kuri yra įmonės finansinės 
ir kitų su ja susijusių veiklų tyrimas, siekia padėti 
įmonei jos siekiuose. Atliekant finansinę analizę, na-
grinėjama įvairių rodiklių dinamika ir struktūra, jų 
tarpusavio ryšiai ir priklausomybė, nustatomi veiks-
niai, turėję įtakos tam tikrų rodiklių pokyčiams. 
finansinės analizės rezultatyvumas priklauso nuo 
naudojamų bendrų ekonominių, matematinių, eu-
ristinių tyrimo būdų patikimumo.

finansinėje analizėje svarbūs euristiniai tyrimo 
būdai, kurių taikymas  padeda objektyviau įvertinti 
įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, atskleis-
ti veiklos gerinimo rezervus. Jie pagrįsti specialistų 
patyrimu ir intuicija, kuri pasireiškia sprendžiant ati-
tinkamus uždavinius. intuicija žadinama įvairiomis 
psichologinėmis priemonėmis, todėl šie būdai kar-
tais apibūdinami kaip psichologiniai tyrimo būdai. 

Euristinių būdų efektyvumas labiausiai priklauso 
nuo profesinės kompetencijos, patirties ir intuicijos. 
Euristiniai būdai reikalauja, kad juos taikytų analiti-
kai, turintys išvystytą bendrųjų kompetencijų spek-
trą. Bendrosios kompetencijos yra holistinė asmens 
galimybių raiška, akcentuojanti individo asmenines 
savybes, vertybines nuostatas bei gebėjimą realizuo-
ti sukauptą potencialą ir patirtį veikloje, profesinį 
lankstumą, mobilumą.

Stebimas menkas euristinių finansinės analizės 
būdų praktinis naudojimas, apspręstas nepakanka-
momis finansų analitikų, apskaitos specialistų ben-
drosiomis kompetencijomis. Kita euristinių finan-
sinės analizės būdų nedidelio praktinio naudojimo 
priežastis yra nepakankamas teorinis jų turinio ir 
vaidmens įvertinimas.

Racionaliais finansinės analizės euristiniais tyri-
mo būdais reikėtų laikyti tokius, kurie užtikrina įmo-
nės finansinės analizės proceso aktyvumą. Grupinės 
diskusijos, ekspertinio vertinimo, „Delfi“, nominalių 
grupių, konsensuso, „smegenų šturmo“, konceptinio 
trikampio, elektroninių posėdžių euristiniai tyrimo 
būdai yra šiuolaikiniai ekspertinių vertinimų klasės 
tyrimo būdai. Sprendžiant įmonės finansinės būklės 
problemas priimtinesni yra grupinės diskusijos, eks-
pertinio vertinimo, „Delfi“ ir elektroninių posėdžių 
euristiniai tyrimo būdai. 

nustatant rizikingiausias įmonės finansinės būklės 
sritis, geresniam joje vykstančių procesų supratimui, 
racionalių valdymo sprendimų priėmimui ir kt. op-
timaliai talkina grupinės diskusijos ir „Delfi“ tyrimo 
būdai. Siūloma šių tyrimo būdų taikymo finansinei 
būklei gerinti tvarka orientuoja į vadybinius sprendi-
mus, aktyvina tokių sprendimų kryptingumą.
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assessment oF the company’s Financial condition By heyristics: theoretical 
aspect

romualdas Valkauskas

summary 
A scientific study reported that assessment of the company’s financial condition by heuristics is very complicated, 

important problem for theory and practices of financial analysis. Heuristics in the praxis of financial analysis are ap-
plied fragmentary. The application of those methods is limited by small financial analysts’ general competences, their 
lack of theoretical content and the role of assessment of the financial condition.

in the article the place of heuristic methods in the system of research methods of financial analysis is shown, vari-
ants of heuristics and calculation stages are analyzed by these methods. it is said that the group discussion and Delphi 
techniques are rational way to reveal the reserves to improve the company’s financial condition.

keywords: financial analysis, heuristics, heuristic research methods. 
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1. the “medium is the massaGe”

Our society is marked in its organization, func-
tioning and development by media, as indeed all 
were. But in our opinion, the diversity and power 
of these contemporary media is blunt, which means 
they become the real “massage” (McLuhan & fiore 
, 1971; McLuhan , 1979), the environment, more or 
less polluted, of our consumerist age (Kilbourne, 
2000).

As Cross (2002) stresses, from the mid-eight-
eenth century we witnessed a dynamic by which a 
new medium appears, at about, every twenty-five 
years but with an increasing pace: 1850-daily press; 
1875-wired telephone; 1900-hertzian waves and 
Cinema: 1925-Radio; 1950–tV and mobile phone; 
1965-Satelite tV and Personal computer; 1995-Web 
tV & tablet; 2002 Social networks (friendster...). 
After appearing, these means start by winning a cer-
tain prominence but in a second stage they enter in 
such a competition that tends to integrate them in a 
complex and dynamic system, which combines and 
functionalizes each one of them with a somehow as-
signed specific task, although always in conjunction 
with each other. for instance, mass media indus-
tries, the Press, Cinema, Radio and tV evolved with 
some independence until 1975, but after that date, 
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priVate and puBlic spheres in hypermediatic and 
consumerist societies

abstract. in this presentation we discuss the definition of public and private spaces in hypermediatic societies, 
which are under the huge impact of mediatization. On the one hand, we see the erosion and invasion of private spaces 
by the large range of virtualities of the available media; on the other, we see a pervasive permeation of public spaces, 
which are losing dignity and functionality. Paradoxically, our consumerist and hypermediatic societies are, in parallel, 
contributing to the constraint of private spaces.

Why are our living rooms dominated by tV shows? Why do so many websites seem to instantly know our prefe-
rences? Why are our streets colonized by advertizing billboards and neon signs? Why do we see Malls replacing public 
gardens that progressively degrade or simply disappear? Why do these Malls have private security while public spaces 
are more and more feared for their insecurity?

These functional alterations of spaces, public and private, challenge us to consider the pros and cons of each mutati-
on and to question whether they serve our values of democracy and citizenship, as well as the essential balance between 
individual and collective interests.

finally, we stress that this phenomenon poses a challenge to education that must be tackled if we want to regain 
these spaces and know how to use them freely.

keywords: Public, private spaces, mass media, consumerism

they start developing in complementarity.
in our society, media activity is such and its pen-

etration in the different social dimensions so deep 
that we can say a “mediatic society” has emerged 
(Riou, 2005), from which derives a mass media cul-
ture. This cultural form is the result of the combined 
activity of many industries and media, where tele-
vision still appears as the dominant medium. One 
should bear in mind that, for instance, children live 
nowadays an intense involvement with the general 
electronic media: television, the internet, computer 
games and consoles, movies and all sort of videos 
from different sources... The media are now the pri-
mary leisure activity and the main source of informa-
tion, thus constituting “the heart of the political and 
cultural life of modern societies” (Morduchowichz, 
2003, 35), having enormous power to determine 
how we perceive and understand reality. in fact, in 
this regard Morduchowichz (2003, 43) wrote that:

“Media images organize and order our world 
view and our deepest values    : what is good and bad, 
what is positive and what is negative, what is moral 
and what is amoral, or even immoral. Media show 
us how to behave in given social situations; propose 
us what to think, to feel, to believe, and what to fear. 
teach us what a man and a woman should be, how 
should we dress, how to consume, how to be popu-
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lar and avoid failure, how to react to different social 
groups and how to answer regarding certain norms, 
institutions and social values.”

in fact, it happens that media culture, emerg-
ing in the thirties, has become omnipresent at the 
beginning of xxi century and affects our life in a 
magnitude still to ascertain regarding its full range 
of implications. 

The basis for facing the challenges that such a re-
ality confronts us with could be found in the recog-
nition that, in the last seventy years, media have rad-
ically transformed “our modes of existence” (Cruz, 
2002, 19). And this not only because media have 
been applied to production modes, but also because 
their ubiquity has profoundly altered our everyday 
lives. A particular consequence of the intervention 
of the media was that, combining with other factors, 
they come to determine a reconfiguration of the pri-
vate and the public spaces or spheres. So opening up 
a new scope, or at least a new priority, requiring, in 
particularly, a reflection taken from the educational 
field.

2. coloniZation and erosion oF 
priVate sphere

Media coverage that crosses our societies 
presents duplicity of opportunities and threats.  in 
fact, such duplicity is extensive to all things that 
cross our lives and we have to live with it. As Al-
dous Huxley (1994, 202) pointed out “every discov-
ery in pure science is potentially subversive.” The 
question is how to cope with the duplicity of risks 
and rewards that each new human creation brings 
about.

Let us first consider a form of invasion of privacy 
to which we are a little asleep, as to the point of that 
sometimes we don’t recognize it. We all can see that 
television enters through a very natural way into 
our homes. Someone said it is an open window to 
the world, but what remains to be said is that it is 
also a door to get inside every home. We must ask 
ourselves what it brings, what does it conveys and 
what does it changes when it enters our homes. 

tV infiltrates a lot that, if we made a serious 
analysis, we would not want to let in and it changes 
our daily lives in a way that, if we considered it crit-
ically, also would not be willing to accept. in fact, 
television consistently penetrates family relation-
ships, promoting spontaneously –by harnessing 
the climate of intimate affection– styles of doubt-
ful life, consumerism, passivity and blind accept-
ance. Moreover, since there is not a thoughtful and 
structured response from families upon exposure 
to television, it is with much easy that tV adjusts 
family meals schedule, proposes certain activities 
over others and brings together family members 
to its pleasure although usurping their relation-

ships, communication and emotional life (Quintas, 
2000). Due to its penetration there is no dialogue, 
nor do people share projects and problems. As was 
well noted by Popper & Condry (1995), television 
exerts its influence through two factors: time and 
content. it steals the first and hucksters the second. 
television appears to us today as a tremendous 
power capable of instilling doubtful values   and hi-
jacking time that could and should be devoted to 
more important things. However, as Lazar (1980) 
noticed, rather than blaming television we must ask 
ourselves whether we have other more productive 
alternative leisure options; we must ask ourselves 
why do we accept our privacy absorption in its re-
gime, what do we lose with this and what can we do 
to change it.

Recent studies show children spend about 40 
hours a week watching tV and video games. Be-
cause of this they read less, play less and develop 
obesity (DECO 2005). One consequence that could 
be strongly ascribed to advertising of saturated salt 
and sugar products, which are especially directed 
to programming niches sought by children. A solu-
tion to address such a problem would be to monitor 
and manage exposure to television (Matos, 2002). 
An alternative that implies choosing programs 
carefully and that we assign children’s leisure time 
to other options, meaning this that one closes the 
“door”, or if you want the “box” that, as it was said, 
changed the world.

But there are other areas where media allow 
the invasion of privacy. The internet, for exam-
ple, also contains a certain duplicity that must be 
considered. On the one hand it could be taken as 
an ocean of potentially useful information and, on 
the other hand, it could be seen as the ever existing 
greatest trash dump. Both serving to the continu-
ous and almost instant self-monitoring of financial 
networks (Castells, 1997), as to the installation of a 
global control network (Amalou, 2001); both serv-
ing to bring us as close to each other, as to shut us 
in the most individualistic cocoon; both serving to 
promote free expression, as in the case of Blogs, as 
the pandemic of falsehood or even normalization, 
when we see that the medium becomes more and 
more delivered to moneyed interests and custom-
ized marketing strategies (Ramonet, 2007); both 
serving to enrich ourselves by interacting with each 
other as to invade our quiet moments. Consider for 
this matter the abundant news about hackers that 
peep and expose personal intimacy through web 
cams that too many young people incautiously use 
daily.

internet made of the sale of everyday life inti-
macy a big fat deal. This trend, that television also 
tends to explore, poses the problem of the cumula-
tive effect of devaluing intimacy and privacy in the 
eyes of those who became accustomed to see them 
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exposed. And what about the persecution one can 
suffer under the new internet browsing follow up 
techniques? A chase that serves to meet our crav-
ings and refine advertising that could be addressed 
to us. few will realize, however, the real meaning of 
the common technique, apparently innocuous, that 
requests a response to a questionnaire which typi-
fies the user as a condition to access the sites with 
potential personal interesting themes.

Let us consider a subject that has gained noto-
riety, due to the concerns it has raised worldwide, 
and recently reached Portugal. According to news 
from January 29, 2007, obtained from the Portu-
guese Government Portal, the Ministry of Educa-
tion signed, through the General Directorate for in-
novation and Curriculum Development (DGiDC), 
with the national Commission for Data Protection 
(nCDP), a protocol collaboration aimed at includ-
ing the protection of personal data between school 
subjects at different levels of education, particularly 
in the discipline of civic education. The protocol 
was made public during the 1st European Data Pro-
tection Day, established by the European Council, 
which was celebrated on 28 January 2007. Accord-
ing to Diário Digital, the same commission will 
now launch a campaign in primary schools which 
advises students not to disclose personal data on 
the internet. in particular, this initiative intends to 
warn against the dangers of chats and sites where 
one could share videos and personal data. Such 
measures were motivated, as reported by Correio 
da Manhã (2007), after a few cases of companies 
that illegally obtained data about students through 
schools. in addition to this, a questionnaire study, 
which aimed to investigate family violence, also 
prompted much controversy since it asked younger 
pupils for very intimate information. But these cas-
es are only the tip of the iceberg of what might be 
happening throughout the world.

According to Amalou (2001), privacy espionage 
it is nowadays very well installed within market-
ing companies. Currently various companies are 
actively engaged in the production and sale of 
comprehensive and detailed databases: Consodata, 
Claritas, DCi, Metromail. One source of this data 
has been in several countries the very own mails 
we receive and answer or follow up. Such tech-
nique can get a lot of information about our buying 
power, our interests, etc. But there are other very 
ingenious strategies to fish private information, 
such as the “inquiry-contest”. Through this busi-
ness arrangement to promote products, supposedly 
just by competing anyone can earn a pittance, while 
large companies gain detailed information that can 
be used by advertising and marketing. And there is 
indeed evidence that some companies sell that in-
formation acquired by the relationship they entail 
with their customers, without they are made aware 

or asked to approve it.
We also have news of some amazingly invasive 

practices from marketing and advertising agents. 
under the pretext of completing schools’ debili-
tated budget, marketing companies discover how 
to open up the door they lacked to enter this ap-
petizing domain. in exchange for trifles, one VCR 
and a satellite dish was introduced in classrooms all 
over the united States. under a multiyear contract, 
Channel One gained twelve minutes of television 
for a captive audience of pupils, with ads included 
(two minutes), which have to be transmitted within 
school hours and out of meals time. Another tech-
nique is to provide “educational materials” manu-
factured by brands, in some cases providing “kits” 
to address issues where the name and activity of big 
companies of carbonated beverages and cereals ap-
pears. in addition, we now see all sorts of advertise-
ments displayed in schools, corridors, stairs, halls, 
pavilions, etc. in many countries, advertisings dec-
orate floors of school’s sports halls and major fast 
food chains are already in the canteens. We now 
have brand’s day, in which activities are carried out 
involving brand’s names and logos at the same time 
that educational portals financed by advertising be-
come more and more popular.

in this respect, Juliet Schor (2004) gives us an 
account of the sophisticated techniques of “hunt-
ing” children and youth for consumerism, from 
which we can highlight “cool” espionage. Cool as 
what is “in”, serves to define who is accepted, or 
not, just because one has pants or sneakers from 
a certain brand... The all set up is about consum-
ing and conspicuously displaying products, which 
are always present as vehicles for expressing suc-
cess and define personal identity.  in “cool hunt-
ing” is very common to infiltrate within the groups 
well accepted individuals, specially hired due to 
their social roles, in order to do researches. A kind 
of practice that comes very close to the breach of 
trust. 

in another hand, marketing has also turned to 
“viral communication”. it is no longer just “prod-
uct placement” that, for example, infiltrates brands 
in films; there is even the infiltration of events and 
the exploitation of personal friendships. One tech-
nique is to convene a party, where a product is in-
troduced, in a laudatory manner, so that it becomes 
adopted by peers. All expenses paid by those who 
are interested in selling the product, of course. in 
general, brands use those individuals that stand 
out: the most admired and leaders. According to 
the above quoted author, we can even talk about an 
“ethnographic revolution” within marketing. Cer-
tain companies have hired professionals to conduct 
naturalistic observations, from morning to night, 
of the daily rituals of children and youth: the meals, 
the pranks, parties and even hygiene. That was how 
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it was discovered that children play with packag-
ing in the bath and so companies started to sell 
child care products that look like dolls or boats. As 
good consumers, parents authorized the filming for 
cash.

A practice that no longer surprises anyone is the 
use of hidden cameras recordings. it seems to be 
easier to attract individuals to use them in return 
for a modest sum, even if it means the violation of 
another person’s privacy and the risk of penalties 
for offenders. indeed, in many shops it is increas-
ingly common to have cameras to capture images 
of passersby, which we do not know if all resulting 
recordings are only used in accordance to security 
purposes.

But there is more, whether in schools or homes, 
several refined techniques to access personal priva-
cy are already being applied, such as “brainstorm-
ing” and “focus groups”. in general, it is sufficient 
that these practices have given consent from adults. 
However, it is doubtful that the subjects are com-
pletely aware of the purposes and consequences of 
these techniques, both for themselves and for their 
acquainted ones. Companies invest a lot of mon-
ey hiring people who are exposed to ads and are 
subject to the reading of pupil’s movements and/
or to brain scan. neuromarketing is in the house! 
today it penetrates the innermost intimacy of peo-
ple directly or indirectly. Benilde (2007) gives us 
an account of a vast industry of neuroscience ap-
plied to advertising. Several scientific discoveries 
are now providing access to brain analysis in order 
to guarantee sales effectiveness: we have entered 
the time of neuromarketing. in the uSA, stands 
out the Brighthouse institute, from advertiser’s Joe 
Reyman, but on this side of the Atlantic there are 
also great strides to register. The french consult-
ing agency PHD relies on a neuroplaning computer 
program associated to the technique of magnetic 
resonance to “reveal to brands the brain areas one 
must stimulate according to the objectives of their 
campaigns and the media used” (Benilde, 5, 2007). 
Even if all these practices have legal cover, it re-
mains relevant that we raise the question about the 
ethical limits on the application of certain discov-
eries and technologies to access the most intimate 
realms of human beings: their unconscious.

it is likely that newspapers have been a deter-
mining propeller of the nineteenth century revo-
lutions (Guzmán, 1989). Bringing and regularly 
taking news, they approximated private spaces and 
created public opinion movements, which changed 
the world. But it is also true that they have bring 
about reporters and photographers camera in hand, 
ready to spy the most hidden and sordid spaces of 
people’s lives, being them more or less public, while 
taking very lightly individual privacy. Meanwhile, 
television fueled many expectations about the 

widespread of education to the masses, but also 
quickly entered the same regime of “spectaculari-
zation”, where privacy tends to be a much sought 
after commodity.

There is no doubt that media companies are 
also spectacle companies, in them spectacle is the 
socially dominant model of life (Debord, 2000). 
Media potential for exposing and invading privacy 
and intimacy capitalized by their own spectaculari-
zation the scopic drive that is humanly innate. At 
present we are watching a scopophilic explosion 
that articulates through media spectacle the exhibi-
tionist and voyeuristic drives (Gubern, 2000) . The 
desire of some to be exposed, to gain fame at any 
price, for any reason, even by getting personally de-
grading, appears accompanied by the desire to peek 
others, to penetrate what is private and intimate, 
and expected to remain as such. These correlative 
motivations made   a spectacular industry. The only 
problem is that it turns out to be that we spectacu-
larize what should be kept private for several rea-
sons: sometimes because it supposes to drill a realm 
whose discretion is essential to the construction of 
personal identity, which is based on one’s unity and 
interiority, and that by exposure corresponds to a 
disqualification; sometimes because it has no edify-
ing value, but quite the opposite, degrades people.

As to television is concerned, Ramonet (2004) 
points out three stages for the evolution of above 
mentioned process, which has being pushing back 
the boundaries of what should be shown. initially, 
before the eighties, access to media, particularly 
television, was conditioned by the fact one pos-
sesses important merits. in the next phase, which 
started in france in the eighties, the common citi-
zen, with no particular merits, shall appear regu-
larly on tV screens, especially in the context of 
the many contests that become very fashionable, 
whether as a competitor or as assistant public. in 
the third phase, Big Brother phase, we are witness-
ing a significant metamorphosis: it is no longer the 
question of ephemeral presences, but of becoming 
a character in a narrative woven between the real 
and the fictional, thus fully entering the spectacu-
lar world and indulging in it. The struggle for au-
diences, which represent proportional advertising 
incomes, has such a cost, requires the system to ac-
celerate the production of celebrities and discards 
them at the same speed it took to create them: from 
day to night. it is clear that these celebrities are as 
ephemeral as precarious; the reason for their rise is 
similar to hot air balloons and reflects a compara-
ble density in human terms. “turbo-superstars” are 
also, in many cases, people willing to ensure fame 
at all costs, including scabrous exposure and inani-
ties exhibitionism. 

We now entered the time of intimacy sale to a 
media system perverted by uncontrolled exploita-
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tion of the scopophilic drive, claimed by the pre-
vailing logic of spectacle. Currently media voracity 
is based on the exploitation of primary instincts: 
voyeurism, a certain sense of mastery, monitoring, 
control and paternalism; but also the correlatives 
exhibitionism, fame and submission. Everywhere 
intimacy is for sale. in “Jerry Springer Show” such 
exploitation entitles 15 minutes of fame, while se-
ries like “Sex and the City” or “Ally McBeal” take 
these drives as fundamental content. But it is not 
only on television that intimacy is sold, on the in-
ternet, in addition to everyday privacy, even death 
can be watched live. tabloids and pink magazines, 
the so called “social press” generally cultivates the 
same (bad) taste.

it was in fact this marketing intimacy industry, 
this Bonfire of Vanities show business, which raised 
the current hunting occupation of paparazzi (Ram-
onet, 1999). Their function is to offer the average 
individual the pleasure of sharing the celebrities’ 
joys and tragedies that are after all humanly uni-
versal.  Such a vicarious experience seems to give 
an impression, in fact illusory, that we are equal, in-
habit the same world, we have intimacy with them. 
But the result of this industry often falls back into 
the frame of wanton and impudence.

A daily Portuguese newspaper reported that 
Britney Spears was caught by photographers with-
out interior and faint clothes after a night of fun. 
for a modest amount, one can found available on 
the internet videos of sexual acts from various su-
perstars, caught unaware or betrayed by their com-
panions. Many say that a paparazzi is to blame for 
the accident that killed Diana, Princess of Wales.

The business of indiscreet and unauthorized 
photographs is getting stronger even in Portugal. 
An article by Maria Lopes (2006), recently realized 
that private television channels and programs of Big 
Brother kind are pulled by certain interests, partic-
ularly the interest of “peeking”, which is what feeds 
the demand for paparazzi content. it is estimated 
that this market will continue to grow prompting a 
tendency for television magazines increasingly be-
come more about social fait-divers and vice versa: 
everything is social fait-divers and everything is 
television. Some say a picture can yield between 
50 to 500 euros, but there are those who point to 
prices between 1000 and 5000 euros. According 
to someone who knows the craft, a good exclusive 
photograph of a blatant appetizing yield typically 
500 euros. Considering the later refers to a “wizard 
apprentice” context, one can imagine what about 
Hollywood…

Such a circus is likely to accelerate, once today 
anyone can instantly become a supplier of such 
content. Currently it is possible to use an ordinary 
phone to photograph and film people’s privacy at 
leisure places or at their homes without their con-

sent. By the way, it should be take into account 
that was a mobile phone that filmed the hanging of 
Saddam Hussein, which in an evil hour indecently 
became a tV show.

3. coloniZation and erosion oF 
puBlic space 

We live in a media world, which means that me-
dia saturate our daily lives with ubiquitous and un-
interrupted flow of messages whose criterion is to a 
massive part questionable. However we do not have 
the time or sometimes the ability to question or to 
dodge his snare. So that, as shown by Kilbourne 
(2000), we have to live in an environment intoxi-
cated by messages that do not solicit, by stimuli 
that do not seek, and whose value would end up 
criticizing is, in fact, we considered the most atten-
tion.

for post-industrial societies Megalopolis there is 
no longer even a reason for admiration, because we 
no longer have any comparison term. We were not 
accustomed to silence and unclouded landscape of 
open fields. in our world of media intervention is 
intense and constant, since awakening to bedtime it 
is everywhere, outside and indoors. On the streets, 
in transports, buildings, schools, almost every-
where we are confronted with posters, neons and 
screens. it is clear, for example, that fashionable 
music seized the streets and various public spaces. 
Even in clinics waiting rooms it has been deemed 
desirable to have some music background, such as 
in supermarkets and shopping centers, where it is 
used to speed up or slow down the pace of the cus-
tomers according to their influx. And yet a closer 
look will reveal that , in various public spaces , 
there are surveillance cameras: in AtMs, at petrol 
pumps  and shops, etc. Meanwhile, awareness of 
such prevalence may grow among the inhabitants of 
this hypermediatic world a sense of “panopticism”, 
which is, as shown by Michel foucault (1995) , a 
very powerful way of getting self-conditioning at-
titudes and behaviors. Who lives under the impres-
sion of being constantly observed tends to adopt a 
socially desirable formatted behavior, abdicating of 
spontaneity. “Panopticism” is an excellent means of 
shaping behavior by established standards.

if, as it seems evident, media intrusion in our 
lives is due to the extraordinary development of 
technological media, the fact is that it has a power-
ful symbiont: advertising. in fact, media invasion 
of public space stems largely from the need of ad-
vertising to get farther and farther away, i.e., closer 
to us, more within our existence.

firstly, we have to notice the invasion of media 
space for advertising, which derives in fact from its 
delivery to the logic that did triumph everywhere, 
the principle of spectacle and entertainment. As 
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Riou (2004) has shown –in this new framework of 
fragmentation, saturation and skepticism –, adver-
tising eventually abandoned product anchorage, to 
rely increasingly in entertainment’s world, looking 
to integrate it – in its own right– and to participate 
in its acceleration. The strategy of advertising is to 
sell the “hyperreal” in order to induce consumers to 
buy the real, thus constituting with the media sys-
tem, which feeds mass culture, a process of recipro-
cal feedback: film, television , music, fashion, sport, 
gadjets, games video and, of course, advertising that 
has filtered itself into each of any available medium. 
Advertising, representing nowadays diverse indus-
tries – from automotive to food and fashion– forms 
with media networks and entertainment an inter-
dependent and coordinated circuit. The element 
that unites them all is the spectacle of consump-
tion, which means submission to consumerism, or 
the spectacle of consu/mption/bmission (Brune, 
2004) . With this, advertising has entered the stage 
of “full branding”, under the pretext of sponsoring 
and the cover of a philanthropic façade, advertis-
ing invaded our culture, while assimilating it and 
projecting into it the images and ideas that serve to 
convey the “personality” of brands.

Secondly, it seems therefore necessary to con-
sider advertising invasion of public and cultural 
space, that “full branding” extends by applying its 
logic to urban landscapes, to art, to movies, to col-
lective events, the Malls , sport events and schools 
(Klein, 2000). Through this scheme , advertising 
gets in fact farther, or closer to the lives of its pub-
lics, more than just a conveyed representation it can 
make of brand’s identity configurative associations 
a lived reality. More than a culture support it seeks 
to becomes culture itself – to merge with it. nowa-
days, advertising has pass simple public recognition 
or tax exemption, currently the task is to create so-
cial and cultural events of a brand, of course. So it 
has become increasingly common that advertising 
colonizes the organization of music festivals, sports 
events, exhibitions and competitions in various 
cultural fields, as well as many other events, which 
no longer appear just under the sponsorship of a 
brand but as tag events.

its voracity seems to have no limits and ulti-
mately has been reflected in the physical space 
of our cities. A case, apparently trivial, is the epi-
sode where yves Saint-Laurent said to be willing 
to subsidize Regent Street Christmas’ decorations, 
in return for having the brand’s logo all over it. Of 
the same caliber is the invasion where a soft drink 
brand decided to appropriate a renowned water jet 
from an urban park.

Much more significant, however, is the celebrat-
ed Michael Chesney case. This hip-hop publicist 
loved the busy Queen Street West, toronto, much 
valued as commercial space and of artistic, political 

and cultural expression. So he started decorating 
all buildings with huge ads, until in 1996 he cam-
paigned for Levi’s and covered the entire façades 
from almost every sector of the busiest street. The 
result was a huge disappointment for the people, 
who personally manifested against, but also for 
Chesney who himself could not recognize his love-
ly street anymore. in both cases one sees well es-
tablished how advertising invades public space and 
redefines urban landscapes.1

We do not know how Chesney came up with the 
idea of covering the buildings, but already in 1982 
the movie Blade Runner, directed by Ridley Scott, 
showed a futuristic city with buildings covered 
by giant screens that constantly passed advertise-
ments.

is this what the future holds? Well, future is al-
ready today, because technological advances, in the 
meantime, provided the spread of this type of elec-
tronic façades, a little everywhere. LED technology, 
for example, has the necessary flexibility to cover 
large surfaces of buildings with huge big screens 
resolution and low consumption. Some of these 
panels can even be transparent, not preventing the 
passage of light.

The contrast is striking between our reality in-
vaded by advertising and other times, when the 
buildings and the streets had not yet support this 
impact, on the contrary, today we have many op-
portunities to verify the difference because, as not-
ed above, we lack a comparison point.

in france, the so called group “Les Déboul-
onneurs” propose to motivate non-violent civil 
disobedience on a periodic basis by carrying out 
various paint covering actions of considered in-
vasive ads. As they say it is necessary to place ad-
vertising in its place, remove it without necessarily 
destroying its prestige, i.e., assigning to ads the role 
of instruments of information to all human service 
activities2. A major objective of this movement is to 
limit the size and density of advertising devices that 
invade the streets and landscapes.3

4. priVate and puBlic space 
disQualiFication

As we have seen, private and public spaces not 
only have a physical dimension, also represent a 
1 However the destruction that consumerism is imposing to 
our beautiful urban centres can be motivated either by their in-
vasion either by desertification derived from the displacement 
of commercial bustle to large surfaces.
2 to redefine advertising, the group proposes to expunge it 
from the embarrassing and invasive procedures: the monopoly 
of public space, the parasitization of cultural events and media, 
the promotion of consumerism and human disqualification.
3 The movement advocates the limitation of the posters format 
within 50x70 cm and of two square meters for advertising de-
vices, besides limiting it to a reasonably density accordingly to 
number of inhabitants.
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social dimension, i.e., they are psychological, re-
lational and cultural domains. Lately has been we 
watch, due to various reasons, a shrinking in pri-
vate space and a devaluation of the symbolic and 
physical public space which we should to be inves-
tigated here.

We live in a paradoxical world, where we see 
emerging solidarity movements alongside with the 
growing indifference to the suffering people right 
beside us. if our time has given expression to vari-
ous humanitarian initiatives, whose concern is our 
neighbor, more or less close to us, the truth is that 
another orientation also seems to be typical of our 
day: the extreme individualism and narcissism, 
serving both of basis for a recalcitrant hedonism. 
As a Pieiller (2007) has stressed, this axiology is 
voting today people to a supposedly self-sufficient 
freedom and the frantic search for self-realization. 
There should be no surprise than, it is now being 
considered that, by itself, all these factors have led 
to a certain shrinkage in the private space, with 
obvious devaluation of public affairs, as those of 
community ground, or the ones of the most basic 
humanitarian nature. The big problem is that this 
individualistic orientation seems refractory to the 
understanding that free development of each and 
every person cannot be disconnected. The current 
triumph of radicalized individualism seems to shut 
down individuals in a “narcissistic bubble”, in which 
the forgetting of the “common thing” is inevitable.

But beyond the postmodern axiological muta-
tion in the sense of individualism, we must consider 
the impact of technological developments, includ-
ing those from the mediatic realm, which, accord-
ing to Gubern (2000) has brought about the para-
doxical coexistence between personalized demas-
sification and anonymizing massification , besides 
given a new expression to the tension between the 
tension between the atavistic claustrophobic/claus-
trophilic, agoraphobic/agoraphilic tendencies.

in line with the intensification of individual-
ism and narcissism that have shut down the col-
lective sense, the recent automated, electronic and 
telematic home appeared to serve cocooned users, 
ostracized in an idealized self-sufficiency, sedentary 
and willing to idleness claustrophilia, passing ex-
actly through the possibilities offered by new media 
and their regime. it is the affirmation of the “post-
industrial homecentrism”, which comes to ensure 
a “narcissistic territoriality protected by electronic 
media (alarms, electrified grids, photocells, infra-
red rays), just because this privacy society lives 
under the anxiety caused by the threat of human 
encroachment (thieves , kidnappers of children) or 
technology (microphones , telephoto lenses , etc. . 
.). A context that comes to reinforce the desire to 
erect true self-sufficient armored bunkers, convert-
ed in airtight cells for commercial, ideological and 

cultural consumption” ( Gubern , 2000, 157).
The emergence of this reality, however, featured 

a decisive economic factor, which was the possibil-
ity of private ownership of hardware and software 
tools from communication and entertainment in-
dustries. As above referred, we watch to the system-
atically developing of new media, the telephone, 
radio, the record player and tape recorder, televi-
sion, video, and more recently the DVD, without 
forgetting the personal computer, with its power-
ful gaming industry and internet access. Along 
with books – the first private individual and cul-
tural tool– all these technologies are also privatized 
cultural technologies, geared to individualized and 
private use, therefore serving as an “individualis-
tic counterpoint to the communitarian and ago-
rophilic culture from theaters, circuses, stadiums, 
concert halls and cinemas, which bring together in 
a room large crowds to simultaneously enjoy from 
the same show” (Gubern 2000, 158).

However, the initial prestige granted by pri-
vate ownership of the new devices has blurred 
because of its very democratization, required by 
the necessity of extending sales to individual con-
sumers, much more profitable than the collective 
enjoyment.4 in this new media framework , idle-
ness consumption of certain cultural property no 
longer requires one has to leave home and risk go-
ing through an unknown urban locus, moreover 
when it come to be one increasingly marked by in-
security, pollution and danger . The self-sufficient 
domestic claustrophilia is negatively correlated 
to agorophobia, fear, aversion and abandonment 
of public space and its framework of conviviality. 
At its center now rises the luxury fortress of the 
postindustrial home, expression of social narcis-
sism and a desocialization factor, which is inextri-
cably linked to technological cultural industries. in 
fact, after them, since the twentieth century, we are 
witnessing a hypertrophy of one of the function-
ally complementary ancestors and normal trends, 
once new technologies of communication and en-
tertainment, focusing in private and domestic use, 
tend to assert claustrophilia and agorophobia, thus 
inducing a departure from the outside world, the 
social and the natural. new lifestyles have, how-
ever, brought about a necessary compensation. But 
concern remains about the prevalence of a form of 
entertainment that purges the physical and emo-
tional closeness, which tends to replace the sensory 
and affective communication for television screens 
and computer mediation, once their expansion 
sharpens certain negative trends: transformation 
of society into a desert full of people; detachment 
from issues relating to the common good; and the 
triumph of interface mediated culture that assumes 
4  One should notice that nowadays video incomes exceed 
movie tickets sales.
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a severe sensory-affective mutilation.
What can we say, for example, about the grow-

ing number of people who prefer “online sex” and 
do not have or will not have time to search for the 
actual physical relationship? And can we accept 
that a growing percentage of people do not vote for 
crucial elections? The media frame itself also has, 
as it is well known, broad responsibility in the latter 
problem, once the triumph of spectacularization 
media reigning frame installed a regime of skep-
ticism, demotivation and growing disillusionment 
about politics. increasingly people move away from 
political and public spheres because “mise en scène 
rules over the analysis of causes” (Cádima, 1996, 
138); prevails the dramatized event refractory to 
real problematic facts. Politicians are now, more 
and more, assessed   as an insubstantial production 
of a scenohraphic industry. Politics has suffered a 
mutation of very perverse consequences.5 Political 
struggles are increasingly decided by performative 
skills of the politicians than the value of their argu-
ments. in the world of technological cultural indus-
tries instead of media scrutiny of politicians civil 
virtue and competences we have spectacles, rather 
than news we have pseudo-events . it is feared, 
therefore, that political rationality fades dramati-
cally in the order of entertainment and spectacular 
scenography (Rodrigues, n.d.).

The relationship between public and private 
space has been undergoing another worrying re-
definition under the pressures of consumption and 
new media. The boom of shopping centers in the 
eighties and nineties brought a new reality, in this 
case for the way we perceive and use urban public 
spaces.

in 2006 Portugal we had about 78 shopping 
centers with over 5,000 square meters, which cor-
responded to more than 1.6 million square feet of 
commercial floor area (Grace & Scott, 2006). De-
spite this advance our average per 1000 inhabitants 
is around only 139 square meters, falling far below 
the European average of 163 and the extraordi-
nary 525 in norway, which can contain the entire 
population of this country. These new structures 
of leisure and fun acquired such importance that 
began to change the way people interact and the 
very structure of urban routines. in Portugal 63.9% 
of the inquired individuals says they visit shopping 
centers, while the average corresponds to 17 visits 
per year.

Certain is that these spaces, private nature, but 
5 “The field of legitimizing politically effective action is not only 
altered in its traditional assumptions, as well as it is transferred 
to the field of media, embodying figures (not systems), redun-
dancy (not analysis), spectacularization (not rationality) and fi-
nally figures of oblivion (not memory). Thus emerges a kind of 
cathodic democracy, of plebiscitary nature and in permanence – 
a kind of ‘doxocracy’, where excellence in acting and performing 
becomes the ground for legitimacy” (Cádima, 1996, 144).

of circulation and collective use, brought a new 
reality. in the world of hyperchoice , triumphing 
in theatrical consumption of objects ,or allegedly 
personalized and usually falsely differences, these 
new spaces replaced the neon arteries by “huge ca-
thedrals of   entertainment, parade , identification of 
objects and collective glorification” (Beja Santos , 
2006 : 2). in fact , not only do these spaces have new 
features that were previously alien to the local con-
sumer – the art galleries, the spaces of fun for chil-
dren, stage shows, theaters –  as they even replicate 
the traditional spaces and streets . The immediate 
consequence of fascination for these new spaces of 
consumption and leisure, usually peripheral, is the 
progressive physical and symbolic emptying of tra-
ditional public space, which lost its role as a privi-
leged space for leisure and socialization. in some 
cases, public space reacted by mimicking large 
supermarkets and even ran for leasing and privati-
zation. But the truth is that the exodus continued, 
fruit of the dazzle for the aseptic environment of 
new private spaces, alongside the increasing ago-
raphobia. today people seem particularly favor the 
protection of the personal sphere and anonymity 
over open contexts of interaction and contact, thus 
preferring controlled environments to traditional 
public space. However the late does not seem to be 
able to compete with former spaces, easily accessi-
ble and capable of ensuring a wide variety of expe-
riences, as well as offering regulated environmental 
conditions and controlled security through human 
and video surveillance systems. Which means they 
help creates the cited context of panopticon, where 
everyone knows that may be being observed at any 
time and so assumes a socially normalized behav-
ior. A phenomenon that codes of manners for com-
mercial spaces appeared to define with clarity and 
rigor. That’s why these new private spaces for col-
lective consumption are enjoying a strong sense of 
well-being and safety.6

Meanwhile, cities and their public spaces are 
losing the roles of yore. A process that is aggravat-
ed by the current trend towards agorophobia and 
clausrophilia, who brought the proliferation of pri-
vate condominiums and private concessions parks, 
squares and terraces, leaving the public space a sad 
residual role, emptied of meaning, physical and 
symbolically degradated (Grace & Scott, 2006).

These functional alterations of spaces, public 
and private, challenge us to weigh the pros and 
cons of each mutation and thus seek to foresee 
what will best serve our values   of democracy and 
citizenship, as well as the necessary balance be-
tween individual interests and the collective ones, 
6 With a surplus advantage: it is possible to deliver to each con-
sumer hyperchoice without any twinge of remorse, once one is 
guaranteed not to be confronted with those excluded from the 
feast.
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i.e., the idea, advocated by Pieiller (2007), that true 
freedom is the one that recognizes that dependen-
cy and free development of each and every person 
cannot be disconnected. neither the safety of some 
can be sustained under the exclusion of many, as 
well the “narcissistic bubble” cannot survive with-
out the social fabric in which it is rooted. What all 
this motivates us to say is that we need to rethink 
private and the public in the context of our media 
and consumerist society.
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priVačios ir Viešos erdVės hipermedinėse ir VartotoJiškose Visuomenėse

santrauka
Šiame straipsnyje  aptariamas viešųjų ir privačių erdvių apibrėžimas hypermedinėse visuomenėse, kurioms  didžiulį 

poveikį daro mediatizacija. Viena vertus, mes matome privačių erdvių eroziją ir invaziją pagal didelį žiniasklaidos vir-
tualumo mastą; kita vertus, mes matome plintantį viešųjų erdvių skverbimąsi, kurios  praranda orumą ir funkcionalu-
mą. Paradoksalu, tačiau mūsų vartotojiškos ir hypermedinės visuomenės prisideda prie privačių erdvių suvaržymo.

Straipsnyje bandoma ieškoti atsakymų į klausimus, kodėl mūsų svetainėse dominuoja tV šou? Kodėl tiek daug 
svetainių, atrodo, iš karto žino mūsų pageidavimus? Kodėl mūsų gatvės pilnos reklaminių skydų ir neoninių iškabų? 
Kodėl mes matome, kaip prekybos centrai pakeičia skverus, kurie palaipsniui sumenksta ar tiesiog pradingsta? Kodėl 
šie centrai yra privačiai saugomi, o viešosios erdvės vis labiau ir labiau kelia baimę dėl savo nesaugumo? Šie funkciniai 
viešųjų ir privačių erdvių pakyčiai verčia mus apsvarstyti kiekvieno pokyčio privalumus ir trūkumus bei paklausti, ar 
jie tarnauja mūsų demokratijos ir pilietiškumo vertybėms.

Galiausiai, mes pabrėžiame, kad šis reiškinys yra iššūkis švietimui, kuris turi  nuspręsti, ar mes norime atgauti šias 
erdves ir žinoti, kaip jomis naudotis.
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