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ĮVADINIS ŽODIS 

 
Straipsnių leidinyje, skirtame Marijampolės kolegijos veiklos 20–mečiui, publikuojami įvairios 

tematikos studentų straipsniai.  

K. Ališauskaitė analizuoja netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo sampratą ir požymius bei 

su tuo susijusias teorines ir praktines problemas. A. Beliūnas nagrinėja anglų kalbos vartojimo Lietuvos versle 

klausimus ir šios kalbos daromą poveikį  lietuvių kalbos kultūrai. I. Černiauskaitė atskleidžia gamybos įmonių 

grupės nuosavo kapitalo sudėtį, registravimo apskaitoje ypatumus, naudojamus apskaitos dokumentus ir 

registrus, nuosavo kapitalo struktūrą ir dinamiką, pelningumo rodiklius. G. Gerdauskaitė analizuoja šių dienų 

būsto paskolų rinkos kaitą ir lygina trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų – AB „Swedbank“, AB „SEB 

bankas“ ir AB „Šiaulių bankas“ būsto paskolų kreditavimo sąlygas ir įkainius. A. Grigaitienė aptaria muzikinių 

festivalių organizavimo teorinius aspektus, apžvelgia šio muzikinio renginio vadybos ir organizavimo 

uždavinius. I. Grigaitytė išryškina Kauno rajono mokyklų, gimnazijų mokinių emocinio intelekto ir požiūrio į 

fizinio ugdymo pamokas bei motyvacijos joms ypatumus ir sąsajas. A. Jakimavičiūtė aptaria, kada būtinosios 

ginties situacijoje atsidūręs asmuo turi teisę naudotis būtinąja gintimi, o kada  būtinosios ginties ribas 

peržengdamas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. J. Kabašinskaitė nagrinėja atleidimo nuo 

baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sampratą istoriją, sąlygas ir taikymą, teismų praktikos problemas. 

M. Katiliūtė išryškina vartojimo sutarčių sampratą, ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, nagrinėjimo tvarką 

ir reglamentavimą, alternatyvių sprendimo procedūrų įvairovę bei šių procedūrų privalumus ir trūkumus. R. 

Kazlauskas analizuoja mokinių fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos reikšmę, artimiausios socialinės aplinkos 

bei šeimos įtakos mokinių fiziniam aktyvumui ir mitybai esminius aspektus. D. Lapinskas nagrinėja UAB 

„Mantinga“ kokybės apskaitos informacinės sistemos projektavimą ir realizaciją. G. Misiurevičius analizuoja 

mobilios aplikacijos, skirtos Marijampolės dramos teatro renginių viešinimui, poreikių specifikavimą bei 

projektavimą UML veiklų diagramomis bei jų realizavimą, panaudojant Android Studio 4.1 programą, Java ir 

XML programavimo kalbas. D. Nemura aptaria komunikacijos taisykles, susijusias su darbo vieta ir verslu, 

analizuoja kolegų, verslo įmonių ir įstaigų bendravimo pavyzdžius. D. Panitauskas gilinasi į įtakos ir 

įtikinėjimo naudojimą versle ir atskleidžia įvairius įtakos principus. L. Pranckevičienė analizuoja paslaugų 

kokybės sampratą ir reikšmę, paslaugų kokybės vertinimo aspektus, esmines kokybės gerinimo priemones. R. 

Račkauskienė nagrinėja sunkaus ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo sąvoką bei požymius, taip pat problemas, 

iškylančias sprendžiant sudėtingas bylas, kai nustatyti sužalojimo mastą būna sudėtinga. M. Raulinaitytė 

apžvelgia bendrininkavimo sampratą, rūšis, formas ir istorinę raidą. E. Rimkus analizuoja darbuotojų 

motyvavimo sistemos kūrimą teoriniu aspektu. J. Rupeikaitė nagrinėja fonetinių priemonių naudojimo 

socialinėje medijoje ypatumus, siekiant pritraukti skaitytojų dėmesį. E. Šuliauskienė analizuoja ankstyvojo 

amžiaus vaikų adaptacijos ikimokyklinėje įstaigoje ypatumus, gilinasi į adaptacijos trūkumus, metodus ir 

skirtumus. 

 

 

 

     Sudarytojai 
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NETIESIOGINĖ TYČIA IR NUSIKALSTAMAS PASITIKĖJIMAS 
 

Kamilė Ališauskaitė 

Lektorius Arūnas Žukauskas 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Šiame straipsnyje per doktrininę prizmę analizuojama netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo samprata 

ir požymiai bei su tuo susijusios teorinės ir praktinės problemos. Būtina pabrėžti, jog dažnai susiduriama su problemomis 

ne tik atskiriant netiesioginę tyčią nuo nusikalstamo pasitikėjimo, tačiau apskritai kyla neaiškumų vertinant nusikalstamo 

pasitikėjimo sąvokos tikrąją esmę, kadangi įstatymų leidėjas pateikia ne visai tobulą formuluotę. 

Raktažodžiai: netiesioginė tyčia; nusikalstamas pasitikėjimas; atskyrimas; 

 

Įvadas 

Temos aktualumas ir problema: kaltė yra būtinas kiekvienos nusikalstamos veikos subjektyvusis 

požymis, apibūdinantis asmens psichinį santykį su jo daroma pavojinga veika ir šios veikos padariniais1. 

Nenustačius kaltės asmens veikoje, nebus nusikalstamos veikos sudėties, – nullum crimen sine culpa2 – vienas 

iš specialiųjų baudžiamosios teisės principų. Kaltės formos ir jų formuluotės yra įtvirtintos galiojančio 

baudžiamojo kodekso ( toliau – BK) 14, 15 ir 16 straipsniuose3. Dar 1961 m. priimtame (dabar 

negaliojančiame) Lietuvos TSR baudžiamajame įstatyme kaltės formos ir jų formuluotės nebuvo papildytos ar 

iš esmės pakeistos, todėl toks sąvokų stabilumas verčia daryti išvadą, kad kaltės formos suformuluotos idealiai 

ir nekyla jokių problemų jas nustatinėjant bylose. Tačiau panagrinėjus teismų praktiką, akivaizdu, kad kyla 

sunkumų nustatant kaltės formą ar rūšį, ypatingai jas atribojant. Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos 

baudžiamasis kodeksas buvo priimtas dar 2000 m., tačiau, nepaisant kaltės sąvokų atskyrimo problematikos, 

sąvokos iki šiol nebuvo nei keistos, nei papildytos. Vadinasi, dabar galiojančiame baudžiamajame įstatyme 

įtvirtintos kaltės formų ir jų rūšių formuluotės nėra tobulos, todėl reikalinga išsamesnė jų analizė. 

Tyrimo objektas – netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atskyrimas. 

Tyrimo tikslas – atskleisti netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atribojimo kriterijus. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Apžvelgti Lietuvos baudžiamosios teisės teorijoje įtvirtintas netiesioginės tyčios ir nusikalstamo 

pasitikėjimo sampratas bei požymius.  

2. Išskirti pagrindinius netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atribojimo kriterijus. 

Tyrimo metodai: pasiremta aprašomuoju metodu, taip pat darbe naudojamasi vienu iš empirinių metodų 

– dokumentų analize. Šio metodo pagalba analizuojami Lietuvos teisės aktai, teismų išaiškinimai, mokslininkų 

suformuluotos doktrinos. Apibendrinimo metodas panaudotas išanalizuotai medžiagai apibendrinti ir 

išvadoms pateikti. 

 

Netiesioginės tyčios samprata ir požymiai 

Viena iš kaltės formų, kurią įstatymų leidėjas įtvirtina BK, yra tyčia (BK 15 str.). Tyčia – tokia kaltės 

forma, kai asmuo suvokia savo veikos pavojingumą, numato šios veikos pavojingus padarinius ir šių padarinių 

siekia, arba sąmoningai leidžia jiems kilti4. Tyčia yra dažniausiai BK Specialiosios dalies straipsniuose 

nurodoma kaltės foma: net 90 proc. visų BK Specialiosios dalies straipsnių minima tik tyčinė kaltė. 

Atitinkamai ir teismų praktikoje dažniausiai susiduriama su tyčine kaltės forma. Ir tik 5 proc. BK Specialiosios 

dalies straipsnių numato, kad veikos gali būti padaromos ir neatsargiai. Įstatymų leidėjas pateikia dvi tyčios 

rūšis: tiesioginę ir netiesioginę. Atsižvelgiant į tai, jog teismų praktikoje kyla daugiausiai problemų atribojant 

netiesioginę tyčią nuo kitos panašios kaltės rūšies – nusikalstamo pasitikėjimo (neatsargios kaltės rūšis), toliau 

 
1 ŠVEDAS, G. ir kt. Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. 1 knyga. Bendrieji baudžiamosios teisės pagrindai. Nusikalstama 

veika ir nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos formos, stadijos ir daugetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019 
2 Lot. – nėra nusikalstamos veikos be kaltės. 
3 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Vilnius: Saulelė, 2020. 

 
4 ŠVEDAS, G. Ir kt. Supra note, p. 261. 
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darbe išsamiau bus nagrinėjama tik antroji paminėta tyčios rūšis. Netiesioginės tyčios atveju, darydamas 

nusikalstamą veiką, asmuo suvokia daromos veikos pavojingą pobūdį, numato pavojingų padarinių kilimą ir, 

nors nenori tų padarinių, tačiau sąmoningai leidžia jiems kilti. Siekiant pažinti minėtą kaltės rūšį, nepakanka 

tik įsiminti baudžiamajame įstatyme pateikto apibrėžimo.  

Vadovaujantis Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinoje pateiktu mokslininkų aiškinimu, nurodyti trys 

pagrindiniai netiesioginei tyčiai būdingi požymiai: 1) pavojingos veikos suvokimas, 2) pavojingų padarinių 

numatymas ir 3) sąmoningas leidimas padariniams kilti. Pirmieji du tyčios požymiai sudaro jos intelektinį 

elementą, o trečiasis – valinį5. Pavojingo nusikalstamos veikos pobūdžio suvokimas – tai kaltininko 

supratimas, kad jis savo veika kėsinasi (sudaro realų pavojų) į įstatymo saugomas vertybes ir ši veika tiek 

pavojinga, kad gali sukelti sunkius padarinius, o aplinkybių, neleisiančių kilti tokiems padariniams, kaltininkas 

iš esmės nenumato arba apie tai net negalvoja6. Taip pat netiesioginės tyčios atveju svarbu paminėti, kad jei 

darydamas veiką asmuo suvokia, kad jo veika yra pavojinga, ir nors ir nežino, kad ji uždrausta baudžiamojo 

įstatymo, jo veika vis tiek laikoma padaryta tyčia, kadangi baudžiamajame įstatyme numatomas būtent veikos 

pavojingumo, o ne draudžiamumo suvokimas. Ši nuostata paremta Konstitucijos 7 straipsnyje ir BK 2 

straipsnyje įtvirtintu principu, pagal kurį įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės7. Aiškinantis 

valinį netiesioginės tyčios momentą, gali susidaryti įspūdis, jog jis suformuluotas ne visai logiškai. Kodėl 

asmuo daro nusikalstamą veiką, jei jis nenori pavojingų padarinių kilimo8? Esmė tame, jog padariniai, kuriuos 

sukėlė netiesioginės tyčios kaltė, kaltininkui yra nereikalingi ir priverstiniai. Tačiau kartu šie padariniai tampa 

neišvengiami dėl to, kad kaltininkas tikslui pasiekti pasirenka būtent tokį elgesio būdą, vietą ir laiką, jog 

pasirinktomis sąlygomis negeidžiami padariniai tampa labai tikėtini9. 

 

Nusikalstamo pasitikėjimo samprata ir požymiai 

Kita kaltės forma, kurią įstatymų leidėjas įtvirtina BK, yra neatsargumas (BK 16 str.). Palyginti su tyčine 

kalte, neatsargumas yra mažiau pavojinga ir reikšminga kaltės forma.10 Atsakomybė už neatsargias veikas kyla 

tik BK Specialiojoje dalyje numatytais atvejais: straipsnio pavadinime ar dispozicijoje įvardijama neatsargios 

kaltės forma kaip baudžiamosios atsakomybės sąlyga, arba vienoje iš BK specialiosios dalies straipsnio 

paskutinių dalių yra speciali nuoroda dėl neatsargios kaltės kaip nusikaltimo sudėties požymio. Kaip buvo 

anksčiau minėta, neatsargios kaltės nusiklastamos veikos sudaro mažesnę dalį padaromų veikų, tačiau jų 

padariniai būna taip pat pavojingi: dėl tokių veikų sužalojama ir žūsta daug žmonių, sugadinama daug turto. 

2004 metais dėl tyčinių nužudymų žuvo 345 žmonės, 454 žmonės patyrė sunkius sveikatos sutrikdymus. Tais 

pačiais metais vien dėl nusikalstamo Kelių eismo taisyklių pažeidimo Lietuvoje žuvo 751 žmogus, o sužeista 

7877 žmonės11. Todėl galima drąsiai teigti, kad neatsargios kaltės tema yra labai aktuali Lietuvos 

baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje. 

Įstatymų leidėjas baudžiamajame įstatyme neatsargią kaltę apibrėžia per nusikalstamo pasitikėjimo bei 

nusikalstamo nerūpestingumo sampratas. Kaip ir minėta anksčiau, atsižvelgiant į tai, jog praktikoje kyla 

daugiausiai problemų atribojant netiesioginę tyčią nuo nusikalstamo pasitikėjimo, toliau darbe išsamiau bus 

nagrinėjama pastaroji neatsargios kaltės rūšis. Nusikalstamo pasitikėjimo atveju, asmuo darydamas 

nusikalstamą veiką numato, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti baudžiamajame įstatyme numatyti 

padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikisi jų išvengti (BK 16 straipsnio 2 dalis). Nusikalstamą pasitikėjimą 

apibūdina du požymiai: 1) pavojingų visuomenei pasekmių dėl savo veikos numatymas (intelektualinis 

elementas) ir 2) lengvabūdiškas tikėjimasis, kad šių pasekmių bus išvengta (valinis elementas)12. Vadinasi, 

neatsargios kaltės intelektinis elementas, palyginus su tyčios intelektiniu elementu, apibūdinamas nenurodant 

kaltininko psichinio santykio su daroma veika, tačiau tai dar nereiškia, kad kaltininkas tokiu atveju nesuvokia 

veikiantis neteisėtai, nes bet kuriuo atveju vis tiek pažeidžia kokias nors taisykles tuo pat metu klaidingai 

manydamas, kad jo veika nebus pavojinga. Taip vertindamas savo elgesį kaltininkas numato abstrakčią, bet ne 

realią savo veikos padarinių atsiradimo galimybę ir suvokia, kad taip veikdamas apskritai gali sukelti žalingų 

 
5 ŠVEDAS, G. Ir kt. Supra note, p. 261. 
6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–7–54–628/2020 [žiūrėta 2021–04–20]. Prieiga per internetą: 

https://eteismai.lt/byla/32508339364869/2K–7–54–628/2020 
7 ŠVEDAS, G. Ir kt. Supra note, p. 262. 
8 PIESLIAKAS, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga. Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai. 

Vilnius: Justitia, 2006. 
9 PIESLIAKAS, V. Supra note, p. 357. 
10 PIESLIAKAS, V. Supra note, p. 376. 
11 PIESLIAKAS, V. Supra note, p. 376. 
12 BIELIŪNAS, E., PAVILIONIS, V. TSR baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989. 

https://eteismai.lt/byla/32508339364869/2K-7-54-628/2020
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padarinių, bet mano, kad veikdamas tam tikromis konkrečiomis sąlygomis (aplinkybėmis) tų padarinių 

nesukels13. Galima daryti išvadą, kad nusikalstamo pasitikėjimo atveju asmuo neteisingai supranta savo elgesio 

esmę ir galimų pavojingų padarinių kilimą. 

Nusikalstamo pasitikėjimo valinis momentas BK apibūdintas formuluote „asmuo lengvabūdiškai 

tikėjosi išvengti BK numatytų padarinių“. Taigi, skirtingai nuo tyčios, nėra nei tokių padarinių noro, nei siekio 

ar sąmoningo leidimo jiems atsirasti14. Kaltininkui tie padariniai nereikalingi, jis jų nenori, o jiems kilus – 

padariniai nepageidautini. Anot G. Švedo ir kitų autorių, „nusikalstamo pasitikėjimo atvejais dėl veikimo 

vyksta elgesio motyvų kaita“ (Švedas ir kt. p. 261). Kitaip tariant, asmuo, vertindamas savo elgesį ir veikimo 

metu susiklosčiusią situaciją, kartu ieško ir būdų, kaip, jo manymu, išvengti pavojingų padarinių. Tokios 

aplinkybės, kaltininko nuomone, galėtų būti: 1) jo paties asmeninės savybės (patirtis, meistriškumas, jega ir 

pan.); 2) kitų įvykyje dalyvaujančių <...> asmenų žinomas, numanomas, atsargus ir pan. elgesys; 3) situacijos, 

kurioje kaltininkas veikia, ypatumai; 4) kaltininko naudojamų įrankių, priemonių kokybė, patikimumas; 5) 

gamtos sąlygos15. Visgi, išplaukia išvada, kad asmuo minėtas aplinkybes įvertina lengvabūdiškai, todėl jos 

neužkerta kelio pavojingiems padariniams, vadinasi tą lengvabūdišką tikėjimąsi lemia nepagrįsta kaltininko 

nuomonė, kad konkretūs padariniai neatsiras ir pervertina minėtų aplinkybių įtaką padarinių atsiradimui. Toks 

nusikalstamo pasitikėjimo supratimas rodo, kad BK įtvirtinta sąvoka neatitinka tikrosios šios neatsargumo 

rūšies esmės16. 

 

Netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atribojimas pagal intelektualųjį kaltės momentą 

Apžvelgus netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo sampratas bei požymius, matyti, jog 

požymiai sunkiai atribojami, tačiau aptartos kaltės rūšys priklauso skirtingoms kaltės formoms, kas įtakoja 

asmens baudžiamosios atsakomybės griežtumą. Nors netiesioginė tyčia ir nusikalstamas pasitikėjimas iš 

pažiūros yra panašios kaltės rūšys, o jas atribojant kyla nemažai problemų, visgi, yra esminiai kriterijai, pagal 

kuriuos galima atriboti šias dvi kaltės rūšis.  

Kiekvienos kaltės formos ar rūšies aiškinimas pradedamas nuo asmens psichinio santykio su padaryta 

veika nustatymo17. Baudžiamajame kodekse nieko nepasakyta apie asmens psichinį santykį su veika esant 

nusikalstamam pasitikėjimui, skirtingai nei netiesioginės tyčios atveju, nusikalstamo pasitikėjimo 

intelektualinis momentas siejamas tik su padariniais (pasekmėmis). Taip yra todėl, kad vienas toks elgesys (be 

pasekmių) neturi baudžiamosios teisinės reikšmės18. Kodėl? Tarkim, policijos pareigūnas, vykdydamas savo 

pareigas, mėgina sustabdyti automobilį, kurio vairuotojas pažeidė KET reikalavimus, tačiau stabdomas 

automobilis nesustoja, net ir po to, kai pareigūnas paleidžia du įspėjamuosius šūvius iš tarnybinio ginklo. 

Paskui, iš 40 metrų atstumo pareigūnas vėl iššauna du šūvius į to paties važiuojančio automobilio galinį ratą, 

tačiau pataiko automobilio vairuotojui į galvą, kuris nuo padaryto sunkaus kūno sužalojimo miršta ligoninėje19. 

Minėtu atveju, policijos pareigūnas, baudžiamosios teisės požiūriu, veikė ne nusikalstamai – šaudydamas į 

nuvažiuojantį automobilį suvokė, kad įstatymai jam suteikė teisę konkrečioje situacijoje naudoti ginklą, todėl 

manė, kad jo veika ne pavojinga, nors greičiausiai suvokė, kad šaudymas į važiuojantį automobilį, kuriame 

sėdi žmonės, yra rizikinga veika. Taigi, kalbant apie nusikalstamą pasitikėjimą, asmens psichinis santykis su 

daroma veika tiksliausiai būtų išreiškiamas žodžiais: „asmuo suvokė daromos veikos rizikingą pabūdį“20. 

(Netiesioginės tyčios atveju – „asmuo suvokė daromos veikos pavojingą pobūdį“, – aut. pastaba.)  

Analizuojant intelektualųjį kaltės momentą, be nusikalstamos veikos pavojingumo suvokimo ne mažiau 

svarbus ir antrasis elementas – padarinių numatymas. V. Piesliakas teigia, jog „išoriškai ir dėl tyčios, ir dėl 

nusikalstamo pasitikėjimo, asmuo, darydamas pavojingą veiką, numato pavojingų padarinių kilimo galimybę. 

Tačiau numatymo pobūdis esant tyčinei ir neatsargiai kaltei iš esmės skiriasi. Todėl būtent galimų padarinių 

numatymo pobūdis yra vienas iš būdų atriboti nusikalstamą pasitikėjimą nuo tyčios“ (Piesliakas, 2006, p. 384). 

Tyčia darydamas nusikalstamą veiką, asmuo siekia pavojingų padarinių kaip savo tikslo, (pavyzdžiui, 

taikydamasis su šautuvu į žmogų – kad sužalos ar nužudys, jei taiko netoli aukos, – pasak V. Piesliako, – 

 
13 ŠVEDAS, G. ir kt. Supra note, p. 268. 
14 ŠVEDAS, G. ir kt. Supra note, p. 268. 
15 ŠVEDAS, G. ir kt. Supra note, p. 268. 
16 ŠVEDAS, G. ir kt. Supra note, p. 269. 
17 PIESLIAKAS, V. Supra note, p. 380. 
18 BIELIŪNAS, E., PAVILIONIS, V. TSR baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989. 
19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė byla Nr. 2K–304/2004. [žiūrėta 2021–04–20] Prieiga per internetą: 

http://www.teisesgidas.lt/modules/paieska/lat.php?id=25394 
20 PIESLIAKAS, V. Supra note, p. 383. 

http://www.teisesgidas.lt/modules/paieska/lat.php?id=25394
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numato padarinius kaip neišvengiamus, jei šaudo toliau – kaip labai tikėtinus) o nusikalstamo pasitikėjimo 

atveju – nesiekia baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių. Kad ir minėta pareigūno situacija: „policininko 

veikos motyvas yra vykdyti tarnybos  pareigas, sulaikyti teisės pažeidėją, ir <...> jis numato, kad gali pataikyti 

į žmogų, į gyvybiškai svarbias kūno vietas, tačiau mano, kad to neįvyks, šūvis bus tikslus“ (Piesliakas, 2006, 

p. 385). Taigi, darytina išvada, kad pavojingų padarinių pobūdis esant tyčinei ir neatsargiai kaltei iš esmės 

skiriasi: tyčiai būdinga, kad numatoma, jog pavojingi padariniai neišvengiami ar labai tikėtini, o esant 

nusikalstamam pasitikėjimui – padariniai numatomi kaip labai mažai tikėtini21. 

 

Netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atribojimas pagal valinį kaltės momentą 

Baudžiamosios teisės doktrinoje vyrauja nuomonė, kad pagrindinis požymis, padedantis atriboti 

netiesioginę tyčią nuo nusikalstamo pasitikėjimo, yra valinis kaltės momentas. Nusikalstamo pasitikėjimo 

valinis momentas, kaip ir minėta, yra būtent „lengvabūdiškas tikėjimasis“. Pagal šį požymį ir galime atskirti 

nusikalstamą pasitikėjimą nuo netiesioginės tyčios, kurios valinis momentas iš esmės parodo, kad asmuo 

darydamas nusikalstamą veiką savo padarinių nori. Kita vertus, gali pasirodyti, kad nusikalstamas 

pasitikėjimas suartėja su netiesiogine tyčia, kurios definicijoje taip pat kalbama apie kilusių padarinių nenorą22. 

Tačiau panaši formuluotė dar nereiškia, kad abiejų kaltės rūšių esmė tapati. „Praktinių rezultatų požiūriu, 

teismų praktika daug kur sutampa su šiuo metu teisės moksle vyraujančia nuomone, jog netiesioginė tyčia 

būna tada, kai kaltininkas nepaiso realios galimybės padariniams atsirasti, neatsisako padaryti veikos, ir 

kaltininko elgesys patvirtina išvadą, kad siekdamas tikslo, jis susitaikė su veikos sudėties realizavimo 

galimybe, t.y. suvokė, kad padarinių atsiras, bet neatsisakė veikos. Ir priešingai, nusikalstamas pasitikėjimas 

bus tada, kai kaltininkas yra įsitikinęs, jog „viskas bus gerai“ ir mano, kad jam pavyks išvengti gresiančių 

padarinių bei įstatyme numatytos veikos realizavimo“23.  

Teismų praktikoje dažnai kildavo ginčų nagrinėjant bylas, kuriose pavojingus padarinius – žmogaus 

mirtį – sukeldavo vienas smūgis. Vienas vienintelis smūgis žmogui į veidą galėtų suponuoti išvadą, kad 

kaltininkas taip elgdamasis nenori kito asmens mirties, to nesiekia ir kad toks gyvybės atėmimas nėra tyčinė 

kaltės forma. Tačiau smūgiavimas į gyvybiškai svarbią vietą – galvą ar veidą, rodo, kad asmuo suvokia, jog 

daro žalą kito žmogaus sveikatai, vadinasi taip pat turėtų suvokti, kad kelia pavojų gyvybei. LAT plenarinėse 

sesijose buvo koreguota teismų praktika ir dėl kaltės formos nužudymo bylose, kuriose padarinius lėmė vienas 

smūgis.24 LAT išaiškino, jog „asmuo, numatydamas, kad jo veikos padariniai gali būti sunkus suluošinimas – 

sužalojimas arba jo sukeltos komplikacijos ir jų pasekmės, ir siekdamas ar sąmoningai leisdamas tokiems 

padariniams atsirasti, supranta savo veikos pavojingumą kito žmogaus gyvybei, numato, kad nukentėjusysis 

gali nuo padaryto sužalojimo mirti. G. V., numatydamas, kad gali padaryti nukentėjusiajai sunkų gyvybei 

pavojingą sveikatos sutrikdymą, tuo pat metu numatė ir galimybę, kad nukentėjusiajai bus atimta gyvybė. 

Smogdamas nukentėjusiajai į galvą G. V. Suvokė, kad kelia pavojų nukentėjusiosios gyvybei, numatė, kad 

gali jai atimti gyvybę, ir, nors ir nenorėjo atimti gyvybės, tačiau sąmoningai leido tokiems padariniams 

atsirasti25. Taigi, tokia LAT išvada mums rodo, kad asmuo, nors ir nesiekė kilusių padarinių, bet sąmoningai 

leido jiems atsirasti, vadinasi veikė netiesiogine tyčia. Nusikalstamo pasitikėjimo padarinių nenoras paremtas 

lengvabūdišku tikėjimu, tačiau tas tikėjimas paremtas apskaičiavimais, objektyviomis aplinkybėmis ir pan., 

kurios, nors ir lengvabūdiškos, kaltininko požiūriu padėsiančios jam išvengti padarinių, pavyzdžiui, kaip ir 

pareigūnas, šaudydamas į važiuojantį automobilį, gali pasitikėti savo įgūdžiais, profesine kvalifikacija ir pan. 

Taigi, aptarę šias dvi kaltės rūšis, pagaliau galime matyti jų esminius skirtumus. Pagrindinis 

netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atskyrimo kriterijus yra būtent valinis kaltės momentas. 

Netiesioginei tyčiai būdingas abejingas kaltininko nusiteikimas teisės ir elgesio normų atžvilgiu. Ir priešingai, 

neatsargiai kaltei yra būdingas aplaidus arba nerūpestingas kaltininko nusiteikimas teisės elgesio normų 

atžvilgiu26. 

 

 
21 PIESLIAKAS, V. Supra note, p. 385. 
22 PIESLIAKAS, V. Supra note, p. 387. 
23 WESSELS, J. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Baudžiamoji veika ir jos struktūra. Vilnius: Eugrimas, 2003. 
24 ŠVEDAS, G. ir kt. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai. 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 
25 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–P–247/2009. [žiūrėta 2021–04–19] Prieiga per 

internetą: https://eteismai.lt/byla/211125262596499/2K–P–247/2009 
26 WESSELS, J. Supra note, p. 135 

https://eteismai.lt/byla/211125262596499/2K-P-247/2009
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Išvados 

1. Netiesioginė tyčia Lietuvos baudžiamosios teisės teorijoje reiškia, kad darydamas nusikalstamą veiką, 

asmuo suvokia daromos veikos pavojingą pobūdį, numato pavojingų padarinių kilimą ir, nors nenori tų 

padarinių, tačiau sąmoningai leidžia jiems kilti. Trys pagrindiniai netiesioginei tyčiai būdingi požymiai 

yra tokie: 1) pavojingos veikos suvokimas, 2) pavojingų padarinių numatymas ir 3) sąmoningas leidimas 

padariniams kilti. Pirmieji du tyčios požymiai sudaro jos intelektinį elementą, o trečiasis – valinį. 

Nusikalstamas pasitikėjimas reiškia, kad asmuo darydamas nusikalstamą veiką numato, kad dėl jo 

veikimo ar neveikimo gali atsirasti baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai, tačiau lengvabūdiškai 

tikisi jų išvengti. Nusikalstamą pasitikėjimą apibūdina du požymiai: 1) pavojingų visuomenei padarinių 

dėl savo veikos numatymas (intelektualinis elementas) ir 2) lengvabūdiškas tikėjimasis, kad šių 

padarinių bus išvengta (valinis elementas). 

2. Netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atribojimas pagal pirmąjį intelektualinio kaltės 

momento elementą – nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio suvokimą – atsiskleidžia per atliktą 

veiką. Tinkamas padarinių numatymo laipsnio nustatymas taip pat yra vienas iš būdų atriboti 

netiesioginę tyčią nuo nusikalstamo pasitikėjimo. Pagrindinis kriterijus, padedantis atriboti netiesioginę 

tyčią nuo nusikalstamo pasitikėjimo yra valinis kaltės momentas. Nusikalstamo pasitikėjimo valinis 

momentas yra būtent lengvabūdiškas tikėjimasis, padarinių nenoras aktyvus, o netiesioginės tyčios 

atveju – valinis momentas iš esmės parodo, kad asmuo nėra suinteresuotas dėl padarinių kilimo, bet jų 

nenori tik pasyviai. 

Literatūra 

1. BIELIŪNAS, E., PAVILIONIS, V. TSR baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius: Mintis, 1989. 

2. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Vilnius: Saulelė, 2020. 

3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–7–54–628/2020 [žiūrėta 2021–

04–20]. Prieiga per internetą: https://eteismai.lt/byla/32508339364869/2K–7–54–628/2020 

4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė byla Nr. 2K–304/2004. [žiūrėta 2021–04–20] Prieiga per 

internetą: http://www.teisesgidas.lt/modules/paieska/lat.php?id=25394 

5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–P–247/2009. [žiūrėta 

2021–04–19] Prieiga per internetą: https://eteismai.lt/byla/211125262596499/2K–P–247/2009 

6. PIESLIAKAS, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga. Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios 

atsakomybės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2006. 

7. ŠVEDAS, G. ir kt. Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. 1 knyga. Bendrieji baudžiamosios teisės 

pagrindai. Nusikalstama veika ir nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos formos, stadijos ir 

daugetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019 

8. ŠVEDAS, G. ir kt. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių 

(su)derinimo iššūkiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 

9. WESSELS, J. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Baudžiamoji veika ir jos struktūra. Vilnius: Eugrimas, 

2003. 

https://eteismai.lt/byla/32508339364869/2K-7-54-628/2020
http://www.teisesgidas.lt/modules/paieska/lat.php?id=25394
https://eteismai.lt/byla/211125262596499/2K-P-247/2009


11 

 

ANGLŲ KALBOS ĮTAKA LIETUVOS VERSLO KALBAI 
 

Aidas Beliūnas 

Lektorė Dileta Ravinienė 
Marijampolės Kolegija 

 

 

Anotacija 

This study tackles the issue of the use of English in Lithuanian business, and the effects that it has on our language 

culture, an aspect of business culture that has been influenced by globalization the most. In this thesis I examine business 

language, the most common cases of the use of foreignisms and incorrect speech in business. This thesis can be useful in 

continuing future research of foreignisms in Lithuania, as in the future, the use of English will only become more 

widespread. 

Raktažodžiai: Foreignisms/Borrowings, Barbarisms, foreign-owned enterprises, business culture. 

 

ĮVADAS 

 

Pasaulinė globalizacija, technologijų pažanga ir žmonių tarpusavio ryšiai visame pasaulyje turi didelį 

paveikį verslui. Tai ypatingai veikia verslo kalbos kultūrą. Šiuo tyrimu nagrinėju anglų kalbos vartojimą 

Lietuvos versle ir to padarinius mūsų kalbos kultūrai. Tai problema, prasidėjusi prieš kelis dešimtmečius ir iki 

šių dienų veikia kalbos kultūrą ne tik darbovietėse, bet ir už jų ribų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę anglų 

kalba tapo dažniau vartojama, ateinančiose dešimtmečiuose, tobulėjant technologijoms, augant vakarietiškos 

žiniasklaidos ir anglų kalbos populiarėjimui, svetimybių vartojimas versle dar labiau išaugo. 

Darbo tikslas - išanalizuoti anglų kalbos įtaką Lietuvos verslo kalbai. 

Tyrimo objektas - anglų kalbos įtaka Lietuvos verslo kalbai 

Darbo uždaviniai, kurie turi būti atlikti norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, yra šie: 

• Aptarti anglų kalbos globalizaciją ir jos atvykimą į Lietuvą. 

• Analizuoti anglų kalbos poveikį Lietuvos verslui. 

• Nagrinėti svetimybių vartojimą Lietuvos versle.. 

• Analizuoti iššūkius, kylančius verčiant verslo kalbos skolinius į lietuvių kalbą. 

 

1.1 Anglų kalbos atvykimas į Lietuvą 

 

Anglų kalba atėjo į Lietuvą XX amžiaus antroje pusėje, tiksliau, 60-ųjų pabaigoje, kai 1968 metais 

Vilniaus universitetas įsteigė Anglų filologijos katedrą. Anglų kalbos poreikis išryškėjo tik Lietuvai atgavus 

nepriklausomybę 1990 m. Sovietmečio laikais Lietuvos mokyklos nesiorientavo į anglų kalbos kaip antrosios 

užsienio kalbos mokymą, rusų kalba buvo priešakyje, o anglų kalba buvo nereikšminga ir sunkiai pritaikoma. 

Visa tai pasikeitė su 1990 m. įvykusia Lietuvos švietimo reforma, kai anglų kalba tapo pirmoji vaikams 

mokoma užsienio kalba. Visa tai pavertė anglų kalbą į vieną populiariausių užsienio kalbų Lietuvoje. Šiandien 

ja kalba daugiau nei 30 proc. visų gyventojų ir 80 proc.  jaunosios kartos atstovų. 

 

2. VERSLO GLOBALIZACIJA LIETUVOJE 

 

Verslo globalizacijos padariniai Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį buvo reikšmingi. Užsienio valdomų 

įmonių skaičius ir jų veikla Lietuvoje kasmet auga (praneša: Oficialiosios statistikos portalas). Naujausias 

Oficialiosios statistikos portalo paskelbtas tyrimas rodo augantį užsienio investuotojų ir įmonių susidomėjimą 

Lietuvos verslo rinka. 
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1 pav. Nefinansinių įmonių skaičius pagal šalis (2017-2018) 

 

Ši diagrama detalizuota tolesnė užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje statistika nuo 2017 iki 2018 

metų. Šis tyrimas parodė, kad bendras nefinansinis ekonominis augimas tarp užsienio kontroliuojamų įmonių 

veiklos padidėjo 5 procentais. Iš viso 2018 m. esant 6,249  užsienio kontroliuojamų įmonių. Šį ekonominį 

augima atspindi senesnės šio tyrimo iteracijos, paskelbtos 2016 m.  

 
2 pav. Užsienio valdomų įmonių skaičius, vienetais (2005-2014) 

 

Šio ankstesnio tyrimo statistika parodo laipsnišką užsienio kontroliuojamų įmonių susidomėjimo 

augimą nuo 2005 m. Toks spartėjantis verslo antplūdis daro didelę įtaką Lietuvos verslui. Lietuvoje 

lokalizuotos įmonės iš Švedijos, Norvegijos ar Didžiosios Britanijos  su vietiniais mažmenininkais, 

transportavimo ir sandėliavimo paslaugų teikėjais dažnai bendradarbiauja bei komunikuoja anglų kalba. Toks 

skirtingų kultūrų organizacijų bendravimas labai veikia Lietuvos verslo kultūrą, ypatingai kalbą. Naują žodyną 

į organizaciją gali atnešti užsienio verslo partneriai, naujos technologijos, komunikacija su užsienio klientais 

ir socialinių tinklų naudojimas. 

 
2.1. Anglų kalbos poveikis Lietuvos verslui 

 

Verslo kalba yra atskira kalbos sritis, turinti unikalų žodyną. Skirtingos verslo komunikacijos aplinkybės 

reikalauja įvairių kalbų išmanymo ir situaciją atitinkančio žodyno. Savo straipsnyje „Business linguistics and 

business discourse“ kalbininkė Julija V. Daniushina tyrinėja verslo diskursą, apibūdindama jį kaip varomąją 

kultūros raidos jėgą. „Verslas visame pasaulyje tapo vienu iš galingiausių socialinės raidos variklių, užimančių 

vis didesnį vaidmenį žmonių gyvenime ir kuria naujas socialinės minties sritis“ (Yulia V. Daniushina, 2010). 

Šiame darbe Julija V. Daniušina teigia, kad verslo kalbotyros ekspertai gali padėti verslams sukurti teigiamą 

įmonės įvaizdį, pagerinti visuomenės reputaciją, užmegzti ir palaikyti santykius su potencialiais klientais ir 

esamais akcininkais. Gramatiškai taisyklinga verslo kalba yra tokia pat svarbi, kaip ir gera ar tvarkinga apranga 

darbe. Nesvarbu, ar tai susitikimas, ar paprastas pokalbis su klientu, žmogaus kalba bus viena pagrindinių 

savybių, apibrėžiančių įmonės įvaizdį. 

Verslo komunikacijos universalumas padeda įmonėms aiškiai išreikšti savo tikslus ir, svarbiausia, 

atstovauti save. Daugelis tyrinėtojų pastebėjo, kad verslo tekstas turi specifinių savybių, išskiriančių jį iš kitų 

rūšių (mokslinių, publicistinių ir pan.). „Verslo diskursas atskleidžia savo komunikacinius, pragmatiškus, 

leksinius, sintaksinius, tekstinius, sudėtinius, vaizdinius-grafinius, norminius, žanrinius ir stilistinius bruožus“ 

(Yulia V. Daniushina, 2010). Kalbos kultūra ir žodynas aiškiai atspindi įmonės vidinę kultūrą, jos požiūrį ir 

vertybes. Neteisingas svetimų žodžių, terminų ar svetimybių naudojimas ypač kenkia įmonei, kai tai randama 
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jų rašomoje kalboje, ypač dokumentuose. Tokios kalbos klaidos būna lengvai pastebimos ir įsimenamos verslo 

partnerių bei klientų. 

 

3. SVETIMYBĖS LIETUVOS VERSLE 

 

Pastaraisiais metais, tokiose srityse kaip ekonomikoje ir versle, pastebimi populiarėjantys iš anglų 

kalbos kilę skolinti terminai ir pavadinimai. Tokie žodžiai vadinami svetimybėmis. Tai yra žodžiai ar žodžių 

dariniai, kurie yra pasiskolinti iš užsienio kalbų ir naudojami vietoje gimtosios kalbos, šiuo atveju - lietuvių. 

Svetimybes galima būtų apibūdinti kaip žodžius, neatitinkančius bendrų lietuvių kalbos normų, bet turinčius 

savo lietuviškus atitikmenis. 

Nuolatinis svetimybių vartojimas daro ilgalaikį neigiamą poveikį šalies gimtajai kalbai, dėl to žmonės 

pamiršta gimtosios kalbos posakius ir gimtuosius žodžius. Taip pat iškyla nesusikalbėjimo problema, ypač tarp 

vyresnės ir jaunesnės kartos žmonių. Svetimžodį palaiko tai, kad nėra aiškiai perteikiančio esmę trumpo 

irdarybiškai patogaus atitikmens. (R. Vladarskienė, 2016). Dažnai žmonės įpranta naudoti svetimybių žodyną 

ir nepriima kalbininkų rekomenduojamų teisingų vertimų. 

Lietuvos verslo kultūrą kalbininkai kritikavo dėl plačiai vartojamų svetimybių, pvz .: „Brandas / prekės 

ženklas“ šis žodis yra plačiai vartojamas profesinėje kalboje, žurnalistikoje, šnekamojoje kalboje, paskaitose 

ir studentų rašytinėse užduotyse. „Prie skolintos šaknies brend- pridedamos lietuviškos priesagos ir taip 

sudaromi nauji žodžiai (termino darybinis produktyvumas yra vienas iš jo reikalavimų). Taip šis svetimžodis 

turi daugiau galimybių įsitvirtinti lietuvių kalboje.“ (R. Vladarskienė, 2016). Vietoj svetimybės „Brandas“ 

kalbininkai siūlo naudoti kolokaciją „prekių ženklas“ arba neseniai sukurtą naujovę „prekyženklis“. Kitas 

pastebimas, plačiai vartojamas terminas Lietuvos verslo kultūroje yra „Failas / File“. Pirmiausia kalbininkai 

pasiūlė, kad šis terminas būtų pataisytas vertimu „Byla“, vėliau buvo iškelta dar viena naujovė „Rinkmena“. 

Deja, šie lietuviški terminai neįsišaknijo visuomenėje. 

Kalbininkai netgi pradėjo pastebėti tendenciją, būdingą tik lietuvių verslo kalbai. Tokių sričių, kaip 

ekonomikos ir ypač verslo svetimybės kyla iš kažko, ką būtų galima apibūdinti tik kaip užsienio skolinimosi 

„lizdus“. Šią žodžio „lizdai“ sampratą tyrinėja prof. Dr. Loreta Vaicekauskienė savo leidiniuose apie skolinius 

ir lietuvių kalbos filologiją. Tyrimo straipsnyje „Nauji naujieji mokyklų norminimo klausimai“ (prof. Dr. L. 

Vaicekauskienė, 2008) analizuoja žodį „Blog“ (blog > web + log), kaip daugelio kitų užsienio skolinių šaltinis, 

pavyzdžiui: blòginimas, blòginti, blògintojas; audioblogas, blogeris, blogerizmas, blogologas, blogorama, 

blogosfera, blogratis, fotoblogas, moblogas, superblogas, veblogas, videoblogas. Su verslu susijusio žodžių 

„lizdo“ pavyzdys galėtų būti verslo terminas „auditas“. Po to, kai jis tapo plačiai naudojamas kasdieniniame 

žmonių žodyne, jis sukūrė kitus anglicizmus, tokius kaip: 

• „Auditorius“ - asmuo, atliekantis auditą. 

• „Audituoti“ - atlikti ūkio subjekto (įmonės, įstaigos, organizacijos) veiklos, finansinio, valdymo ar 

teisinio statuso patikrinimą. 

• „Auditavimas“ - audito atlikimo veiksmas. 

Su tokiomis svetimybėmis ypač sunku kovoti, nes svetimybių vartojimas yra lyginamas su įpročiais, kai 

žodis ar posakis vartojamas kasdien ir ilgą laiką, yra natūralu, kad žmonės ginasi ir priešinasi žodyno 

pokyčiams. 

 

3.1. Iššūkiai verčiant su verslu susijusius skolinius į lietuvių kalbą 

 

Išversti svetimybes yra sudėtinga, nes dažnai jų reikšmė būdinga tam tikroms kultūroms. Dėl to daugybė 

terminų ir posakių negali būti verčiami pažodžiui ir turi mažai ar visai neturi reikšmės lietuviams. Skirtingų 

tipų metaforoms ir posakiams reikalingos skirtingos vertimo strategijos, kad būtų galima atlikti tikslius 

vertimus. „In a narrow sense, translation theory and practice create their own cultures as systems of practices, 

beliefs, views, ideologies, as well as individual and collective translation norms and preferences”. (Šalčiūtė-

Čivilienė, Gabrielė, 2011). Šis vertimo aprašymas apibudina tai, kokia subjektyvi ir skirtingų nuomonių pilna 

yra vertimo studijų sritis 

Lengviausia vertimo strategija yra vertimas pažodžiui. Tačiau toks teksto vertimo būdas yra labai 

netikslus ir jo nereikėtų naudoti, jei galima sėkmingai taikyti kitas strategijas. Tai buvo ištirta jau 1950-aisiais, 

kai du prancūzų mokslininkai Jeanu-Paulu Vinay (1910–1999) ir Jeanu Darbelnetu (1904–1990) savo knygoje 

„Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation“ nagrinėjo vertimo kalbinius 

aspektus. Tiek Jeanu-Paulu Vinay ir Jeanu Darbelnetu pažodinius vertimus vertino kaip „nepriimtinus“, nes 

(Remiantis atnaujinta, pirmojo leidimo knyga, 1995): 

• Tai suteikia išverstam žodžiui kitokią prasmę. 
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• Tai neturi reikšmės skaitytojui. 

• Versti neįmanoma dėl struktūrinių priežasčių. 

• Ji neturi atitinkamos išraiškos tiksline kalba. 

Patartina apskritai vengti versti skolinius, o vietoje vertimo pateikti platų paaiškinimą arba žodžio 

apibrėžimą. 

Kadangi vertimas yra įvairių vertimo strategijų studijų sritis, vertėjai ir kalbininkai dažnai nesutaria dėl 

tinkamų vertimo būdų. Šis vertimo aspektas buvo išnagrinėtas straipsnyje „STRANDS IN LITERARY 

ENGLISH-TO-LITHUANIAN TRANSLATION CRITICISM IN LITHUANIA SINCE 1990“. Tarp vertėjų 

ir kodifikatorių vyksta susidūrimai: pirmasis remiasi vertimo praktika kylančia iš patirties, o antrasis puoselėja 

standartinę lietuvių kalbos formą, spręsdamas naujų žodžių ir sintaksinių struktūrų antplūdį (Šalčiūtė-

Čivilienė, Gabrielė, 2011). Skirtingos vertėjų nuomonės apie tinkamas vertimo strategijas rodo, kaip kiekviena 

strategija turi savo paskirtį ir pranašumus, palyginus su kitomis. 

 

4. TYRIMO ANALIZĖ 

 

Šio tyrimo aktualumas grindžiamas ankstesnių tyrėjų bei lietuvių kalbininkų pastarųjų dešimtmečių 

tyrimais ir išvadomis. Anglų kalbai atliekant vis svarbesnį vaidmenį daugelio lietuvių kasdienybėje, ji tampa 

vis plačiau naudojama ir lengviau pritaikoma kaip visiškas lietuvių kalbos pakaitalas. Grėsmė lietuvių kalbos 

kalbiniam vientisumui tampa vis akivaizdesnė. Kadangi kalba yra neatsiejama daugelio gyvenimo aspektų 

dalis, pokyčiai Lietuvių klaboje taip pat labai veikia Lietuvos verslą.  

Kad tyrimas duotų reikšmingų rezultatų, buvo svarbu, kad tiriamos įmonės ir jų darbuotojai savo darbe 

dažnai susidurtių su anglų kalba. Tyrimui atlikti buvo pasirinktos dvi savanorės Lietuvos įmonės. 

Konfidencialumo sumetimais dvi tyrime dalyvavusios įmonės bus vadinamos įmone X ir įmone Y.  

Tam tikra pagrindinė svarbi informacija apie įmonę X ir Y: 

• įmonė X yra maisto gamybos įmonė, parduodanti daugybę savo produktų į įvairiausias užsienio šalis. 

Šiam tyrimui aktuali šalis į kurią įmonė X parduoda savo produktus, yra Jungtinė Karalystė. 

• įmonė Y yra daug mažesnė, užsiimanti moteriškų viršutinių drabužių siuvimu, ši įmonė taip pat 

parduoda savo gaminius tarptautiniu mastu. 

Duomenys šiame tyrime buvo surinkti iš įmonių X ir Y darbuotojų, anketos forma. Tyrime apklausti 

pardavimo vadybininkai, technologai, biuro darbuotojai ir kokybės bei vadybos atstovai. Kaip minėta 

anksčiau, norint išlaikyti tyrimo sažiningumą, buvo svarbu, kad apklausti darbuotojai savo darbe naudotų ar 

dažnai susidurtų su anglų kalbą. 

Tyrimo problema: kokią įtaką anglų kalba turi lietuvos verso kalbai? 

Tyrimo objektas: įmonės darbuotojų lietuvių verslo kalba 

Tyrimo tikslas: Įvertinti anglų kalbos įtaką lietuviškų įmonių darbuotojų žodynui. 

Tyrimo tikslai: 

1. Ištirti ar įmonų X ir Y darbuotojai vartoja svetimžodzius savo kadieninėje kalboje(darbo 

metu). 

2. Norima sužinoti, kaip dažnai svetimybės vartojamos kiekvienos įmonės darbuotojų 

Lietuvių verslo kalboje. 

3. Kokios svetimįbės ypač būdingos įmonei X ir įmonei Y. 

Tyrimo metu keliama hipotezė: Tikėtina, kad abiejų įmonių darbuotojų Lietuvių verslo kalbos 

žodynuose bus vartojama daug svetimybių. 

Tyrimo metodas: kiekybinė turinio analizė, anketinė apklausa. 

Pagrindimas: kiekybinė turinio analizė leidžia tirti ir palyginti abiejų savanorių įmonių darbuotojų 

svetimybių naudojimą. Atlikti tyrimą naudojantis trumpa ir lengvai prieinama anketine apklausa, lengviau 

surinkti duomenis iš didesnio skaičiaus žmonių. Apklausa buvo atlikta naudojant internetinį apklausų kūrimo 

svetainę „Microsoft Forms“. Anketos buvo platinamos elektroniniu paštu ir tiriantiesiams pasiekiamos 

internetinės nuorodos būdu. 

Apklausos struktūra: anketinė apklausa buvo padalinta į dvi dalis. Pirmoji apklausos dalis buvo skirta 

Lietuvos versle dažniausiai naudojamų svetimybių sąrašui. Šį sąrašą sudarė 20 svetimybių, pasirinktų 

įvairiausiomis temomis, kad tyrimas būtų tinkamas įvairioms skirtingų tipų įmonėms. Apklausą atsakinėjantis 

žmonės turėjo pasirinkti iš trijų galimų atsakymų ties kiekviena apklausos svetimybių. Priklausant nuo to, kaip 

dažnai jie naudoja žodį savo kasdieninėje darbo klaboje. 

Antroji apklausos pusė buvo skirta individualiems abiejų įmonės darbuotojų atsakymams dėl darbe 

naudojamų svetimybių. Tyrimo subjektų buvo paprašyta detalizuoti konkrečius svetimžodžius ar posakius, 

kuriuos jie naudoja savo darbo metu, žodžius, kurie nebuvo paminėti pirmojoje apklausos dalyje. 
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Tyrimo duomenims apdoroti buvo naudojama „Microsoft Excel“ programa. 

 

4.1. Tyrimo rezultatai 

 

Įmonei X ir įmonei Y pateikiamos atskiros duomenų lentelės, kuriose rodoma pirmoji anketinės 

apklausos pusė. Lentelę sudaro populiariausių Lietuvos versle naudojamų svetimybių sąrašas ir trys stulpeliai, 

rodantys, kaip dažnai tas žodis vartojamas darbo metu. 

 

1 lentelė. Svetimžodžių vartojimas(procentais)  
 

 
 

Pirmos Tyrimo dalies duomenų pastebėjimai: Surinkti duomenys rodo dažniausiai vortojamus 

įmonių X ir Y svetimžodžius. Abiejų įmonių žodynuose galima pastebėti panašumus, ypač su tokiais žodžiais 

kaip; failas, printeris, organizuoti, problema ir e-mailas. Tai nenuostabu, nes šie žodžiai yra visuotinai paplitę 

verslo kalbos svetimžodžiai Lietuvoje. Daug svarbesni yra pastebimi žodyno skirtumai tarp abiejų įmonių. Tai 

yra todel, nes žodžiai kuriuos dažniausiai vartoja abi įmonės, atspindi jų veiklą. Tai galima pastebėti įmonės 

X atsakymuose, ypač su svetimžodžio produkciją vartojimu. Kadangi įmonė X yra maisto gamybos verslas, 

orientuotas į pusryčių dribsnių, košių ir užkandžių gamybą, natūralu, kad žodžio produkcija vartojimas būtų 

daug didesnis, palyginti su įmone Y, kuri yra drabužių kompanija. Kita vertus, įmonėje Y svetimybės brendas 

naudojimas yra žymiai didesnis. Šie duomenys parodo prekės ženklo svarbą įmonei Y, ko galima tikėtis iš 

moters drabužių kompanijos, kuri bando išsiskirti nuo kitų panašių prekės ženklų.  
Kitas skirtumas, kurį galima pastebėti tarp abiejų įmonių, yra svetimybės brainstormas vartojimas. Ši 

statistika atspinti, kokią svarbą kiekvienas verslas teikia kūrybai ir naujoms idėjoms ir esminius skirtumus  tarp 

įmonės X ir įmonės Y. Įmonė X, kuri yra orientuota į tokių pačių produktų masinę gamybą, mažiau dėmesio 

skiria naujoms idėjoms. Kita vertus, įmonei Y nuolat reikia išsiskirti tarp konkurentų, pastoviai siūlant naujus 

produktus ir dizaino idėjas, kurios atitinka naujausias mados tendencijas. 

Pastebėjimai iš antrosios tyrimo dalies: Antroji tyrimo dalis buvo skirta atviriems kiekvienos įmonės 

darbuotojų atsakymams dėl angliškų svetimybių vartojimo, kurias jie patys pastebi naudodami darbo metu ir 

kurios anksčiau nebuvo paminėtos pirmojoje apklausos dalyje. Kadangi antroji dalis buvo neprivaloma norint 

užbaigti apklausą. Antrojoje apklausos pusėje buvo gauti 7 atsakymai, 4 iš įmonės X ir 3 iš įmonės Y. 
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2 lentelė. Anketą atsakančių darbuotojų pateikti papildomi svetimžodžiai, vartojami darbo metu 

 

 
 

Pradedant nuo panašumų, išryškėjusių iš darbuotojų atsakymų, abiejų įmonų darbuotojai ne tik pateikė 

tą pačią svetimybę ofisas, bet ir du skirtingus tokios pačios svetimybės variantus Tracking'as ir Trackinimai. 

Nors tai yra du tos pačios svetimybės variantai, atsižvelgiant į įmonių X or Y veiklą, galima manyti, kad 

kontekstas, kuriame būtų naudojami šie du tos pačios svetimybės variantai, būtų kardinaliai skirtingi. 
Svetimybė Tracking‘as įmonei X, gaminančiai maisto produktus, būtų naudojamas logistikos kontekste 

(išteklių judėjime, transporto tvarkyme, sandėliavimo valdyme). Tuo tarpu, įmonėje Y, ši svetimybė būtų 

vartojam drabužių gamybos kontekste (drabužių sekimas gamybos proceso metu, audinių sekimas drabužių 

gamyboje). 

Kitas dalykas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį yra tai, kad daugelis svetimybių kaip; Ipeistinti, pasvordas 

ir nuscreenshotinti, kilę iš technologijų. Tai pritaria idėjai, kad naujos technologijos labai veikia svetimybių 

naudojimą, ypatingai verslo srityje. Taip yra todėl, nes įmonės, norėdamos išlikti konkurencingos rinkoje, 

nuolatos atnaujina savo programinę įrangą, aparatūtra ir techniką.  

Apibendrinant galima teigti, kad šio tyrimo rezultatai patvirtina faktą, jog anglų kalba daro apčiuopiamą 

įtaką lietuvių verslo kalbai, ypač kalbant apie svetimžodžių vartojimą leksikoje darbuotojų žodynuose. 

 

Išvados 

 

Iš Teorinės šio darbo dalies Anglų kalbos globalizacijos ir įtakos Lietuvos verslui analizės remiantis 

Lietuvių ir užsienio autorių darbais matyti, jog:  

1. Anglų kalbos populiarėjimas veda į kultūrinį kontaktą ir tai kelia grėsmę mažesnių šalių kultūriniu 

vientisumu. Populiarėjant anglizmų vartojimui, skolinių ir svetimybių pavidalu, šalys patiria savo 

gimtosios kalbos nykimą.  

2. Anglų kalba tapo populiari ir pritaikoma tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir padarius pakeitimus 

švietimo sistemai. Dėl šių pokyčių Lietuva tapo viena sklandžiausiai angliškai kalbančių šalių Europoje. 

3. Anglų kalbos globalizacija skatina užsienio įmonių susidomėjimą Lietuvos verslo rinka. Šiandieninis 

Lietuvos verslo pasaulio žodynas pilnas svetimybių, skolinių ir anglizmų. Netaisyklingo žodyno 

vartojimas gali turėti ilgalaikį poveikį organizacijos kalbos kultūrai, darbo eigai ir įvaizdžiui. 

4. Visuomenė yra labiau linkus atmesti teisingus svetimybių vertimus negu juos vartoti savo 

kasdieninėje kalboje. Svetimybių vertime sunkiausia perteikti kultūrą. Norint tiksliai išversti svetimybes, 

posakius ir reikšmes, vertėjas turi gerai suprasti svetimos išraiškos kilmę, gimtąją kalbą, kultūrą ir žmones. 

Svetimybių vartojimo Lietuvos įmonėse tyrimo duomenys ir surinktų duomenų analizė, lėmė šias išvadas: 

1. Įmonių X ir Y darbuotojai savo kasdieninėje kalboje vartoja didžiąją dalį tyrime pateiktų svetimybių. 

2. Analizuojant atlikto tyrimo rezultatus paaiškėjo tai, jog įmonė Y savo kalboje dažniau vartoja 

svetimybes palyginus su įmone X. Tačiau verta paminėti, jog abiejų įmonių darbuotojai savo darbo kalboje 

dažnai vartoja svetimžodžius. 

3. Tyrimo rezultatai parodė, kad tiek įmonės X tiek Įmonės Y darbuotojų kalbai būdingi skirtingi 

svetimžodžiai. Įmonės X kalba labiau pasižymi praktiniais terminais. Kita vertus Įmonė Y skiriasi tuo, kad 

jų kalboje labiau naudojamos su kūrybiškumu ir naujomis idėjomis susijusios svetimybės.   
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GAMYBOS ĮMONIŲ GRUPĖS NUOSAVO KAPITALO APSKAITOS 

TYRIMAS 
 

Irma Černiauskaitė 

Lektorė Liucija Budrienė 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

 

Anotacija 

Nuosavo kapitalo apskaitos sudėtingumą lemia tai, jog visos grupės įmonės yra susijusios ir priklausomos 

nuo patronuojančios įmonės. Įmonių grupė vadovaujasi apskaitos politika ir patvirtintu sąskaitų planu. Tyrimas 

atskleidė įmonių grupės nuosavo kapitalo  sudėtį, registravimo apskaitoje ypatumus, naudojamus apskaitos 

dokumentus ir registrus, nuosavo kapitalo struktūrą ir dinamiką. Kapitalo rodiklių analizė atskleidė, kad įmonių 

grupės paprastosios akcijos yra pelningos, skiriami dividendai. 

Raktažodžiai: nuosavas kapitalas, įstatinis kapitalas, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), 

konsolidavimas. 

 

Įvadas 

Nuosavas kapitalas – viena sudėtingiausių apskaitos dalių. Tokį nuosavo kapitalo apskaitos 

sudėtingumą lemia tai, jog visos grupės įmonės yra susijusios ir priklausomos nuo patronuojančios 

įmonės. Tačiau nors jos ir yra šiuo aspektu panašios, bet tuo pačiu yra ir labai skirtingos, tiek 

atsižvelgiant į jų tipus bei rūšis, tiek į jų vykdomos veiklos specifiką. Visa tai daro įtaką įmonių grupės 

nuosavo kapitalo apskaitos tvarkymui.  

Tyrimo objektas: gamybos įmonių grupės nuosavo kapitalo apskaita.  

Tyrimo tikslas: išanalizuoti gamybos įmonių grupės nuosavo kapitalo apskaitą.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Ištirti gamybos įmonių grupės nuosavo kapitalo apskaitos ypatumus. 

2. Atlikti gamybos įmonių grupės nuosavo kapitalo analizę. 
Naudojami tyrimo metodai: mokslinės literatūros, norminių aktų, įmonių grupės dokumentų 

analizė, vertikali, horizontali bei santykinių rodiklių analizė, apibendrinimas, grafinis vaizdavimas. 

 

1. Gamybos įmonių grupės nuosavo kapitalo apskaita  

Įmonių grupės nuosavo kapitalo apskaitos politika parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės bei akcinių bendrovių 

įstatymais. 

Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą (2019) Nuosavas kapitalas – yra ūkio subjekto turto dalis, kuri 

yra likusi iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus. LR akcinių bendrovių įstatymas (2000) reglamentuoja, 

jog įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei 1/2  įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Jei 

taip nutinka,  įmonė privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. 

Įmonių grupės nuosavą kapitalą sudaro įstatinis kapitalas, perkainojimo rezervas, privalomasis rezervas, 

nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Akcijų priedų įmonių grupė neturi ir jų apskaitoje neregistruoja, nes naujų 

akcijų neišleidžia bei nevykdo jų pardavimo. (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Įmonių grupės įstatinio kapitalo registravimas  

Nr. Operacijos turinys Sąskaitų korespondencija 

Nr., pavadinimas 

1. Pinigų įnešimas į atsiskaitomąją 

sąskaitą įmonės steigimui 
D 27XXXXXX Pinigai 

K 48000300 Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 

2. Įregistravus įmonės įstatus Juridinių 

asmenų registre 
D 48000300 Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 

K 30000200 Akcinis kapitalas arba 30000100 Akcinis kapitalas 
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Įstatinio kapitalo dydis tiek AB, tiek UAB yra lygus visų įmonės įstatuose pasirašytų akcijų nominaliųjų 

verčių sumai. Naujai steigiamos įmonės, pasirašytasis įstatinis kapitalas apskaitoje registruojamas po to, kai 

įmonė yra įregistruojama įstatymų nustatyta tvarka. AB – patronuojamos įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne 

mažesnis nei 40 tūkst. Eur., o UAB – dukterinių įmonių ne mažesnis nei 2,5 tūkst. Eur. Visų įmonių, 

priklausančių įmonių grupei, įstatinį kapitalą sudaro tik paprastosios akcijos. 

Pagrindiniai dokumentai ir registrai naudojami įstatinio kapitalo apskaitai – akcijų pasirašymo sutartis, 

steigimo sutartis arba steigimo aktas, akcininkų registravimo žurnalas, pažyma dėl turimų akcijų, nuosavo 

kapitalo pokyčių ataskaita.  

Įmonių grupė savo apskaitoje išskiria 3 pagrindinius rezervus – privalomąjį rezervą, rezervą savoms 

akcijoms įsigyti ir kitus rezervus. Įmonių grupės sąskaitų plane yra sąskaita skirta perkainojimo rezervui. 

Tačiau pagal įmonės apskaitos politiką, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėje atskaitomybėje 

atspindimas įsigijimo verte, todėl perkainojimo rezervo sąskaita nenaudojama. Privalomasis rezervas 

sudaromas iš paskirstytojo pelno ir naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. 

Sudarant privalomąjį rezervą, apskaitoje registruojamas nepaskirstytojo pelno sumažėjimas ir privalomo 

rezervo padidėjimas, o panaudojus rezervą nuostoliams mažinti, apskaitoje registruojamas nuostolių ir 

privalomojo rezervo sumažėjimas (2 lentelė). 

 

 2 lentelė. Įmonių grupės privalomojo rezervo didinimo ir mažinimo registravimas 

Nr. Operacijos turinys Sąskaitų korespondencija 

Nr., pavadinimas 

1. Privalomojo rezervo 

sudarymas (didinimas) 
D 34000100 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) arba 

34000200 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

K 33000200 Įstatymo numatyti rezervai 

2. Privalomojo rezervo 

mažinimas 
D 33000200 Įstatymo numatyti rezervai 

K 34000100 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) arba 

34000200 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

Akcininkams priėmus sprendimą supirkti savas akcijas ir numačius sumą, kurią reikės sumokėti už 

planuojamas įsigyti savas akcijas, įstatymų numatyta tvarka iš paskirstytojo pelno sudaromas rezervas savoms 

akcijoms įsigyti.  

Kiti rezervai taip pat sudaromi įstatymų nustatyta tvarka bei nusprendus akcininkams. Rezervus 

patvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną, todėl kitų rezervų skaičius ir paskirtis 

bendrovės įstatuose nėra apibrėžti. 

Norint paskirstyti pelną, įmonių grupei reikia, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių 

metų pabaigos, sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkime akcininkai patvirtina praėjusių 

finansinių metų ataskaitų rinkinį ir priima nutarimą dėl pelno paskirstymo.  

Pelno paskirstymas registruojamas tiesiogiai bendrovės sąskaitų plane numatytoje sąskaitoje – 

34000100. Iš pelno įmonių grupės akcininkai gali padengti praėjusio ataskaitinio laikotarpio nuostolius, 

sudaryti rezervus, likusį pelną išsidalinti arba palikti kitiems ataskaitiniams laikotarpiams. Nusprendus 

išmokėti dividendus, apskaitoje mažinamas nepaskirstytasis ankstesnių metų rezultatas ir registruojami 

mokėtini dividendai (3 lentelė).  

3 lentelė. Įmonių grupės pelno paskirstymo registravimas 

Nr.  Operacijos turinys Sąskaitų korespondencija 

Nr., pavadinimas 

1.  Skirstant pelną registruojami 

mokėtini dividendai. 
D 34000100 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai) 

K 48000100 Mokėtini dividendai 

2. Sumokėti dividendai 

akcininkams  
D 48000100 Mokėtini dividendai 

K 27XXXXXX Pinigai 
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Savininkams priėmus sprendimą sudaryti arba panaikinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas kitų 

rezervų padidėjimas (sumažėjimas), tuo pačiu mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną (8 – asis verslo 

apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“, 2015) 

Pelno paskirstymo operacijų registravimui įmonių grupėje naudojami apskaitos registrai: dividendų 

išmokėjimo žiniaraštis, pinigų mokėjimo žurnalas, eilinio akcininkų susirinkimo protokolas. Pagal šiuos 

dokumentus duomenys registruojami Bendrajame žurnale, o iš jo perkeliami į Didžiąją knygą. Laikotarpio 

pabaigoje nuosavo kapitalo rodikliai pateikiami balanse, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir 

aiškinamajame rašte.  

Įmonių grupei sudarius ir patvirtinus atskirų įmonių finansines ataskaitas yra sudaroma konsoliduota 

finansinė atskaitomybė. Konsoliduojant, finansinėse ataskaitose turi būti nurodomas visas įmonių grupės 

nuosavas kapitalas, turimas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Patronuojančiosios ir patronuojamųjų 

įmonių finansinės ataskaitos konsoliduojamos esant tam pačiam ataskaitiniam laikotarpiui (LR įmonių grupių 

konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, 2017). Rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę 

yra apjungiami visų įmonių, priklausančių įmonių grupei apskaitos duomenys.  

Balanse pateikiamas visas įmonių nuosavas kapitalas, turimas paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną. Iki konsolidavimo yra eliminuojama kiekvienos patronuojamosios įmonės nuosavo kapitalo dalis, 

proporcinga įmonių grupei priklausančių jos akcijų daliai ir įmonių, kurios turi tos dukterinės įmonės akcijų, 

balansinė akcijų vertė. 

Vienas pagrindinių dokumentų, kuriame pateikiami duomenys apie nuosavo kapitalo pokyčius ir kaitą 

per ataskaitinį laikotarpį, yra nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (4 – asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo 

kapitalo pokyčių ataskaita“, 2015). Sudarant konsoliduotą nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pateikiami visi 

ataskaitinio laikotarpio įmonių grupės nuosavo kapitalo pokyčių rezultatai. Šioje ataskaitoje įstatinis kapitalas 

yra lygus patronuojančiosios įmonės įstatiniam kapitalui. Į šią ataskaitą neturi būti įtraukiama ta 

patronuojamųjų įmonių rezervų ir nepaskirstytojo pelno (nuostolių) dalis, kurią jos turėjo iki 

patronuojančiosios įmonės ir patronuojamųjų įmonių santykių atsiradimo. Konsoliduotame aiškinamajame 

rašte taip pat reikia nurodyti visus svarbius faktus ir įvykius, susijusius su konsoliduojamos įmonės  nuosavu 

kapitalu. 

Apibendrinus galima teigti, kad finansinėse ataskaitose turi būti nurodomas visas įmonių grupės 

nuosavas kapitalas, turimas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Visus sprendimus, susijusius su įstatinio 

kapitalo, rezervų ir pelno (nuostolių) paskirstymu, priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

2. Gamybos įmonių grupės nuosavo kapitalo analizė 

Atliekant nuosavo kapitalo analizę, buvo nagrinėjami gamybos įmonių grupės 2017 m. – 2021 m. 

finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų duomenys. Siekiant išanalizuoti nuosavo 

kapitalo struktūrą ir dinamiką, atlikta horizontalioji ir vertikalioji analizės. Taip pat atlikta santykinių 

rodiklių analizė, apskaičiuoti mokumo ir pelningumo rodikliai.  

 

1 pav. Įmonių grupės nuosavo kapitalo dinamika laikotarpiu 2017 m. – 2020 m. 

Išanalizavus konsoliduoto nuosavo kapitalo struktūros dinamiką pastebima (1 pav.), kad įstatinis 

kapitalas per 2017 m. – 2020 m. laikotarpį buvo pastovus ir siekė daugiau nei 24 mln. Eur. Ši suma 

parodo tik patronuojančiosios įmonės įstatinį kapitalą. Patronuojančios įmonės įstatinį kapitalą sudarė 
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3 619 712 paprastosios akcijos, kurių nominali vertė 6,66 Eur. Visų dukterinių įmonių įstatinis kapitalas 

buvo vienodas ir sudarė 2 896 Eur. Kiekviena dukterinė įmonė turėjo po 100 paprastųjų akcijų, kurių 

nominali vertė 28,96 Eur.  

Konsoliduotas privalomasis rezervas per analizuotą laikotarpį taip pat išliko pastovus ir siekė 

daugiau nei 2,414 mln. Eur. Patronuojančios įmonės privalomasis rezervas sudarė 10 proc. įmonės 

įstatinio kapitalo, t. y. daugiau nei 2,410 mln. Eur. Dukterinių įmonių privalomasis rezervas taip pat 

sudarė 10 proc. įstatinio kapitalo t. y. 289,60 Eur. 

Išanalizavus nepaskirstytąjį pelną (nuostolius) pastebimas netolygus jo kitimas. 2018 m. 

nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) buvo mažiausi – beveik 11 mln. Eur. ir lyginant su 2017 m. sumažėjo 

apie 21 proc. Tai lėmė 2018 m. sumažėjęs ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai). Tačiau 2019 m. galima 

matyti nepaskirstytojo pelno (nuostolių) didėjimą. Lyginant su 2018 m. j is padidėjo daugiau nei 43 proc. 

ir sudarė daugiau nei 15 mln. Eur. Tam didžiausią įtaką padarė ankstesnių metų pelno (nuostolių) 

padidėjimas. 

 

 

2 pav. Įmonių grupės nuosavo kapitalo struktūros dinamika 

 

Atlikus įmonių grupės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertikaliąją analizę galima teigti, kad 2017 

m. – 2019 m. didžiausią nuosavo kapitalo dalį sudarė įstatinis kapitalas, kuris nuo 2019 m. pradėjo mažėti 

ir 2020 m. buvo mažiausias. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) taip pat sudarė nemažą nuosavo kapitalo 

dalį, o lyginant 2018 m. su 2019 m. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) išaugo 3 procentiniais punktais. 

Mažiausią nuosavo kapitalo dalį sudarė privalomasis rezervas. (2 pav.)  

 

 

3 pav. Įmonių grupės pastovaus mokumo ir ilgalaikės skolos koeficientas 

 

Per 2017 m. – 2020 m. laikotarpį pastebimas ilgalaikės skolos koeficiento augimas (3 pav.). 2017 

m. įmonių grupėje ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė apie 18 proc. nuosavo kapitalo, o 2020 m. sudarė 43 

proc. nuosavo kapitalo. Pastovaus mokumo koeficientas per laikotarpį 2017 m. – 2020 m. kito netolygiai. 

Jei rodiklio reikšmė apie 1, vertinama kaip normali, jei virš 2 – gera. Per visą laikotarpį rodiklis 

vertinamas kaip geras arba labai geras, tai reiškia, jog įmonių grupė buvo moki ir galėjo įvykdyti savo 
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įsipareigojimus. Didžiausias ir geriausiai vertinamas koeficientas buvo 2017 m., kai nuosavas kapitalas 

įsipareigojimus viršijo daugiau nei 2 kartus.  

Išanalizavus nuosavo kapitalo pelningumą pastebėta, kad įmonių grupės nuosavo kapitalo 

pelningumo rodiklis per analizuotą laikotarpį kito netolygiai. Lyginant 2017 m. su 2019 m. užfiksuotas 

pelningumo didėjimas, pvz. 2017 m. vienam nuosavo kapitalo Eur. teko apie 0,19 Eur. grynojo pelno. 

Jei rodiklis viršija 20 proc. – vertinamas gerai. Įmonių grupės rodiklio reikšmes galima vertini kaip geras, 

tai reiškia, jog įmonių grupės nuosavas kapitalas buvo naudojamas efektyviai. Taip pat buvo 

apskaičiuotas dukterinės įmonės ir Lietuvos įmonių nuosavo kapi talo pelningumo rodiklis. 

Patronuojamosios įmonės nuosavo kapitalo pelningumas per analizuotą laikotarpį buvo pastovus 

– vienam nuosavo kapitalo Eur. teko apie 0,99 Eur. grynojo pelno. Tuo tarpu Lietuvos įmonių rodiklis 

kito netolygiai, didžiausias buvo 2017 m., kai vienam nuosavo kapitalo Eur. teko apie 0,08 Eur. grynojo 

pelno. Dukterinės įmonės gautus pelningumo rezultatus galima vertinti kaip labai gerus, nes didžioji 

dalis savininkų investuotų lėšų sugrįžo grynojo pelno pavidalu. (4 pav.) 

 

 

4 pav. Nuosavo kapitalo pelningumas 

Apibendrinant atliktos įmonių grupės nuosavo kapitalo analizės rezultatus galima teigti, kad 

didžiausią nuosavo kapitalo dalį sudarė įstatinis kapitalas, o mažiausią – privalomasis rezervas. Tiek 

patronuojančios, tiek dukterinių įmonių įstatinis kapitalas ir privalomasis rezervas per analizuotą 

laikotarpį išliko pastovus, o nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) kito netolygiai. Įmonių grupės mokumo 

būklė buvo gera, kadangi grupė turėjo pakankamai nuosavo kapitalo ir galėjo įvykdyti visus savo 

įsipareigojimus. Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis parodė, kad įmonių grupė savo veikloje 

efektyviai naudojo savininkų investuotas lėšas. 

Išvados 

1. Įmonių grupėje nuosavo kapitalo apskaitai yra skirtos 3 klasės sąskaitos. Pagrindiniai dokumentai 

ir registrai naudojami nuosavo kapitalo apskaitai – akcijų pasirašymo sutartis, steigimo sutartis arba steigimo 

aktas, akcininkų registravimo žurnalas, pažyma dėl turimų akcijų, dividendų išmokėjimo žiniaraštis, eilinio 

akcininkų susirinkimo protokolas, pinigų mokėjimo žurnalas, bendrasis žurnalas, didžioji knyga, balansas, 

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas.  

2. Per analizuotą laikotarpį įmonių grupės įstatinis kapitalas ir privalomasis rezervas išliko 

pastovus, o nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) kito netolygiai. Didžiausią dalį nuosavo kapitalo sudarė 

įstatinis kapitalas, mažiausią – privalomasis rezervas. Atlikta įmonių grupės mokumo ir pelningumo 

analizė parodė, jog įmonių grupė buvo moki ir pelninga, o tai reiškia, jog Grupė efektyviai naudojo 

nuosavą kapitalą ir galėjo įgyvendinti visus savo įsipareigojimus.  
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BŪSTO PASKOLŲ KREDITAVIMO SĄLYGŲ FIZINIAMS ASMENIMS 

PALYGINAMOJI ANALIZĖ 

Greta Gerdauskaitė  

Lektorė Audronė Meškelienė 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

Anotacija 

Gyvenamasis būstas ne tik pagerina gyvenimo kokybę ir tenkina vartojimo poreikį, bet ir dažnai būna viena 

didžiausių investicijų. Šių dienų kintamos sąlygos skatina įvertinti būsto paskolų sąlygas skirtinguose bankuose ir 

pasirinkti optimaliausią variantą gyvenamosios paskirties būstui įsigyti. Šiuo straipsniu siekiama išanalizuoti šių dienų 

būsto paskolų rinkos kaitą ir palyginti trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų – AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“ 

ir AB „Šiaulių bankas“ būsto paskolų kreditavimo sąlygas ir įkainius. Gauti rezultatai parodė, kad minimalaus mėnesio 

atlyginimo ir būstų kainų didėjimas veikia galimybes gauti kreditą. O būsto paskolų palūkanų normos vidurkis, 

analizuojamu laikotarpiu, Lietuvoje buvo didesnis, nei Euro zonos šalių palūkanų normos vidurkis. Tuo tarpu paskolų 

kreditavimo sąlygų palyginamoji analizė leidžia teikti išvadas, kad būsto kreditavimo sąlygos visuose analizuojamuose 

bankuose panašios. Brangiausiai už įkainius moka AB „SEB bankas“, mažiausiai – AB „Šiaulių bankas“ klientai. 

Raktažodžiai: komercinis bankas, būsto paskola, kreditas, palūkanų norma. 

Įvadas 

Nors 2020 m. pasaulio istoriją pažymėjo pandemija, koronavirusas (COVID-19) ir pakeitė visų mūsų 

kasdienybę, bet nekilnojamo turto rinka Lietuvoje ne tik, kad nesustojo, bet suaktyvėjo. Lietuvoje įregistruota 

5 proc. daugiau pirkimo - pardavimo sandorių gyvenamosios paskirties būstams, nei 2019 m. (Registrų centras, 

2021 m.). Tuo tarpu būsto kreditavimas buvo analizuojamas tiek lietuvių, tiek užsienio autorių ir anksčiau, 

tačiau šių dienų kintamos sąlygos skatina įvertinti pasikeitusias būsto paskolų sąlygas skirtinguose bankuose 

ir pasirinkti optimaliausią paskolos variantą gyvenamosios paskirties būstui įsigyti. 

Kredito ir mokėjimo rinkos dalyvių, teikiančių būsto paskolas, netrūksta. Tačiau neretai fiziniai 

asmenys, prieš imdami būsto paskolą, neskiria pakankamai laiko kitų finansų įstaigų teikiamos sąlygoms, 

pasiūlymams išanalizuoti, o iš karto linkę pasirinkti geriausiai pažįstamą vieną įstaigą. Taip prarandama 

galimybė pasinaudoti geresniu pasiūlymu ir sutaupyti.  

Tyrimo objektas - būsto paskolų kreditavimo sąlygų fiziniams asmenims analizė AB „Swedbank“, AB 

„SEB bankas ir AB „Šiaulių bankas“. 

Tyrimo tikslas - išanalizuoti būsto paskolų kreditavimo fiziniams asmenims sąlygas. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išnagrinėti būsto paskolų kreditavimo teorinius aspektus. 

2. Identifikuoti Lietuvos namų ūkių paskolų rinkos kaitą. 

3. Išanalizuoti būsto paskolų fiziniams asmenims kreditavimo sąlygas AB „Swedbank“ AB „SEB 

bankas ir AB „Šiaulių bankas“. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, duomenų sisteminimas, lyginimas, 

interpretavimas, rodiklių kitimo tendencijų analizavimas, santykinių rodiklių analizavimas, pokyčių nulėmusių 

veiksnius nustatymas, apibendrinimas. Informacijos pateikimui pasitelktas grafinis modeliavimas 

Būsto paskolų kreditavimo teoriniai aspektai 

Šiuolaikinė bankininkystė pradėta vystyti XII- XIII amžiuje, viduramžių Italijoje, tačiau Lietuvą 

bankininkystė pasiekė tik XVIII a. (Deimantaitė – Gedmintienė, 2012). Ilgainiui Lietuvoje, kaip ir kitose 

sparčiai besivystančioms valstybėse, ekonomikos funkcionavimas tapo stipriai susietas su finansų sektoriumi, 

kuris turi įtakos ekonomikos augimui, taip pat finansinių išteklių panaudojimui, surinkimui ir investavimui į 

kitus produktyvius sektorius. Viena didžiausių šio sektoriaus dalių Lietuvoje - banko sektorius (Ginevičius ir 

Podviezko, 2012; ,,Finansų rinkų įžvalgos", 2013). Laikas keitė komercinio banko sampratą, todėl skirtingų 

autorių, komercinių bankų koncepcija apibūdinama įvairiai. Tačiau pagrindinė mintis išlieka ta pati, kad 

komercinis bankas yra finansinė institucija, turinti specialią licenciją ir teikianti kelių rūšių kreditus, finansines 

paslaugas klientams (Jasienė, Staroselskaja, ir Sobianina, 2013; Subačiūtė ir Taujanskaitė, 2019; Visuotinė 

lietuvių enciklopedija, 2021).  

Veikiančių įmonių siekis yra pelnas iš produktų ar paslaugų pardavimo. Vienas svarbiausių finansų 

dalyvis – bankas, siekia pelningumo tiek, kiek parduoda siūlomų produktų, todėl skatina fizinius ir juridinius 

asmenis domėtis jų produktais bei paslaugomis, tame tarpe ir kreditu (Jasienė ir kt., 2013). Analizuotuose 



25 

 

literatūros šaltiniuose dažniausiai kreditas apibūdinamas, kaip efektyvus laisvų pinigų, prekių perskirstymas 

arba skolinimas už tam tikrą atlygį – palūkanas (Visuotinė lietuvių enciklopedija, 2021). Cvilikienė (2021) 

kreditą apibūdina kaip paskolą, kurios suteikti pinigai suteikia teisę disponuoti suteiktais pinigais, bet tuo pačiu 

ir įpareigoja priimti atsakomybę už šį finansinį produktą. O Šoblinskaitė ir Zonienė (2020) pažymi tai, kad 

paskola padeda greitai įgyvendinti kylančius poreikius ir problemas. Kita vertus, statistikai ir analitikai 

pabrėžia, kad kreditai – svarbūs elementai pinigų raidos analizavimo ir stebėjimo procese, bei teikiant 

informaciją apie išlaidas ir finansavimą (Europos zonos statistika, 2021). 

Mokslo studijoje ,,Finansų rinkų įžvalgos" (2013), gyvenamojo būsto kreditas išskiriamas, kaip vienas 

pagrindinių kredito rūšių nekilnojamam turtui įsigyti, rekonstruoti, atnaujinti ar statyti. Taip pat, paskola būstui 

įsigyti suteikiama būsto pirkėjui, kaip investicija į nekilnojamąjį turtą arba jo tobulinimui (European central 

bank, 2021). Tuo tarpu Jurevičienė ir Milerytė (2010), būsto įsigijimą sutapatina su gyvenimo gerinimo forma, 

kuri lemia ne tik ekonominius procesus, bet ir socialinius, žmogiškųjų išteklių saugojimo ar demografinius 

aspektus. 

Klientui pateikus paraišką būsto kreditui gauti, Cvilikienės (2021) manymu, sprendimą lemia ne tik 

norimo būsto kaina, bet ir banko siūloma kredito palūkanų norma, ir administravimo mokesčiai. Jie, mokami 

kartu su pasiskolintu konkrečiu pinigų dydžiu, padidina būsto kainą. Palūkanų didėjimas arba mažėjimas, 

lemia ekonominius dėsnius. Didėjant palūkanų dydžiui, mažėja kreditų paklausa, o mažėjant palūkanų dydžiui, 

atvirkščiai, kredito paklausa didėja (Finansų rinkų įžvalgos, 2013). Išduodamų paskolų palūkanų dydį lemia 

palūkanų rūšis ir marža. Fiksuota arba pastovioji palūkanų norma fiksuojama pasirašant sutartį ir nustatoma 

tam tikram laikotarpiui, išmokėtai kredito daliai (Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio 

kredito įstatymas, 2016). Fiksuotų palūkanų bazė apskaičiuojama remiantis palūkanų normų apsikeitimo 

sandoriais. Tuo tarpu Jurevičienės (2015) ir Swedbank (2021) kintamas palūkanas apibūdina, kaip trijų, šešių 

arba dvylikos mėnesių bazinę palūkanų normą, kuri sutampa su pasirinkto laikotarpio tarpbankine palūkanų 

norma, rodančia, kokia kaina bankai skolina pinigus vieni kitiems. Maržos dydis nustatomas individualiai 

kiekvienam klientui, todėl dėl jo dydžio galima derėtis. Jis priklauso nuo paskolą imančio gyventojo finansinių 

galimybių ir laikotarpio, kuriam skolinamasi.  

Lietuvos namų ūkių paskolų rinkos analizė 

Namų ūkis būstą įsigyja dėl poreikio pagerinti gyvenimo kokybę. Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis, 2019 m. namų ūkį vidutiniškai sudarė 2,17 asmenys, t. y., dažniausiai 2 asmenys ir tik 38 proc. 

visų namų ūkių – vienas asmuo sudarė visą namų ūkį. 

Bankai, prieš skolindami pinigus, pirmiausia atsižvelgia į skolininko gaunamas mėnesines pajamas, nuo 

jų dydžio priklauso ir suteikiamo kredito dydis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. – 

2020 m. vidutinis darbo užmokestis augo. 2020 m. darbuotojas vidutiniškai uždirba 26 proc. daugiau, nei 2018 

m. Šį augimą veikia mokesčių sistemos pakeitimai, padidintas valstybės tarnautojų darbo užmokesčio bazinis 

dydis, taip pat pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) skaičiavimo tvarka. Bet labiausiai lemia 

valstybės nustatyta minimali mėnesinė alga, kuri 2018 m. - 2020 m. išaugo beveik 52 proc. 2021 m. minimali 

mėnesinė alga padidėjo 35 Eur arba 6,77 proc., t. y., iki 642 Eur. Todėl galima daryti išvadą, kad 2021 m. 

padidės ir vidutinis darbo užmokesčio dydis. Reiškia, darbuotojai uždirba daugiau, taip atsiranda didesnė 

galimybė įsigyti gyvenamąjį būstą už sutaupytas savas lėšas arba pasiskolinti didesnio dydžio kreditą.  

Namų ūkiams išduotų paskolų struktūra 2018 - 2020 m. kinta. 1 paveiksle matoma, kad daugiausia visų 

rūšių paskolų namų ūkiams Lietuvoje išduoda 2018 m., o mažiausiai 2019 m. Bendras paskolų portfelis 

lyginant 2020 m. su 2018 m. sumažėjo 19,2 mln. Eur. arba 1,03 proc. Matoma, kad vartojimo paskolų ir kitų 

paskolų analizuojamu laikotarpiu išdavimas sumažėjo, tačiau būsto paskolų vertė 2018 – 2020 m. išaugo 

beveik 7 proc. Galima teigti, kad gyventojų finansinis raštingumas didėja, todėl mažiau skolinamasis mažai 

apgalvotiems ir greitiems vartojimo, lizingo kreditams su didelėmis palūkanomis. Impulsyviems norams, 

daiktams ar paslaugoms įsigyti didesnė galimybė sutaupyti iš savo gaunamų lėšų, dėl jau minėtų didėjančių 

atlyginimų. Tuo tarpu analizuojant būsto paskolų vertės pasikeitimus matoma, kad ekonomikos veikimo 

neapibrėžtumas dėl koronaviruso pandemijos, neveikė gyventojų būsto absoliučios paskolos dydžio. 

Literatūros analizė parodė, kad gyventojai apdairiau elgiasi su savo turimais finansais ir kaupimu, tačiau dėl 

karantino sąlygų finansinių sunkumų dažniausiai nepatyrė, todėl, sukaupę pradiniam įnašui, pasinaudojo 

galimybe įsigyti nuosavą būstą.  
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1 pav. Namų ūkiams išduotų paskolų struktūra pagal paskolos rūšį 2018 – 2020 m. 
Šaltinis: sudaryta autorės pagal Lietuvos banko duomenis. 

Mokslinės literatūros analizė parodė, kad nuosavo gyvenamojo būsto įsigijimą lemia ne tik jo kaina, bet 

ir imamo kredito palūkanų norma. Būsto palūkanų normą sudaro banko siūloma marža ir pasirinkto laiko tarpo 

EURIBOR dydis, kuris šiuo metu yra neigiamas, todėl traktuojamas kaip nulinis. Lietuvos būsto kredito 

palūkanų dydis 2 paveiksle palygintas su Euro zonos šalių bei kaimyninių Latvijos ir Estijos šalių būsto 

paskolų palūkanų vidurkiais.  

 

2 pav. Būsto paskolų palūkanų normų dinamika 2018 – 2020 m. 
Šaltinis: sudaryta autorės pagal Europos centrinio banko duomenis 

2 paveikslo duomenys rodo, kad lietuviai, estai ir latviai už būsto paskolas moka brangiau, nei statistinis 

europietis tuo pačiu laikotarpiu. Euro zonos šalių palūkanų normos vidutinis dydis linkęs nuosekliai mažėti, 

skirtingai nei Baltijos valstybėse, kur palūkanų norma kinta įvairiai. Didžiausios palūkanų normos fiksuotos 

2019 m. Palūkanų normos 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo Latvijoje – 0,05 proc. punkto, Estijoje - 0,06 

proc. punkto. Lietuvoje 2019 m. palūkanų norma padidėjo daugiausiai, t.y. 0,14 proc. punkto, bet buvo 

mažiausia Baltijos šalyse. 2020 m. Lietuvos gyventojai įsigijo būstą su vidutiniškai 2,33 proc. palūkanų norma, 

tai - 0,19 proc. punkto mažiau nei Estijoje ir 0,33 proc. punkto mažiau nei Latvijoje. Tačiau vidutiniškai 

Lietuvos palūkanų norma buvo didesnė už Euro zonos rodiklį beveik 77 proc. Aukštam palūkanų normų 

vidurkiui įtakos turi bankų sektoriaus konkurencijos stygius, todėl būsimi skolininkai neturi tiek daug 

pasirinkimo tarp banko teikiamų pasiūlymų ir negali kokybiškai derėtis ir gauti palankesnes palūkanų normas. 

Apibendrinant galima teigti, kad didėjantis minimalus mėnesio atlyginimas veikia galimybes gauti 

kreditą ir pasiskolinti didesnę sumą. Didėjant gyventojų finansiniam raštingumui, skolinamasi mažiau 

vartojimui, o didėjo būsto paskolų vertė. Būsto paskolų palūkanų normos dydis analizuojamu laikotarpiu 

Lietuvoje, kaip ir Estijoje, bei Latvijoje, buvo didesnis nei Euro zonos šalių palūkanų normos vidurkis. 

Kadangi banko sektoriuje trūksta konkurencijos, todėl kredito gavėjai neturi galimybės derėtis. 

Komercinių bankų būsto paskolų kreditavimo sąlygų analizė 

Prieš imant būsto kreditą, siūloma įvertinti savo galimybes ir pasinaudoti preliminaria gautinos būsto 

kredito sumos skaičiuokle. Taip pat būtina pasidomėti ir kitomis banko teikiamomis sąlygomis ir įkainiais. Jų 

dažnas klientas net neperskaito ir neanalizuoja, todėl nežino savo pareigų ir teisių. 

Trijų didžiųjų Lietuvos komercinių bankų viena iš svarbiausių sąlygų yra ta, kad būsto kreditą gali gauti 

tik pilnametis asmuo ir turintis nuolatines pajamas ne mažiau nei šešis mėnesius. Jeigu gyventojų pajamos 

linkusios kisti, pvz., būsimas kredito gavėjas pajamas uždirba iš dividendų, nuomos pajamų, investicijų pajamų 

ir kt., taikomos griežtesnės sąlygos ir įkainiai. Pagrindinės kreditavimo sąlygos AB „Swedbank“, AB „SEB 

bankas“ ir AB „Šiaulių bankas“ apibendrintos 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Pagrindinės būsto paskolų sąlygos Lietuvos komerciniuose bankuose 

Sąlygos pavadinimas AB „Swedbank“ AB „SEB bankas“ AB „Šiaulių bankas“ 

Kredito minimali suma  10 000 Eur. Nenurodyta. Nenurodyta. 

Kredito finansuojama 

suma 

Iki 85 proc. būsto įsigijimo 

kainos. 

Jei būstas pagrindinė 

gyvenamoji vieta - iki 85 

proc., jei ne pagrindinė - iki 

60 proc. būsto vertės. 

Jei būstas pagrindinė 

gyvenamoji vieta - iki 85 

proc., jei ne pagrindinė arba 

yra senesnis nei 15 m. – iki 

70 proc. 

Pradinis įnašas ≥ 15 proc. kredito sumos. ≥ 15 proc. kredito sumos. ≥ 15 proc. kredito sumos. 

Terminas Iki 30 metų. Pagrindinė gyvenamoji 

vieta - iki 30 metų, ne 

pagrindinė – iki 25 m. 

Iki 30 metų. 

Pajamų dydis ≥ 500 Eur, arba ≥ 800 Eur 

paskolą imant su 

bendraskoliu. 

Įsipareigojimai ≤ 40 proc. 

grynųjų mėnesio pajamų. 

Įsipareigojimai ≤ 40 proc. 
grynųjų mėnesio pajamų. 

Palūkanų norma Kintama palūkanų norma. Kintama arba fiksuota 

palūkanų norma. 

Kintama palūkanų norma. 

Grąžinimo būdas Anuiteto, linijinis arba 

fiksuotų įmokų anuiteto. 

Linijinis arba anuitetinis. Linijinis arba anuitetinis. 

Įmokų atidėjimo 

laikotarpis 

Iki 9 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Iki 12 mėn. 

Išanalizavus pagrindines būsto paskolų sąlygas trijuose Lietuvos komerciniuose bankuose matoma, kad 

jos panašios, nes jų veiklą reglamentuoja tie patys įstatymai, juos prižiūri Lietuvos bankas. Būsto kreditas 

suteikiamas iki 30 metų laikotarpiui ir išmokamas vienoda valiuta – euru. Pradiniam įnašui reikia turėti savų, 

ne skolintų lėšų, ne mažiau 15 proc. būsto vertės arba būsto kainos. Bankas, skaičiuodamas pradinio įnašo 

sumą, atsižvelgia į mažesnę būsto vertės arba būsto kainos sumą. Tačiau matoma, kad tik AB „Swedbank“ 

išskiria minimalią kredito suteikiamą sumą – 10 000 Eur. Apibrėžiamas ir skolininko pajamų dydis. Skolinantis 

AB „Swedbank“, reikalingas ne mažesnis, nei 500 eurų pajamų dydis per mėnesį. AB „SEB bankas“ ir AB 

„Šiaulių bankas“ minimalių mėnesinių pajamų dydžių nenurodo, tačiau pažymi, kad skolininkas savo pajamas 

turi paskirstyti taip, kad mėnesio įmokos įsipareigojimus padengti neviršytų 40 proc. grynųjų mėnesio pajamų. 

Jei paskola suteikiama šeimai, kredito įstaiga įvertina abiejų sutuoktinių pajamas ir įsipareigojimus.  

Dažniausiai bankai finansuoja 85 proc. būsto įsigijimo kainos, priklausomai nuo įkeičiamo 

nekilnojamojo turto vertės arba būsto kainos, atsižvelgiant, kuri suma mažesnė. AB „SEB bankas“ ir AB 

„Šiaulių bankas“ išskiria tai, ar perkamas būstas bus pagrindinė gyvenamoji vieta ar ne. AB „SEB bankas“ 

pagrindinės gyvenamosios vietos būstas bus finansuoja 85 proc. būsto vertės ir ilgiausiai 30 metų laikotarpiui. 

O jeigu paskola imama nepagrindiniam gyvenamajam būstui, tarkim – sodybai arba sodo namui įsigyti, 

finansuojama tik 60 proc. būsto vertės ir tik iki 25 metų laikotarpiui. Vadinasi, pirkėjui bus reikalinga didesnė 

pinigų suma pradiniam įnašui padengti. Tuo tarpu AB „Šiaulių bankas“ skatina pirkti ne senesnius, nei 15 

metų statybos būstus. Šie būstai finansuojami 85 proc. kaip ir kituose bankuose. Pasirinkus būstą įsigyti 

nepagrindinei gyvenamajai vietai arba jei jis senesnis, nei 15 metų, AB „Šiaulių bankas“ teikia 70 proc. būsto 

vertės. Tai 10 proc. punktų daugiau, nei siūlo AB „SEB bankas“ būsto paskolai nepagrindinei gyvenamajai 

vietai įsigyti. 

Analizuojant būsto paskolos sąlygas trijuose bankuose matyti, kad palūkanų normos rūšį pasirinkti 

galima tik AB „SEB bankas“. Jis siūlo pasirinkti tarp kintamų ir fiksuotų palūkanų normų. O AB „Swedbank“ 

ir AB „Šiaulių bankas“ būsto paskolas teikia tik su kintamomis palūkanų normas, kuri susideda iš banko 

nustatytos maržos ir EURIBOR dydžio, kuris perskaičiuojamas tam tikram laikotarpiui, pagal susitarimą 

dažniausiai 3 mėn., 6 mėn. arba 12 mėn. Nors tarpbankinė palūkanų norma šiuo metu neigiama ir prilyginta 

nuliui, tačiau jai pasikeitus, skolininkas grąžindamas paskolą, sumokėtų daugiau palūkanų, o kreditorius 

uždirbtų daugiau. Visi analizuojami bankai siūlo kredito gavėjui pasirinkti linijinį ar anuitetinį paskolos 

grąžinimo būdą. Tik AB „Swedbank“ klientui siūloma rinktis dar ir fiksuotų įmokų anuiteto būdą, kuris 

panašus į anuitetinį grąžinimo būdą, tačiau fiksuojama įmoka, kurią sudaro ankstesnio mėnesio mokėtina 

palūkanų ir kredito suma. Todėl kintant palūkanų dydžiai, kinta ir paskolos sutarties terminas.  

Būsto paskola ilgalaikė, todėl nuspėti gyvenimiškas situacijas sunku. Susidūrus su finansiniais 

sunkumais, bankai siūlo įmokų atidėjimo laikotarpį. Jis skirtinguose bankuose skirtingas. Mažiausiai 

informacijos apie įmokos atidėjimą suteikia AB „Šiaulių bankas“, bankas nurodo tik ilgiausią laikotarpį – 12 

mėn. Tuo tarpu AB „SEB bankas“ ir AB „Swedbank“ dėl pandemijos taiko moratoriumą dėl kredito 

įsipareigojimų atidėjimo privatiems klientams. AB „Swedbank“ nurodo, kad atidėjimų trukmė negali viršyti 
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devynių mėnesių. O AB „SEB bankas“ nurodo, kad teikia atidėjimo laikotarpius nuo trijų iki 12 mėnesių. Ir 

nurodo, kad trumpiausias trijų mėnesių atidėjimo laikotarpis galimas, jei skolininkas pradeda studijuoti ar 

nutrūksta santuoka, ilgiausias – 12 mėn. laikotarpis suteikiamas gimus vaikui, jei asmuo vienas augina vaiką. 

O jei netenkama darbo, sumažėja pajamos ar kt., teikiamas iki devynių mėnesių kredito įmokos atidėjimo 

laikotarpis. Reiškia, įmokų atidėjimas leidžia nemokėti kredito įmokų, bet ne kredito palūkanų ar kitų 

periodinių mokėjimų, pvz., draudimo įmokos. O atidėta suma dalinama likusiam sutarties terminui, todėl 

padidės kitos būsimos įmokos arba prasitęs sutarties terminas. 

Išanalizuotos būsto paskolos sąlygos yra preliminarios. kiekviena situacija individuali ir sąlygos gali 

kisti nuo daugybės jas lemiančių faktorių. 

Be aptartų būsto kredito sąlygų, būsto paskolos vertę lemia ir paskolos įkainiai, ir komisiniai mokesčiai, 

kurių svarbiausi nurodyti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Būsto paskolų įkainiai komerciniuose bankuose 

Įkainio pavadinimas AB „Swedbank“ AB „SEB bankas“ AB „Šiaulių bankas“ 

Sutarties sudarymo, sumos 

didinimo mokestis 

0,40 proc. kredito sumos 

(min. 180 Eur).  

0,50 proc. kredito sumos 

(min. 250 Eur). 

0,40 proc. kredito sumos 

(min. 160 Eur). 

Mokėjimų atidėjimas  90 Eur. Netaikomas. Nenurodyta. 

Įsipareigojimo mokestis Nenurodyta. 0,40 proc. nepanaudotos 

kredito sumos. 

0,40 proc. nepanaudotos 

kredito sumos. 

Sąlyginės hipotekos išdavimas 

kitam kreditoriui 

150 Eur. 150 Eur. 150 Eur. 

Sutarties sąlygų keitimo 

mokestis 

180 Eur. 250 Eur. 20 Eur - 150 Eur. 

Keičiant palūkanų normos 

maržos dydis  

0,40 proc. kredito likučio 

(min. 180 Eur). 

1 proc. kredito likučio 

(min. 250 Eur). 

Nenurodyta. 

2 lentelės duomenys rodo, kad vienodo dydžio įkainis visuose analizuojamose bankuose (150 Eur) yra 

už sutikimą pakartotinai įkeisti nekilnojamą turtą kitam kreditoriui. Už sutarties sudarymą arba sumos didinimą 

mažiausiai mokama AB „Šiaulių bankas“, o daugiausiai mokama AB „SEB bankas“. AB „SEB bankas“ 

minimali mokesčio vertė – 250 Eur, tai 70 Eur daugiau, nei AB „Swedbank“ ir 90 Eur daugiau, nei AB „Šiaulių 

bankas“. O skaičiuojant nuo visos kredito sumos AB „SEB bankas“ mokamas 0,10 procentinio punkto didesnis 

mokestis, nei kituose bankuose.  

Mokėjimų atidėjimo įkainiai skirtinguose bankuose skirtingi. AB „Swedbank“ už įmokų atidėjimą 

mokama 90 Eur. AB „SEB bankas“ netaiko šio mokesčio, o AB „Šiaulių bankas“ tokios informacijos neteikia. 

Tuo tarpu įsipareigojimo mokestis AB „SEB bankas“ ir AB „Šiaulių bankas“ sudaro 0,40 proc. metinių 

palūkanų nepanaudotos kredito sumos ir nurašomas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. 

Norint pakeisti sutarties sąlygas, pigiausiai tai kainuoja AB „Šiaulių bankas“. Už paskolos terminų, 

užtikrinimo priemonių ar kt. keitimą AB „Swedbank“ mokama 180 Eur, tai 30 Eur daugiau, nei AB „Šiaulių 

bankas“. Brangiausiai sąlygos keičiamos AB „SEB bankas“, 67 proc. brangiau nei AB „Šiaulių bankas“.  

Aptarti būsto kreditavimo sąlygos ir įkainiai, komisinių duomenys AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“ 

ir AB „Šiaulių bankas“ leidžia teikti išvadas, kad būsto kreditavimo sąlygos visuose analizuojamuose bankuose 

panašios, tačiau AB „SEB bankas“ pateikia daugiausiai išsamios informacijos apie kredito sąlygas. Visi bankai 

reikalauja vienodo pradinio įnašo ir finansuoją 85 proc. būsto vertės ar kainos. Esminis skirtumas yra tai, kad 

AB „Šiaulių bankas“ ir AB „Swedbank“ siūlo tik kintamą palūkanų normą, o AB „SEB bankas“ leidžia rinktis 

tarp kintamos ir fiksuotos palūkanų normos. Būsto paskolų įkainiai Lietuvos komerciniuose bankuose skiriasi 

reikšmingiau. Brangiausiai už įkainius moka – AB „SEB bankas“, mažiausiai – AB „Šiaulių bankas“ klientai. 

 

Išvados 

1. Laikas keitė komercinio banko, kredito sampratas. Komercinis bankas yra finansinė institucija, turinti 

specialią licenciją ir teikianti kelių rūšių kreditus, finansines paslaugas klientams. O kreditas 

apibūdinamas, kaip laisvų pinigų, prekių efektyvus perskirstymas arba skolinimas už tam tikrą atlygį – 

palūkanas. Būsto kredito kainą priklauso nuo kredito palūkanų normos ir administravimo mokesčių. 

2. Bankai, prieš skolindami pinigus, pirmiausia atsižvelgia į skolininko gaunamas mėnesines pajamas, nuo 

jų dydžio priklauso ir suteikiamo kredito dydis. Didėjant gyventojų finansiniam raštingumui, mažiau 
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išduodama vartojimo paskolų, o auga būsto paskolų vertė. tam įtakos turėjo ir padidėjusios būsto kainos. 

Baltijos šalių gyventojai už būsto paskolas moka brangiau, nei statistinis europietis tuo pačiu laikotarpiu. 

Kadangi banko sektoriuje trūksta konkurencijos, todėl būsimi skolininkai neturi galimybės derėtis ir gauti 

geriausius pasiūlymus su mažiausiomis palūkanomis. 

3. Nors didžiųjų Lietuvos komercinių bankų – AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“ ir AB „Šiaulių bankas“ 

būsto kreditavimo sąlygos panašios, tačiau būsto paskolos įkainiai skiriasi. Brangiausi įkainiai – AB „SEB 

bankas“, pigiausi įkainiai AB „Šiaulių bankas“. 
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MUZIKINIŲ FESTIVALIŲ ORGANIZAVIMO YPATUMAI 
 

Asta Grigaitienė 

 Lektorė Danutė Mickevičienė 
Marijampolės kolegija 

 
Anotacija 

Straipsnyje aptariama muzikinių festivalių organizavimo teoriniai aspektai. Analizuojant mokslinę literatūrą 

pagrindinis dėmesys skirtas muzikinio festivalio sampratos atskleidimui ir šio muzikinio renginio vadybos, organizavimo 

uždavinių apžvalgai. Tyrinėjant renginio organizavimo ypatumus, aptarti renginio organizavimo pagrindiniai 

komponentai. 

Raktažodžiai: muzikos festivalis, muzikinis renginys, vadyba. 

 
Įvadas 

 

Muzikiniai renginiai - neatsiejama   žmogaus gyvenimo dalis. Tam, kad muzikiniai renginiai pasiektų 

aukštą kokybę, patrauktų visuomenės dėmesį ir užsitarnautų gerą vardą, jiems reikalinga ne tik vertinga meninė 

programa, bet ir efektyvi vadyba. Tikslinga vadyba, apimanti visus muzikinio renginio planavimo ir 

organizavimo aspektus, gali padėti jų rengėjams efektyviau koordinuoti darbą, pritraukti daugiau rėmėjų, 

sužinoti apie savo publikos poreikius, sulaukti platesnio nušvietimo žiniasklaidoje, pelnyti tarptautinių 

organizacijų pripažinimą. Visa tai prisideda prie renginio žinomumo ir palankaus jo įvaizdžio. Pastaruoju metu  

muzikiniai renginiai, iš jų ir muzikiniai festivaliai, kaip viena laisvalaikio formų,  yra suvokiami kaip  

gyvenimo kokybę gerinantis veiksnys.  

Gyventojų kultūriniai poreikiai auga, todėl tenkinant jų lūkesčius, labai svarbu, kad organizuojami 

muzikiniai festivaliai būtų  įvairūs, įdomūs, kad  juose lankytųsi kuo daugiau muziką mylinčių gyventojų. 

Dabartiniai klausytojai yra išsilavinę ir reiklūs,  jie nori išgirsti kokybišką atlikimą, pastebėti organiškus, be 

trikdžių vykstančius vadybinius procesus. Todėl organizuojant muzikinį festivalį svarbu identifikuoti renginio 

kokybę lemiančius veiksnius.  

Darbo tikslas – Išsiaiškinti muzikinių festivalių organizavimo ypatumus. 

Darbo objektas – Muzikinių festivalių organizavimo ypatumai.  

Darbo uždaviniai:   

       ·  Atskleisti   muzikinio festivalio sampratą.   

       ·  Pristatyti muzikinių festivalių organizavimo teorinius aspektus.  

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė. 

Muzikinio festivalio samprata. Žodis festivalis kildinamas iš lot. žodžio festivus (smagus, linksmas), 

kuris reiškia  šventimo laiką, ir buvo susijęs su religinių progų šventimu. Tai  masinė kultūros (paprastai 

periodiška) šventė, susijusi su įvairių meno šakų, pvz., teatro, kino, muzikos, šokių, konkursų (Tarptautinių 

žodžių žodynas). Įvairiuose žodynuose festivaliai dažniausiai apibrėžiami kaip džiaugsmingos šventės ir 

siejami su bendruomene. Įvairių tipų festivaliai yra rengiami tam, kad patenkintų specifinius socialinius 

poreikius ir suteiktų pramogą, praturtintų kultūrinį visuomenės gyvenimą. Tai festivalis, kuriame pagrindinis 

dėmesys yra skiriamas muzikai. Festivaliai gali būti grupuojami pagal muzikinį žanrą, festivalio pobūdį 

(gamtoje po atviru dangumi ar koncertinėse salėse), tautybę ar skirtas šventei paminėti.  

Visame pasaulyje yra organizuojama gausybė pačių įvairiausių muzikinių renginių. Vieni jų turi 

religines šaknis, kiti yra sezoniniai -susiję su kalendorinėmis šventėmis, treti turi tam tikrą kultūrinę reikšmę. 

Yra rengiami meno festivaliai, regioniniai festivaliai (miestų šventės), religiniai festivaliai, alaus festivaliai, 

maisto festivaliai, mokslo festivaliai, literatūros festivaliai, teatro festivaliai ir daugybė kitų.  

Labiausiai paplitę pasaulyje yra meno renginiai. Jie gali atstovauti vieną meno sritį arba apimti keletą 

jų. Populiariausia meno festivalio forma yra muzikos festivaliai, kurie apima įvairiausius žanrus nuo klasikos 

iki šiuolaikinės muzikos (Šešelgienė, 2007, p. 7). Pagal atlikimą muzikos žanrai skirstomi į vokalinius, 

instrumentinius, vokalinius - instrumentinius žanrus. O  pagal stilių: senovinė, viduramžių, klasikinė, 

romantinė, populiarioji, modernioji, ir kt. Stilių įvairovė tokia didelė, kad jų negalėtų išvardinti nė vienas 

žmogus. Kiekvienas muzikinis stilius turi savo istoriją ir ištakas, kurios atskleidžia kultūros reiškinio sąsajas 

su dabartimi ir praeitimi. Tad muzikinis renginys gali būti įvairių muzikinių žanrų ir stilių, jame gali skambėti 

nuo dainos ar pjesės iki sudėtingiausių muzikos formų: oratorija, kantata , simfonija, roko opera ir t.t.  

Šešelgienė G. aptaria Franz Willnauer požiūrį į  muzikos vadybos sritį, kuris festivalius lygino su 

nuolatine koncertinių įstaigų veikla. Pasak jo, organizaciniu požiūriu festivaliai yra išskirtiniai tuo, kad jie 
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vyksta tam tikru fiksuotu laiku, tam tikroje ypatingoje vietoje, atsisakant fiksuotų struktūrų ir pasitelkiant 

organizacines formas bei komandas, orientuotas į projektą ir produktą. Visuomeninį festivalių išskirtinumą 

lemią jų, kaip „įvykių“ pobūdis – jie domina kitokią publiką ir tam tikroms žmonių grupėms yra patrauklesni, 

nei kiti ištisus metus vykstantys renginiai (2007, p. 9).  

 Festivaliams būdingas lankstumas. Priklausomai nuo visuomenės poreikių ir konteksto, jie gali 

atsinaujinti, jų meninė vizija gali kisti. Net tie renginiai, kurie vyksta kasmet tuo pačiu metu ir toje pačioje 

vietoje, nėra tikslios kopijos to, kas vyko anksčiau. Vyksta pakitimai jų organizaciniuose komitetuose, keičiasi 

jų dalyviai, lankytojai, pati struktūra. Festivaliai yra visuomenės kultūros dalis, todėl vieno ar kito renginio 

sėkmė, jo suvokimas ir įvaizdis didele dalimi priklauso nuo bendro kultūrinio konteksto ir jėgų, veikiančių 

visuomenėje. Visuomenės poreikiai, nuotaikos ir troškimai lemia tai, kaip konkrečiu laikotarpiu yra 

suvokiamas tam tikras renginys (ten pat). 

Muzikinis festivalis  gali atlikti pažintinę bei meninę funkcijas. Organizatoriams svarbiausia vengti 

muzikiniame repertuare muzikos samplaikos, eklektikos, - rašo Paulavičiūtė (2008). Todėl, mąstant apie 

renginio išliekamąją vertę ir jo prasmę, vertėtų pagalvoti ir apie muzikinio festivalio lygmenį, kviečiant 

atlikėjus, renginių įgarsinimo įmones, renginio vedėjus, scenaristus ir t.t.  Taip pat yra svarbi ir renginio vieta, 

kur ir kokioje aplinkoje vyks muzikinis festivalis, nes tai taip pat gali būti vienas iš renginio sėkmės garantų 

(pvz., atitinkantis muzikinio festivalio žanrui klasikinės muzikos festivalis Pažaislio vienuolyno komplekse). 

Muzikiniams festivaliams, jeigu jie yra organizuojami gyvo garso atlikimo būdu, jiems būtina gera akustika ir 

labai gera įgarsinimo aparatūra. 

Meno festivaliai, tai renginiai, kuriais dažniausiai siekiama propaguoti aukštos kokybės meną, skatinti 

kūrybą ir gyvybingą meninę aplinką, ugdyti publiką.  

Muzikinio festivalio organizavimo teoriniai aspektai. Willnauer F. (2004, p. 280) aptardamas 

pagrindinius muzikos vadybos dėsnius, išskiria tokius pagrindinius ir nuolatinius muzikinių renginių vadybos 

ir organizavimo uždavinius: 

-planavimas ir informacijos apdorojimas; 

-organizavimas; 

-administravimas ir sutarčių sudarymas; 

-renginių sekos formavimas; 

-rinkodara; 

-reklama ir ryšiai su visuomene; 

-išlaidų bei pajamų apskaičiavimas ir išlaidų kontrolė. 

Kiekvienas renginys turi unikalią misiją, kuri išskiria jį iš kitų renginių. Daugumos tyrinėtojų nuomone, 

renginio organizatoriai turėtų ją labai aiškiai suformuluoti. Misija turėtų atsakyti į klausimus: „kas yra mūsų 

publika?“; „kokius jos poreikius mes tenkiname?“; „kokie yra mūsų siekiai“? (Šešelgienė, 2000, p. 10). 

Muzikinio renginio  idėjos sukūrimas neatsiejamas nuo suburtos  profesionalios savo darbo sritį išmanančios 

komandos .  

   Komandos  darbų pasiskirstymas – tiesiog būtinas, ypač didesnės apimties, (ir daugiau pastangų 

reikalaujančiuose) renginiuose. Reikalingas kūrybingų ir darbščių žmonių kolektyvas (iniciatyvinė, kūrybinė, 

organizacinis komitetas, – pavadinimas ne taip svarbu), platus bendraminčių ratas. Aptarę renginio sumanymą, 

progą, vietą, laiką, trukmę, galimybes, finansinius išteklius ir kitus renginio sėkmę lemiančius faktorius, grupės 

nariai aptaria ir pagrindinius darbus.  Beveik nėra tokio renginio, kurį gali surengti vienas žmogus. Renginio 

organizavimas – kolektyvinis darbas.  

   Svarbus nemažas bendraminčių būrys, kuriame kruopščiai pasiskirstoma pareigomis (prisiimama 

atsakomybė): rinkti medžiagą scenarijui, jį rašyti, režisuoti, ruošti patalpas, gaminti rekvizitą, rūpintis 

kostiumais, muzika, reklama ir t.t. Būtent reklama jau yra renginio sėkmės dalis: kuo skelbimas ir kvietimas 

bus vaizdingesnis arba išraiškingesnis, tuo labiau sudomins ir paskatins ateiti į vakarą; dar daugiau –  padaro 

įžangą į patį renginio veiksmą – „padiktuoja žaidimo taisykles“. Verta žinoti, ir kaip, kam, prieš kiek laiko 

kvietimus teikti. Taigi, būtina darbus pasiskirstyti. Labai svarbu, kad neliktų darbų, kurių niekas nedaro, o 

kažkurį – atlieka keletas. Organizatoriai aiškiai turi žinoti, kur, kieno atsakomybėje ir kokia yra vienos ar kitos 

užduoties pradžia ir pabaiga. Būtinas koordinatorius, kuris gerai žino visą situaciją. Ne mažiau svarbu, kad 

paskirtos užduotys atitiktų atlikėjo (vykdytojo) galimybes. Tam būtinas nuoširdus pokalbis pačioje pradžioje, 

aptariant renginio viziją. Geras rezultatas, palankus įvertinimas – tai visų darbo grupių ir asmenų – scenaristo, 
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režisieriaus, vedėjo, scenografo, muzikinės, techninės dalies vedėjo, reklamos organizatoriaus ir kt. – 

kruopštus darbas (Paulavičiūtė,  2002). 

   Renginio scenarijaus parengimas - būti tikru scenarijaus autoriumi, – viską parašyti pačiam, – nėra 

lengva, labai daug darbo ir atsakomybės reikalaujantis renginių organizatorių veiklos momentas. Jis labai 

glaudžiai susijęs su renginio režisavimu. Sudarant scenarijų būtina gerai žinoti savo galimybes, – kūrybinį ir 

kitokį potencialą, mokėti maksimaliai panaudoti renginio dalyvių meninius talentus. Renginio scenarijuje 

vystoma renginio idėja numatoma kas ir kaip turi vykti. Tai būtina , kad nenukryptume nuo renginio idėjos. 

  Renginio biudžetas. Daugelis koncertų verslo specialistų gerai sudarytą biudžetą įvardina kaip sėkmės 

garantą (Lathrop. 2003, p. 8). Jei sudarant koncerto ar festivalio  biudžetą yra nepakankamai įvertinamos 

išlaidos arba pervertinamos potencialios pajamos, didelė tikimybė, kad koncertas neatneš pelno. Koncerto 

organizatorius privalo sudaryti labai tikslų planuojamo gyvo pasirodymo kaštų ir išlaidų sąrašą ir atlikti galimų 

pajamų tyrimą.  

  Tyrinėjant renginio organizavimo ypatumus, galima aptarti renginio organizavimo pagrindinius 

komponentus. Paulavičiūtės A. leidinyje „Renginių organizavimo ABC“ pristatyti renginio organizavimo 

komponentai, kuriuos šiame straipsnyje apžvelgsime.   

  Atlikėjų pasirinkimas, darbų pasiskirstymas 

-Scenarijaus sudarymas 

-Reklama 

-Erdvės paieška 

-Rėmėjų paieška  

Įvertinus prieš tai įvardintus kriterijus, sudarius detalų darbų paskirstymo planą, galima  

konkretizuoti biudžetą.  

Renginio apipavidalinimas. Galima išskirti du renginio apipavidalinimo aspektus – vizualinį ir garsinį. 

Vizualinis apipavidalinimas, tai viskas, ką renginio metu matome: scenografija, dekoracijos, apšvietimas, 

vedėjų kostiumai, net padėjėjų išvaizda, rekvizitas, vaisių stalo papuošimai ir pan. Scenografijos dėka net ir 

visai neįdomia patalpą galima „apžaisti“ sukuriant jaukią atmosferą, gerą nuotaiką. Jeigu renginys 

organizuojamas didelėje salėje, kurios dažniausiai yra nelabai jaukios,  didelę erdvę galima suskirstyti zonomis 

ir atitinkamai paruošti.   

  Muzikinio festivalio reklama. Būtent reklama gali patraukti, intriguoti, palankiai nuteikti būsimus 

renginio dalyvius dar iki jo pradžios. Dažniausios reklamos priemonės ir būdai yra skelbimai, afišos, kvietimai. 

Esant galimybėms galima pasinaudoti masinių komunikacijos priemonių pagalba, – reklamuoti savo renginį 

vietinėje spaudoje ar radijo laidoje. Tačiau nederėtų prasižengti etikai: plačiai ir aktyviai nereklamuoti 

renginio, dėl kurio meninio lygio nesate tikri. Išleidžiant afišą (spausdintą ar rašytą), reikėtų laikytis tam tikrų 

taisyklių: stambiu šriftu pabrėžti tai, kas svarbiausi; siekti, kad afišoje būtų „erdvės“, t.y. palikti nemažai 

laisvos, tekstu neužpildytos vietos; tai palengvina skaityti afišą, suteikia jei daugiau raiškumo. Kvietimas  - 

vienas iš reklamos būdų jis dažniausiai atlieka programėlės funkciją. Šiuo atveju būtinas išankstinis 

kviečiamųjų sąrašas.  Ypatingai garbingiems svečiams kvietimai teikiami asmeniškai. Kuo afiša ar kvietimas 

bus patrauklesnis, tuo labiau sudomins ir paskatins žiūrovą ateiti į renginį. Pateikiant informaciją turi būti 

atsakyta į šiuos pagrindinius klausimus (jais remiasi visa žurnalistikos teorija):  

-Kas koncertuoja; 

-Kokio tai bus tipo renginys (koncertas klube, festivalis po atviru dangumi ar kt.); 

-Kada renginys vyks; 

-Kur jis įvyks; 

-Kokiu būdu ir už kokią kainą bus galima įsigyti bilietus (Pečiulis, 2012, p. 45). 

    Ši informacija gali būti viešinama per įvairius ryšių su visuomene kanalus: radiją, televiziją, vietos 

spaudą, internetą. Pvz., Žagarės vyšnių festivalis „Bliuzo naktys” „Revolution Festival“ „Devilstone“, 

„Granatos Live“, Karklės festivalis, „Beatričės vasaros“, „Šešupės malūnai“ ir kt. Kiekvienas iš šių  muzikos 

festivalių yra žinomas ir turi savo klausytojus. 

    Repeticijų organizavimas. Svarbu kai muzikiniame renginyje dalyvauja daug atlikėjų – įvairūs 

meniniai kolektyvai, svečiai iš kitur ir pan. Jiems būtina prieš pasirodymą išbandyti koncertinę erdvę, pajusti 

patalpos akustiką,  žinoti sąlygas, tvarką ir kt.   Rezultato sėkmė priklauso ir nuo to, koks visų santykis į 

siekiamybę, – t. y. repeticijos yra proga padaryti visus bendraminčiais, bendro reikalo – visumos – kūrėjais. 

Muzikinio renginio organizatoriai turi pateikti  atlikėjams: aiškią, išankstinę informaciją apie tai, ką, kada ir 

kur reikia daryti. 
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    Muzikinio festivalio organizavimas nėra toks lengvas procesas. Reikia apgalvoti begalę detalių, 

pažinoti publiką, mokėti ją suvaldyti, išmanyti kultūros vadybos pagrindus ir muzikos  festivaliams būdingą 

specifiką. 

Išvados 

• Populiariausia meno festivalio forma yra muzikos festivaliai, kurie apima įvairiausius žanrus, nuo 

klasikos iki šiuolaikinės muzikos, propaguoja aukštos kokybės meną, skatina kūrybą ir gyvybingą 

meninę aplinką, ugdo publiką. 

• Organizaciniu požiūriu festivaliai yra išskirtiniai tuo, kad jie vyksta tam tikru fiksuotu laiku, tam 

tikroje ypatingoje vietoje, atsisakant fiksuotų struktūrų ir pasitelkiant organizacines formas bei 

komandas, orientuotas į projektą ir produktą. 

• Vadyba, apimanti visus muzikinio festivalio  planavimo ir organizavimo aspektus, padeda jų 

rengėjams efektyviau koordinuoti darbą, pritraukti daugiau rėmėjų, sužinoti ir tenkinti  publikos 

poreikius, pelnyti bendruomenės pripažinimą.  

• Muzikinio renginio (festivalio) organizavimo komponentai: atlikėjų pasirinkimas, darbų 

pasiskirstymas, renginio apipavidalinimas, muzikinio festivalio reklama, repeticijų organizavimas.  
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Anotacija 

 

Tyrimo problema. Pastaraisiais metais emocinio intelekto (EI) samprata  sukėlė didžiulį susidomėjimą 

psichologijos, švietimo ir sporto sritimis (Hodzic, Scharfen, Ripoll, Holling ir Zenasni, 2017).  Golemanas (1995) 

išpopuliarino šią sampratą ir apibrėžė EI kaip gebėjimą pažinti ir valdyti savo emocijas, motyvuoti save, atpažinti kitų 

emocijas ir užmegzti santykius. Fizinio ugdymo pamokoje mokiniams  lavinama kognityviniai, motyvaciniai, socialiniai 

ir emociniai bei fiziniai veiksniai. Tyrimas, kaip EI  (įskaitant gebėjimus atpažinti ir išreikšti, reguliuoti ir adaptyviai 

naudoti savo ir kitų emocijas) yra susiję su motyvacijos ir gerovės veiksniais fizinio lavinimo kontekste, galėtų suteikti 

svarbios informacijos. Kokybiškas fizinio ugdymo  pamokos vertinimas turėtų suteikti galimybę mokiniams išmokti ir 

lavinti emocinius įgūdžius, taip didinant jų emocinius kompetencijas. Iškeltas probleminis klausimas: ar mokinių 

emocinio intelekto lygis turi sąsajas su požiūriu į fizinio ugdymo pamokas? Darbo tikslas: Nustatyti Kauno rajono 

mokyklų, gimnazijų mokinių emocinio intelekto ir požiūrio į fizinio ugdymo pamokas bei motyvacijos joms ypatumai ir 

sąsajos. Uždaviniai: 1. Nustatyti  Kauno rajono moksleivių emocinį intelektą lyties aspektu. 2. Nustatyti  Kauno rajono 

moksleivių požiūrį į fizinio ugdymo pamokas bei motyvacijos joms ypatumus lyties aspektu. 3. Išsiaiškinti Kauno rajono 

moksleivių emocinio intelekto ir požiūrio į fizinio ugdymo pamokas bei motyvacijos joms sąsajas. Tyrimo metodai: 

literatūros ir straipsnių apžvalga, anketinė apklausa, duomenų apdorojimo metodas - statistinė analizė. Rezultatai: - 

Berniukai parodė geresnius emocinio intelekto rezultatus nei mergaitės tai pat mokiniai parodė teigiamą požiūrį į fizinio 

ugdymą pamoką. Išvada: Tarp emocinio intelekto ir požiūrio į fizinio ugdymo pamokas bei motyvacijos joms  statistiškai 

reikšmingų sąsajų nenustatyta. 
Raktiniai žodžiai: emocinis intelektas, fizinio ugdymo pamoka, mokiniai. 

 

Įvadas 

Temos aktualumas. Švietimo srityje fizinio ugdymo pamoka yra dalykas, kuris gali padėti gerinti 

vaikų ir paauglių gerovę ir sveikatą. Kokybiško fizinio lavinimo samprata, suprantama kaip tarpusavyje 

susijusi inkliuzinio ir aktyvaus mokymo ir mokymosi sistema, turi būti laikoma pagrindine vientisų požiūrių 

(t.y. švietimo ir sveikatos) sistema (McLennan ir kt., 2015). Tai taip pat gali būti vertinama kaip fiziškai aktyvi 

mokymo ir mokymosi patirtis, galinti teigiamai paveikti mokinių psichomotorinius sugebėjimus, kognityvinį 

supratimą ir socialinius bei emocinius gabumus. Kokybišku fiziniu lavinimu siekiama visapusiško švietimo 

įsipareigojimo, kuris leidžia mokiniams būti fiziškai raštingiems. Jį galima apibrėžti kaip motyvaciją ir 

kognityvinę, fizinę, emocinę kompetenciją, reikalingą skatinti ir išsaugoti aktyvų požiūrį į gyvenimą, leidžiantį 

teigiamai ugdyti gebėjimą pasiekti, suprasti ir naudoti sprendimus dėl žmogaus sveikata efektyviai  Naujausi 

tyrimai buvo sutelkti į teigiamų psichologinių kintamųjų poveikio asmeniniam ir socialiniam vystymuisi 

tyrimą. Šie tyrimai buvo priskirti teigiamai psichologijai. Pastaraisiais metais tyrėjai parodė didėjantį 

susidomėjimą emociniu intelektu (EI) ir jo ryšiu su sportu (Ubago-Jiménez ir kt., 2019). Emocinis intelektas 

yra teigiamas kintamasis, kurį šiuo metu palaiko plačiai dėl glaudžių ryšių su subjektyvia savijauta ir fizine 

bei psichine sveikata (Sanchez-Alvarez ir kt., 2015). Šiuo metu emocinio intelekto supratimas akademiniuose 

sluoksniuose ir užsienyje daugiausia apima du aspektus: emocinio intelekto gebėjimų teoriją ir emocinio 

intelekto bruožų teoriją. Pirmieji emocinį intelektą laiko tam tikru kognityviniu gebėjimu, kuris apima 

emocinės informacijos pažinimą ir apdorojimą, o antrasis - emocinį intelektą kaip asmenybės bruožą, susijusį 

su tipišku elgesiu (Lu ir kt.,2016). Tyrimai parodė, kad emocinis intelektas turi svarbią įtaką individualiai 

savijautai akademiniams pasiekimams ir fizinei sveikatai (Martins ir kt., 2010). Emocinis intelektas laikomas 

esminiu veiksniu, turinčiu įtakos individualių pasiekimų lygiams (Jiao, 2017). Nuo fizinio ugdymo pamokų 

lankomumo priklauso ir mokinių emocinis intelektas nes pamokų metu vyksta neformalus bendravimas tarp 

mokytojo ir mokinių. Downs ir kt., (2016) teigimu, fizinis aktyvumas turi teigiamą ryšį  su emociniu intelektu, 

užsiimant didesniu fiziniu krūviu, mokinių emocinis intelektas yra santykinai aukštesnis.  

Tyrimo metodika 

Tiriamųjų imtis. Tyrimo tikslui pasiekti buvo sukonstruota imtis, kurią sudarė Kauno rajono  

mokiniai, kurių amžius nuo 13 iki 19 metų. Tyrimo imtis – 142 respondentai. Tyrime dalyvavusių respondentų 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20&sf=sf:*
file:///C:/Users/Ignė/Desktop/darbo%20ikelimas/Ignė%20Grigaitytė%20magistro%20darbas.odt%23B46
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amžius svyravo nuo 13 iki 19 metų, amžiaus vidurkis – 15,8 ± 6 metai. Tyrime dalyvavo panašus skaičius vyrų 

ir moterų: berniukai (n = 69) ir mergaitės – 73 respondentės, t.y.  47,9 proc. berniukų ir 50,7 proc. mergaičių. 

Tyrimo metodikos. Respondentams pateikiamą anketą sudarė atmintinė respondentams (tyrimo 

tikslas, garantuotas anonimiškumas), klausimyno turinį sudarė fakto (socialiniai ir demografiniai) ir konstrukto 

(tiriamojo objekto) klausimai.  

Emocinio intelekto bruožų klausimynas - paaugliams trumpa forma (TEIQue-ASF)  (Petrides, ir kt., 

2006). TEIQue-ASF klausimynas nustatyti paauglių emocinio intelekto bruožus yra supaprastinta versija, 

kurią sudaro 30 trumpųjų teiginių. Respondento buvo prašoma pagal septynbalę skalę nurodyti savo sutikimo 

ar nesutikimo su kiekvienu teiginiu laipsnį. Atsakymai yra vertinami taip, kad atitiktų kryptingumą – kiekvieno 

teiginio vertinimas gerėja, augant respondento sutikimo laipsniui. Jis sudarė standartinę 7 taškų skalę 

panaudodamas būdvardžius (vadinamuosius inkarus –angl. anchors), įgyjančius reikšmes nuo „visiškai 

sutinku“ iki „visiškai nesutinku“.Likert‘o skalės klausimai yra pateikiami teiginio forma, su kuriais 

respondentas gali sutikti arba nesutikti (Dikčius, 2011).  

Tai pat, tiriant respondentų fizinio aktyvumo pasirinkimą, buvo pateikti dėvyni klausimai, remiantis 

Gudžinskienės, Česnavičienės ir Suboč (2007) metodika. Tiriamiesiems buvo pateikti  tokie klausimai: kaip 

aktyviai jie sportuoja, kas daro didžiausią įtaką fizinio ugdymo pamokos lankymui bei koks jų tėvų ar globėjų 

požiūris į fizinio ugdymo pamokų lankymą. 

Tyrimo organizavimas. Anketinė apklausa atlikta elektroniniu būdu (anketos siunčiamos per e-

mail.). Tyrimo organizavimas ir vykdymas buvo suderintas su mokyklų administracija (žodiniu susitarimu su 

mokyklos vadovais) tai pat su mokinių tėvais ar globėjais 

Statistinės analizė. Kiekybiniam tyrimui duomenys analizuoti su „SPSS“ kompiuterine statistikos 

programa. Duomenų tarp skirtingų tiriamųjų grupių, (pvz., vaikinų ir merginų), patikimumas skaičiuojamas 

naudojant Chi kvadratu kriterijų bei t - testą (Stjudento t kriterijus). Naudoti tokie statistinių išvadų patikimumo 

lygiai: p < 0,05 – skirtumas tarp grupių statistiškai patikimas; o jeigu p > 0,05 – skirtumas tarp grupių 

statistiškai nepatikimas. Koreliacijos tarp kintamųjų skaičiuojant Spearman koreliacijos koefinetą. 

 

Rezultatai 

Respondentų požiūrio į fizinio ugdymo pamokas bei motyvacijos joms rezultatai 

1 paveiksle matome, kad dažniausiai berniukai teigė lankantys treniruotes bent po 1 val. kelis kartus 

per savaitę, bet nesiekiantys aukštų sportinių rezultatų (47,1 proc.), o mergaitės dažniausiai lankė tik fizinio 

ugdymo pamokas (44,6 proc.). Nustatyta, kad berniukai sportavo statistiškai reikšmingai aktyviau lyginant su 

mergaitėmis (χ2 = 10,52; p = 0,03) (2 pav.). 

 

1 pav. Teiginio ,,Ar aktyviai sportuoji“ atsakymų procentinis pasiskirstymas pagal lytį 

Absoliuti dauguma abiejų lyčių moksleivių teigė, kad didžiausią įtaką pasirinkimui lankyti fizinio 

lavinimo pamokas turi jie patys (85,7 proc. berniukų ir 85,1 proc. mergaičių), o įtakos pasirinkimui sportuoti 

pasiskirstymo dažnis nepriklausė nuo respondentų lyties (χ2 = 10,91; p = 0,24) (2 pav.). 
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2 pav. Teiginio „Kaip manai, kas turi didžiausią įtaką Tavo pasirinkimui lankyti fizinio ugdymo 

pamokas“ procentinis pasiskirstymas pagal lytį 

Apklausoje dalyvavę berniukai ir mergaitės teigė, kad jų tėvai/globėjai kartais pasiteirauja kaip jiems 

sekasi kūno kultūros pamokose (abiem atvejais 25,7 proc.) arba neskatina jų būti fiziškai aktyviais, nes jais 

pasitiki ir suteikia pasirinkimo laisvę (27,1 proc. berniukų ir 18,9 proc. mergaičių). Atlikus statistinę analizę 

paaiškėjo, kad tėvų/globėjų skatinimo būti fiziškai aktyviems ir lankyti fizinio ugdymo pamokas dažnis 

nepriklausė nuo mokinių lyties (χ2 = 4,68; p = 0,59) (3 pav.). 

 

3 pav. Teiginio „Ar Tavo tėvai / globėjai skatina būti fiziškai aktyviam ir lankyti fizinio 

ugdymo pamokas“ procentinis pasiskirstymas pagal lytį 

Net 83,7 proc. tyrime dalyvavusių mergaičių ir 81,5 proc. berniukų stengėsi nepraleisti nei vienos 

fizinio ugdymo pamokos, o jų fizinio ugdymo pamokų lankomumo dažnis statistiškai reikšmingai nesiskyrė 

tarpusavyje (χ2 = 6,90; p = 0,14) (4 pav.). 

 

4 pav. Teiginio „Kaip dažnai lankai fizinio ugdymo pamokas “ procentinis pasiskirstymas 

pagal lytį 
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Berniukai (74,3 proc.) ir mergaitės (55,4 proc.) dažniausiai atsakė noriai lankantys fizinio ugdymo pamokas, 

tačiau vyriškos lyties respondentai šias pamokas lankė statistiškai patikimai noriau (χ2 = 18,20; p = 0,003) (5 

pav.). 

 

 

5 pav. Teiginio mokinių atsakymų pasiskirstymas  „Kaip noriai lankaisi fizinio ugdymo pamokose“ 

procentinis pasiskirstymas pagal lytį. 

Vertinant moksleivių aktyvumą fizinio lavinimo pamokose nustatyta, kad didžioji dalis apklaustų 

berniukų (51,5 proc.) ir mergaičių (47,3 proc.) kūno kultūros pamokose buvo pakankamai aktyvūs (dėjo apie 

60 - 89 proc. pastangų) ir jų aktyvumas fizinio lavinimo pamokų metu statistiškai reikšmingai nepriklausė nuo 

lyties (χ2 = 1,45; p = 0,84) (6 pav.). 

 

6 pav. Teiginio mokinių atsakymų pasiskirstymas į teiginį „Kaip įvertintum savo aktyvumą fizinio 

ugdymo pamokų metu“  procentinis pasiskirstymas pagal lytį. 

Didžiausia apklausoje dalyvavusių berniukų (47,1 proc.) ir mergaičių (47,3 proc.) dalis atsakė, kad 

jiems patinka fizinio ugdymo pamokos ir nebuvo nei vieno moksleivio, kuriam šios pamokos labai nepatiktų. 

Statistinės analizės metu nustatyta, kad abiejų lyčių mokiniai fizinio lavinimo pamokas mėgo patikimai 

panašiai (χ2 = 3,45; p = 0,50) (7 pav.). 
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7 pav. Teiginio mokinių atsakymų pasiskirstymas  „Ar Tau patinka fizinio ugdymo pamokos“ 

procentinis pasiskirstymas pagal lytį. 

 

 Respondentų emocinio intelekto ypatumai 

Palyginus berniukų ir mergaičių atsakymus į TEIQue-ASF klausimyną nustatyta, kad 8 atvejais iš 

galimų 30, skirtingų lyčių mokinių atsakymai statistiškai reikšmingai skyrėsi tarpusavyje t - testas (Stjudento 

t kriterijus) 9 - 16 paveiksluose pateikti statistiškai reikšmingai besiskiriančių atsakymų pasirinkimų 

palyginimai tarp berniukų ir mergaičių, vertinant vidurkiu (M) ir standartiniu nuokrypiu (SD) (Jei nesutinkate 

su teiginiu, apibraukite skaičių iki 1. Jei sutinkate su teiginiu, apibraukite skaičių, artimą 7. Jei nesate labai 

tikri, ar sutinkate, ar nesutinkate, apibraukite skaičių, artimą 4.). 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad mergaitėms statistiškai reikšmingai geriau sekėsi suvaldyti savo jausmus 

lyginant su berniukais (t - kriterijus = -2,97; p = 0,004) ( 8 pav.). 

 

8 pav. Teiginio „Man sunku suvaldyti savo jausmus“ palyginimas tarp berniukų ir mergaičių pagal 

atsakymų vidurkius (M) ir standartinius nuokrypius (SD). 

1 lenetelė. Emocinio intelekto ir požiūrio į fizinio ugdymo pamokas bei motyvacijos joms sąsajos 

 
Aktyviai 

sportuoji 

Įtaką 

lankyti 

FU 

Tėvų 

skatinimas 

lankyti FU 

Lankymo 

FU 

dažnumas 

Noras 

lankyti 

FU 

Aktyvumas 

per FU 

FU 

pamokų 

patikimas 

Bendras 

EI 

Aktyviai 

sportuoji 1 0,651** 0,877** 0,631** 0,792** 0,810** 0,868** 0,036 

Įtaką 

lankyti FU 

0,651** 1 0,508** 0,878** 0,768** 0,636** 0,748** -0,002 

Tėvų 

skatinimas 

lankyti FU 

0,877** 0,508** 1 0,522** 0,757** 0,835** 0,880** 0,120 
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Aktyviai 

sportuoji 

Įtaką 

lankyti 

FU 

Tėvų 

skatinimas 

lankyti FU 

Lankymo 

FU 

dažnumas 

Noras 

lankyti 

FU 

Aktyvumas 

per FU 

FU 

pamokų 

patikimas 

Bendras 

EI 

Noras 

lankyti FU 0,631** 0,878** 0,522** 1 0,760** 0,681** 0,782** -0,001 

Aktyvumas 

per FU 

 

0,792** 
0,768** 0,757** 0,760** 1 0,799** 0,813** 0,043 

FU pamokų 

patikimas 

 

0,810** 

 

0,636** 0,835** 0,681** 0,799** 1 0,883** 0,046 

Bendras EI 0,036 -0,002 0,120 -0,001 0,043 0,046 0,117 1 

 

Tačiau, tarp emocinio intelekto ir fizinio ugdymo pamokos lankymo statistiškai nebuvo reikšmingų 

rezultatų. 

 

Išvados 

1. Nustatyta, kad berniukai fiziškai aktyvesni nei mergaitės. Berniukai ne tik lankė fizinio ugdymo 

pamokas, bet lankė treniruotes, mergaitės tik lankė fizinio ugdymo pamokas. Mokinių požiūris yra 

teigiamas į fizinio ugdymo pamokas. Labiausiai mokinius motyvuoja lankyti fizinio ugdymo pamokas 

jie patys. 

2. Nustatyta, kad berniukai parodė aukštesnius emocinio intelekto balus nei mergaitės. 

3. Rezultatai parodė, kad tarp respondentų emocinio intelekto ir požiūrio į fizinio ugdymo pamokas bei 

motyvaciją joms, statistiškai reikšmingų sąsajų nėra. 
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BŪTINOSIOS GINTIES RIBOS IR JŲ PERŽENGIMO YPATUMAI 

Aistė Jakimavičiūtė 

Lektorius Nerijus Brinevičius 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Būtinosios ginties teisės pagrindas yra apsisaugoti nuo nusikaltimo. Darbe aptariama būtinosios ginties ribos ir jų 

peržengimo ypatumai. Įvardijamos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Remiantis Baudžiamuoju kodeksu, 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis ir kitais literatūriniais šaltiniais aptariama, kada būtinosios ginties situacijoje 

atsidūręs asmuo turi teisę naudotis būtinąja gintimi, o kada  būtinosios ginties ribas peržengdamas gali būti patrauktas 

baudžiamojon atsakomybėn. Teismų praktikoje išspręsta nemažai bylų, kuomet asmenys, kurie buvo atsidūrę būtinosios 

ginties situacijose, išteisinti, taip pat bylos, kuriose buvo peržengtos būtinosios ginties ribos ir asmenys teisiami pagal 

baudžiamąjį įstatymą už padarytą nusikalstamą veiką. Darbe pateikiami pavyzdžiai, kokiu būdu gali būti peržengtos ribos, 

kada jos neperžengiamos, įvardijamos pasekmės peržengus būtinosios ginties ribas. Tyrimo metodas – bylų nagrinėjimas 

ir literatūros šaltinių analizė. 

Įvadas 

 

Neįmanoma nuspėti, kada žmogus gali atsidurti būtinosios ginties situacijoje. Gintis, nuo kėsinimosi 

būti užpultam, yra žmogaus teisė. Asmuo neatsako pagal baudžiamąjį kodeksą, jeigu nepežengdamas 

būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatytą nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, 

gindamasis arba gindamas kitą asmenį, nuosavybę, kitą turtą, visuomenės arba valstybės interesus, nuo 

tiesiogiai gresiančio pavojaus. Visgi, besiginantysis asmuo gali persistengti ir neproporcingai pasielgti 

būtinosios ginties situacijoje. Reikia žinoti būtinosios ginties ribas, kada jų peržengimas kvalifikuojamas kaip 

nusikaltimas arba baudžiamasis nusižengimas ir asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. 

 

Būtinosios ginties samprata 

 

Būtinoji gintis Baudžiamajame kodekse (toliau BK) 28 str. 2d.  – reglamentuota, kaip situacija, kai 

asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame 

įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas 

kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar 

tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi.  

„Valstybė, apibrėždama žmogaus teises, garantuoja ir jų apsaugą. Tačiau žmogaus teises apginti 

valstybinių institucijų turimomis priemonėmis ne visada galima, todėl baudžiamieji įstatymai suteikia žmogui 

teisę gintis pačiam. Veiksmai, padaryti esant būtinajai ginčiai, yra socialiai vertingi, nes nukreipti prieš 

pavojingą kėsinimąsi. Būtinoji gintis yra kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė, nepasinaudojimas kuria 

neužtraukia jokios teisinės atsakomybės. Žmogus turi teisę į būtinąją gintį neatsižvelgiant į tai, ar jis turėjo 

galimybę išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas“ (Švedas, 1998, p. 

219). Būtinoji gintis visada susijusi su žalos padarymu užpuolikui. Jei atremiant kėsinimąsi užpuolikui žala 

nepadaroma, kuri numatyta baudžiamuosiuose įstatymuose, tai tokie veiksmai laikomi socialiai vertingais, 

tačiau nesudaro būtinosios ginties situacijos. Antra vertus, žalos padarymas užpuolikui pripažįstamas teisėtu 

tik tais atvejais, kai ji padaroma laikantis tam tikrų reikalavimų. Šie reikalavimai susiję su kėsinimusi ir 

gynyba. 

      

Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės 

 

Žala, padaryta ginantis nuo pavojingo kėsinimosi, neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, jei įstatyme 

yra numatytų sąlygų, vadinamų būtinosios ginties teisėtumo sąlygomis. 

Pirmoji sąlyga, tai „teise į būtinąją gintį galima pasinaudoti tik kilus pavojingam pasikėsinimui. 

Pasinaudoti būtinąja gintimi galima, kai kėsinamasi į žmogų, jo sveikatą, gyvybę, laisvę“  (Piesliakas, 2004, 

p. 482). Ginti taip pat galima ir nuosavybę. Tokia teise galima pasinaudoti, kai nutinka situacija, kai reikia 

ginti savo būstą nuo įsibrovėlių, savo automobilį nuo plėšikų, kurie kėsinasi pagrobti ten esantį turtą. Būtina 

paminėti, kad teise į būtinąją gintį gali pasinaudoti ne tik tas asmuo, kuris yra užpuolamas, ar į kurio nuosavybę 

yra kėsinamasi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997m. birželio 13d. nutarimo „Dėl teismų praktikos 

taikant įstatymus dėl būtinosios ginties ir jos ribų peržengimo“ 3 punkte apibrėžiama, kad atremiant pavojingą 
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kėsinimąsi įstatymas leidžia ginti ne tik savo, bet ir kitų asmenų teises, valstybės ar visuomenės interesus. „Jei 

jūs einate gatve ir matote, kad kėsinamasi į kito žmogaus sveikatą, jūs galite pasinaudoti būtinosios ginties 

teise, neatsižvelgdamas į tai, kad kėsinimasis vyksta ne prieš jus, o kitą žmogų“ (Piesliakas, 2004, p. 482). Tai 

taip pat gali vertinama kaip teisėta būtinoji gintis, jei besiginančiojo veiksmai atitinka būtinosios ginties 

sąlygas. 

Antroji sąlyga, tai kai būtinoji gintis galima tik realaus kėsinimosi atveju. Pavojingas kėsinimasis turi 

būti realus. V. Piesliakas rašo: „Būna atvejų, kai asmuo, neteisingai įvertinęs situaciją, kai prieš jį ar kitus 

asmenis pradedama pavojingai kėsintis, ir jis ima gintis. Gynyba nuo įsivaizduojamo kėsinimosi vadinama 

tariamąja gintimi“ (2004, p. 483).  Jeigu besiginantysis galėjo ir privalėjo suprasti, kad jis klaidingai suvokia 

aplinkybes, tai tokiu atveju, jo veiksmai bus vertinami kaip nusikaltimas, padarytas dėl neatsargumo. 

Trečioji sąlyga, kai būtinoji gintis leidžiama, tik esant akivaizdžiam kėsinimuisi. Akivaizdus 

kėsinimasis – tai tiesiogiai gresiantis ar prasidėjęs, bet kartu dar nepasibaigęs kėsinimasis. 

 „Žmogus turi teisę į būtinąją gintį nuo kėsinimosi pradžios momento, kai, pavyzdžiui, besikėsinantys 

asmenys pradeda mušti žmogų, vagys atidaro svetimo buto ar automobilio duris. Tačiau įstatymas leidžia 

pradėti gintis ir šiek tiek anksčiau, vos pajustus tiesioginę grėsmę besiginančiojo ar kito asmens teisėms, 

valstybės ar visuomenės interesams, pavyzdžiui, jei jau užsimota peiliu ar kirviu, jei asmenį gatvėje apsupo 

keli nepažįstamieji ir aišku, kad tuoj bus suduoti smūgiai“ c Teisė į  būtinąją gintį galioja iki pat kėsinimosi 

pabaigos momento. „ Besiginančiojo veiksmai, kuriais daroma žala kitam asmeniui, negali būti laikomi 

būtinąją gintimi, jei pavojingas kėsinimasis jau akivaizdžiai atremtas ar pasibaigęs ir aiškiai nebėra tikslo 

gintis“ (Piesliakas, 2004, p. 483).  

Ketvirtoji sąlyga, tai kai naudojantis būtinąja gintimi žala gali būti padaroma tik besikėsinančiam 

asmeniui. Kaip teigia V. Piesliakas „Jei ginantis nuo kėsinimosi nukenčia tretieji asmenys, atsakomybė, 

atsižvelgiant į kaltės formą, taikoma kaip už tyčinį ar neatsargų nusikaltimą“ (2004, p. 483).   

Penktoji sąlyga – negali būti peržengtos būtinosios ginties ribos. Būtinosios ginties ribos peržengiamos, 

kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata. „<...> jei akivaizdžiai gynyba neatitinka 

kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo, jei besikėsinančiajam tyčia padaroma didesnė žala, negu leidžia 

ginamosios teisės ar interesai, į kuriuos pasikėsinta, ir jei pasikėsinimui atremti buvo panaudotos priemonės, 

kurios konkrečioje situacijoje nebuvo būtinos“ (Piesliakas, 2004, p. 483). Būtinosios ginties ribas peržengęs 

asmuo privalo atsakyti pagal baudžiamąjį įstatymą. Taip pat būtina paminėti, jog būtinosios ginties ribos nebus 

peržengtos, jei žala bus padaryta dėl didelio susijaudinimo, sumišimo, išgąsčio, kurį gali sukelti pavojingas 

kėsinimasis. Tokiu atveju, pavyzdžiui, jei yra braunamasi į būstą ir besikėsinančiajam asmeniui atimama 

gyvybė – besiginantysis netraukiamas baudžiamojon atsakomybėn.  

Galimas pavyzdys byloje 1A-390-350-2008, kai kaltinamasis peiliu dūrė nukentėjusiam į šoną, kai 

nukentėjusysis bandė brautis į kaltinamojo namus. „<...> šiuo atveju turėjo teisę gintis nuo gresiančio 

pavojingo, akivaizdaus ir realaus nukentėjusiojo V. M. kėsinimosi pažeisti U. būsto neliečiamumą bei sužaloti 

I. U., todėl darytina išvada, kad apeliantas nukentėjusįjį sužalojo būdamas būtinosios ginties būklėje, tai šalina 

jo baudžiamąją atsakomybę dėl V. M. padaryto sužalojimo (BK 28 str. 3 d. ), todėl baudžiamoji byla 

nutrauktina“.  

 

Būtinosios ginties ribų peržengimas 

 

BK 28 str. 3 dalyje nurodoma, kad būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine 

tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir 

pavojingumo. „Gynyba pripažįstama neatitinkančia kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo tuomet, kai 

užpuolikui tiesiogine ar netiesiogine tyčia padaroma daug didesnė žala, negu verti interesai, į kuriuos buvo 

kėsinamasi, o pasikėsinimui atremti buvo pavartotos priemonės, kurios šioje konkrečioje situacijoje nebuvo 

būtinos“ (Švedas, 1998, p. 223).  Tokiu atveju, pasikėsinimo atrėmimo intensyvumas aiškiai viršija gynybos 

poreikius.  

Byloje Nr. 2K-207-1073/2018, nuteistasis peržengė būtinosios ginties, kai nukentėjusysis mėgino jam 

nuo kaklo nutraukti grandinėlę. Nuteistasis padarė sunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiam, ko pasekoje 

asmuo mirė. Proceso metu nuteistasis bandė įrodyti, jog veikė būtinosios ginties situacijoje ir nuosprendį 

apskundė Lietuvos aukščiausiajam Teismui. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų teisėjų 

kolegija nusprendė skundą atmesti nurodant, kad „Kėsinimosi realumas konstatuojamas tada, kai kėsinimasis 

yra tikras, egzistuoja objektyviai, o ne besiginančiojo vaizduotėje, ir akivaizdus, kai jis yra pradėtas ar 

tiesiogiai gresia besiginančiojo ar kito asmens teisėms, visuomenės ar valstybės interesams. Tais atvejais, kai 

pagrindo įžvelgti pavojingą kėsinimąsi apskritai nebuvo, tačiau asmuo dėl nepagrįsto įtarumo vis dėlto padarė 

žalos kitam asmeniui, nėra nei būtinosios ginties, nei jos ribų peržengimo. Tokia veika, esant visiems 
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atitinkamos nusikalstamos veikos sudėties požymiams, kvalifikuojama kaip tyčinis nusikaltimas ar 

baudžiamasis nusižengimas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-279/210, 2K-7-313/2012, 2K-

275/2013, 2K-467/2013, 2K-492/2014, 2K-71-895/2018)“. 

Kalbant apie būtinosios ginties institutą, būtina pabrėžti ginties provokaciją. „Baudžiamosios teisės 

teorija  ginties provokaciją apibrėžia kaip žalos padarymą besikėsinančiajam po to, kai užpuolimas buvo 

sąmojingai sukeltas paties besiginančiojo, siekiančio panaudoti užpuolimą kaip pretekstą savo nuteisėtiems 

veiksmams“ (Švedas, 1998, p. 223).  Ginties provokacija negali būti vertinama pagal būtinosios ginties 

taisykles, nes ji sudaro vieningą tyčinio nusikaltimo planą.  Vertinant, ar nebuvo peržengtos būtinosios ginties 

ribos, būtina atsižvelgti į kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą bei besikėsinančiajam padarytos žalos dydį. 

„Kėsinimosi pavojingumą lemia kėsinimosi intensyvumas, besikėsinančiųjų skaičius, jėgų santykis, 

kėsinimosi metu naudojamos priemonės, galimos žalos dydis ir kitos panašios aplinkybės“ (Piesliakas, 2004, 

p. 484).  

Žala padaryta besikėsinančiajam būtinosios ginties atveju, gali būti gyvybės atėmimas, sunkus kūno 

sužalojimas, smūgių sudavimas, laisvės apribojimas, turto sužalojimas ir pan. Pabrėžtina, kad žala padaroma 

tik tam asmeniui nuo kurio ginamasi, o žala padaryta tretiesiems asmenims kvalifikuojama kaip konkreti 

nusikalstama veika. Asmuo atėmęs gyvybę esant būtinosios ginties situacijai vis dar yra atsakingas už bet 

kokius žalos atlyginimus ar sužalojimus trečiajai pusei, kuri nekėlė grėsmės gynybos akto metu.  

Taigi, riba, kada peržengiama būtinoji gintis yra suprantama ir aiškiai nustatyta. Reikia paminėti, kad 

jei besiginantysis nužudo ar padaro besikėsinančiajam sunkų sveikatos sutrikdymą peržengdamas būtinosios 

ginties ribas, jis atsako pagal BK 129 str. 1 dalį ar pagal 135 str. 1 dalį. 

 

Išvados 

 

1. Valstybė, vykdydama nusikaltimų kontrolės ir prevencijos funkcijas, nepajėgi numatyti ir užkardyti 

kiekvieną konkretų nusikaltimą, taip pat negali padaryti to, kas neįmanoma – apsaugoti kiekvieną 

individą kiekvienu jo gyvenimo momentu. Kadangi valstybė nepajėgi apsaugoti visų žmonių teisių, 

žmonėms suteikiama teisė į būtinąją gintį.  

2. Pagrindinės aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę: būtinąja gintimi galima pasinaudoti tik 

kilus pavojingam pasikėsinimui, galima tik kai realiai kėsinamasi, taip pat – kai akivaizdžiai 

kėsinamasi. Taip pat būtina pažymėti vieną iš sąlygų, kad naudojantis būtinąja gintimi, žala gali būti 

padaryta tik besikėsinančiam asmeniui. Paskutinė, tačiau viena svarbiausių – neperžengti būtinosios 

ginties ribų. 

3. Atsitinka taip, kad būtinosios ginties ribos vis tik būna peržengiamos. Būtinosios ginties ribos 

peržengiamos, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata besikėsinančiam 

asmeniui. Jeigu žala padaryta tretiesiems asmenims, ji kvalifikuojama kaip konkreti nusikalstama 

veika, pagal tai kokia žala buvo padaryta. 
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ATLEIDIMO NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PAGAL 

LAIDAVIMĄ SĄLYGOS IR TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE 

PROBLEMOS 

Judita Kabašinskatė 

Lektorius Nerijus Brinevičius 
Marijampolės kolegija 

Anotacija  

Išanalizavus Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą, teismų praktikas, savo darbe aptarsiu  atleidimo nuo 

baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sampratą; atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą  

istoriją; atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygas ir taikymą; atleidimo nuo baudžiamosios 

atsakomybės pagal laidavimą teismų praktikos problemas. 

Temos aktualumas ir problematika: 

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimo sąlygas reiškia, kad asmuo kuris padarė tam tikrą 

nusikalstamą veiką, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau jis turi atitikti tam tikras keturias sąlygas, 

kurios yra įtvirtintos BK 40str 2 dalyje. Taip pat laiduotojas pagal BK 40str 1dalį turi būti asmuo, teismo nustatyta tvarka 

atitinkantis visus reikalavimus, galinčius jį padaryti laiduotoju. Tuomet būtina išsiaiškinti kokios teismų praktikoje 

pasitaiko problemos, kuomet teismai netinkamai aiškina vieną ar kitą sąlygą, pvz. jeigu asmuo anksčiau buvo padaręs 

nusikaltimą, bet teistumas jau yra išnykęs, ar jis bus laikomas pirmą kartą padaręs nusikalstamą veiką. Taip pat iškyla 

klausimas, kas gali būti asmuo, galintis daryti teigiamą įtaką ir t.t. Būtina pabrėžti, kad laidavimas atleidžiant nuo 

baudžiamosios atsakomybės taikomas tik tada, kai teismas tinkamai įvertina ar tai yra tinkamiausia priemonė asmeniui, 

kuris padarė nusikalstamą veiką. Svarbiausias aspektas yra tai, kad būtent laidavimas yra labai reikšminga sąlyga, dėl 

kurios kaltinamasis gali ne tik  išvengti bausmės, tačiau į teisinius santykius įtraukiamas dar vienas (trečiasis asmuo), 

kuris šiuose teisiniuose santykiuose prisiima atsakomybę už kaltinamąjį su tikslu, kad teisinėmis priemonėmis kaltininkas 

bus skatinamas nekartoti ankstesnių nusikaltimų bei pasitaisys. 

Darbo metodas:  

Literatūros šaltinių analizė, teismų praktikos analizė, dokumentų sisteminė analizė, apibendrinimo metodas, 

anketinė apklausa. 

Svarbiausi rezultatai ir pagrindinės išvados: 

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą tai labai reikšminga sąlyga, dėl kurios kaltinamasis 

gali ne tik  išvengti bausmės, tačiau į teisinius santykius įtraukiamas dar vienas (trečiasis asmuo), kuris šiuose teisiniuose 

santykiuose prisiima atsakomybę už kaltinamąjį su tikslu, kad teisinėmis priemonėmis kaltininkas bus skatinamas 

nekartoti ankstesnių nusikaltimų bei pasitaisys. Trečiojo asmens savanoriškas prisijungimas į teisinius santykius, norint 

palengvinti kaltinamojo padėtį, apibrėžia didelę alternatyvą teisiniuose santykiuose. 

Įvadas  

Pirmiausia būtina išsiaiškinti, ką reiškia terminas „baudžiamoji atsakomybė“. Baudžiamoji atsakomybė 

yra viena  iš teisės atsakomybės rūšių, kuri yra teisinės atsakomybės pagrindas. Ji skatina teisingą, visuomenei 

naudingą veiką. Baudžiamoji atsakomybė yra griežčiausia atsakomybės forma. Vienas iš būdų išvengti 

baudžiamosios atsakomybės – atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.  

Pagal Lietuvos baudžiamosios teisės Bendrosios dalies II knygą „Atleidimas nuo baudžiamosios 

atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 str.) – tai sąlyginė atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis, kai 

asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas perduodant jį pagal laidavimą teismo pasitikėjimo 

vertam asmeniui ir nustatant laidavimo terminą, kuris gali būti nuo vienerių iki trejų metų.“27 Asmuo, kuris 

padarė nusikalstamą veiką, nebūtinai bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, už tai jam nekils jokių 

teisinių padarinių. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės galimas tik iki apkaltinamojo nuosprendžio 

priėmimo ir įteisinimo. Sprendimą priima tik teismas (teisėjas). Ikiteisminio tyrimo metu prokuroras gali 

priimti nutarimą, kurį turi patvirtinti ikiteisminio tyrimo teisėjas. 

Laidavimas – tai vienas iš atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės būdų, dėl kurio asmuo patrauktas 

baudžiamojon atsakomybėn gali išvengti bausmės, kadangi už jį atstovaus laiduotojas. Laiduotoju gali būti 

artimieji, šeimos nariai, tėvai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Laidavimas gali būti su užstatu ar be 

jo. Daugumoje gyvenimo situacijų galime įžvelgti problemų, kada asmuo patraukiamas baudžiamojon 

atsakomybėn, nors tai gali atrodyti neteisinga. Dėl to BK nustato normas, kurios įtvirtina atleidimą nuo 

baudžiamosios atsakomybės. Lietuvos Respublikos Baudžiamajam kodekse 40 straipsnio 2 dalyje yra 

įtvirtinta, kad „Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: jis 

 
27 Gintaras Švedas „Lietuvos Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ Vilnius 2020, p. 49. 
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pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 

bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir yra 

pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų 

nusikalstamų veikų."28 Baudžiamasis įstatymas konkrečiai nenurodo už kokias nusikalstamas veikas asmuo 

gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau nurodo, kad „asmuo, padaręs 

baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo 

baudžiamosios atsakomybės.“29 Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą institutas tampa 

vis dažniau naudojamu, kadangi siekiama sumažinti nusikalstamumą ar jo visiškai išvengti. Atleidimas nuo 

baudžiamosios atsakomybės yra įstatymo leidėjo numatytas susitarimas kuris padeda paspartinti baudžiamąjį 

procesą, atskleisti aplinkybes ir įvykdyti teisingumą. 

 

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą samprata 

 

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės – tai kai yra padaryta nusikalstama veika bei matomas jos 

padarinys, tačiau asmuo, padaręs nusikalstamą veiką gali išvengti baudžiamosios atsakomybės. Paprastai 

teismas nuosprendžiu turi pripažinti asmenį kaltu, padariusį nusikalstamą veiką ir paskirti bausmę. Nors asmuo 

tampa neatsiejamai susijęs su nusikalstama veika ir egzistuoja bausmės neišvengiamumo principas, tačiau yra 

tam tikrų sąlygų, kuomet jis gali išvengti bausmės pvz. jeigu asmuo nusikaltimą padarė pirmą kartą, visiškai 

pripažino savo kaltę, iš dalies arba visiškai atlygino padarytą žalą. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės 

nėra taikomas ir tuomet, kai jis padarė veiką, formaliai turinčią nusikalstamos veikos požymius, tačiau jos 

padarymo būdas buvo toks, jog egzistuoja baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė,  pvz. būtinoji gintis. 

Svarbiausia atsižvelgti į nusikaltimo pavojingumo laipsnį. Asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios 

atsakomybės tik tuo atveju, jeigu padarė neatsargų, nesunkų arba apysunkį nusikaltimą, prisipažino, kad pats 

padarė nusikalstamą veiką. 

Laidavimas – tai BK 40str. numatytas  atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės būdas, dėl kurio 

asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn gali išvengti bausmės, įtraukiant asmenį, kuris laiduos už 

kaltinamąjį. Baudžiamajame kodekse 40 straipsnyje 1 dalyje įtvirtinta „Asmuo, padaręs baudžiamąjį 

nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo 

baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką 

jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo.“30 Atleidžiant nuo 

baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą turi būti raštiškas ar žodinis prašymas asmens, kuris sutinka 

laiduoti už nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Toks asmuo ir yra laiduotojas. Laiduotoju gali būti artimieji, 

tėvai arba kiti teismo paskirti asmenys, kurie atitinka visus įstatymo reikalavimus. Kaip ir minėjau anksčiau, 

sprendžiant laidavimo galimybes, teismas labiausiai atsižvelgia į nusikaltimą padariusio asmens savybes, 

tačiau dar vienas labai svarbus dalykas yra nuspręsti ar laiduotojas darys teigiamą įtaką kaltinamajam, ar 

laiduotojas yra vertas teismo pasitikėjimo asmuo, bei atsižvelgia į laiduotojo veiklas ir jo asmenines savybes. 

Pagal Baudžiamojo kodekso komentarą  „laidavimo atveju kaltininko atsakomybė „tarsi“ yra padalijama tarp 

kaltininko, laiduotojo ir valstybės, t. y. kaltininkas įsipareigoja nepadaryti naujos nusikalstamos veikos, 

laiduotojas laiduoja, kad kaltininkas per nustatytą laidavimo laikotarpį nepadarys naujos nusikalstamos veikos, 

o valstybė iš savo pusės sutinka kaltininką atiduoti laiduotojo atsakomybėn ir netaikyti jam valstybės prievartos 

priemonės –bausmės.“31 Laiduotojas turi laisvai apsispręsti dėl sutikimo prisiimant atsakomybę už kaltininką, 

jeigu yra įtariama, kad kaltininkas ar kitas asmuo laiduoti verčia grasindamas, už tokius veiksmus kaltininkas 

gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Juridiniai asmenys laiduoti negali. 

Atsižvelgiant koks nusikaltimas padarytas, kokios kaltininko ir laiduotojo savybės, atleidimas nuo 

baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, gali būti duodant užstatą arba neduodant. Užstatas – tai pinigų 

suma, kurią turi sumokėti laiduotojas į teismo depozitinę sąskaitą. Laiduotojas įsipareigoja sumokėti teismo 

nustatytą dydžio sumą, kurią teismas nustato atsižvelgiant į laiduotojo turtinę padėtį, jo asmenines savybes. 

Tuo pačiu principu sprendžiama ar išvis galima duoti užstatą ar ne. Užstatas yra grąžinamas kai pasibaigia 

laidavimo laikotarpis (terminas), jeigu yra nepadaryta nauja nusikalstama veika. Užstato dydžio ribų 

baudžiamasis įstatymas nenurodo , todėl teismas pats nusprendžia kokia konkreti suma yra tinkamiausia. 

Teismas taip pat nustato ir terminą, per kurį laiduotojas privalo susimokėti nustatyto sumos užstatą.    

 
28 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, Vilnius, 2019, p.59. 
29 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, Vilnius, 2019, p.59. 
30 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, Vilnius, 2019, p.59. 
31 A.ABRAMAVIČIUS, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras .I dalis. Bendroji dalis. Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 2004, p.254. 
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Laidavimo terminas yra nuo vienų iki  trejų metų, kurį nustato teismas. Per šį laikotarpį laiduotojas gali 

atsisakyti laiduoti dėl įvairių priežasčių. Tačiau šiuo atveju teismas gali spręsti ar grąžinti  įmokėtą užstatą, ar 

ne. Laiduotojas gali atsisakyti laidavimo, jeigu asmuo kuris padarė nusikalstamą veiką, tačiau buvo atleistas 

nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą nepateisino laiduotojo pasitikėjimo arba padarė naują 

nusikalstamą veiką nepraėjus bausmės laikotarpiui. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės 

pagal laidavimą, padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės 

nebegalioja, toliau sprendžiamas klausimas už padarytas nusikalstamas veikas. 

  

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą istorija 

 

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės yra baudžiamosios teisės institutas. Jis buvo įteisintas 1961 

metais, tačiau po 1990 šis institutas nebuvo plačiai naudojamas ir netgi galima sakyti, kad jis buvo pamirštas. 

Perversmas įvyko 2000 metais, kai buvo priimtas naujasis Baudžiamasis kodeksas, nuo tų metų baudžiamosios 

teisės institutas vėl tapo plačiau naudojamu ir ateityje tapo vis populiaresnis. Baudžiamosios atsakomybės 

institutas nuo kitų institutų skiriasi tuo, kad turi požymių, naikinančių baudžiamąją atsakomybę. Kalbant apie 

laidavimo atsiradimo istoriją norėčiau pabrėžti ir išskirti, kad būtent laidavimas, tai labai reikšminga sąlyga, 

dėl kurios kaltinamasis gali ne tik  išvengti bausmės, tačiau į teisinius santykius įtraukiamas dar vienas 

(trečiasis asmuo), kuris šiuose teisiniuose santykiuose prisiima atsakomybę už kaltinamąjį su tikslu, kad 

teisinėmis priemonėmis kaltininkas bus skatinamas nekartoti ankstesnių nusikaltimų bei pasitaisys. 

 

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos ir taikymas 

 

Nusikalstamą veiką padariusį asmenį galima atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, 

jeigu jis atitinka visas BK sąlygas ir pagrindus. Visų pirma, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės galima 

tik tuo atveju, jeigu tai yra baudžiamasis nusižengimas, neatsargus arba nesunkus ar apysunkis nusikaltimas. 

Tai reiškia, kad tais atvejais, kai asmuo padaro sunkų arba labai sunkų tyčinį nusikaltimą nuo baudžiamosios 

atsakomybės, taikant laidavimą, atleistas negali būti. Laiduotoju gali būti artimieji, šeimos nariai, tėvai ar kiti 

teismo paskirti asmenys. Teismas atsižvelgia tiek į nusikaltimą padariusio asmens savybes, tiek į laiduotojo 

asmenybės savybes, jo veiklą ir pan. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą turi keturias 

sąlygas, be kurių atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės taikyti neįmanoma. Lietuvos Respublikos 

Baudžiamajam kodekse 40 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad „Asmuo teismo gali būti atleistas nuo 

baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir visiškai 

pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą 

arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins 

padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.“32 Taip pat laiduotoju gali būti tik teismo 

pasitikėjmo vertas asmuo. Tai reiškia, kad asmuo turi būti įvykdęs nusikalstamą veiką pirmą kartą, suprasti, 

kad tokie jo veiksmai yra neigiami visuomenėje, prisipažinti pažeidęs įstatymus bei gailėtis dėl tokių savo 

veiksmų, tai leistų manyti, kad ateityje nusikaltimą padaręs asmuo, nedarys naujų nusikalstamų veikų. Kai dėl 

savo nusikalstamų veikų asmuo padaro turtinę ar neturtinę žalą jis privalo atlyginti ar pašalinti visiškai arba iš 

dalies, o tais atvejais kai asmuo tik iš dalies atlygino ar pašalino žalą, teismas nustato, kad yra pagrindas manyti, 

kad kaltininkas ateityje visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą. Bent vienos iš šių sąlygų neįgyvendinimas 

reiškia, kad atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra negalimas.  

 

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą teismų praktikoje problemos 

 

Teismų praktikoje pasitaiko problemos, kuomet teismai netinkamai aiškina vieną ar kitą sąlygą, pvz. 

jeigu asmuo anksčiau buvo padaręs nusikaltimą, bet teistumas jau yra išnykęs, ar jis bus laikomas pirmą kartą 

padaręs nusikalstamą veiką. Taip pat iškyla klausimas, kas gali būti asmuo, galintis daryti teigiamą įtaką ir t.t. 

Būtina pabrėžti, kad laidavimas atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės taikomas tik tada, kai teismas 

tinkamai įvertina ar tai yra tinkamiausia priemonė asmeniui, kuris padarė nusikalstamą veiką. Pasitaiko atvejų 

kai teismas atsisako atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl korupcijos ar nusižengimus 

valstybės tarnybai. 

Norėčiau apžvelgti vieną baudžiamąją bylą kuomet teismas netinkamai aiškina koks turi būti teismo 

pasitikėjimo vertas asmuo. „Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-120-530/2020, Kauno apygardos teismo 2020 m. 

sausio 22 d. nuosprendžiu nurodoma, jog yra visos formalios BK 40 straipsnyje numatytos sąlygos svarstyti 

 
32 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, Vilnius, 2019, p.59.  
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klausimą dėl E. B. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybes pagal laidavimą tačiau nepadarė išvados, jog R. 

B. yra tinkama laiduotoja daryti teigiama įtaką E. B. elgesiui. Apylinkes teismui abejones R. B. tinkamumu 

būti laiduotoja kilo dėl to, kad ji 2 (du) kartus buvo bausta administracine tvarka, dėl ko ji negali būti 

charakterizuojama itin teigiamai. Be to, teismas nurodė, jog R.B. teigiamos įtakos darymas grindžiamas 

išimtinai šeimyninio pobūdžio aplinkybėmis. Apeliantas su tokiais teismo argumentais nesutinka ir nurodo, 

kad tokie teismo argumentai yra formalus. Teismų praktikoje asmenimis, vertais teismo pasitikėjimo, laikomi 

pilnamečiai asmenys, turintys autoritetą. nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui ir galintys daryti jam 

teigiamą įtaką. Pripažįstant asmenį turinčiu pasitikėjimą ir galinčiu būti laiduotoju turėtų būti atsižvelgiama į 

asmenines laiduotojo savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui, jo charakteristiką 

bei kitus duomenis, pvz., argumentus, kuriais grindžiamas laidavimo prašymas (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-239/2008, 2K-160/2010, 2K-305/2011, 2K-221-693/2017, 

2K-134- 1073/2018, 2K-186-942/2018).), taip pat nustatoma, ar jis nebuvo teistas arba baustas administracine 

tvarka, ar teistumai yra išnykę ar panaikinti ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose 

bylose Nr. 2K-239/2008, 2K-312/2011, 2K-145- 895/2018) Laiduotojui, be kita ko, keliami reikalavimai 

atskleisti savo požiūrį į kaltininko padarytą veiką, įvertinti veikos pavojingumą, nurodyti savo busimos 

teigiamos įtakos pobūdį atleidžiamam nuo baudžiamosios atsakomybes asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-82/2010,2K-305/2011). . Aukštesnės instancijos teismas, 

išanalizavęs apelianto skundo argumentus, patikrinęs ir dar kartą įvertinęs baudžiamosios bylos duomenis, 

sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai priėmė sprendimą neatleisti E. B. nuo baudžiamosios 

atsakomybes pagal laidavimą, netinkamai įvertino visas aplinkybes, turinčias reikšmės tinkamo laiduotojo 

parinkimui ir padarė nepagrįstą išvadą, jog R.B. yra neverta teismo pasitikėjimo ir negalinti daryti teigiamos 

įtakos kaltininkui. Kaip teisingai nurodoma apylinkės teismo nuosprendyje, R. B. praeityje yra baustą už du 

administracinės teisės administracinius nusižengimus. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pats faktas, jog 

prašymą perduoti nusikalstamą veiką padariusį asmenį pagal laidavimą pateikęs asmuo buvo baustas 

administracine tvarka, savaime nereiškia, jog ji turėtų būti vertinama kaip asmuo, nevertas teismo pasitikėjimo. 

Tokiu atveju svarbu įvertinti ir padarytą teisės pažeidimo pobūdį bei jo padarymo laiką. Iš administracinių 

nusižengimų registro išrašo apie asmeniui registruotus administracini. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, 

kad turi būti įvertinta aplinkybių visuma, neišskiriant, kurios nors vienos aplinkybes (kasacine nutartis byloje 

Nr. 2K-96-628/2019).R. B. seniūno charakterizuojama teigiamai. Byloje nėra duomenų, kad šeimoje butų 

konfliktuojama, ar naudojamas smurtas. . Taigi, vertinti R.B. kaip asmenį, linkusį nesilaikyti visuotinai 

priimtinų elgesio normų, įstatymų reikalavimų ir negalinčia įtakoti E. B. elgesio, kaip nurodoma apylinkes 

teismo nuosprendyje, teisėjų kolegijos vertinimu nėra teisinga ir pagrįsta. Atsižvelgdama į nurodytas 

aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog R.B. šiuo metu pasižymi reikiamomis savybėmis buti laiduotoja, 

gali daryti teigiamą įtaką savo sutuoktiniui.“33 

Išvados 

• Nusikalstamą veiką padariusį asmenį galima atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, 

jeigu jis atitinka visas BK sąlygas. Atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės galima tik tuo atveju, 

jeigu tai yra baudžiamasis nusižengimas, neatsargus arba nesunkus ar apysunkis nusikaltimas 

• Būtent laidavimas, tai labai reikšminga sąlyga, dėl kurios kaltinamasis gali ne tik  išvengti bausmės, 

tačiau į teisinius santykius įtraukiamas dar vienas (trečiasis asmuo), kuris šiuose teisiniuose 

santykiuose prisiima atsakomybę už kaltinamąjį su tikslu, kad teisinėmis priemonėmis kaltininkas bus 

skatinamas nekartoti ankstesnių nusikaltimų bei pasitaisys.  

• Teismų praktikoje pasitaiko įvairių atvejų kai pvz. vienas teismas aiškina koks yra teismo pasitikėjimo 

vertas asmuo, kuris aiškiai yra tinkamas būti laiduotoju, o kitas teismas įžvelgia tam tikrų asmens 

savybių, kurios yra netinkamos. Taigi norint išvengti šių problemų, būtina aiškiai įžvelgti visas asmens 

charakterio ir gyvenimo būdo savybes, dėl, kurių būtų galima tinkamai nuspręsti ar tai tikrai teismo 

pasitikėjimo vertas asmuo ir kaltinamajam darys gerą įtaką, dėl kurios jis ateityje nedarys naujų 

nusikalstamų veikų.  

 

 

 
33 Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2020 m. sausio 22d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-

120-530/2020 
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GINČŲ, KYLANČIŲ IŠ VARTOJIMO SUTARČIŲ NAGRINĖJIMO, 

PROBLEMATIKA, ALTERNATYVŪS SPRENDIMO BŪDAI 

Monika Katiliūtė 

Lektorė Rūta Neveckienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Išanalizavus Lietuvos Respublikos įstatymus ir mokslinę literatūrą bus aptariama vartojimo sutarčių samprata, 

ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių nagrinėjimo tvarka ir reglamentavimas, bei kokios institucijos nagrinėja ginčus, 

kilusius iš vartojimo sutarčių. Išsiaiškinsime alternatyvių sprendimo procedūrų įvairovę, sprendžiant ginčus, kilusius iš 

vartojimo sutarčių, bei kokie šių procedūrų privalumai ir trūkumai. 

Temos aktualumas ir problematika. Vartotojų teisių apsaugos, vartotojų teisių į teisingumą užtikrinimas bei 

nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartiniuose santykiuose kontrolė yra aktuali tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos lygiu. 

Nepaisant to, jog ne vienerius metus diskutuojama vartotojų teisių į teisingumą įgyvendinimo klausimais tiek 

nacionaliniame, tiek Europos Sąjungos lygmenyje, tačiau visdar ganėtinai sudėtinga pasiekti tai, kad vartotojas galėtų 

apginti savo teises greitai, veiksmingai ir nebrangiai. Vartotojų teisių apsaugos sistema šalyje ne visada tenkina vartotojų 

lūkesčius ir neužtikrina pakankamai veiksmingos jų teisių apsaugos, vartotojams trūksta žinių apie alternatyvias ginčų 

nagrinėjimo galimybes. 

Darbo metodai: Siekiant įgyvendinti baigiamajame darbe išsikeltus uždavinius bei tikslą, taikyti pastarieji 

tyrimo metodai: 

• mokslinės literatūros analizės metodas – taikytas nagrinėjant vartojimo sutarčių bei ginčų, kylančių iš 

vartojimo sutarčių, nagrinėjimo teorinius aspektus, pastarųjų ginčų alternatyvius nagrinėjimo būdus. 

• teisės aktų analizės metodas – taikytas analizuojant ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, nagrinėjimo tvarką 

ir teisinį reglamentavimą. 

• teismų praktikos analizės metodas – taikytas siekiant identifikuoti pagrindines ginčų, kylančių iš vartojimo 

sutarčių, nagrinėjimo problemas, alternatyvių nagrinėjimo būdų panaudojimą teismų praktikoje. 

• palyginimo metodas – taikytas siekiant palyginti Lietuvos bei užsienio šalių ginčų, kylančių iš vartojimo 

sutarčių, nagrinėjimo praktiką, alternatyvių nagrinėjimo būdų panaudojimą. 

• apibendrinimo metodas – taikytas apibendrinant mokslinės analizės ir teisminės praktikos analizės rezultatus, 

formuojant pagrindines darbo išvadas ir kitas įžvalgas, apibendrinant identifikuotas ginčų, kylančių iš 

vartojimo sutarčių, nagrinėjimo problemas. 

Įvadas 

Temos aktualumas. Vartotojų teisių apsaugos, vartotojų teisių į teisingumą užtikrinimas bei 

nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartiniuose santykiuose kontrolė yra aktuali tiek Lietuvos, tiek Europos 

Sąjungos lygiu. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d,. vartotojų teisių apsaugos 

užtikrinimas yra konstitucinė valstybės pareiga. 34 Pareigą užtikrinti aukšto lygio  vartotojų teisių apsaugą 

valstybėse narėse nustato ir tokie Europos Sąjungos teisės aktai, kaip Europos Sąjungos steigimo sutartis, 

Direktyva dėl vartotojų teisių, Direktyva dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais ir kt. Pastaraisiais 

dokumentais norima pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir taip prisidėti prie tinkamo Europos Sąjungos 

vidaus rinkos veikimo maksimaliai suderinant tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų aspektus 

susijusius su vartotojų ir prekybininkų sudarytomis  vartojimo sutartimis. Tai rodo, jog vartotojų teisių apsauga 

ir vartojimo susitarimų sąžiningumas bei efektyvumas neapsiriboja tik valstybės sienomis, o reikalauja 

atitinkamo teisinės apsaugos instrumentų suderinimo viršnacionaliniu mastu.  

Vis didesnis dėmesys skiriamas alternatyvaus ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, nagrinėjimo 

institutui – naudojantis alternatyviais ginčų sprendimo būdais kasmet Europoje išnagrinėjami daugiau nei pusę 

milijono vartotojų ir ūkio subjektų ginčų35. Lietuvoje taip pat yra įtvirtintas alternatyvus ginčų, kylančių iš 

vartojimo sutarčių, nagrinėjimo institutas suteikiantis galimybę taikyti teisminius ir neteisminius alternatyvius 

ginčų nagrinėjimo būdus (derybas, mediaciją, arbitražą, hibridinis procesas). Vis dėlto, reprezentatyvios 

vartotojų apklausos rodo, jog beveik 60 proc. vartotojų nežino apie alternatyvių ginčų sprendimo galimybes 

 
34 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios, 1992.  
35 Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje, Vilnius, 2011.   
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spręsti vartotojų teisių pažeidimo klausimus36. Tuo tarpu bylų kylančių iš vartojimo sutarčių skaičius išlieka 

didelis – 2020 m. išnagrinėta 9 730 bylų, 2019 m. – 10 434 bylos, 2018 m . – 12 944 bylos dėl vartojimo 

pirkimo-pardavimo, vartojimo nuomos, vartojimo rangos, vartojimo kredito bei bylos dėl vartotojų teisių 

gynimo37. Taigi, ginčų, kylančių iš vartojimo sutačių, nagrinėjimas bei alternatyvių vartojimo ginčų sprendimo 

būdų taikymas išlieka aktualus dėl gana menko ištyrimo lygio bei dėl neabejotino reikšmingumo, siekiant 

palengvinti vartotojų teisių apsaugą ir teismų darbą.  

Darbo problematika. Nepaisant to, jog ne vienerius metus diskutuojama vartotojų teisių į teisingumą 

įgyvendinimo klausimais tiek nacionaliniame, tiek Europos Sąjungos lygmenyje, tačiau visdar ganėtinai 

sudėtinga pasiekti tai, kad vartotojas galėtų apginti savo teises greitai, veiksmingai ir nebrangiai. Kaip rodo 

Valstybinės kontrolės 2019 m.  atliktas auditas, vartotojų teisių apsaugos sistema šalyje ne visada tenkina 

vartotojų lūkesčius ir neužtikrina pakankamai veiksmingos jų teisių apsaugos. Taip pat auditas atskleidė, jog 

vartotojų ginčus nagrinėjančios šalies institucijos ne visada turi būtinųjų ekspertinių žinių konkretiems 

ginčams nagrinėti, ginčai nėra išnagrinėjami per įstatymo numatytą terminą, vartotojai nėra motyvuoti spręsti 

sudėtingus ginčus dėl vartojimo sutarčių, kadangi turi savomis lėšomis pirkti ginčo nagrinėjimui būtinas 

ekspertizes, laboratorinius tyrimus ir t.t. Kalbant apie alternatyvius ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, 

nagrinėjimo būdus nustatyta, jog vartotojams trūksta žinių apie minėtas alternatyvias ginčų nagrinėjimo 

galimybes, neužtikrinamas tinkamas ginčų nagrinėjimo ne teisme institucinės sistemos veikimas, nėra 

kaupiami rezultatai susiję su ginčų nagrinėjimo ne teismine tvarka, todėl nėra galimybių įvertinti šios sistemos 

rezultatyvumo ir kryptingai ją tobulinti.38 

Darbo tikslas. Atskleisti ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, nagrinėjimo problematiką ir 

alternatyvius sprendimo būdus. 

Darbo objektas. Ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, nagrinėjimo problematika ir alternatyvūs 

sprendimo būdai.  

Darbo uždaviniai: 

1. Aptarti vartojimo sutarčių sampratą ir pagrindinius ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, 

nagrinėjimo teorinius aspektus. 

2. Išnagrinėti alternatyvius ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, sprendimo būdus, jų trūkumus 

ir privalumus. 

       Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizės metodas, teisės aktų analizės metodas, teismų 

praktikos analizės metodas, palyginimo metodas, apibendrinimo metodas. 

 

1. Vartojimo sutarčių samprata ir ginčų nagrinėjimo mechanizmas 

1.1 Vartojimo sutarčių samprata 

 

Analizuojant mokslinę literatūrą bei teisės aktus gаlimе pаstеbėti, jog аiškаus vаrtojimo sutаrčių 

аpibrėžimo nėrа, jos аpibrėžiаmos pеr sutаrtyjе dаlyvаujаnčius subjеktus, sutаrtiеs šаlis bеi jų tikslus. 

Išskiriаmos dvi pаgrindinės šаlys, sudаrаnčios vаrtojimo sutаrtį – vаrtotojаs, su verslu, prekybа, profesijа 

nesusijusiаis tikslаis siekiаntis sudаryti vаrtojimo sutаrtį, t.y. аsmeniniаm nаudojimui ir prekių аr pаslаugų 

pаrdаvėjаs, kitаip įvаrdinаmаs kаip verslininkаs – fizinis аr juridinis аsmuo, siekiаntis sudаryti sutаrtį, sаvo 

prekybos, verlso, аmаto аrbа profesijos tikslаis. Vartojimo sutartys yra sutarčių grupė, apimanti atskiras 

sutarčių rūšis, kurios dėl savo prigimties gali būti vartojimo sutartimis bei kurios turi požymių, būtinų 

kvalifikuojant konkrečią sutartį vartojimo sutartimi. Vаrtojimo sutаrtys dаžniаusiаi sudаromos prisijungimo 

būdu, tаd vаrtotojui tenkа priimti jаm pateikiаmаs pаrdаvėjo sąlygаs, аrbа sutаrtis nebus sudаromа. Vаrtotojаs 

аtsiduriа nelygiаvertėje pаdėtyje, kаdаngi kitа sutаrties šаlis yrа prаnаšesnė ekonomine gаliа, dėl šios 

priežаsties vаrtojimo sutаrties institutаs yrа grindžiаmаs silpnesnės šаlies аpsаugа. Taip pat galime pastebėti, 

jog Europos Sąjungos teisės аktuose, kаip ir Lietuvoje, аiškаus ir vienаreikšmio vаrtojimo sutаrties аpibrėžimo 

tаip pаt nėrа. Europos Sąjungos direktyvose bei teisės aktuose vartojimo sutartis apibrėžiama per vartojimo 

santykiuose dalyvaujančias šalis, sudarančias vartojimo sutartis – vartotojų ir prekių ar paslaugų teikėją. 

 

 
36 Valstybės kontrolė. Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga? 2019. https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3969 
37 Lietuvos teismai. Statistika. https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/statistika/106 
38 Valstybės kontrolė. Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga?  https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3969 
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1.2.  Ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, nagrinėjimo tvarka ir reglamentavimas 

 

Ginčų, kylаnčių iš vartojimo sutarčių nagrinėjimo tvarka ir reglamentavimas iš esmės kyla iš vartotojo 

kaip silpnesnės šalies gynimo. Dažniausios ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių priežastys yra nesąžiningos 

sąlygos sutartyje ir netinkamos kokybės prekės ar paslaugos. Vartojimo sutartyse, pagal LR įstatymus yra 

vertinama ir atsižvelgiama į sutarties sąlygų skaidrumą, tai yra ar sąlygos yra sąžiningos, aiškios ir 

suprantamos vartotojui, ir ar verslininkas pateikė vartotojui visą sutarčiai sudaryti reikšmingą informaciją. 

Vartotojas dėl nesąžiningų sąlygų ar pažeistų vartotojų teisių, pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

įstatymus ir teisės aktus, turi pilną teisę kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas arba teismą. Ginčus 

nagrinėjančios institucijos visais atvejais siūlo pardavėjui ir verslininkui ginčą spręsti taikiai, tačiau jei tai 

nepavyksta, išnagrinėjusi ginčą institucija priima vieną iš sprendimų – patenkinti vartotojo reikalavimus, iš 

dalies patenkinti vartotojo reikalavimus arba atmesti vartotojo reikalavimus. Ginčo šalis, kurio netenkina 

vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos priimtas sprendimas turi teisę kreiptis į teismą su prašymu 

nagrinėti ginčą iš esmės. Teismas nagrinėdamas bylas kilusias iš vartojimo sutarties visais atvejais vertina ar 

sutarties sąlygos atitinka įstatyme nustatytus sąžiningumo kriterijus. Sutarties sąlygų aiškumas ir 

suprantamumas vertinamas pagal konkrečias bylos aplinkybes39. Civilinio kodekso 6.2264 straipsnio 6 dalyje 

yra nurodyta, kad kai teismas sutarties sąlygą pripažįsta nesąžininga, ši sąlyga negalioja nuo sutarties 

sudarymo, o likusios sutarties sąlygos šalims lieka privalomos, jeigu sutartį galima toliau vykdyti panaikinus 

nesąžiningas sąlygas40.  

 

1.3. Ginčus, kylančius iš vartojimo sutarčių, nagrinėjančios institucijos 

 

Europos Sąjungos šalyse dėka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/11/ES dėl alternatyvaus 

vartotojų ginčų sprendimo, vartotojams buvo suteikta galimybė pasinaudoti alternatyviais, neteisminiais 

būdais, sprendžiant vartojimo ginčą. Kiekviena Europos Sąjungos valstybė buvo įpareigota pateikti tokių 

institucijų sąrašą, kurios galėtų nagrinėti vartotojų ir prekių ar paslaugų teikėjų ginčus neteismine tvarka41. 

Lietuvoje šių institucijų sąrašas yra pateiktas Lietuvos Respublikos vartotojų teisų apsaugos įstatymo 22 

straipsnio 1 dalyje42, kiekvienai šių institucijų yra priskirtini atitinkami, susiję su šių institucijų veikla, ginčai: 

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba – nagrinėja ginčus pašto, elektronikos ryšių ir 

pasiuntinių paslaugų srityse; 

2. Lietuvos bankas – nagrinėja ginčus susijusius su finansinėmis paslaugomis; 

3. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba – nagrinėja vartotojų ir energetikos teikėjų ginčus, 

susijusius su kainomis, tarifais, taip pat vartotojų ir energijos taupymo paslaugų teikėjų dėl 

energijos taupymo paslaugų teikimo ir kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos 

srityje; 

4. Lietuvos advokatūros advokatų taryba ir jos sudarytas organas –  nagrinėja vartotojų ir advokatų 

ginčus dėl teisinių paslaugų; 

5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nagrinėja vartojimo ginčus kitose, ankstesniuose 

punktuose nepaminėtose vartotojų teisių srityse. 

Be valstybės ir savivaldybių institucijų, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme yra 

nurodyta, kad vartotojų teisių apsaugą užtikrina ir vartotojų asociacijos 43. Pavyzdžiui vartotojų teisių 

institutas, kuris užsiima vartojimo ginčais, teisėkūra vartotojų teisių apsaugos klausimais, nacionalinė vartotojų 

konfederacija užsiima vartotojų švietimu, vartotojų atstovavimu nagrinėjant ginčus, konsultavimu, bei 

vartotojų nuomonių bei prekių ir paslaugų kokybės tyrimais. 

Taigi, vartotojų teisių gynimo sistema susideda iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei asociacijų. 

Šių institucijų tikslas – užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, šviesti vartotojus, bei spręsti ginčus, kilusius tarp 

vartotojų ir prekių ar paslaugų teikėjo ne teismo tvarka. 

 

 
39 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo 

ir teismų praktikos apžvalga. Prieiga internetu: https://www.lat.lt/data/public/uploads/2018/01/5.docx.  
40 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. Valstybės žinios, 2000.  
41 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES, dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies 

keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB. 2013.  
42 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios, 1994.  
43 Vartotojų teisių įstatymas 
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2. Alternatyvūs ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, sprendimo būdai 

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo 

dėka, vartotojams yra užtikrinta galimybė pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais (AGS), spręsti 

ginčą bet kurioje ES valstybėje. Lietuvoje taip pat yra įtvirtintas alternatyvaus ginčų, kylančių iš vartojimo 

sutarčių, nagrinėjimo institutas suteikiantis galimybę taikyti teisminius ir neteisminius alternatyvaus ginčų 

nagrinėjimo būdus. Vienas iš alternatyvių ginčo sprendimo būdų yra mediacija, kurios metu vienas ar keli 

ginčų talkinimo tarpininkai padeda taikiai išspręsti ginčą vartotojui ir verslininkui. Mediacija – tai ginčų 

sprendimo būdas, vykstantis laisvų derybų forma, dalyvaujant trečiajam asmeniui – kvalifikuotam konkrečios 

srities specialistui. Kitas, alternatyvus vartojimo ginčų sprendimo būdas yra arbitražas. LR komercinio 

arbitražo įstatymo 2 straipsnyje arbitražas įvardijamas kaip „ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai 

asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į valstybės 

teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis“44. 

Derybos yra dar vienas AGS būdų, kuriuo kaip ir mediacija bei arbitražu, siekiama ginčą nagrinėti neteisminiu 

būdu. Šiuo būdu, ginčo sprendime šalys dalyvauja savarankiškai bei siekia tarpusavyje išspręsti kilusį ginčą, 

be trečiojo asmens įsikišimo.45 Alternatyvaus ginčų sprendimo privalumai yra pigumas, lankstumas, 

paprastumas, greitumas, teismų darbo krūvio mažinimas. Kalbant apie AGS trūkumus galime pastebėti, jog 

vartotojai yra pripratę ginti savo pažeistas teises teisme, o ir vartotojams trūksta žinių apie minėtas 

alternatyvias ginčų nagrinėjimo galimybes.  

 

 

Išvados 

 

1. Vartojimo sutartis apibrėžiama per sutartį sudarančias šalis –  vartotoją, sudarantį sutartį asmeniniams 

tikslams, bei pardavėją – sutartį sudarantį savo verslo ar profesijos tikslais, apibrėžiama sutarčių grupė. 

Dėl nelygiavertės padėties tarp vartojimo sutarties šalių, vartotojui prisijungiant prie sutarties, specialiu 

teisiniu reguliavimu būtina užtikrinti vartotojo teisių bei teisėtų interesų apsauga – toks vartojimo sutarties 

instituto tikslas. Iš vartojimo sutarčių kylantys ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus bei teisės aktus, 

atsižvelgiama į sutarties sąlygų skaidrumą. Vartotojas dėl nesąžiningų sąlygų turi teisę kreiptis į teisines 

institucijas arba į vartojimo ginčus nagrinėjančias institucijas, nurodytas LR Vartotojų teisių apsaugos 

įstatyme, kurios ginčus nagrinėja neteisminiu būdu.  Vartotojas turi teisę pasirinkti, kuriuo teisių gynimo 

būdu naudotis. 

2. AGS tikslas – užtikrinti vartotojų teisių ir interesų gynimą kuo operatyviau bei kuo mažesnėmis 

sąnaudomis ne teismo būdu. Mediacijos ir arbitražo procesai yra vykdomi pasitelkus trečiąjį asmenį – 

mediatorių ar arbitrą, kurie turi turėti atitinkamą išsilavinimą bei patirtį. Derybų, kurias galima įvardinti 

kaip dar vieną AGS būdą, metu ginčo sprendimas vyksta savarankiškai tarp ginčo šalių, šis būdas teisės 

aktais nėra reglamentuojamas. Neteisminiais būdais sprendžiamų ginčų procesai yra lankstūs, šalys turi 

daugiau laisvių rinktis ginčo sprendimo vietą, eigą, terminus, siekiamas konfidencialumas.  
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MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO, ARTIMIAUSIOS SOCIALINĖS 

APLINKOS BEI ŠEIMOS MITYBOS ĮPROČIŲ TARPUSAVIO SĄSAJOS 

 
Rolandas Kazlauskas 

Docentė Renata Rutkauskaitė 
Lietuvos sporto universitetas 

Anotacija 

Straipsnyje pateikiamas mokslinės literatūros apie mokinių fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos reikšmę 

apibendrinimas, taip pat pateikti esminiai aspektai apie artimiausios socialinės aplinkos bei šeimos įtaką mokinių fiziniam 

aktyvumui ir mitybai. Išanalizavus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad pastarąjį dvidešimtmetį fiksuojamas fizinio 

aktyvumo mažėjimas paauglių tarpe, paauglių mityba dažnai yra nepilnavertė ir tai tampa vis didesne problema, kadangi 

didėja nutukimo ir įvairių kitų ligų rizika. Taip pat atliktas empirinis kiekybinis tyrimas – tyrime dalyvavo 266 mokiniai 

iš 8 – 12 klasių. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad mokinių mitybos įpročiai nėra tinkami, o fizinis aktyvumas – 

nepakankamas. Išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad tėvų, draugų ir mokytojų įtaka mokinių FA yra nedidelė. 

Tyrimo duomenimis, tėvai dažniausiai tik kartais skatina mokinius užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, tik kartais kartu 

su jais užsiima sportu. Taip pat ir draugai, dažniausiai tik kartais pasiūlo sportuoti ir užsiimti aktyviomis veiklomis kartu. 

Pamokų metu sportu, fizine veikla mokiniai taip pat užsiima retai. Analizės duomenimis, kuo fizinis aktyvumas šeimoje 

svarbesnis, tuo didesnę įtaką vaikams daro tėvai, bendras pasitenkinimas FA šeimoje yra tuomet kai tėvai skatina vaikus 

būti fiziškai aktyviais, vaikų informuotumas apie FA yra didesnis tuomet, kai tėvai skatina vaikus būti fiziškai aktyviais. 

Kuomet šeimoje skiriamas didesnis dėmesys sveikai mitybai, tėvai daro didesnę įtaką vaikų mitybos įpročiams, šeimose, 

kuriose svarbu kartu maitintis, tėvų įtaka mokinių sveikai mitybai yra didesnė, šeimose, kuriose dažniau diskutuojama 

apie mitybą, tėvų įtaka vaikų sveikai yra didesnė.  

Raktažodžiai: mokinių mitybos įpročiai, mokinių fizinis aktyvumas, šeimos įtaka mokinių sveikatai. 

Įvadas 

Fizinis aktyvumas yra svarbus sveikos gyvensenos komponentas. Fizinio aktyvumo nauda vaikystėje ir 

paauglystėje apima sumažėjusius širdies ir medžiagų apykaitos rizikos veiksnius, geresnę kūno sudėtį ir 

didesnį fizinį pajėgumą (Koorts et al., 2020). Ankstyvoje paauglystėje susiformavę įpročiai yra ypatingai 

svarbūs, kadangi jie išlieka visą gyvenimą, ypač fizinio aktyvumo (Ng et al., 2020). Mokslinių tyrimų 

duomenimis, kasdienis fizinis aktyvumas, ypač vidutinio ir didelio intensyvumo fizinis aktyvumas, yra svarbus 

tiek esamai, tiek būsimai vaikų ir paauglių sveikatai. Teigiama, kad visame pasaulyje maždaug 80 proc. 

paauglių (13–15 metų amžiaus) 7 yra nepakankamai fiziškai aktyvūs, tai yra, jie praleidžia mažiau nei 60 

minučių kasdien užsiimdami aktyviomis veiklomis, o tai yra mažiau nei rekomenduojamas minimalus fizinio 

aktyvumo laikas šios amžiaus grupės vaikams. Vaikai vis dažniau užsiima veikla, kuomet sėdima. Dėl šių 

priežasčių pastebimas didėjantis nutukimo lygis pasaulyje tarp 14-18 m. amžiaus mokinių (Chen, 2017; Farooq 

et al., 2018). Fizinis pasyvumas laikomas pasauline pandemija, turinčia plataus masto pasekmes sveikatai ir 

gerovei tiek dabar, tiek ateityje. 

Tyrimo problema – dėl nepakankamo mokinių fizinio aktyvumo ir netinkamų mitybos įpročių, didėja 

nutukimo rizika, kas gali sukelti lėtines ligas, įvairias psichologinės ir fizinės sveikatos problemas. Kadangi 

paauglystėje susiformavę įpročiai daro reikšmingą įtaką tolimesniam gyvenimui, netinkamos mitybos ir 

nepakankamo fizinio aktyvumo problemos kelia didelį susirūpinimą dėl visos visuomenės sveikatos. 

Atsižvelgiant į tai, svarbu ieškoti šių problemų priežasčių ir sprendimo galimybių. 

Tyrimo tikslas - nustatyti mokinių fizinio aktyvumo, artimiausios socialinės aplinkos, mitybos bei 

šeimos sveikatos klimato tarpusavio sąsajas.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Nustatyti mokinių fizinį aktyvumą.  

2. Nustatyti tėvų, draugų ir mokytojų įtaką mokinių fiziniam aktyvumui. 

3. Nustatyti šeimos sveikatos klimato ypatumus. 

4. Nustatyti vaikų ir jų šeimos mitybos ypatumus. 

5. Nustatyti mokinių fizinio aktyvumo, artimiausios socialinės ir fizinės aplinkos tarpusavio sąsajas.  

Mokslinės literatūros apžvalga 

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą fizinio aktyvumo normą pasiekia 40,5 procentų 

Lietuvos gyventojų. Tačiau naujausi Eurobarometro tyrimo duomenys rodo padidėjusį niekada 

nesportuojančių ir nesimankštinančių Lietuvos gyventojų skaičių – per keturis metus jis išaugo nuo 46 
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procentų (2013 metais) iki 51 procento (2017 metais) ir yra didesnis už Europos Sąjungos šalių vidurkį (46 

procentai) (EC, 2018). 2020 metais Higienos instituto atlikto tyrimo duomenys parodė, kad fiziškai aktyvūs 

po pamokų (ne mažiau 60 minučių kasdien) yra apie 13 proc. Lietuvos vaikų (HI, 2020). Fizinio aktyvumo 

stygių atsispindi vaikų fizinio pajėgumo rezultatai: Lietuvos mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad per 

pastaruosius 20 metų blogėjo Lietuvos mokinių beveik visų fizinių ypatybių lygis, o ypač – ištvermės rodikliai, 

atspindintys širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą (Zaborskis, Raskilas, 2011). Tokie rezultatai įspėja apie 

ateityje padidėsiantį kiekį asmenų, sergančių širdies–kraujagyslių ligomis, nuo kurių mirštamumas ir šiuo metu 

yra didžiausias, o tuo pačiu ir apie didėsiančią ekonominę naštą valstybei, dėl išaugusių gydymo išlaidų. 

Žmogaus augimas ir vystymasis priklauso nuo kasdieninio fizinio aktyvumo. Pakankamas judėjimas yra 

svarbus veiksnys, lemiantis fizinę, psichinę ir socialinę vaiko gerovę (Biddle, Ciaccioni, Thomas, & Vergeer, 

2019). Nenoras judėti, stiprinti savo sveikatą aktyvia fizine veikla – tai socialinis pedagoginis reiškinys, 

kylantis iš suaugusiųjų ugdymo nuostatų, formuojančių žalingą sveikatai elgesį ir netinkamus įpročius. 

Ypatingai pasireiškiantis dabar – technologiniame amžiuje, kuriame didelė dalis vaikų laisvalaikio veiklų yra 

prie kompiuterio sėdint (Uzunoz et al., 2017).  

Šeimos įtaka vaiko požiūrių ir vertybių raidai yra didžiulė. Neigiamą požiūrį į savo kūną ir valgymo 

sutrikimus gali sukelti tam tikras tėvų elgesys ir šeimoje įsigalėję bendravimo ypatumai, kuriuos, deja, 

lengviau aprašyti nei pakeisti. Tėvų įtaka paaugliams tuo stipresnė, kuo geresni tarp jų tarpusavio santykiai, 

kuo daugiau jų bendravimas grindžiamas atvirumu, abipuse meile ir pasitikėjimu. Kuo svarbesnė ir sunkesnė 

paaugliui pasirodo problema neaiškioje situacijoje, tuo daugiau tikimybės, kad jis pats ar kas nors kitas iš jo 

draugų patarimo kreipsis į tėvus (Ustilaitė, Gudžinskienė ir kt., 2007).   

Racionali vaikų mityba – sveikatos pagrindas. Ji turi įtakos fizinei ir protinei vaikų raidai, imunitetui, 

darbingumui bei gyvenimo trukmei. Manoma, kad tvirti sveikos mitybos įpročiai, įgyti, suformuoti vaikystėje 

ir paauglystėje, išlieka ir turi teigiamą įtaką sveikatai. Vaikų mitybos įpročius lemia šie veiksniai: individualūs 

veiksniai – maisto pasirinkimas ir suvokimas, kas yra sveika mityba, šeimos veiksniai – sveikos mitybos 

įpročių formavimas namuose ir už šeimos ribų – maitinimasis mokyklos valgyklose, kavinėse. Tyrimai rodo, 

kad paauglystėje tėvų vaidmuo mažėja pasirenkant maisto produktus. Palyginti su jaunesniojo amžiaus vaikais, 

paaugliai išreiškia didesnį savarankiškumą (Das, et al., 2017).  

LRSAM atlikto tyrimo duomenimis, mokinių mityba nepakankamai racionali: tik 41,5 proc. mokinių 

kasdien valgo vaisius ir šviežias daržoves, pieno produktus kasdien vartoja tik 42,3 proc. tiriamųjų. Mokiniai 

dažnai valgo saldumynus (49 proc.), riebaluose virtus traškučius (16 proc.), geria saldžius gaiviuosius gėrimus 

(23 proc.). Todėl tikėtina, kad didesnė vaikų dalis gauna per daug menkaverčių kalorijų, tačiau nepakankamai 

kalcio, maistinių skaidulų, vitaminų ir mineralų (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, 2021). 

Būtent tėvai, didžiąja dalimi ir yra atsakingi dėl vaikų mitybos. 2010 m. atlikto tyrimo duomenimis, 

nustatyta, kad Lietuvoje 32,5 proc. mokinių daugiausia informacijos apie sveiką mitybą gauna iš tėvų, 22,9 

proc. – per pamokas, penktadalis (20,9 proc.) – žiūrėdami televizijos laidas ir kas dešimtas (9,7 proc.) 

apklaustasis tokios informacijos randa internete. Iš to galima spręsti apie sisteminių žinių, kurios turėtų būti 

pateikiamos mokykloje, trūkumą ir galimą komercinės žiniasklaidos įtaką. Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, 

jog, dviejų trečdalių mokinių (65,3 proc.) teigimu, jų šeimose stengiamasi laikytis sveikos mitybos principų, 

kas dešimtas (11,6 proc.) prisipažino, kad tokių taisyklių jų šeimoje nėra. Tačiau, kadangi vaikai turi 

nepakankamai žinių apie sveiką mitybą, abejotina, ar jie pajėgūs įvertinti, ar iš tiesų jų šeimose taikoma sveika 

mityba (Umbrasienė, et al. 2011). 

Apibendrinant galima teigti, kad šeima daro didelę įtaką vaikų mitybos ir fizinio aktyvumo įpročiams. 

Deja, mokinių mitybos ir FA įpročiai nėra pakankamai geri. Didžioji dalis mokinių dažniausiai renkasi 

nesveiką maistą ir pasyvų laisvalaikį. Kadangi tyrimų metu įrodyta, jog tėvų įtaka formuojant vaikų įpročius 

yra reikšmingiausia, galima teigti, kad blogi mokinių mitybos ir FA įpročiai yra netinkamo arba nepakankamo 

tėvų indėlio ugdant vaikų supratimą apie sveiką gyvenseną. Tikėtina, kad tai lemia ir pačių tėvų žinių stoka ir 

jau iš vaikystės netinkamai susiformavę ir iš kartos į kartą perduodami įpročiai. 

Tyrimo metodika ir organizavimas 

Tyrimo organizavimas – tyrimas vyko 2020 metų kovo mėnesį dvejose Kauno miesto gimnazijose. 

Laikas ir vieta buvo suderinti iš anksto su mokyklos administracija. Mokiniai buvo supažindinti su tyrimo 

tikslu, anketas pildė per fizinio ugdymo pamokas. Tyrimo dalyviai supažindinti, jog anketos duomenys yra 

anonimiški. Anketos pildymas truko 15 – 20 minučių. Tyrime dalyvavo 266 mokiniai iš 8 – 12 klasių, kurių 

amžius 14-19 m. 

Anketinė apklausa. Tyrimo dalyviams buvo pateikta anketa, kurioje pateikti demografiniai klausimai, 

klausimai apie ūgį ir svorį, kiek kartų per savaitę ne pamokų metu mankštinasi, kiek skiria laiko per dieną 

aktyviai nestruktūrizuotai veiklai, kokia tai veikla, kiek kartų su juo gyvenantys asmenys jį paskatino užsiimti 
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fizine veikla, kartu su vaiku ja užsiiminėjo, stebėjo kaip vaikas užsiima fizine veikla ir gyrė jį tai darant, kokie 

šeimos įpročiai laisvalaikiu ir koks požiūris į aktyvų gyvenimo būdą? Kaip dažnai jis valgo tam tikrus maisto 

produktus (vaisius, daržoves, saldainius, nesveiką maistą ir kt.), kaip dažnai jis valgo nesveiką maistą, kokį 

vaidmenį šeimoje atlieka mityba ir kokiais principais vadovaujamasi? Taip pat panašūs klausimai užduoti ir 

apie tai ar pats tiriamasis skatino savo šeimos narius ir draugus užsiimti fizine veikla, kaip dažnai tai daro, 

koks draugų ir kitų vaikų požiūris kuomet užsiimama fizine veikla? Taip pat pateikta šeimos sveikatos klimato 

skalė (angl. Family Health Climate Scale; Niermann, Krapf, Renner, Reiner, Woll, 2014) sudaro dvi dalys – 

fizinio aktyvumo subskalė, ir mitybos subskalė. Kur pateikti klausimai, skirti įvertinti fizinio aktyvumo 

reikšmę patiriant bendrą pasitenkinimą šeimoje, informacijos apie fizinį aktyvumą, sportavimą paiešką, 

dalinimąsi ir panaudojimą, šeimos dėmesį sveikai mitybai, kiek šeimos nariams svarbu kartu maitintis, kiek 

šeimos nariai sutaria, diskutuoja apie mitybą, kiek šeimos nariai sutaria dėl mitybos.  

Matematinė statistika. Duomenims palyginti buvo nustatomas aritmetinis vidurkis (x̅), vidutinis 

standartinis nuokrypis (SD). Skirtumai tarp klasių tiriamųjų subjektyvaus fizinio aktyvumo bei fizinio 

pajėgumo, fizinio pajėgumo testų, pamokų veikloms skirto laiko, palyginta taikant vienfaktorinę dispersinę 

analizę (ANOVA). Anketiniai tyrimo duomenys apdoroti taikant procentinę analizę, atsakymų tarp tiriamųjų 

grupių patikimumas buvo skaičiuojamas χ2 („chi” kvadrato) kriterijaus pagalba. Mokinių įvairių rodiklių 

tarpusavio sąsajoms nustatyti taikyta Pearsono koreliacinė analizė. Naudoti tokie statistinių išvadų 

patikimumo lygiai: p>0,05 – nepatikima; p<0,05 – patikima. Visi skaičiavimai atlikti MS Excell ir SPSS 

kompiuterinėmis programomis. 

Tyrimo rezultatai 

Atlikus tyrimą, galima patvirtinti mokslinėje literatūroje pateiktus duomenis apie nepakankamą 

mokinių fizinį aktyvumą, kadangi tyrimo metu nustatyta, jog didžioji dalis tyrime dalyvavusių 14-18 m. 

amžiaus mokinių yra fiziškai neaktyvūs (66,2 proc.). Didžioji dalis (52,6 proc.) tyrime dalyvavusių mokinių 

aktyviai nestruktūrizuotai veiklai skiria mažiau nei 60 min. per dieną ir po pamokų dažniausiai aktyvia veikla 

neužsiima (69,2 proc.).  

 

 

1 pav. Mokinių FA pagal amžių 

(χ2= 4,273; df=5; p>0,05) 

 

Atlikus empirinį tyrimą galima patvirtinti teiginį, kad mokinių mitybos įpročiai nėra pakankamai geri. 

Didelė dalis tyrime dalyvavusių mokinių kasdien ar kelis kartus per savaitę valgo saldainius ir šokoladą (64,7 

proc.), greito maisto produktus (38,3 proc.), pyragaičius ir sausainius (52,6 proc.), geria gazuotus, saldžius 

gėrimus (39,8 proc.). Tuo tarpu vaisius ir daržoves kasdien renkasi tik 38 proc. visų ryrime dalyvavusių 

mokinių. 
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2 pav. Mokinių mitybos įpročiai pagal amžių 

 

Analizuojant mokinių fizinio pajėgumo, fizinio aktyvumo, tėvų ir draugų įtakos fiziniam aktyvumui ir 

mitybai bei mitybos įpročių vidurkius, išskiriant pagal FA, amžių ir lytį  nustatyti statistiškai reikšmingi 

skirtumai. Fiziškai aktyvių mokinių fizinis pajėgumas vidutiniškai yra didesnis (8,42) lyginant su pasyviais 

mokiniais (6,94). Taip pat aktyvių (2,76) mokinių fiziniam aktyvumui didesnę įtaką daro tėvai, lyginant su 

pasyviais (2,23). Fiziškai aktyvių (2,56) mokinių draugai taip pat fiziškai aktyvesni ir daro didesnę įtaką jų 

fiziniam aktyvumui, lyginant su pasyviais mokiniais (2,03). Fiziškai aktyvių mokinių (2,90) šeimose, lyginant 
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su pasyviais (2,54), fizinis aktyvumas yra svarbesnis, taip pat ir fiziškai aktyvių mokinių (2,96) šeimose, 

lyginant su pasyviais (2,65) bendras pasitenkinimas fiziniu aktyvumu yra didesnis.  

Berniukai (7,46) yra fiziškai aktyvesni nei mergaitės (6,80), taip pat berniukai (7,68) yra ir fiziškai 

pajėgesni nei mergaitės (7,02). Berniukų (2,30) fiziniam aktyvumui draugai daro didesnę įtaką nei mergaitėms 

(2,05). Tačiau mergaičių (3,03) mitybos įpročiai yra geresni nei berniukų (2,67).  

Didžiausią įtaką būti fiziškai aktyviems tėvai daro 15 m. (2,60) ir 16 m. (2,59) amžiaus mokiniams, o 

mažiausią – 18 m. (1,78) amžiaus mokiniai. Taip pat ir draugai didžiausią įtaką būti fiziškai aktyviems daro 

15 m. (2,43) ir 16 m. (2,38) amžiaus mokiniams, mažiausią –14 m. (1,95) amžiaus mokiniams (žr. 2 lentelę). 

Siekiant ištirti kokią įtaką mokinių fiziniam aktyvumui daro šeima, atlikta koreliacinė analizė vertinant 

šeimos sveikatos klimatą. Nustatyta, jog kuo fizinis aktyvumas šeimoje svarbesnis, tuo didesnę įtaką vaikams 

daro tėvai (r=0,335, p<0,01). Bendras pasitenkinimas FA šeimoje yra tuomet kai tėvai skatina vaikus būti 

fiziškai aktyviais(r=0,359; p<0,01). aikų informuotumas apie FA yra didesnis tuomet, kai tėvai skatina vaikus 

būti fiziškai aktyviais (r=0,270, p<0,01). 

Kuomet šeimoje skiriamas didesnis dėmesys sveikai mitybai, tėvai daro didesnę įtaką vaikų mitybos 

įpročiams (r=0,229, p<0,05). Šeimose, kuriose svarbu kartu maitintis, tėvų įtaka mokinių sveikai mitybai yra 

didesnė (r=0,237, p<0,05). Šeimose, kuriose dažniau diskutuojama apie mitybą, tėvų įtaka vaikų sveikai yra 

didesnė (r=0,212, p<0,05).  

Apibendrinant galima teigti, kad fiziškai aktyvių mokinių fizinis pajėgumas, vertybės ir 

pasitenkinimas fiziniu aktyvumu yra didesnis nei pasyvių mokinių, taip pat jiems didesnę įtaką, lyginant su 

pasyviais mokiniais, būti fiziškai aktyviems daro aplinkoje esantys žmonės – šeima ir draugai. Berniukai yra 

fiziškai pajėgesni ir aktyvesni nei mergaitės. Draugų ir tėvų įtakai būti fiziškai aktyviems labiausiai pasiduoda 

15 ir 16 m. amžiaus mokiniai, mažiausiai – 18 amžiaus mokiniai. Šeimose, kuriose tėvai imasi iniciatyvos ir 

stengiasi vaikams skiepyti sveikos gyvensenos principus, sveikatos klimatas yra geresnis. Kadangi tuomet 

šeimoje FA yra svarbesnis, jaučiamas didesnis pasitenkinimas būnant fiziškai aktyviais, vaikų informuotumas 

yra didesnis apie FA formas, reikšmę, naudą, taip pat tokiose šeimose dažniau yra maitinamasi kartu, 

bendraujama ir diskutuojama apie mitybą, sutariama dėl maisto, kuris turi būti vartojamas, o kuris ne.  

Išvados 

1. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių 14-18 m. amžiaus mokinių yra nepakankamai fiziškai aktyvūs. 

Didžioji dalis tyrime dalyvavusių mokinių aktyviai nestruktūrizuotai veiklai skiria mažiau nei 60 min. per 

dieną ir po pamokų dažniausiai aktyvia veikla neužsiima.  

2. Išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad tėvų, draugų ir mokytojų įtaka mokinių FA yra nedidelė. 

Tyrimo duomenimis, tėvai dažniausiai tik kartais skatina mokinius užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, tik 

kartais kartu su jais užsiima sportu. Taip pat ir draugai, dažniausiai tik kartais pasiūlo sportuoti ir užsiimti 

aktyviomis veiklomis kartu. Pamokų metu sportu, fizine veikla mokiniai taip pat užsiima retai.  

3. Empirinio tyrimo duomenimis, fiziškai aktyvių mokinių šeimose, sveikatos klimatas pagal fizinį 

aktyvumą yra geresnis, lyginant su pasyviais mokiniais. Fiziškai aktyvių mokinių šeimose normalu būti 

fiziškai aktyviems reguliariai, jiems savaime suprantama, jog normalu reguliariai mankštintis, normalu būti 

fiziškai aktyviems laisvalaikiu, jie dažniau, nei pasyvūs mokiniai, savo šeimoje sutaria, jog fizinis aktyvumas 

yra jų kasdienio gyvenimo dalis, jiems malonu kartu mankštintis, patinka kartu praleidžiamas laikas 

sportuojant. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad fiziškai aktyvių mokinių fizinis pajėgumas, vertybės ir 

pasitenkinimas fiziniu aktyvumu yra didesnis nei pasyvių mokinių, taip pat jiems didesnę įtaką, lyginant su 

pasyviais mokiniais, būti fiziškai aktyviems daro aplinkoje esantys žmonės – šeima ir draugai.  

4. Apibendrinus tyrimo duomenis, nustatyta, kad mokinių mitybos įpročiai nėra pakankamai geri. Didelė 

dalis mokinių beveik kasdien ar kelis kartus per savaitę valgo saldainius, šokoladą, greito maisto produktus, 

pyragaičius ir sausainius, geria gazuotus gėrimus. Tuo tarpu vaisius ir daržoves renkasi retai, tik 38 proc. 

mokinių kasdien renkasi šiuos maisto produktus, dažniausiai vaisiai ir daržovės vartojami tik 2-4 k./sav.  

Tyrimo metu nustatyta, kad fiziškai aktyvių mokinių mitybos įpročiai yra geresni lyginant su pasyvių mokinių 

mitybos įpročiais. Tam taip pat labai didelę įtaką daro jų šeima, kadangi fiziškai aktyvių mokinių šeimose 

dažniau maitinamasi sveikai ir kalbama apie tai, kurie maisto produktai yra sveikesni. 

5. Atlikus tėvų įtakos ir šeimos fizinio aktyvumo bei mitybos koreliacinę analizę nustatyti stiprūs 

koreliaciniai ryšiai tarp FA subskalės ir tėvų įtakos mokinių fiziniam aktyvumui. Analizės duomenimis, kuo 

fizinis aktyvumas šeimoje svarbesnis, tuo didesnę įtaką vaikams daro tėvai, bendras pasitenkinimas FA 

šeimoje yra tuomet kai tėvai skatina vaikus būti fiziškai aktyviais, vaikų informuotumas apie FA yra didesnis 

tuomet, kai tėvai skatina vaikus būti fiziškai aktyviais. Nustatytas silpnas koreliacinis ryšys, tačiau statistiškai 

reikšmingas skirtumas tarp mitybos subskalės ir tėvų įtakos mokinių mitybai. Analizės duomenimis, kuomet 

šeimoje skiriamas didesnis dėmesys sveikai mitybai, tėvai daro didesnę įtaką vaikų mitybos įpročiams, 
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šeimose, kuriose svarbu kartu maitintis, tėvų įtaka mokinių sveikai mitybai yra didesnė, šeimose, kuriose 

dažniau diskutuojama apie mitybą, tėvų įtaka vaikų sveikai yra didesnė.  
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UAB „MANTINGA“ GAMINIŲ KOKYBĖS ĮVERTINIMO SISTEMA   

 

Darius Lapinskas  

Lektorė Vilma Riškevičienė  
Marijampolės kolegija 

Anotacija  

Šiame straipsnyje nagrinėjama kokybės valdymo sistemos, skirtos UAB „Mantinga“ projektavimas ir realizacija. 

Tikslas – sukurti įmonės kokybės apskaitos informacinę sistemą. Gamybos proceso metu šviežių gaminių 

jutiminių ir vaizdinių rodiklių įvertinimas ir registravimas. Sistema turi būti nepriklausoma nuo operacinės sistemos, 

kompiuteriu arba mobiliuoju įrenginiu. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti rinkoje esančias panašios paskirties programų sistemas. 

2. Išanalizuoti ir parinkti programavimo įrankius sistemos kūrimui. 

3. Suprojektuoti ir realizuoti informacinės sistemos valdymo sistemą. 

4. Ištestuoti ir įdiegti sukurtą sistemą įmonėje. 

Darbo metodai: Sistemos prototipo analizė, duomenų struktūrų projektavimas, sistemos realizacija ir 

testavimas.  

Raktiniai žodžiai:   informacinė sistema, projektavimas, kokybė 

Įvadas  

Kokybė yra pagrindinis bet kurio produkto elementas. Kokybė yra pagrindinis skirtumas, kuris sukuria 

pasitikėjimą ir nuolatinį klientų srautą. Tačiau išlaikyti produkto kokybę per visą produkto gyvavimo ciklą 

nėra lengva. Šiems iššūkiams priimti naudojamos procesų skaitmenizavimo sistemos ir surinktų duomenų 

analizė. Skaitmenizuotus duomenis galima labai plačiai analizuoti panaudojant sudėtingas matematines 

formules. Sukauptų duomenų analizė padeda planuoti įmonės procesus ir daryti išvadas iš jau užbaigtų 

procesų. Įdiegta skaitmenizavimo sistema sukuria pridėtinę vertę įmonei, sutaupo laiko, sumažina žmogiškųjų 

išteklių sąnaudas bei padeda išvengti klaidų. Sistemos surinkti duomenys yra visada tikslūs ir prieinami realiu 

laiku. 

Informacinės sistemos realizavimo etapai 

1. Informacinės sistemos kūrimo procesas yra suskirstytas į skirtingus etapus. Toks suskaidymas 

padeda suderinti įvairias veiklas su progresyviu tikslu, kuris galiausiai baigiasi sėkmingu projekto 

užbaigimu. Projekto suskirstymas etapais padeda komandai suprasti atitinkamus jų vaidmenis duotoje 

užduotyje ir išgauti maksimalų produktyvumą ir darbo kokybę. 

2. Dažniausiai šią metodologiją sudaro šeši skirtingi etapai. 

3. Planavimas. Planavimo etape bus nustatyti projekto tikslai ir sudarytas aukšto lygio planas 

numatomam projektui. Planavimas pagal apibrėžimą yra esminis ir kritinis organizacinis etapas 

4. Analizė. Šiame etape atliekama galutinių vartotojų verslo poreikių analizė. Projekto tikslai 

paverčiami apibrėžtomis sistemos funkcijomis, kurias organizacija ketina sukurti. Analizės etapas taip pat 

padeda ištirti funkcinius ir nefunkcinius projekto reikalavimus. Šis žingsnis apima sistemos suskaidymą 

dalimis, siekiant analizuoti projekto viziją ir tikslus.  

5. Projektavimas. Projektavimo etape sukuriama faktinė sprendimo bazė, tai yra sukuriama išsami 

programinės įrangos architektūra, atitinkanti specifinius projekto reikalavimus. Šiame etape sukuriama 

visa projekto struktūra su galutiniu prototipu ir maketais, naudojamais tolesniems programinės įrangos 

kūrimo proceso etapams. 

6. Realizavimas. Realizavimo etape projektinė dokumentacija paverčiama į veikiančią programinę 

įrangą. Šis informacinės sistemos kūrimo ciklo etapas paprastai yra ilgiausias, nes jis yra viso proceso 

pagrindas ir reikia atkreipti dėmesį į daugybę gyvybiškai svarbių dalykų. 

7. Testavimas ir paleidimas. Visi kodo elementai yra integruoti testavimo etape ir naudojami 

testavimo aplinkoje. Testuotojai, atlikdami programinės įrangos testavimo gyvavimo ciklo veiklą, tikrina, 

ar sistemoje nėra klaidų, kad patikrintų, ar sistemos funkcijos veikia kaip tikėtasi. 
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8. Atnaujinimas ir priežiūra. Visi būtini patobulinimai, pataisymai ir pakeitimai atliekami 

techninės priežiūros etape, siekiant užtikrinti, kad sistema ir toliau veiktų ir išliktų atnaujinta bei atitiktų 

verslo tikslus. Būtina kartkartėmis prižiūrėti ir atnaujinti sistemą, kad prisitaikytų prie ateities poreikių. 

Vartotojo informacinių poreikių modelis 

Sudarytas vartotojo informacinių poreikių  modelis  pateiktas 1 pav. 

 

1 pav.  Vartotojo informacinių poreikių modelis 

1 lentelė. Vartotojo informacinių poreikių lentelė. 

Duomenų srautas Aprašymas 

Užsakymų sąrašas 
Administracija pateikia informaciją apie užsakymus, kuri susideda iš tokių 

atributų: užsakymo kodas, pavadinimas, užsakymo data. 

Kokybės tikrinimas 

Kontrolierius, išsirinkęs iš užsakymų sąrašo norimą užsakymą, pateikia 

informaciją apie užsakymo gaminamos produkcijos kokybę atlikus matavimus. 

Užpildo informaciją: fizikinių parametrų tolerancijos ir parametrai, išvaizdos 

įvertinimai, komentarai. 

Formos papildymas 
Esant reikalingumui kitų pamainų darbuotojai gali papildyti komentarus susiradę 

kokybės tikrinimo užpildytą formą pagal užsakymo kodą.  

Ataskaita 

Administracija gauna ataskaitą apie kokybės vertinimus ir pastabas. Pagal datą gali 

matyti bendrą statistiką ir vertinimų vidurkius.  

Reikalavimai projektuojamai informacinei kokybės  sistemai 

Informacinei sistemai keliami šie funkciniai reikalavimai: 

• Prisijungimas prie sistemos turi būti integruotas su įmonės naudojama „Azure Active 

Directory“ vartotojų valdymo sistema. 

• Integruotas užsakymų sąrašas iš įmonės vidinės verslo valdymo sistemos. 

• Informacinė sistema turi būti pasiekiam tik įmonės tinkle. 

• Galimybė filtruoti užsakymų sąrašą pagal gamybos datą ir gamyklą. 

• Galimybė filtruoti užsakymų sąrašą pagal gamybos būseną. 

• Galimybė matyti užpildytas įvertinimo formas bendram sąraše prie užsakymo. 

• Registruojant kokybės įvertinimo formą galimybė įvesti bendrą informaciją (tikrintojo vardas, 

pamainos numeris). 
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• Formos pildymo metu, pagal pasirinktą užsakymą, turi automatiškai užsipildyti gaminio kodo, 

pavadinimo ir tikrinimo laiko laukeliai. 

• Užpildžius vertinimo formą turi būti galimybė įkelti papildomų nuotraukų. 

• Įkėlus nuotraukas vartotojas turi turėti galimybę ištrinti tik savo įkeltas nuotraukas. 

Informacinei sistemai keliami šie nefunkciniai reikalavimai: 

• Vartotojo sąsaja turi būti aiški galutiniam vartotojui. 

• Įvertinimų balai turi būti atvaizduoti geltonomis žvaigždutėmis. 

• Kiekviena gamykla turi turėti savo atskirą kokybės vertinimo formą. 

• Užsakymų sąraše turi būti aiškiai sugrupuoti įvertinimai prie atitinkamo gamybos užsakymo. 

• Užsakymų sąraše prie registruotų įvertinimų turi matytis bendras įvertinimo balas. 

• Informacinė sistema turi būti patalpinta papildomai „staging“ serveryje. 

• Informacinė sistema turi naudoti „Git“ versijų valdymo kontrolę. 

Duomenų bazės projektas 

 

2 pav.  Duomenų bazės projektas 

Gaminių kokybės įvertinimo sistemos architektūra 

Visas sistemos architektūros vidinio sluoksnio kodas parašytas „Laravel“ karkasu. Šioje sistemoje 

vidinis kodo sluoksnis atlieka autentifikavimo darbą ir duomenų perdavimą į išorinį sluoksnį. Duomenų 

perdavimas vyksta API principu. Išorinis kodo sluoksnis po užkrovimo veikia vartotojo naršyklės atmintyje. 

Visos API nuorodos yra apsaugotos autentifikacijos apsaugomis, kurios veikia viduriniame kodo 

sluoksnyje (angl. middleware). Kiekviena užklausa patenkanti iš bet kurio kliento išorėje pirmiausiai yra 

apdorojama karkaso apsaugos funkcijų, kurios patikrina ar užklausa turi galiojantį sesijos raktą ir ar vartotojas 

yra prisijungęs prie sistemos. 
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Kiekviena duomenų bazės esybė yra suprogramuota kaip programinis modelis. Šie modeliai sąveikauja 

tarpusavyje naudodami modelių ryšius. Kiekvienas modelis turi savo kontrolerį, kuris atlieka paskutinį žingsnį 

perduodant modelio išgautą informaciją į išorę. 

Pačių Microsoft programuotojų sukurta biblioteka, suteikianti galimybę integruoti Microsoft Office 365 

autentifikaciją. Integracija suprogramuotas kaip pagrindinis prisijungimo prie sistemos šaltinis. Prisijungęs 

vartotojas, su savo asmeniniu įmonės vartotoju, iškart priskiriamas prie atitinkamos User modelio esybės. 

Vėliau šis modelis panaudojamas identifikuoti koks vartotojas kokius įrašus yra užregistravęs. 

Ši biblioteka padeda sistemai sumažinti įkeliamų nuotraukų dydį taip sutaupant laisvos vietos serverio 

diske. Kiekviena įkeliama nuotrauka yra apdorojama bibliotekos funkcijų, sumažinama iki nustatytos pločio 

ribos, sumažinama nuotraukos kokybė. 

Visa vaizdinė programos dalis sukurta naudojant „Vue“ karkasą. Programa veikia vieno puslapio 

aplikacijos principu, kai visas vaizdas keičiasi be puslapio perkrovimo. Kiekvienas puslapis yra atskirtas 

vidiniuose skirtinguose failuose, kurie vėliau sukompiliuojami į vieną bendrą failą. Vartotojo naršyklė 

užkrauna sukompiliuotą failą, vėliau veikia aplikacijos režimu kol naršyklės langas yra neišjungtas. „Vue“ 

karkasas yra susietas su vidiniame sluoksnyje naudojamu „Laravel“ karkasu naudojant „Laravel-Mix“ 

biblioteką.  

Dauguma sistemos komponentų yra suprogramuoti atskiruose failuose tam, kad galėtų būti panaudojami 

daug kartų skirtinguose puslapio failuose. 

 

Gaminių kokybės įvertinimo sistemos grafinė vartotojo sąsaja 

 

Prisijungęs vartotojas nukreipiamas į užsakymų sąrašą, kuriame mato pasirinktos dienos ir būsenos 

užsakymus. Visi užsakymai atkeliauja iš vidinės Microsoft Navision sistemos. 

 
3 pav.  Užsakymų sąrašas 

 

Vartotojas gali filtruoti lentelės duomenis pagal užsakymo gamyklą, būseną ir gaminimo datą. Taip pat 

yra paieškos laukelis kuriame galima išsifiltruoti užsakymą pagal gaminio pavadinimą arba numerį. Pasirinkęs 

reikiamą užsakymą ir paspaudęs mygtuką „Registruoti įvertinimą“ vartotojas nukreipiamas į atitinkamą formą, 

kurioje užpildo matavimus ir įvertinimo duomenis. Matavimų tolerancijos, gamybos data, gaminio kodas ir 

pavadinimas automatiškai užsipildo pagal pasirinktą užsakymą. 
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4 pav.  Kokybės įvertinimo forma 

 

Išvados 

 

1. Išanalizavus panašios paskirties sistemas buvo sudarytas sistemos veikimo modelis. 

2. Išnagrinėjus informacinių sistemų svetainių programavimo technologijas buvo pasirinktas vidinis ir 

išorinis programinio kodo karkasas.. 

3. Suprojektuota ir sukurta kokybės sistema, kuri prisitaiko prie vartotojo įrenginio: veikia tiek 

kompiuteryje tiek mobiliajame įrenginyje,. 

4. Sistema įdiegta ir  ištestuota: patalpinta vidiniame tinkle esančiame serveryje. Prieiga prie sistemos 

yra apribota tik vidiniame tinkle. Sistemos naudojimas sumažins žmogiškųjų išteklių sąnaudas. 
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RENGINIŲ VIEŠINIMO MOBILI APLIKACIJA 
 

Gintaras Misiurevičius 

Lektorė Daiva Kalvaitienė  
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 
 
Šiame straipsnyje nagrinėjama mobilios aplikacijos, skirtos Marijampolės dramos teatro renginių viešinimui, 

poreikių specifikavimas bei projektavimas UML veiklų diagramomis bei jų realizavimas, panaudojant Android Studio 

4.1 programą, Java ir XML programavimo kalbas. 

Darbo objektas:  mobili aplikacija. 

Darbo tikslas: Sukurti Marijampolės dramos teatro renginių viešinimo mobiliąją aplikaciją. 

Darbo uždaviniai:  

• išanalizuoti mobiliųjų aplikacijų kūrimo technologijas; 

• palyginti alternatyvias mobilias aplikacijas; 

• parengti Marijampolės dramos teatro mobiliosios aplikacijos projektą; 

• sukurti Marijampolės dramos teatro renginių viešinimo mobiliąją aplikaciją bei atlikti testavimą. 

Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė, projektavimas; mobilios aplikacijos kūrimas ir testavimas. 

Raktiniai žodžiai: android, aplikacija,  mobili,  projektavimas. 

 

Įvadas 

 

 Vienas iš didžiausių pokyčių mobiliųjų technologijų pasaulyje - nevaldoma mobilių aplikacijų (ang. 

App‘s) banga, kuri užplūdo kiekvieną išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Per aplikacijas galime 

klausytis muzikos, žaisti, tvarkyti asmenines dienotvarkes, gauti priminimus, stebėti savo gyvenimo būdą, 

rengti dokumentus, atlikti mokėjimus ir kt.  Socialinės aplikacijos, kaip „Facebook“, „Instagram“, 

„WhatsApp“ ar kitos keičia mūsų gyvenimo būdą -  galime ne tik pasidalinti nuotraukomis ar straipsniais 

internetinėje erdvėje, bet ir bendrauti vaizdo pokalbiais. Daugiau nei prieš penketą metų, mobiliosios 

aplikacijos (programėlės) buvo skirtos pramogai, dabar jos yra vienas pagrindinių įrankių didinančių verslo 

našumą. 

Mobili aplikacija – dabartis ir perspektyva 

 

Populiarėjant mobiliosioms aplikacijos jų skaičius pradėjo labai greitai augti. Galima įsigyti ir mokamų 

ir nemokamų aplikacijų. Šiuo metu pagrindinės mobiliųjų telefonų operacinės sistemos yra dvi: „Android“ ir 

„iOS“. Skaičiuojama, jog per šias dvi pardavėjų mobiliųjų aplikacijų pardavimo platformas galima įsigyti 

daugiau nei 13,9 milijonų įvairiausių programėlių. 2020 metų liepos mėnesio duomenimis, vien tik Apple 

aplikacijų parduotuvė turi 4,37 milijonų programėlių ir jų kiekis nesustabdomai auga. Android – greičiausiai 

besivystanti mobilioji platforma, tai galima teigti įvertinant duomenis, jog Android platformai skirtų aplikacijų 

metinis prieaugis - 150 000 naujų aplikacijų, tuo tarpu iPhone tesiekė - 65 000. Todėl, kuriant Marijampolės 

dramos teatro renginių viešinimo aplikaciją, bus orientuojamasi būtent į Android platformą. Remiantis 

analytics.google.com duomenimis, vien per 2020 metus Marijampolės dramos teatro internetinę svetainę, 

naudojant mobiliuosius telefonus su Android operacine sistema, aplankė 42,66 %  vartotojų, o naudojant 

asmeninius kompiuterius su Windows operacine sistema  -  42,04 %. 

Remiantis statista.com prognozės 2023 metais duomenimis, pajamos iš parduotų aplikacijų sudarys 

935,2 milijardo JAV dolerių.  

 

Mobiliųjų aplikacijų kūrimo etapai 

Kuriant sistemas, reikia pereiti šiuos kūrimo etapus (Agnieszka Mroczkowska, 2021): 

• tyrimas ir analizė – reikalinga žinoti įmonės veiklos principus, jos pagrindinius uždavinius rinkoje; 

• projektas – apibrėžti, ką norime sukurti, kam ir kodėl. Susidaryti programos viziją, apibrėžti 

produkto tikslus ir kas bus galutinis vartotojas; 

• programinė įranga – pasirinkti kokių operacinių sistemų vartotojams programa bus kuriama. 

Pagrindinės yra dvi sistemos: „Android“ ir „iOS“; 

• programos dizainas – kaip programa veiks ir atrodys. Reikalingas vartotojo sąsajos projektas su 

blokų, teksto bei nuotraukų ir nuorodų išdėstymais; 
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• kūrimas ir testavimas – pagrindiniai šio etapo pricipai – planuoti, programuoti, kurti, testuoti  (angl. 

plan, code, build, test); 

• aplikacijos paruošimas ir paskelbimas „Google Play“ ir „Apple Store“ aplikacijų parduotuvėse. 

• programos priežiūra ir tobulinimas – tai klaidų paieška ir jų taisymas, vartotojų elgsenos stebėjimas, 

atsiliepimų rinkimas. Pagal šiuos duomenis galimas aplikacijos tobulinimas, siekiant jog 

naudojimasis aplikacija būtų kuo paprastesnis ir aiškesnis. 

 

Analogiškų sistemų, skirtų renginių viešinimui, apžvalga 

Prieš pradedant kurti informacinę sistemą tikslinga palyginti jau egzistuojančias analogiškas sistemas, 

atkreipiant dėmesį į jų funkcionalumą, patogią aplinką vartotojui ir pan. Pavyzdžiui, „TodayTix“ – mobili 

aplikacija, kurioje pateikiam informacija apie vykstančius spektaklius, koncertus, renginius šeimoms. Šioje 

mobiliojoje aplikacijoje taip pat galima įsigyti bilietus į renginius, kurie vyksta didžiausiuose pasaulio 

miestuose. Mobili aplikacija „Theatre Nimes“ – pateikia svarbiausią įstaigos veiklą – spektaklių, performansų 

ir kitų renginių informaciją. 

1 lentelė. Analogiškų mobilių aplikacijų palyginimas 

Kriterijus „Theatre Nimes“ „TodayTix“ 

Renginių vietos 

pasirinkimas pagal tam tikrą 

miestą. 

Nėra (visi renginiai 

vyksta viename teatre). 

Realizuota. 

Paieškos funkcijų 

realizavimas. 

Automatinė paieška. 

Galima rezultatus 

rikiuoti pagal pavadinimą arba 

datą nuo artimiausios renginio 

dienos. 

Automatinė paieška. 

Didelis filtrų pasirinkimas 

pagal renginio tipą, vietovę, kainą, datą. 

Dominančių renginių 

įtraukimas  į sąrašą. 

Realizuota. Realizuota. 

Bilietų pirkimas. Nėra. 

 

Asmeninės paskyros 

susikūrimas. Už bilietus galima 

atsiskaityti banko kortele, suvedant 

duomenis į aplikaciją. 

Galima pasirinkti 

pageidaujamą vietą. 

Informacinės nuorodos. Realizuota. Realizuota. 

Informatyvumas.  Renginių kalendorius – 

galima pasirinkti renginį pagal 

pageidaujamą datą. 

Yra informacija 

kontaktams: el. paštas, telefonas 

Pagrindinės nuorodos 

turi ir paveikslėlius ir tekstą. Antro 

lygio nuorodos pateikiamos tik 

tekstu. 

Patogi ir aiški 

navigacija, grįžimui atgal 

naudojama rodyklė. 

Renginių kalendorius – galima 

pasirinkti renginį pagal pageidaujamą 

datą. 

Aplikacijoje nepateikiama 

kontaktinė informacija. 

Pagrindinės nuorodos turi ir 

paveikslėlius ir tekstą. Antro lygio 

nuorodos pateikiamos tik tekstu. 

Navigacija patogi, tik dėl 

didelio informacijos kiekio, reikiama 

informacija ieškoma ilgiau. 

 

UML veiklos diagramos 

Veiklos sąveikų diagrama atvaizduoja įvykių seką ir atliekamus veiksmus rezultatui pasiekti. Kontaktų 

formos veiklos sąveikų diagramoje pateikiama įvykių seka, norint parašyti ir išsiųsti žinutę.  
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1 pav. Kontaktų formos veiklos diagrama 

Visi kontaktų formoje įvedami laukai turi būti užpildyti, kitu atveju gražinamas klaidos pranešimas ir 

tolimesnis veiksmas (žinutės išsiuntimas) negali būti įvykdytas. Jeigu forma užpildoma be klaidų, parašytą 

žinutę galima išsiųsti, pasirenkant išorinę įdiegtą elektroninio pašto programą, pvz.: Google Mail. Šiuo atveju 

visa kontaktų formoje suvesta informacija yra perkeliama į išorinę el. pašto programą. 

Renginio informacija yra taip pat pateikiama pagal tam tikras sąlygas, žr 2 pav.  

 

2 pav. Renginių sąrašo veiklų diagrama 

Renginį paskelbti galima tik tuomet kai suteikiamas rikiavimo raktas, renginiui priskiriamas 

paveiksliukas ( jam nesant paveiksliukas priskiriamas automatiškai), nurodoma renginio data bei patikrinama 

renginio paskelbimo informacija. 

 

Marijampolės dramos teatro renginių viešinimo mobili aplikacija 

Mobili aplikacija kurta naudojant Java ir XML programavimo kalbas. Atvėrus mobilią aplikaciją,  

matomas renginių sąrašas. 

 
3 pav. Marijampolės dramos teatro renginių viešinimo mobili aplikacija 

 

Mobilios aplikacijos lango viršuje visada rodomas artimiausias renginys. Įvertinus tai, kad nuotraukos 

užima didžiąją laiko dalį užkraunant programą, atvaizduojamos tik tos renginių nuotraukos, kurios matomos 

mobilaus įrenginio ekrane, t.y. leidžiama paslėpti bei parodyti nuotraukas. Vartotojo patogumui, kairiajame 

viršutiniame kampe sukurtas „brūkšninis“ mygtukas, kurį paspaudus išskleidžiamas meniu su pasirinkimais. 

Paspaudus ant išsirinkto renginio, galima peržiūrėti detalesnę informaciją. 
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4 pav. Renginio aprašymas ir bilietų pirkimas  

 

Pirmiausia pateikiama renginio nuotrauka,  jai nesant – neutrali nuotrauka, o  esant daugiau nei vienai 

nuotraukai - nuotraukų galerija. Jeigu į pasirinktą renginį galima įsigyti bilietus internetu, tuomet  atsiranda 

mygtukas „Bilietai internetu“, kurį paspaudus, nukreipiama į išorinę bilietų pardavimo sistemą. Viršutiniame 

kairiajame kampe atsiranda rodyklė, kuri sugrąžina į renginių sąrašą. 

 

Išvados 

 

1. Mobiliąsias aplikacijas galima išskirti į dvi grupes: tai standartines ir hibridines. Standartinės – kai 

kuriama vienai platformai su tam tikra programavimo kalba. Hibridinė – tai universalaus kodo 

pritaikymas, kuris gali būti sukompiliuotas skirtingoms platformoms. 

2. Išanalizavus aplikacijas, skirtas kultūros renginiams viešinti, galima teigti, jog jų veikimo principas 

vienodas: paleidus aplikaciją, iškart atvaizduojama aktualiausia informacija – renginių sąrašas. Galima 

pasirinkti norimą įvykį ar atlikti paiešką pagal tam tikrus kriterijus bei įsigyti bilietus internetu. 

3. Įvykių modelis leidžia išdėstyti įvykių hierarchiją, kuri rodo atliekamus veiksmus. Jis gali sąveikauti ir 

su kitais išoriniais objektais. Visi įvykiai yra surišti tėvo/vaiko jungtimi. 
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Annotation 

 
This article is about communication rules and their importance in business. The article contains various topics such 

as: definitions of communication, which talks about regulation of the flow of conversation, addition and denial of verbal 

information and demonstration of power and influence to those around you among other things. The article continues to 

talk about many miscellaneous communication rules related to the workplace and business and goes on to establish a few 

cornerstone rules. The research part of the paper analyzes examples of communication between colleagues, businesses 

and institutions in the process of which it is counted what cornerstone rules are applied and how often they are applied. 

The results are quite satisfactory with most communication examples using at least one of the rules. 

Keywords: Communication, rules, workplace. 

 

Introduction 

 

Communication norms and rules is an extremely vast topic. That is why it is like a never ending stream 

of discussion and analysis. This topic never gets old because the communication norms are gradually changing 

as time passes. That is just talking about simple discourse and communication between normal people. 

However, what about communication between two parties such as businesses? That is where communication 

really has to shine and that is where the rules are much stricter. 

The importance of communication in general is immeasurable, though one could say it is one of the 

most important skills that an individual should have.It is something that is not restricted to just people. 

Communication could have categories almost everywhere. For example: casual communication, formal 

communication, communication between companies and so on and so forth. This article is for analysing the 

norms and rules for communication and then zeroing in on the norms of communication between companies 

or businesses. 

The objective of the article - Analysing the rules and norms of communication between parties. 

Communication can appear to be natural and it could seem that communicating is very easy. One often 

does not feel the presence of restrictions while communicating, but is this also true 

for communication between large businesses and or companies? The aim of this article is to analyse 

the rules and norms of communication between two or more parties. 

Article objectives: 

Understand the definitions and uses of communication. 

To find and explore rules and norms of communication and then extract the ones that apply to 

communication between companies. 

Communication definitions 

 

Communication is a very broad topic, so understandably there are a multitude of authors that have 

different understandings and definitions of the term. The most common definition of communication is a 

dictionary one this is the definition of communication from the Mariam Webster dictionary “Communication 

- a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, 

signs, or behavior”. 

Now, let us take a look at how different people define the same word and or action. For example: 

According to B. Railienė, “communication is a process of talking and exchanging experiences, thoughts and 

personal events.” while Jansone defines communication as “An action of conversing and exchanging 

information in society, between two parties, which is realised through written or spoken means”. 

These first two definitions are quite different. Though both of them define the same thing, they do so in 

different ways. B. Railienė takes a more casual approach, defining it as something personal, while Jansone 

describes it in a much more technical way, they concur that communication is an action of exchange of 
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information that all societies use in either written or spoken form. Jansones definition is much broader, because 

it includes forms of discourse. However there are more definitions to discuss. 

One of the most detailed definitions of what makes up communication comes from Ordway Tead. He 

explains that “communication is a composite information given and received out of a learning experience. In 

this, certain attitudes, knowledge, and skills change, carving with them alterations of behavior, of listening 

effort by all involved, of a sympathetic fresh examination of issues by the communicator himself, of sensitive 

interacting points of view, leading to a higher level of shared understanding and common intention” 

The most detailed and technical definition of communication I have found comes from M. T. Myers and 

G.E. Myers. According to M. T. Myers and G.E. Myers, “communication refers to a special kind of patterning: 

a patterning which is expressed in symbolic form”. 

They deduce that in order for communication to take place between people, two requirements must be 

met: 

● A symbolic system must be shared by the people involved 

● The associations between the symbols and their referents must be shared. 

Which essentially means that in order for two parties to communicate they need to have an 

understanding of the same language and its intricacies. 

 

Cornerstone rules 

 

 Respectful communication 

According to the article “Etiquette Rules for Office Communication” by srimax.com, respectful 

communication is a very important aspect in creating a pleasant work environment. This seems to be a 

fundamental factor in maintaining a pleasant working environment. But a lot of people forget this very quickly. 

A few weeks after recruitment, respect seems to disappear. That should not happen in any way. Whether people 

know each other for two days, two months or two years, respectful communication in the work environment 

is a necessity. The slightest misunderstanding can turn everything to a negative direction and lead to 

disagreements and disputes that negatively affect productivity and the company. srimax.com also states that 

no matter what form of communication it is, it can be communication using technology or communication in 

a meeting. It does not change the rules and the need for respectful communication. This also reflects in 

communication via other means such as social media or e-mail. Though using these mediums respectful 

communication should also be short, concise and to the point as to not waste anyone's time and energy. 

Avoidance of topics which could flair discord between colleagues 

One of the most important rules of communication in the work environment that any party should 

follow is avoidance of talking about topics that can lead to disagreement. This includes, but is not limited to, 

topics such as: politics, relationships, rumors about other individuals, and many more. 

According to bestmoneymoves.com, "more than fifty percent of working people believe that 

conversations about politics and sensitive topics in the workplace should not take place." It may seem like it 

is just a rumor or a simple conversation that does not matter at all, but it is quite surprising to learn how many 

people take these things completely seriously. 

When it comes to politics, one non-neutral sentence can create tension between parties who have 

different views, which can even develop into a dispute. Relationships should not exist in the work environment. 

Especially when one of the individuals has a higher position at work. This can be taken advantage of very 

quickly by competitors, it can affect work productivity, and spark jealousy and dissatisfaction among 

colleagues who may assume something good has happened to their co-worker simply because their other half 

has a higher position at work. 

Spreading rumors and discussing them in the work environment is a very bad idea. First of all, it 

humiliates the party about whom rumors are being spread, which affects their productivity and ability to 

communicate without emotion. It can also lead to conflict and revenge. Rumors always remain rumors and 

should not be accepted as truth. The right thing to do in this case would be to simply ignore the rumors spread 

and not get involved in the situation 

 

Leaving personal problems at home 

Personal problems in the work environment. This is a very important factor in determining the course 

of communication in the work environment. Because when an individual comes to the work environment with 

personal problems in mind, they are already laying the foundation for a negative communication outcome. 

This is because coming to a workplace full of thoughts that are weighted down with problems and negativity, 
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people forget that the workplace is not a place where those problems can be solved. First of all, the productivity 

of the individual themselves is greatly reduced because their thoughts are not focused on the goal. Also, they 

are irritable and full of stress, which according to healthline.com article “stress cues from others” is contagious. 

Stress and the work environment are a very poor combination because people feel rushed and pressured. 

Listening before talking 

The last, cornerstone rule for maintaining a pleasant work environment when communicating is 

listening. Often people can not listen. Interrupting an individual who is speaking shows disrespect, even if the 

other party does not mean it. The ability to really listen is invaluable. Listening to and understanding what is 

being said makes it easier to find the right answer, listening before speaking is polite, and shows respect. An 

individual who is not being listened to feels disrespected and indignant, which affects their productivity and 

causes discord between the speaker and the listener. Listening and answering only when the speaker has 

finished their turn to speak needs to be learned. It is not something complicated, but it takes time and attention. 

This rule can also be adapted to different mediums. For example if the communication is happening via mail 

or social media, this rule morphs into reading through carefully before replying. 

How important is it to follow certain etiquette rules in a work environment? 

 

I present an extract from a survey that I had done in order to prove that people find rules are important 

in a work environment. 

The possible answers were: 

● Not at all important. 

● Not really important. 

● Important. 

● Very important. 

The purpose of the question was to understand the importance that people give to being polite in a work 

environment. This is related to the section that is talking about different rules and norms as well as etiquette 

nuances that should be followed in order to keep a non-toxic work environment. 

This is the exact result with the exact answer ratio: 

 

 

1 pav. How important is it to follow certain etiquette rules in a work environment 

 

Analysis of the first communication example 

 

The first communication example comes from a potential student, who is trying to gather the necessary 

information to be admitted. 

They start off with a short introduction of who they are and what they seek. Following that, they proceed 

to ask questions that are relevant to a student that wants to join the institution. 

I noticed that everything is short and concise, without anything being unnecessary. 

That refers to one of the cornerstone rules of communication. “Being respectful”. The potential student 

is being respectful by not making unnecessary banter. 
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The reply for the student is also very professional and to the point. Although this time it starts with 

“Dear,...” which was missing in the first letter. Proceeding the replying party thanks them for taking interest. 

I already count these two examples as following the rule of  “respectful communication”. Without 

wasting any time the replying part goes on to answer the questions one by one in a very scrupulous and detailed 

manner. That means that the one replying to the questions has followed the fourth cornerstone rule “Listening 

before talking” or as “Reading carefully before replying” as i said in the description of the rule and its 

importance, that it can morph depending on the medium which is being used. 

Moving forward the replying party provides additional information which is going to be important to 

the potential student in order to enroll, going as far as providing the links on where to find it.  

To finish things off, the replying party tells the potential student to contact them or one of their 

colleagues once they have the necessary information and that they will sort out the rest. 

The letter ends with standard letter etiquette “Best wishes,......” 

Overall this communication example between a possible client and an institution heavily relies on two 

of the rules: “Respectful communication” and “Listening before talking”, which I believe will be the most 

common used rules of communication in examples to come as well. 

This diagram clearly shows how much importance people give to polite and proper communication and 

conduct in a work environment. Not a single negative answer was selected. A 100% of the respondents 

answered that it is either important or very important, which proves that conduct in a workplace is key to 

having a productive business or good business dealing. 

 

Conclusions 

 

● Though I listed many definitions, the best one is from M. T. Myers and G.E. Myers. Which defines 

communication in a very detailed and understandable way. 

● Through the four cornerstone rules I had completed this task and opened up a path for further 

research and analysis of communication examples. The example of communication analysis that I 

analysed follows at least two of the cornerstone rules further examples are not without at least a 

single rule in them. Therefore I conclude that not only communication rules are important in a work 

environment, but are being followed consciously or not in communication between parties. 
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Summary 

The article explains the use of influence and persuasion in business. It does this by explaining influence 

through its principles of: 

• Authority 

• Commitment and consistency 

• Social proof 

• Reciprocity 

• Liking 

• Scarcity 

This topic is relevant due to its wide range of application. Whether in business or in everyday life we 

influence and are influenced. Knowing how influence is exerted one can prevent undesirable situations from 

happening or even turn them into something positive. For businesses this can be used to attract more customers 

and popularise the brand. It also helps tremendously in business negotiations and partnerships.  

INTRODUCTION 

 

I chose to write in this topic due to it being important in my study program. Influence and persuasion 

always play an important part in businesses as well as people’s lives which makes all the more relevant. I think 

it is interesting to know how to get the best out of a situation, recognise how and when you are being influenced. 

In today’s fast paced business world influence, persuasion and advertising can make a crucial difference 

between a smooth-running business and bankruptcy. Whether a business is just being started or is already 

established, they play an important part in the success of businesses. Influence and persuasion are widely used 

in decision making and help to achieve the best decision for a situation. According to Robert B. Cialdini, the 

main difference between influence and persuasion is that influence is used passively while persuasion – 

actively. 

Advertising is crucial in one way or another. It would not exist without its ability to influence consumers 

and their opinions about products. The type of the advertisement medium does not matter– tv, internet or press, 

its goals are always the same: to sell a product or service, get the consumer interested and get more recognition 

for the product’s brand. Advertising is extremely prevalent today, especially the internet. With its ease of 

posting an advertisement and its wide reach, it has become the main medium of advertisement. 

It is important to understand how influence is gained, kept and exerted. With this information one can 

avoid unfavourable situations where one’s decision-making is affected by someone else’s influence or in other 

cases even turn the situation around in their favour. It is important to present oneself with authority and 

confidence in order to achieve a beneficial situation whether a person intends to benefit the society, a business 

or himself. 

Influence is explained through the principles of: 

• Authority 

• Commitment and consistency 

• Social proof 

• Reciprocity 

• Liking 

• Scarcity 

There are a multitude of ways to influence someone and their decision making. The important part is 

not the image a person makes of themselves but how they appear to others. Even seemingly minor things such 

as appearance, eye contact and tone of voice can make a huge difference. 

The aim of this article is to provide information about influence, persuasion and advertising while 

providing information on different ways they can be used. Due to their wide use, learning about ways we can 

influence others or be influenced ourselves can prove to be highly beneficial both in business and in everyday 

life.  
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Objectives: 

The objectives of this article are as follows: 

1. Define influence and persuasion 

2. Point out influence and persuasion similarities and differences 

3. Explain the different influence principles  

1. INFLUENCE AND PERSUASION 

 

Every workplace has a boss as well as co-workers. To be successful, one must be able to productively 

work with all, or at least most of them. To achieve this, we use influence and persuasion.  

Influence is a long-term process which involves swaying the opinions of others to reach a goal.  

According to Charlan Nemeth and Jack Goncalo “Influence can be more broadly construed. Rather than 

“winning” or gaining adoption of a given position, members can influence one another to think differently, to 

consider different information and alternatives”. Influence slightly differs from persuasion in that regard that 

it can also be involuntary as someone can be influenced by a writer or a celebrity without them actively trying 

to do so. It can be an innate skill stemming from the traits that a person possesses. Influence also involves 

reputation. Unlike persuasion, influence entails getting people to know a person. This means that they know 

your aim and if your decisions are made for the best of everyone or purely self-serving. Potential business 

partners might get wind of this which might affect future business opportunities. 

Persuasion is presenting a case in such a way as to change the opinion of others, make people believe 

certain information, or motivate a decision. As it is stated by Charlan Nemeth and Jack Goncalo (2004 p17) 

“influence processes in groups are considerable and, in general, tend toward agreement. People are 

uncomfortable with differing viewpoints and this provides the impetus both for persuasive attempts and 

attitude change. In general, we find that numbers, status and shared values have advantages when it comes to 

influence”. However, it might not always be beneficial in the long run as it is focused on current decisions. In 

the example of a business negotiation, a business partner might agree to your proposals, although a mutually 

beneficial bond might not be established. Once the partner finds a slightly better deal, he would be much more 

swayed by it and that business partner might be lost to a competitor. 

To be successful at a job, a person must be able to successfully present an idea or project, persuade co-

workers or peers to provide support and resources, or get people to do something that they may not necessarily 

want or have to do. According to Robert B. Cialdini (2001, p72) “That challenge is painfully familiar to 

corporate executives, who every day have to figure out how to motivate and direct a highly individualistic 

work force. Playing the “Because I’m the boss” card is out. Even if it weren’t demeaning and demoralizing for 

all concerned, it would be out of place in a world where cross-functional teams, joint ventures, and 

intercompany partnerships have blurred the lines of authority”. The ability to influence others to realise 

necessary objectives is most effective if one can find a way to put it in terms where everybody wins (you, me, 

as well as the organization). A fundamental principle of persuasion is that individuals expect reciprocity. To 

be able to persuade effectively, one should produce mutually beneficial arrangements when in difficult 

circumstances or when dealing with demanding people or groups.  

 

1.1 Influence principles 

 

There are multiple ways that can be used to influence someone, the examples of which we see around 

us constantly. Carrier, J. (2019) Stated that “Cialdini has identified six core principles that affect these decision 

making short cuts, particularly in relation to purchasing and consumption decisions. The main message that he 

delivers is that if you understand these six principles, then you can use them to your advantage when trying to 

persuade others to take a specific action or buy a specific product”. Whether in TV advertisements or shop 

discounts, these principles are not forcing the consumer to purchase anything, they merely create an idea in 

the persons head that the product is worth buying even if it was not needed before.  

As mentioned by Cialdini, R. B. (2001, Introduction p2) “Although there are thousands of different 

tactics that compliance practitioners employ to produce yes, the majority fall within six basic categories. Each 

of these categories is governed by a fundamental psychological principle that directs human behavior and, in 

so doing, gives the tactics their power." The principles identified are reciprocity, scarcity, authority, 

commitment and consistency, liking and social proof. 
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1.1.1 The Principle of Authority 

 

As stated by Carrier, J. (2019) “Individuals who are authoritative, credible and knowledgeable experts 

in their fields are more influential and persuasive than those who are not.” The examples of these authority 

figures might include successful businessmen, scientists or other celebrities. According to Carrier, J. (2019) 

“We see the principle of authority in action in many walks of life. Dentists in white coats are used to sell us 

toothpaste, airline staff wear uniforms to remind us of their authority and many an email signature is appended 

with a string of qualifications in an effort to increase the individual’s authority.” These individuals might use 

their authority to persuade others to make monetary choices, act in a specific way or rely on their opinion. 

People are less likely to resist their suggestions because the person presenting the idea is successful or an 

expert in his field. Thus, they put their own personal opinions on hold and trust the other person. Cialdini R. 

B. (2001, p185) states that “Consequently, we are trained from birth to believe that obedience to proper 

authority is right and disobedience is wrong. This message fills the parental lessons, the schoolhouse rhymes, 

stories, and songs of our childhood and is carried forward in the legal, military, and political systems we 

encounter as adults. Notions of submission and loyalty to legitimate rule are accorded much value in each.” 

People feel an innate duty to listen to authority throughout their lives, and tend to act in accordance with an 

authority figure when they make a request of them. This can be easily seen in businesses with an authoritative 

management style. With this management style, tasks are mostly carried out as orders with little to no room 

for negotiation. Employees are told what to do and those that do not are reprimanded. As people grow up, they 

learn the advantages of obeying real authority as everyone is led to believe that they are more competent and 

knowledgeable. Teachers, doctors and police all have authority in society and people tend to do what they tell 

them to do. Likewise, seeing someone with a large number of followers on any social media lends them a 

certain credibility and authority in our minds. If they tell us that something is interesting or worth attending to, 

we will believe them because we now consider them an authority figure and an expert in their field. 

As a leader, there will occasionally be situations where difficult and unpopular decisions need to be 

made, and then those decisions must be relayed to the staff. According to Paul Strebel, most people are resistant 

to change, but true leaders can use their framing and delivery style to influence the reactions of the staff. An 

example of this could be situations where a person had to receive unpleasant change at work. Although the 

end result may be the same, the way in which one was informed and got the information delivered, can 

drastically change the reaction. The reasoning behind the changes must be explained clearly making sure 

people understand the reasons that lead to making the decision, including the alternatives if those changes are 

not implemented. Although people may still be unhappy about the decision, understanding the implications of 

not doing anything will be more likely to create a more positive acceptance and implementation moving 

forward thus raising the staff job satisfaction. 

In many of these situations as the manager, they are simply relaying an order; they did not make the 

decision, they merely have to implement it. But the respect and methods they use to deliver this information 

can ensure that the staff remain motivated and compelled to implement those changes positively. As it is 

mentioned by Carrier, J. “What this means in the world of work is that building trust and credibility is very 

important, but that it’s also possible to build some of that sense of authority through the recommendations and 

good words of others.”  If used correctly, the principle of authority can be a great way to gain people’s trust 

and influence. 

 

1.1.2 The Principle of Commitment and Consistency 

 

People usually have a desire to remain consistent with their prior actions and beliefs. Although, this can 

lead to irrational decisions. It is our tendency to continue to act according to the previous commitments we 

have made. This is brilliantly expressed in the following quote: “The difficulty lies not in the new ideas, but 

in escaping the old ones, which ramify, for those brought up as most of us have been, into every corner of our 

minds.”  — John Maynard Keynes. It is a reluctance to change our course of action once we have chosen it. 

That is the reason why people like a decision more the moment after they make it. According to Carrier, J. 
“Interestingly, once someone has done you a favor, they identify as the type of person who does you favors 

and are actually more likely to do so again in the future. What this means in the world of work is that if you 

get someone to do you a very small favor (e.g. lend you a pen, buy you a coffee), then they will more likely to 

do you another favor in the future.”  This shows that once a person commits to something, they are likely to 

commit to much more. 
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 This principle also applies to personal life such as good or bad habits which makes them difficult to 

change. The principle of Commitment and Consistency can lead people to make decisions that are not in their 

best interest. Despite the drawbacks it may lead to, society in general tends to look at it in a positive way as 

many dislike inconsistencies. When someone encounters an unfamiliar situation or task, they feel 

uncomfortable and unsure of their actions as they have to adapt to changes. To be in control, many opt for a 

more consistent lifestyle with less room for error and less uncertainty. Cialdini, R. B. (2001, 54 Chapter 3) 

states that: “Inconsistency is commonly thought to be an undesirable personality trait. The person whose 

beliefs, words, and deeds don't match is seen as confused, two-faced, even mentally ill. On the other side, a 

high degree of consistency is normally associated with personal and intellectual strength. It is the heart of 

logic, rationality, stability, and honesty.” (Allgeier, Byrne, Brooks, & Revnes, 1979; Asch, 1946). This quote 

perfectly describes consistency and explains the rationale people use to validate its importance.  

 

1.1.3 The Principle of Social proof 

 

Carrier, J. states that “Humans are social by nature and generally feel that it’s important to conform to 

the norms of a social group. This means that when it comes to decision making, we often look around us to 

see what others are doing, before making our mind up.”. This psychological principle is known as social proof. 

It happens as a result of people’s innate desire to act correctly and fit in with others. It may be easy to presume 

that everybody else has a greater grasp of what to do in a given situation. The principle of social proof is 

especially frequent in vague or unfamiliar situations, or in big groups. It affects individuals whether they are 

in public and in private. When uncertain, many choose to follow the example of others as they think that 

everyone else must know what they are doing. According to Cialdini R. B. (2001 p100 ch4) “This principle 

states that we determine what is correct by finding out what other people think is correct. The principle applies 

especially to the way we decide what constitutes correct behavior. We view a behavior as correct in a given 

situation to the degree that we see others performing it”. Social proof can be problematic for a few reasons. 

Firstly, Charlan Nemeth and Jack Goncalo mentioned that groups of people can reach conclusions which are 

suboptimal or even wrong. This is also known as groupthink. Charlan Nemeth and Jack Goncalo. (2004, p16) 

also stated that “In the discussions of groupthink and polarization, there is a concern that not all viewpoints 

are expressed or considered in groups Arguments favoring the desired alternative or pole are expressed ; 

alternatives tend not to be aired. This is problematic since one reason why groups are utilized is because they 

are assumed to possess more information than individuals.”.  Secondly, social proof can be used to guide 

people towards choices they would not otherwise make. In extreme cases, it will cause groups of individuals 

to become violent or antisocial. An example of this could be riots where people follow the herd instinct and 

mindlessly commit vandalism or violence against others. 

People do not like to be confused about what to do in a situation when others are around to witness any 

of their mistakes. The less confident they feel, the more susceptible they are to social proof. 

An important feature is the similarity people see between themselves and the people around them. Once 

individuals relate to those around them, for example with their: gender, class, race, shared interests, and other 

commonalities, they imitate each other’s behaviour with greater care. No matter how individual people think 

they are, they all have an inherent need to fit in. 

Marketers often use social proof to get customers to buy more products. According Robert B. Cialdini 

(2001, p101 ch4) “Advertisers love to inform us when a product is the "fastest-growing" or "largest selling" 

because they don't have to convince us directly that the product is good; they need only say that many others 

think so, which seems proof enough. The producers of charity telethons devote inordinate amounts of time to 

the incessant listing of viewers who have already pledged contributions. The message being communicated to 

the holdouts is clear: "Look at all the people who have decided to give. It must be the correct thing to do."” 

Some ways they achieve this is making products seem desired by others implying popularity. They do this by 

using influencers and famous people to advertise their products. The positive qualities of a famous influencer 

or an advertiser are associated with the product, since people know that many see those individuals as 

important, they will most likely be at least intrigued in the product and the product will quickly gain popularity.  

 

1.1.4 The Principle of Reciprocity 

 

The Reciprocity principle is people’s tendency to respond to the actions of others creating a wave of 

indebtedness. If someone does something beneficial to a person, or gives them something, they are more likely 

to return the favour or do a favour for others. Carrier, J. (2019) writes, “Humans value equality and balance to 

some extent. This means we don’t like to feel that we owe other people. Generally speaking, when people have 
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these social obligations they try to settle them. For example, if someone sends you a birthday card, you’ll 

almost certainly want to send them one in return. You’ll do this when their birthday next rolls around so that 

you settle your sense of social obligation. “ We have the tendency to behave towards others as they behave 

towards us. It is an integral part of human society that helps to prioritise some personality traits above the 

others. Those that cooperate with others and prefer to do favours have a higher chance to receive help when 

they need it.  

Robert B. Cialdini (2001 p20) remarks, “The noted archaeologist Richard Leakey ascribes the essence 

of what makes us human to the reciprocity system. He claims that we are human because our ancestors learned 

to share food and skills "in an honored network of obligation" (Leakey & Lewin, 1978). Cultural 

anthropologists view this "web of indebtedness" as a unique adaptive mechanism of human beings, allowing 

for the division of labor, the exchange of diverse forms of goods and different services, and the creation of 

Certain societies have formalized the rule into ritual.”. Throughout the past indebtedness lowered the cost of 

trades and negotiations, as nearly everything begins with one person trusting another. Land could be farmed 

with people lending seeds to one another. Gifts could be given. Currency could be lent. Aid could be given to 

the weak. In the same way someone who received a favour will actively look for a way to repay it. It is also a 

great way to make someone like you more. For example, if a person gives someone rude a compliment, that 

person is inclined to be nicer to them as a form of appreciation. 

Reciprocity affects us every day. It is not uncommon for people to invite someone to their party because 

they themselves had been invited before; buy a Christmas gift for someone because they bought one for you; 

donate money to an organization or subscribe to a magazine because they offered a free gift. If implemented 

correctly, the principle of reciprocity is a powerful tool that can help gain new customers as well develop the 

existing ones. It can lead to facilitating stronger, deeper, and longer lasting relationships with customers and 

advocates alike. 

Robert B. Cialdini included this principle of influence in his book “Influence: Science and practice”. He 

listed it among six others that contribute to a person’s ability to influence others. When describing the principle 

of reciprocity, he shared a case study in which a waiter’s tips increased by 3% when diners were given a mint, 

and 14% when they were given two mints. When the waiter left one mint with the bill but quickly returned to 

offer a second mint, the tips had increased by 23%. Ignoring the basic concept of reciprocity, what we learn 

from this case study is the power of the unexpected gift. 

When customers were singled out and made to feel that they are special, the likelihood that they would 

respond more favourably increased dramatically. This principle, when used correctly, can be highly beneficial 

for businesses in increasing customer satisfaction and revenue.  

This, however could also backfire when executed poorly. A business runs the risk of being seen as 

inauthentic if the gifts, rewards, or offers it gives its customers are seen as obvious attempts to solicit a specific 

response. People would naturally resist this as they would feel manipulated. Honesty should go hand-in-hand 

with the principle of reciprocity. Deep down we all know that a business is really after making a sale (or in the 

case of non-profit organisations, to solicit a donation), no matter how not self-serving it portrays itself to be. 

People understand this, and it does not pose an issue; customers do not resent a business for doing what a 

business needs to do to maintain itself. However, customers do react negatively once a business’s reach is 

clearly one-sided. What marketers need to understand about people’s tendency to want to give back is that it 

is often strongest when the recipient feels that the action is sincere in its attempt to thank or serve the customer, 

and that there is no expectation of a return gesture.  

 

1.1.5 The Principle of Liking 

 

Carrier, J. (2019) notes, “It might seem totally obvious, but people are much more likely to be influenced 

and persuaded by those that they like, than those that they don’t. Given human nature, people are much more 

likely to like people who pay them compliments and who cooperate with them, than those who don’t. And, 

unfortunately, given positive evidence in relation to certain benefits of diversity, people are also much more 

likely to like people who are similar to them, than those who are not.”. We are more likely to ignore faults and 

comply with wishes of our friends or loved ones rather than those of random strangers. We favour people, 

products, and actions associated with our favourite celebrities. Sometimes people might even distort facts to 

facilitate love. The influence that their friends, parents, lovers, and other people they look up to, exert on people 

is often monumental. When one likes someone, they are even prone to overlook flaws in their advice. In 

general, it is a good thing that mostly helps to form successful relationships and form attachments with others. 

However, one should realize that there are methods that people use to get you to like them. There is nothing 
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wrong with using these tactics, but it is important to remember that these methods can influence how people 

make decisions. It mostly depends on intent.  

In addition, similarity also plays a huge role in liking someone. People like those that are similar to 

them. Whether it is their appearance, opinions, lifestyle or background, we tend to favour people who on some 

levels are most similar to ourselves. An example of this could be a party where a person is either overdressed 

or underdressed. In that case even clothing would play a major role in preferring one person instead of the 

other. Some businesses and companies have learned to use this influence to their advantage. By promoting 

their products with influencers and celebrities, consumers tend to associate them with the product they use or 

promote. Because the product is used and approved by a person they like, they might overlook some flaws and 

prefer that specific product instead of its competitors. 

Praise and compliments are also a great way of making someone like them. Everyone has a desire to be 

appreciated and in turn we like those who appreciate us. Whether the praise is deserved or not, we cannot help 

but develop warm feelings to those who provide it. Our reaction can be so automatic that we develop liking 

even when the attempt to win our favour is an obvious one.  

 

1.1.6 The Principle of Scarcity 

 

People have a strong principle of scarcity. Individuals unconsciously attribute that things that are scarce 

are valuable and that the plentiful ones are not. Robert B. Cialdini (p205 ch7) notes “Collectors of everything 

from baseball cards to antiques are keenly aware of the scarcity principle's influence in determining the worth 

of an item. As a rule, if an item is rare or becoming rare, it is more valuable.” People want to avoid potential 

loss and tend to look more favourably at products that are in short supply. Because the number of items is 

limited it creates an idea of popularity and of course if everyone else is buying it must be worth the money. 

The scarcity principle could be differentiated into 4 strategies. 

1. Short Supply: Generally, if the quantity of something is suggested to be limited (and therefore more 

likely to be "lost" or missed out on) it is an effective way to persuade using scarcity. Robert B. Cialdini (p206 

ch7) writes “Probably the most straightforward use of the scarcity principle occurs in the "limited-number" 

tactic in which a customer is informed that a certain product is in short supply that cannot be guaranteed to last 

long. During the time I was researching compliance strategies by infiltrating various organizations, I saw the 

limited-number tactic employed repeatedly in a range of situations: "There aren't more than five convertibles 

with this engine left in the state. And when they're gone, that's it, 'cause we're not making 'em anymore."”. 

Although, such descriptions might be best left vague. Because more specific details might reduce the impact 

of the approach. 

2. High Demand: The quantity of an option can also be deemed insufficient for an individual (triggering 

the threat of loss), if they perceive the demand to be high. So, to encourage scarcity, one can also suggest that 

a particular choice or opportunity is in high demand and popular. This might be an especially good option 

when one does not have control over the perception of the product’s supply.  Carrier, J. (2019). Notes, “We 

can see this principle in action in many different markets. For example, online sales platforms for hotels and 

airplanes commonly say things like “only 5 seats left at this price”. They do this to create a sense of scarcity 

(as well as to add time pressure, which is closely related).”. This example perfectly shows how high demand 

can have an effect of making people perceive the product or service as more appealing. 

3. Unique Opportunity: On a different approach, the scarcity principle can also be utilised by making 

a choice or option seem unique or distinct from the other that are being offered. Approaches like memberships 

and special offers fit into this strategy. Implying that a chance to acquire a product (or service) is reserved for 

a specific person may be a good way to encourage them to acquire it or at least try it. 

4. Limited Time: A choice can be made scarce by creating a time limit that restricts its acquisition. 

While it might suggest that this strategy may not be the most potent, it is fairly easy to just put an arbitrary 

deadline on an option. Therefore, it is easy to use - especially if combined with any of the other principles 

above. Therefore, as someone decides on the described option, remembering to remind them to buy the product 

before it is gone, might be just what is needed to close a sale. 

These methods are not at all unique and have been around for a long time. Many websites show the 

number of items left and sometimes the number shown is much smaller than in reality, some offers are time 

restricted to leave less time to think it over and so on. Scarcity became popular because it is extremely effective 

and fairly easy to implement. And the reason it is so effective is because it combines multiple influence 

principles into one: 

• Loss aversion – The tendency to act upon seeing a scarce product. Not choosing the product 

not only means that a person loses the product but also the ability to choose it later. 
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• Social proof – Because the product is scarce, that implies that it is popular and that people 

buy it, so it should be valuable. 

• Anticipated regret – When making a decision of whether to buy a product or not, we tend to 

think if we will regret missing the opportunity and how much the product will benefit us. 

Purchasing the product is trying eliminate the possible regret we might experience in the 

future. 

 

CONCLUSIONS 

 

1. Influence is a long-term process which involves swaying the opinions of others to reach a goal.  

Persuasion, is a short-term process which involves swaying the opinions of others to reach a goal.  

2. Influence and persuasion are both similar in the aspect that they aim to change people’s opinions. 

Influence is a long-term process while persuasion is short-term. Persuasion is used actively while influence is 

mostly passive and may affect people that were not intended to be affected. Influence in general is more 

effective as it involves getting to know people, thus making their trust stronger, while persuasion can be seen 

as selfish and is in general less effective long-term. 

3. Influence principles 

Authority - The inherent trust people have in those that they consider authority figures. 

Commitment and Consistency – People’s tendency to remain consistent with their prior actions and 

beliefs. 

Social proof – A tendency to follow the actions of others in order to blend in and behave correctly as 

other people are deemed to know better. 

Reciprocity – Tendency to respond to the actions of others creating indebtedness. 

Liking – Peoples tendency to look favourably or ignore faults in people that they like. 

Scarcity – People’s principle to deem rare and scarce things as valuable and those in high supply as not. 
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PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO MODELIAI IR KOKYBĖS 

GERINIMO PRIEMONĖS 

 

Laura Pranckevičienė  

Lektorė Kristina Miškinienė  
Marijampolės kolegija 

Anotacija  

Straipsnyje analizuojama paslaugų kokybės samprata ir reikšmė, išanalizuoti ir susisteminti įvairių autorių 

teoriniai paslaugų kokybės vertinimo aspektai, atliepiantys paslaugų kokybės vertinimo modelių veiksmingą pritaikymą 

siekiant aukščiausio klientų pasitenkinimo. Atskleistos esminės kokybės gerinimo priemonės. 

 Raktažodžiai: paslauga, kokybė, kokybės vertinimo modeliai, kokybės gerinimo priemonės. 

Įvadas 

Nuolatinis paslaugas teikiančių įmonių uždavinys yra klientams teikti aukščiausios kokybės paslaugas, 

kadangi nuo kokybės priklauso klientų srautai bei jų lojalumas, įmonės įvaizdis, patikimumas, kas sąlygoja 

įmonės būsimas pajamas. Konkurencinės rinkos egzistavimas sukuria būtinybę įmonėms teikti aukščiausios 

kokybės paslaugas, nes klientas visada pasirinks patikimą ir kokybišką aptarnavimą. Siekiant ne tik patenkinti, 

bet ir viršyti klientų lūkesčius, svarbu pasirinkti tinkamus  paslaugų kokybės vertinimo modelius ir kokybės 

gerinimo priemones. 

Darbo tikslas – išanalizuoti paslaugų kokybės vertinimo modelius ir kokybės gerinimo priemones. 

Darbo uždaviniai: 

• apibrėžti paslaugų kokybės sampratą ir reikšmę;  

• išsiaiškinti paslaugų kokybės vertinimo svarbą ir metodiką; 

• identifikuoti paslaugų kokybės tobulinimo galimybes.  

Darbo problema: Kaip tinkamai parinkti paslaugų kokybės vertinimo modeliai ir gerinimo priemonės 

gali užtikrinti reikiamą teikiamų paslaugų kokybės lygį? 

Darbo objektas – paslaugų kokybės vertinimo modeliai ir kokybės gerinimo priemonės. 

Tyrimo metodas - mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių  analizė. 

1. Paslaugų kokybės samprata ir reikšmė 

Paslaugų sąvoka interpretuojama labai įvairiai dėl jos savitų bruožų. Langvinienė ir Vengrienė (2008) 

pastebi, kad paslaugų sąvokos apibrėžimo sudėtingumui įtakos turi ne tik paslaugų įvairovė, bet ir tai, kad 

nuolat vykstantys įvairūs rinkos pokyčiai sąlygoja naujų reiškinių, „netelpančių į bet kurį iš apibrėžimų“, 

atsiradimą. Autorės pažymi, jog skirtinguose kontekstuose paslaugos sąvokai suteikiama kitokia prasmė, kuri 

gali reikšti: 

• Pagalbą, malonę, parėmimą, naudojimą (pvz.: maistas); 

• Produkciją (pvz.: konsultacijos, kelionės, tyrimai); 

• Priemonę, padedančią sukurti paslaugą (pvz.: autobusų stotelės, bankomatai); 

• Darbą, kuris kuria paslaugas (pvz.: vairuotojai, gydytojai). 

Labanauskaitė ir Šturalo (2014), remdamosi įvairių mokslininkų nuomonėmis, išskyrė paslaugos 

sampratos skirtumus (žr. 1 lentelę). 

4 lentelė. Paslaugos sampratos skirtumai 

Autorius Apibrėžimas 

Ch. Gronroos Paslauga – tai daugiau ar mažiau neapčiuopiama veikla, paprastai (bet nebūtinai) pasireiškianti 

vartotojui sąveikaujant su paslaugą teikiančiais tarnautojais, fiziniais ištekliais, prekėmis arba 

paslaugos teikimo sistemomis, kurios užtikrina vartotojo problemos išsprendimą 

J. R. Lethinen Paslauga yra veiksmas arba veiksmų serija, pasireiškianti kaip asmenų kontaktas arba kontaktas 

su fiziniu įrenginiu ar mašina, tai suteikia vartotojui pasitenkinimą 

D. Ketler Paslauga yra bet kokia nauda ar veikla, kurią viena pusė gali pasiūlyti kitai, pasižyminti 

neapčiuopiamumu ir tuo, kad nėra nuosavybės rezultatas. Jos išraiška gali būti susieta ar nesusieta 

su fiziniu produktu 
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T. P. Hill Paslaugų veikla – tai tokia veikla, kuri nekuria ir neperdirba fizinių produktų. Jų teikiamas 

produktas yra nematerialus ir negali būti apčiuopiamas, transportuojamas ar įgyjamas 

S. Nollet Paslauga yra aiškios (suvokiamos) ir neapibrėžtos naudos bei prekių, kurių reikia norint teikti 

paslaugą, derinys 

E. Vitkienė Ekonominiu požiūriu paslauga yra apibrėžta veikla, kurią siūloma vartotojui pirkti, nes kiekviena 

veikla vertinama, atsižvelgiant į jos naudingumą, apibrėžtumą ir galimybę ją parduoti (realizuoti) 

N. Langvinienė Paslauga suprantama kaip naudinga veikla, už kurią paslaugos vartotojas moka pinigus 

Šaltinis: LABANAUSKAITĖ, D., ŠTURALO, O. Paslaugos kokybės įtakos veiklos pelningumo rodikliams 

vertinimas. Tiltai, 2014, Nr. 3, 94 p. 

 

Apibrėžimai, pateikti 1 lentelėje, ne tik pateikia informaciją apie pačią paslaugų sąvokos reikšmę, tačiau 

ir vaizdžiai iliustruoja šios sąvokos daugialypiškumą.  

Sėkmingos įmonės orientuojasi į kokybės gerinimą. Šis faktas sutinkamas visuose naujausiuose mokslo 

veikaluose. Mokslininkai pabrėžia, jog vartotojams reikalinga pridėtinė vertė, kuri dažnai siejama ne su kaina, 

o pasitenkinimu, kurį gauna vartotojas. Kontautaitė ir Zinkevičiūtė (2013) akcentuoja, kad nebeužtenka 

klientams pasiūlyti prekių ar paslaugų mažiausia kaina. Pagrindinis kriterijus, į ką klientai vis daugiau kreipia 

dėmesį, tampa prekės ar paslaugos kokybė.“ 

Kaip ir kitų produktų paslaugų kokybės apibūdinimas siejasi su jai būdingomis savybėmis ir bruožais. 

Kokybės sąvoka sudaroma remiantis tam tikrais kriterijais, tačiau autoriai išskiria skirtingus kokybės 

sampratos apibrėžimus. Paslaugų kokybės apibrėžtis nagrinėjo Bulašaitė ir Jesevičiūtė – Ufartienė (2019), 

kurios, išanalizavusios įvairių autorių siūlomas paslaugų kokybės sampratas, pateikė pagrindines sąvokos 

aiškinimo idėjas: gebėjimas atitikti/išreikšti vartotojo poreikius, suteikti naudą; vartotojo pasitenkinimo lygio 

matas; vartotojo suvokta kokybė; reikalavimai kaip savaime suprantamas dalykas; asmeninės patirtys. Šios 

idėjos apibūdina paslaugų kokybės vertinimo subjektyvumą, kadangi kiekvienu konkrečiu atveju paslaugų 

kokybė apibrėžiama vartotojų požiūriu. Tačiau Serafinas (2018) išskiria kokybės suvokimą pagal penkis 

požiūrius: produkto kokybę; transcendentinį požiūrį (dažniausiai vertinant meno kūrinių kokybę); kokybę 

produkto sukūrimo ir pateikimo procesuose; kokybę vartotojui ir vertės požiūrį. Kaziliūnas (2007) kokybės 

sąvokai apibrėžti siūlo remtis tarptautiniu standartu, kuriame kokybė įvardyta kaip „turimų charakteristikų 

visumos atitikties reikalavimams laipsnis“. Autorius taip pat paaiškina, jog reikalavimai nustatomi 

atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir lūkesčius, todėl kokybė gali būti įvardinta ir kaip vartotojo patenkinimo 

lygis. Išplėstinę apibrėžtį pateikia Ruževičius (2007), teikdamas, jog kokybė – tai visuma produkto savybių, 

lemiančių jo tinkamumą tenkinti išreikštus ir numanomus vartotojo poreikius apibrėžtomis produkto vartojimo 

pagal paskirtį sąlygomis.  

Identifikavus paslaugos ir paslaugos kokybės sampratas, svarbu išsiaiškinti paslaugų kokybės reikšmę, 

kuri turi įtakos pačios paslaugos suteikimui, įmonės veiklos sėkmei ir vartotojų lojalumui. Collins (2017) 

akcentuoja, kad paslaugų kokybė atspindi klientų aptarnavimo lygį, klientų vertinimą ir organizacijų paslaugų 

pasiūlos suvokimą, kuris yra palankus arba nepalankus. Tutlienė (2014) taip pat pritaria vartotojų 

pasitenkinimo ir paslaugos kokybės santykiui ir teigia, kad vartotojo pasitenkinimas labai glaudžiai susijęs su 

kokybe. Kokybė daro tiesioginę įtaką produkto savybėms, o kartu ir vartotojo pasitenkinimui.  

Vartotojų pasitenkinimas tiesiogiai veikia jų lojalumą įmonės atžvilgiu. Grublienė ir kt. (2014), pažymi, 

kad jei kurios nors įmonės suvokiama paslaugų vertė pranoksta tą, kurios tikimasi, klientai yra linkę vėl 

pasinaudoti šios įmonės paslaugomis. 

2. Paslaugų kokybės vertinimas 

 

Paslaugų kokybės vertinimui yra sukurta nemažai modelių, kurių vertinimo kriterijai ir sistema skiriasi. 

Per daugelį metų susiformavusios vertinimo metodikos keitėsi ir kai kurios ypač įsitvirtino ir yra naudojamos 

kaip etalonai, jų duomenimis ypač pasitikima. Kinderis, Žalys ir Žalienė (2011) pastebi, kad mokslinėje 

literatūroje pateikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelių gausa atskleidžia paslaugų kokybės vertinimo 

sudėtingumą ir atspindi vieno visuotinai taikytino kokybės vertinimo modelio paieškas. 

Tiriant paslaugų kokybę taikomi įvairūs modeliai, jungiantys teorinius aspektus su praktiniais. 

Bagdonienė ir Hopenienė (2009) pastebi, kad kokybės vertinimo modelio pasirinkimas priklauso nuo 

paslaugos prigimties ir paties tyrimo tikslų. Atliekant kokybės vertinimo tyrimą susifokusuojama ties 
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svarbiausiais ir didžiausią įtaką paslaugos kokybei darančiais elementais. Ruževičius (2007) pažymi, kad 

kokybės rodikliai gali būti nustatomi šiais metodais: jusliniu (organoleptiniu), instrumentiniu (laboratoriniu), 

ekspertiniu, sociologiniu, bandomojo eksploatavimo, skaičiavimo. 

Paslaugų kokybės matavimui sukurta daugybė įvairių modelių, kurie turi panašumų ir skirtumų. Siekiant 

išsiaiškinti paslaugų teikimo trūkumus šie modeliai yra analizuojami ir teorinės žinios pritaikomos praktiškai. 

Bagdonienė ir Hopenienė (2009) analizuoja kokybės vertinimo modelius ir teigia, kad mokslinėje literatūroje 

pateikti vertinimo modeliai priklauso nuo tyrimo pobūdžio ir skirstomi į tris grupes:  

1. Vartotojo kokybės suvokimo. Šie modeliai padeda įvertinti vartotojo patirtą ir laukiamą kokybę; 

2. Paslaugos teikimo proceso. Šios grupės modeliai atskleidžia paslaugos teikimo procese daromas klaidas, 

dėl kurių nėra patenkinami vartotojo lūkesčiai; 

3. Paslaugų teikimo sistemos. 

Tilvytienė (2019) pastebi, jog paslaugų kokybės įvertinimui dažniausiai naudojami teoriniai tradiciniai 

SERVQUAL ir SERVPERF modeliai.  

SERVQUAL modelis nustato vartotojo lūkesčių ir gautos paslaugos kokybės neatitikimus. Naudojantis 

šiuo metodu balais yra išmatuojama vartotojo suvokiama paslaugos kokybė, kaip laukiamos ir patirtos kokybės 

skirtumas. Šis modelis leidžia analizuoti individualius vartotojų lūkesčius bei poreikius, o svarbiausia, kad visa 

tai atskleidžiama vartotojo požiūriu. (Tilvytienė, 2019) Šiame modelyje pateikiamos 5 spragos, įtakojančios 

vartotojų nepasitenkinimą paslaugų kokybe. Langvinienė ir Vengrienė (2008) pateikia šių spragų paaiškinimą. 

(žr. 2 lentelę). 

5 lentelė. Spragos pagal SERVQUAL modelį 

Spragos pavadinimas Atsiradimo priežastys Spragos panaikinimo būdai 

1.Vartotojų lūkesčių – 

vadybos suvokimo 

spraga 

Ji atsiranda tuomet, kai vadybininkai visiškai 

nežino vartotojų lūkesčių arba laiko juos 

nesvarbiais. Taip pat jie neįsivaizduoja, kaip 

paslauga turi būti suteikta, kokių papildomų 

paslaugų vartotojas pageidauja, bei kokios 

kokybės vartotojas tikisi.  

Išsiaiškinti, ko tikisi vartotojas. 

2.Vadybos suvokimo – 

paslaugos kokybės 

specifikacijos spraga 

Ji atsiranda tada, kai vadybininkai suvokia, ko 

reikia vartotojams, tačiau tokios paslaugos 

suteikimą riboja turimi ištekliai, konkurencija, 

techniniai reikalavimai.  

Numatyti paslaugos kokybės ribas. 

Suderinta vadybininkų atlyginimų 

sistema. 

3.Paslaugos kokybės 

specifikacijos – 

paslaugos teikimo spraga 

Ji atsiranda tada, kai suteikta paslauga 

neatitinka paslaugos, nusakytos standartais. Tai 

– paslaugos įvykdymo spraga. 

Ryšio su kontaktuojančiu personalu 

stiprinimas. 

Personalo įtraukimas į sprendimų 

priėmimą, jo tinkamas aprūpinimas ir 

teisingai priskirtos pareigos. 

4.Paslaugos pateikimo – 

išorinio bendravimo 

spraga 

Ji atsiranda tada, kai suteikta paslauga 

nepateisina vartotojo lūkesčių, susikurtų pagal 

paslaugos reklamą. Vartotojas tikėjosi 

aukštesnės kokybės nei jam buvo suteikta. 

Įmonės padalinių komunikacija. 

Rinkodaros specialistai privalo žinoti, 

kokios kokybės tikisi vartotojai ir kokią 

ją siūlo jų įmonė. 

5.Laukta paslauga – 

patirta paslauga. 

Ji atsiranda tada, kai suteikiamą paslaugą 

įvertina vartotojas. Tai tikėtinos ir suvoktos 

paslaugos kokybės skirtumas. 

Ši spraga yra visų kitų keturių spragų 

funkcija. Penktos spragos bus išvengta, 

jei kitos spragos bus panaikinamos ar 

sumažinamos.  

Sudaryta darbo autorės pagal LANGVINIENĖ, N., VENGRIENĖ, B. Paslaugų teorija ir praktika. 

Kaunas: Technologija, 2008. 

 

SERVQUAL modelyje vienas teiginių rinkinys apibrėžia vartotojų lūkesčius tam tikrai paslaugos 

savybei, o kitas konkrečios paslaugos savybės suvokimą, taip nustatant kiek suvokiama kokybė yra aukštesnė 

nei laukiama kokybė. Šiame modelyje vertinamos 5 dimensijos: apčiuopiamumas, patikimumas, 

atsakingumas, tikrumas ir empatija. SERVPERF modelis susideda iš to paties kriterijų ir teiginių skaičiaus 

kaip ir SERVQUAL modelis, tik jame atsisakyta lūkesčių vertinimo (Tilvytienė, 2019). SERVQUAL metodas 

yra visuotinai pripažįstamas literatūroje, įvairiose paslaugų srityse, nes jo dėka galima greitai nustatyti 

problemas ir pašalinti galimas klientų nepasitenkinimo priežastis (Bulašaitė, Jesevičiūtė – Ufartienė, 2019). 



82 

 

Dažniausiai mokslinėje literatūroje akcentuojami kokybės vertinimo modeliai pagal vartotojo vertės 

suvokimą yra Ch. Gronroos (1990) bendrai suvoktos paslaugų kokybės modelis, E. Gummesson 4Q kokybės 

modelis  

Ch. Gronroos išskiria dvi paslaugų kokybės puses: Techninę (rezultato) kokybę - tai yra tai, ką vartotojas 

gauna paslaugos vartojimo metu ir Funkcinę (proceso) kokybę - tai, kaip yra teikiama paslauga. Techninė ir 

funkcinė kokybė, gauta ir suvokta vartotojo, remiantis jo susiformuotu įvaizdžiu apie paslaugą, suformuoja 

vartotojo patirtą kokybę (Langvinienė, Vengrienė, 2005).  

Kitas kokybės vertinimo modelis, orientuotas į vartotoją ir procesą nuo pat paslaugos teikimo pradžios 

yra E. Gummesson 4Q kokybės modelis (žr. 1 pav.) 

1 pav. Gummesson 4Q paslaugų kokybės modelis 

Šaltinis: BULAŠAITĖ, I., JESEVIČIŪTĖ-UFARTIENĖ, L. Paslaugų kokybės vertinimo modelių analizė. 

Kaunas: Kauno kolegija, 2019 

 

Pateiktoje schemoje matyti, jog kintančios vertybės viršuje – lūkesčiai, įvaizdis ir patirtys – turi įtakos 

viena kitai. E. Gummesson savo modelyje išskiria keturių rūšių kokybių dedamąsias – projektavimo, gamybos 

ir pristatymo, techninę bei santykių kokybę. Įvertinus visas šias sudėtines kokybės dalis, yra nustatomi klientų 

lūkesčiai bei patirtys. Šis modelis apima skirtingus vertinimo kriterijus, tačiau visi jie yra svarbūs ir vienodai 

reikšmingi norint užtikrinti aukštą paslaugų kokybę (Bulašaitė ir Jesevičiūtė-Ufartienė, 2019). 

 

3. Paslaugų kokybės gerinimas 

 

Įvertinus paslaugų kokybę ir identifikavus problemines jų teikimo sritis, būtina surasti tinkamas kokybės 

gerinimo priemones. Ruževičius (2007) pateikia kokybės gerinimo priemones ir metodus (žr. 3 lentelę), kurie 

yra dažniausiai taikomi įmonėse siekiant identifikuoti tobulintinas veiklos sritis, nustatyti procesuose 

vykstantiems nepalankiems dalykams, atrasti optimaliausias kokybės gerinimo priemones. 

3 lentelė. Kokybės gerinimo priemonės ir metodai 

Priemonės ir metodai Taikymas 

Duomenų rinkimo forma Sistemingas duomenų rinkimas aiškiam veiklos rezultatų kokybės vaizdui sudaryti. 

Panašumo diagrama Sugrupuoti su tam tikru dalyku susijusias idėjas, nuomones, interesus. 

Sugretinimas Palyginti procesą su pripažintų lyderių procesais, siekiant nustatyti kokybės gerinimo 

galimybes 

Proto šturmas Surasti galimus problemų sprendimus ir potencialias kokybės gerinimo galimybes. 

Priežasčių ir pasekmės 

diagrama 

Analizuoti ir perduoti priežasčių ir pasekmės ryšius. Palengvinti problemos sprendimą 

susiejant problemos simptomą su problemos priežastimi ir sprendimu. 
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Priemonės ir metodai Taikymas 

Srauto schema Pavaizduoti esamą procesą ir suprojektuoti naują procesą. 

Medžio pavidalo schema Parodyti sąsajas tarp dalyko ir jo sudedamųjų dalių. 

Valdymo grafikas Įvertinti proceso stabilumą, nustatyti, kada procesą reikia derinti, o kada palikti jį tokį, koks 

yra. Patvirtinti proceso pagerėjimą. 

Histograma Vizualiai parodyti duomenų sklaidos pobūdį. Vizualiai perduoti informaciją apie proceso 

vyksmą. Spręsti kur reikėtų sutelkti gerinimo pastangas. 

Pareto diagrama Parodyti kiekvieno elemento įtaką pagal svarbą bendram rezultatui. Sugrupuoti gerinimo 

galimybes. 

Sklaidos diagrama Surasti ir patvirtinti sąsają tarp dviejų susijusių duomenų grupių. Patvirtinti spėjamąją sąsają 

tarp dviejų susijusių duomenų grupių. 

Sudaryta darbo autorės: pagal RUŽEVIČIUS, J. Kokybės vadybos metodai ir modeliai. Vilnius: Vilniaus 

universitetas, 2007. 

 

Ruževičiaus (2007) pateiktos kokybės gerinimo priemonės naudojamos su skaitiniais ir neskaitiniais 

duomenimis. Jų pagalba galima išsiaiškinti nesklandumus ir identifikuoti problemas. Pasirinkus duomenų 

rinkimo metodą patogu surinkti faktus, įtakojančius produkto kokybę. Pasitelkiant proto šturmo bei priežasčių 

ir pasekmių diagramą generuojamos naujos idėjos kokybės gerinimo procesui.  

Kokybės gerinimo metodai dažnai būna orientuoti arba į privatų sektorių arba labiau pritaikomi 

viešajame sektoriuje. Pavyzdžiui, Lukauskienė ir Ruževičius (2013) analizavo bendrojo vertinimo 

modelio (BVM) veiksmingumą ir pabrėžė, jog šis modelis orientuotas į viešojo sektoriaus teikiamų 

paslaugų kokybės gerinimą. Varanauskaitė ir Adomaitienė (2015) akcentuoja, kad privačiajame 

sektoriuje pastaruoju metu vis plačiau taikomas klientų poreikių analizės modelis - Kano 

Patraukliosios kokybės teorija. Kano metodas apima keturis žingsnius: klientų lūkesčių nustatymą, 

klausimyno sudarymą, apklausos atlikimą bei rezultatų įvertinimą ir analizę. Šis metodas 

vizualizuojamas modelyje, kuris parodo kokybės atitiktį bei žymi kliento pasitenkinimą kokybe. 

Modelyje suvokiama kokybė skirstoma į kategorijas: patraukliąją, vienmatę, privalomąją, neutralią ir 

atvirkštinę kokybę. 

Šaulinskas ir Tilvytienė (2013) pastebi, jog mokslinėje literatūroje nesudėtinga rasti bendro 

pobūdžio rekomendacijų įmonėms, kaip pagerinti aptarnavimo ir pardavimų kokybę, tačiau 

nedetalizuojama, kokie pardavimų kokybės gerinimo modeliai galimi, kaip šių modelių kūrimo 

procesas galėtų būti organizuojamas. Autoriai pateikia kokybės gerinimo modelį, apimantį klientų 

aptarnavimo ir pardavimo standartus (jų sukūrimą, darbuotojų supažindinimą ir apmokymą), klientų 

aptarnavimo kokybės vertinimo procesą (slaptų klientų tyrimus ir klientų pasitenkinimo tyrimai), 

darbo procesų ir laiko sąnaudų tyrimus, centralizuotą darbuotojų pasiūlymų nagrinėjimo procesą, 

centralizuotą klientų atsiliepimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo procesą. 

 
Išvados 

1. Paslauga yra bet kokia nauda ar veikla, kurią viena pusė gali pasiūlyti kitai, pasižyminti 

neapčiuopiamumu ir tuo, kad nėra nuosavybės rezultatas. Jos išraiška gali būti susieta ar nesusieta su 

fiziniu produktu. Kokybė apibrėžiama kaip visuma produkto savybių, lemiančių jo tinkamumą tenkinti 

išreikštus ir numanomus vartotojo poreikius apibrėžtomis produkto vartojimo pagal paskirtį 

sąlygomis.  

2. Paslaugų kokybė atspindi klientų aptarnavimo lygį, klientų vertinimą ir organizacijų paslaugų pasiūlos 

suvokimą, kuris yra palankus arba nepalankus. 

3. Tiriant paslaugų kokybę taikomi įvairūs modeliai, jungiantys teorinius aspektus su praktiniais. 

Kokybės vertinimo modelio pasirinkimas priklauso nuo paslaugos prigimties ir paties tyrimo 

tikslų. Atliekant kokybės vertinimo tyrimą susifokusuojama ties svarbiausiais ir didžiausią 

įtaką paslaugos kokybei darančiais elementais. 

4. Paslaugų kokybės matavimui sukurta daugybė įvairių modelių, kurie turi panašumų ir 

skirtumų. Paslaugų kokybės įvertinimui dažniausiai naudojami tradiciniai SERVQUAL ir 

SERVPERF modeliai. 
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5.  Norint tiksliausių kokybės vertinimo duomenų, tikslinga kokybę įvertinti pagal keletą 

modelių, kurie atskleistų daugiau informacijos apie paslaugų kokybę ir tobulintinas paslaugų 

teikimo sritis. 
6. Vartotojų pasitenkinimo tyrimai turi būti vykdomi nuolat, kad būtų galima pastebėti vartotojų 

pasitenkinimo kitimo tendencijas. Siekiant didinti vartotojų pasitenkinimą, būtina pasitelkti kokybės 

gerinimo priemones, kurios  bus veiksmingos tuomet, kai įmonė jas aktyviai diegs paslaugų kokybės 

tobulinimui. 
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NESUNKAUS IR SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO ĮRODINĖJIMO 

PROBLEMATIKA 
 

Rasa Račkauskienė 

Lektorius Arūnas Žukauskas 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Šiame straipsnyje bus aptariamos problemos, kuomet nustatant sunkų arba nesunkų sveikatos sutrikdymą, 

nustatytų taisyklių ne visada užtenka. Šiuolaikinėje teisinėje sistemoje vis susiduriama su sudėtingomis bylomis, kuomet 

nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas vėliau gali peraugti į sunkų arba atvirkščiai. Tokiose situacijose teismas ar 

bylą nagrinėjantis pareigūnas, turi atsižvelgti ne vien į patvirtintas sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisykles, bet 

ir į visas nusikalstamos veikos aplinkybes, sužalotus ar susargdintus asmenis ir įtariamuosius. Labai svarbu aptarti šias 

problemas, norint suprasti, jog tam tikros aplinkybės gali nulemti asmens sveikatos sutrikdymo mastą, jo pasikeitimą,  o 

kas svarbiausia, tai nulems įtariamojo atsakomybę ir jam skiriamą bausmę. Straipsnyje stengiamasi apžvelgti sunkaus ir 

nesunkaus sveikatos sutrikdymo sąvoką, bei požymius. Straipsnio tikslas – surasti skirtumą nustatant sunkų arba nesunkų 

sveikatos sutrikdymą, bei nustatyti problemas iškylančias sprendžiant sudėtingas bylas, kuomet nustatyti sužalojimo 

mastą būna sudėtinga. Tyrimo metu taikoma literatūros šaltinių analizė bei bylų nagrinėjimas. 

 

Įvadas 

 

Šiuo metu galiojančioje baudžiamojoje teisėje, yra aiškiai išskiriamos ribos, dėl asmenų sveikatos 

sutrikdymo masto ir numatomos atsakomybės. Yra aiškiai apibrėžta, kokie kūno ir sveikatos sužalojimai yra 

nesunkūs ir kurie - sunkūs. Tačiau, nagrinėjant bylas, dėl  tam tikro sveikatos sutrikdymo, kartais apibrėžtų 

taisyklių neužtenka, kadangi būna komplikuotų situacijų, kuomet iš pradžių nesunkus sveikatos sutrikdymas 

gali pavirsti sunkiu, arba net būti mirties priežastimi, taip pat būna situacijų, kuomet atsiradę sužalojimai 

tariamo smurto metu yra atsiradę anksčiau su tikslu pasipelnyti ar dėl savanaudiškų paskatų. Esant tokioms 

situacijoms teismas turi atsižvelgti ne vien į sužalojimų taisykles ir nusikalstamos veiklos aplinkybes, bet taip 

pat ir į teismų praktiką. 

 

Sunkaus sveikatos sutrikdymo samprata ir požymiai 

 

Šiuolaikinėje teisinėje sistemoje sunkus sveikatos sutrikdymas yra apibrėžiamas kaip - neteisėtas, žalos 

padarymas kito žmogaus sveikatai, bet kuriuo būdu tyčia ar dėl neatsargumo, pažeidžiant žmogaus 

kūno audinius, organus ar jų funkcijas.  
Pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnį, sunkus sveikatos sutrikdymas reglamentuotas 

kaip: “Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, 

vaisingumo, nėštumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, 

realiai gresiančia gyvybei ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba prarado didelę dalį profesinio ar 

bendro darbingumo, arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusio asmens kūnas, baudžiamas laisvės 

atėmimu iki dešimties metų.” Taip pat šiame straipsnyje yra išskiriamos kvalifikuojančios aplinkybės, 

sunkinančios nusikaltimo sudėtį, tokios kaip mažamečio sužalojimas, nėščios moters sužalojimas, dviejų ar 

daugiau žmonių sužalojimas ir t.t. Esant šioms aplinkybėms, didėja veikos pavojingumas o tuo pačiu ir 

atsakomybė už padarytą veiką.     

Tuo tarpu Baudžiamojo kodekso 136 str. Yra numatyta veika su privilegijuota aplinkybe, mažinančia 

veikos  pavojingumą, tai yra “Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus”, straipsnio dispozicija skamba 

taip: “Tas, kas sunkiai sužalojo žmogų staiga labai susijaudinęs dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio jį ar jo artimą 

asmenį nukentėjusio asmens poelgio”. Esminis požymis kvalifikuojant šią veiką yra tas, jog nusikalstama veika 

buvo įvykdyta esant afekto būsenoje, tai yra stipriai susijaudinus ir esant neigiamų jausmų protrūkiui. Didelę 

reikšmę turi ir nukentėjusiojo elgesys, kadangi pagal BK normą, nukentėjusiojo veiksmai ir sukėlė įtariamajam 

didelį susijaudinimą dėl neteisėto ar įžeidžiančio poelgio jam, ar jo artimam asmeniui. 

Sunkaus sveikatos sutrikdymo objektas yra - žmogaus sveikata, kaip baudžiamojo įstatymo ginama 

vertybė, o objektyvieji požymiai - pavojinga kito žmogaus veika, padariniai ir priežastinis ryšys. Subjektas 

šios nusikalstamos veikos sudėtyje yra pakaltinamas ir 14 metų sulaukęs fizinis asmuo (pagal BK 13 str. 2 d.), 

o subjektyvieji požymiai - kaltė (kaip asmens santykis su daroma pavojinga veika), motyvas (suvoktos vidinės 
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paskatos, kurios nulemia asmens pasiryžimą padaryti nusikaltimą) ir tikslas (asmens siekiai susiję su 

nusikalstamos veikos padarymu). 

 

Nesunkaus sveikatos sutrikdymo samprata ir požymiai 

 

Nesunkus sveikatos sutrikdymas – taip kaip ir sunkus sveikatos sutrikdymas, yra neteisėtas, žalos 

padarymas kito žmogaus sveikatai, bet kuriuo būdu tyčia ar dėl neatsargumo, pažeidžiant žmogaus kūno 

audinius, organus ar jų funkcijas, tačiau šio sveikatos sutrikdymo žala žmogaus kūnui ir organizmui yra žymiai 

mažesnė. Pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnį - “Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to 

nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio 

kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių”. Vadinasi, visi žmogaus sužalojimai ar susargdinimai, 

neturintys didelių negrįžtamų padarinių, bet turintys požymių, dėl kurių nukentėjęs asmuo praranda nedidelę 

dalį profesinio ar bendro darbingumo, ar ilgai sirgo, bus laikomi nesunkiu sveikatos sutrikdymu.  
BK taip pat reglamentuoja kvalifikuojančias aplinkybes sunkinančias nusikaltimo sudėtį, tačiau esant 

nesunkiam sveikatos sutrikdymui nebėra normos reglamentuojančios nesunkų sveikatos sutrikdymą esant 

labai susijaudinus. 
Nesunkaus sveikatos sutrikdymo požymiai atitinka sunkaus sveikatos sutrikdymo požymius, tačiau 

skiriasi nusikalstamos veikos subjektas. Už nesunkų sveikatos sutrikdymą, baudžiamojon atsakomybėn gali 

būti patraukti asmenys sulaukę 16 metų amžiaus. 

 

Sunkaus ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo atribojimo problematika 

 

Nagrinėjant baudžiamąsias bylas, dažnai iškyla problemų atskiriant sunkų sveikatos sutrikdymą nuo 

nesunkaus. Vadovaujantis teismų praktika, galima sužinoti, kokių veiksmų teismas imasi norėdamas atriboti 

sunkų sveikatos sutrikdymą nuo nesunkaus ir priimti teisingą sprendimą nukentėjusiojo ir įtariamojo naudai.  

Atribojant sunkų ir nesunkų sveikatos sutrikdymą būtina nepamiršti, jog už sunkų sveikatos sutrikdymo 

sankcija yra laisvės atėmimas iki 10 metų, o už nesunkų sveikatos sutrikdymą - laisvės apribojimas, areštas 

arba laisvės atėmimas iki 3 metų. Vienas iš pavyzdžių kvalifikuojant sveikatos sutrikdymo mastą yra tuomet, 

kai būtina papildoma teismo medicinos eksperto išvada nustatyti sveikatos sutrikdymo sunkumą. Pagal bylą 

Nr. 1A-251-768/2018, nukentėjusiajam buvo nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kadangi dėl kaulų 

lūžių jam sveikata buvo sutrikdyta daugiau nei 10 dienų laikotarpiui, tačiau nukentėjusysis teismui pateikė 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio 

teritorinio skyriaus išduotus sprendimus ir pažymas, iš kurių matyti, kad jam nustatytas 28.80 proc. bazinis 

darbingumo lygis, iš jo, 30 proc. netektas darbingumas dėl nelaimingo atsitikimo darbe (pakeliui į/iš darbo), o 

sunkus sveikatos sutrikdymas laikomas tuomet kai prarandama 30 ir daugiau procentų profesinio ar bendro 

darbingumo. Esant tokiai situacijai teismas priėmė sprendimą skirti teismo medicinos ekspertizę, nustatyti 

koks sveikatos sutrikdymo mastas padarytas nukentėjusiajam. 
Dar vienas pavyzdys yra byloje Nr. 2K-247/2008, kuomet nukentėjusiajai eismo įvykio metu buvo 

padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, tačiau įtariamasis prašė teismo bylą nutraukti, kadangi 

nukentėjusiosios sužalojimai nebuvo dideli ir jo nuomone, byla atitiko tik administracinės teisės normas. Esant 

tokiai situacijai teismas atliko įrodymų tyrimą, tarp jų ir teismo medicinos specialisto išvadas, kurios 

patvirtino, jog nukentėjusiosios sužalojimai atitiko nesunkaus sveikatos sutrikdymo požymius. Todėl yra labai 

svarbu ištirti visą byloje esančią medžiagą ir aplinkybes, kadangi tai gali turėti didelę reikšmę patraukiant 

asmenį atsakomybėn, kaip šiuo atveju – atskiriant administracinę teisę nuo baudžiamosios. 

Taigi, vadovaujantis teismų praktika, galima pamatyti, jog nustatant sveikatos sutrikdymo mastą, yra 

labai svarbu atsižvelgti į kiekvieną detalę, net ir pačią mažiausią., turinčią reikšmės sužalojimo ar susargdinimo 

nustatymui. Neteisingai nustatytas sveikatos sutrikdymo mastas gali privesti prie ilgo ir varginančio, bylos  

nagrinėjimo teisme, procese. O tai kainuoja papildomus tiek piniginius, tiek žmogiškus resursus. Todėl labai 

svarbu teisingai nustatyti ar asmeniui padarytas sunkus ar nesunkus sveikatos sutrikdymas, jog byla būtų 

išnagrinėta teisingai, greitai ir  nešališkai. 

 
Išvados 

 

1. Įrodinėjant sveikatos sutrikdymo mastą, pati svarbiausia yra teismo medicinos eksperto išvada. 

Dažniausiai ši išvada yra neginčijama, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti papildomą ekspertizę. 
2. Vienas iš esminių principų, kodėl reikia atriboti sunkų sveikatos sutrikdymą nuo nesunkaus yra tas, 

jog skiriasi sankcija, kadangi už sunkų sveikatos sutrikdymą gali būti skiriamas laisvės atėmimas 
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iki 10 metų, o už nesunkų sveikatos sutrikdymą - laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas, 

tačiau tik iki 3 metų. 
3. Nors sveikatos sutrikdymo mastas yra aiškiai reglamentuotas Sveikatos sutrikdymo masto 

nustatymo taisyklėse, tačiau kartais tenka labiau įsigilinti į visas bylos aplinkybes ir į teismų 

išvadas, kad būtų priimtas teisingas sprendimas. 
4. Teisingas sveikatos sutrikdymo masto nustatymas yra svarbus ne tik nukentėjusiajam, bet taip pat 

ir įtariamajam, kadangi, nuo veikos kvalifikavimo priklauso ir bausmės dydis. 
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BENDRININKAVIMO INSTITUTAS 
 

Milena Raulinaitytė 

Lektorė Eglė Kirpienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Darbe aptariama bendrininkavimo samprata, rūšys, formos ir raida. Bendrininkavimo tema aktuali, nes daug veikų 

padaroma bendrininkaujant, dažnai kyla neaiškumai kaip nustatyti bendrinkų rūšis ir formas arba jos nustatomos 

netiksliai.  

Raktažodžiai: bendrininkavimas, nusikalstama veika, raida. 

Įvadas 

Temos aktualumas ir problema. 

Baudžiamąjame įstatyme visos nusikalstamų veikų sudėtys aprašomos tiesiogiai vienam asmeniui, kuris 

atlieka numatytus nusikalstamos veikos sudėtyje veiksmus. Tačiau dažnai tyčinė nusikalstama veika yra 

padaroma ne vieno asmens, bet dviejų ar daugiau asmenų. Šie asmenys veikia bendrininkaujant, nes sujungia 

savo pastangas ir veiksmus padaryti nusikalstamą veiką. Kelių asmenų suderinta bendra nusikalstama veika 

yra daug pavojingesnė visuomenei, nei padaroma tokia pat veika vieno asmens. Nes keli asmenys darbščiau ir 

geriau apgalvoja savo veiksmus, turi daugiau galimybių paslėpti veikos pėdsakus, kas sudaro kliūtis išaiškinti 

nusikalstamą veiką bei atskleisti visus dalyvavusius asmenis nusikalstamoje veikoje. 

Labai svarbu atskleisti kaip bendrininkavimo institutas keitėsi metams. Nes pirmosiose 

bendrininkavimo užuomazgose nebuvo išsamiai įtvirtinti bendrininkavimo subjektyvieji ir objektyvieji 

požymiai. Dėl ko būdavo sunku išaiškinti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis padariusius 

nusikalstamas veikas. 

Tyrimo objektas – bendrininkavimo institutas. 

Tyrimo tikslas – atskleisti, bendrininkavimo instituto istorinę raidą ir sampratą. 

Tyrimo uždaviniai: 

• Paaiškinti bendrininkavimo sampratą. 

• Atskleisti bendrininkavimo instituto istorinę raidą. 

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė ir dokumentų analizė. 

 

Bendrininkavimo samprata 

Kelių asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką baudžiamosios teisės teorijoje vadinamas 

bendrininkavimu. Bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką samprata pateikta BK 24 staipsnio 1 dalyje. 

Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 

13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką.46 Kai yra bendrininkavimas, 

kiekvienas asmuo konkrečiais veiksmais prisideda prie nusikalstamos veikos, bei suvokia tai, kad nusikalstamą 

veiką atlieka drauge. Veikinat keliems asmenims bendrai, susidaro tvirtesnis psichologinis pasiryžimas siekti 

bendro tikslo, apgalvoti padarymo būdą, priemones, kas lemia didesnės žalos dėl nusikalstamos veikos 

padarymo atsiradimą. Veikos bendrumas labai svarbus bendrininkų atsakomybei, kadangi jis lemia bendrus 

padarinius, bendrą žalą baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. Bendri padariniai inkiminuojami 

asmenims tik esant kiekvieno bendrininko ir kilusių padarinių priežastiniam ryšiui. Jeigu nėra atskirų asmenų 

veikų ir kilusių padarinių priežastinio ryšio, nėra nei bendrininkavimo, nei bendros atsakomybės.47 Todėl visi 

bendrininkai atsako pagal vieną BK straipsnį ir nesvarbus jų vaidmuo darant nusikalstamą veiką. Tačiau kelių 

asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką vertinamas tik tada, jei kelių asmenų ryšys atitinka 

bendrininkavimo požymius. Bendrininkavimo požymiai, kaip ir nusikalstamos veikos sudėties požymiai, 

skirstomi į objektyviuosius ir subjektyviuosius. Prie objektyviųjų bendrininkavimo požymių priskiriami: 1) 

kelių asmenų dalyvavimas; 2) jų veikos bendrumas; 3) kilusių padarinių bendrumas; 4) priežastinis ryšys tarp 

 
46 DAMBRAUSKIENĖ, G. Ir kt. Lietuvos teisės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2004, p. 488 
47 PIESLIAKAS, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Aplinkybės darančios įtaką baudžiamąjai atsakomybei 

ir nusikalstamos veikos teisiniai padariniai. Vilnius: Justitia, 2008, p. 90 
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vykdytojo ir kitų bendrininkų veikos ir tarp kiekvieno bendrininko veikos ir kilusių nusikalstamų padarinių. 

Prie subjektyviųjų bendrininkavimo požymių priskiriami: 1) susitarimas daryti nusikalstamą veiką; 2) tyčia 

daryti nusikalstamą veiką bendrininkaujant.48 Šie požymiai svarbūs pagrindžiant kaltininko baudžiamąją 

atsakomybę už bendrininkavimą, turi būti konstatuota ne tik nusikalstamos veikos dėl kurios įvykdymo yra 

sujungiamos kelių asmenų pastangos, bet kartu ir nusikalstamos veikos bendrininkavimo sudėtis, numatyta 

BK 24 ir 25 straipsnių nuostatose. 

Jei kelių asmenų sąveika įvertinama darant nusikalstamą veiką kai bendrininkavimas, reikia nustatyti 

kokios rūšies bendrininkai yra. Keli asmenys susitarę daryti nusikalstamą veiką, gali atlikti skirtingus 

vaidmenis veikos daryme. Ir pagal vaidmenį nusikalstamos veikos daryme yra skirstomi į rūšis. Bendrininkų 

rūšys yra įvardintos BK 24 straipsnyje. Nusikalstamos veikos bendrininkai yra vykdytojas, organizatorius, 

kurstytojas ir padėjėjas. 

Vykdytojas yra pagrindinis bendrininkas, kuris padaro nusikalstamą veiką ir pažeidžia BK specialiojoje 

dalyje nustatytą draudimą, bei įgyvendina nusikalstamos veikos sudėtį tiesiogiai. Jei nebūtų vykdytojo 

veiksmų, būtų sunku įrodyti bendrininkavimą ir patraukti kitus asmenis dalyvavusius nusikalstamoje veikoje 

baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau jei nusikalstamoje veikoje dalyvavo keli asmenys ir jie veikos sudėtį 

bendrai įgyvendino, kiekvienas iš jų pripažįstamas vykdytoju ir vadinamas bendravykdytoju. Apie vykdytoją 

LAT yra pasakęs, kad tai yra ne tik bendrininkas, kuris tiesiogiai realizuoja visus objektyviuosius 

nusikalstamos veikos požymius, bet ir tas, kuris kartu su kitu vykdytoju bent iš dalies realizuoja jos požymius.49 

Pabrėžtina, kad vykdytoju pripažįstamas asmuo, atlikęs visą ar bent dalį įstatyme numatytos nusikalstamos 

veikos.50  

Organizatorius gali būti ne visais bendrininkavimo atvejais, o tik esant specialioms bendrininkavimo 

formoms – organizuotai grupei ar nusikalstamam susivienijimui.51 LAT, aiškindamas organizatoriaus 

požymius, nurodė, kad „pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, organizatorius yra asmuo, subūręs organizuotą grupę 

ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą 

veiką ar jai vadovavęs. Esminis šio bendrininko požymis yra tas, kad jis suvienija ir nukreipia kitų bendrininkų 

pastangas, nustato tarpusavio ryšius, kuria nusikalstamos veikos planus, numato jos įvykdymo būdus ir 

priemones. Organizatoriumi paprastai negali būti pripažįstamas asmuo, į nusikalstamą veiką įsitraukęs 

nusikalstamai veikai jau įpusėjus, tačiau asmens veiksmus kvalifikuoti kaip organizavimą nėra jokių kliūčių 

tai atvejais, kai organizatorius prisideda prie nusikalstamos veikos jai tik prasidėjus ir savo veiksmais perima, 

pratęsia veikos koordinavimą ar vadovavimą jai. <...> Tokiais atvejais svarbu nustatyti, kad asmens indėlis 

įgyvendinant esminius nusikalstamos veikos požymius, organizuojant ar plėtojant nusikalstamą sumanymą 

buvo svarbus“.52 

Kurstytojas, asmuo, kuris savo žodžiais, raštu ar grasinimais, smurtu, parašytais tekstais įkalbinėja kitą 

asmenį daryti nusikaltimą. Kurstytojas savo veiksmais sukelia norą daryti nusikaltimą ir padeda apsispręsti. 

Atskleisdamas kurstytojo požymius LAT pabrėžė, kad „kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti 

nusikalstamą veiką (BK 24 straipsnio 5 dalis). Kurstymo būdai įstatyme neišvardyti, jie gali būti įvairūs, tačiau 

kurstymu, net ir užmaskuota forma, paprastai pripažįstami aktyvūs, kurstomam asmeniui sukeliantys 

sąmoningą norą daryti bendrą nusikalstamą veiką veiksmai“. 53 Ir kustytoju pripažįstamas asmuo, kuris dėl 

vykdytojo veikos ir būdingų visų bendrininkavimo požymių, traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. 

Padėjėjas atlieka veikas aprašytas BK 24 straipsnio 6 dalyje. Veikos, kurios gali reikšti padėjimą daryti 

nusikalstamą veiką, kaip patarimų ir nurodymų davmas, kliūčių pašalinimas, priemonių suteikimas, kurios 

reikalingos atlikti nusikalstamą veika, pažadėjimas paslėpti nusikalstamos veikos priemones, įrankius ar patį 

nusikaltėlį. Taip pat kitų veikos narių bendrininkų dengimas. Padėjėjas padėdamas įvykdyti nusikalstamą veiką 

kitam asmeniui, turi suvokti tai, jog padeda savo veiksmais vykdytojui daryti nusikalstamą veiką, nors pats 

prie nusikaltimo požymių neprisideda. Vienoje iš naujausių, LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 

priimtoje 2016 m. vasario 23 d., nutartyje LAT apibendrino padėjėjo sampratą: „<...> padėjimas yra aktyvūs 

veiksmai, kuriais padėjėjas palengvina vykdytojui padaryti nusikaltimą“.54 

 
48 DAMRAUSKIENĖ, G. Ir kt. Lietuvos teisės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2004, p. 488 
49 LAT kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-9/2009. 
50 PIESLIAKAS, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Aplinkybės darančios įtaką baudžiamąjai 

atsakomybei ir nusikalstamos veikos teisiniai padariniai. Vilnius: Justitia, 2008, p. 95 
51 PIESLIAKAS, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Aplinkybės darančios įtaką baudžiamąjai 

atsakomybei ir nusikalstamos veikos teisiniai padariniai. Vilnius: Justitia, 2008, p 98 
52 LAT kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-29-942/2016. 
53 LAT kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-506/2010. 
54 LAT kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-85-696/2016. 
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Esant bendrininkavimui, visada būtina nustatyti bendrininkavimo formą. Bendrininkavimo formos yra: 

bendrininkų grupė, organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas. Šios formos įtvirtintos BK 25 

straipsnyje. 

Bendrininkų grupė yra tada, kai nusikalstamoje veikoje dalyvauja du ar daugiau susitarusių arba be 

susitarimo asmenų tęsti ir užbaigti nusikalstamą veiką, tačiau turi būti bent du vykdytojai darant nusikalstamą 

veiką. Jos požymiai yra BK 25 straipsnio 2 dalyje. LAT išaiškino: „<...> būtinas bendrininkų grupės požymis 

yra tas, kad joje turi būti bent du vykdytojai, t.y mažiausiai du bendrininkai turi įvykdyti objektyviuosius 

bendros nusikalstamos veikos požymius (ar jų dalį). Nustačius asmenų susitarimą veikti bendrai, jų suvokimą, 

kad kėsinasi į tą patį objektą bei kitus bendrininkavimo subjektyviuosius požymius, taip pat konstatavus, kad 

bendrais veiksmais asmenys realizavo bent dalį bendros nusikalstamos veikos sudėties objektyviųjų požymių, 

laikoma, kad tokie asmenys veikė kaip bendravykdytojai (BK 24 straipsnio 3 dalis)”. 55 

Organizuota grupė yra tada, kai du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną 

sunkų ir labai sunkų nusikaltimą bet kurioje nusikalstamos veikos padarymo stadijoje. Kiekvienas 

organizuotos grupės narys nusikalstamoje veikoje atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingus vaidmenis atlikti 

nusikalstamai veikai. Organizuotos grupės nariai iš anksto aptaria, suderina svarbiausius numatomus bendrus 

nusikalstamus momentus: parengiamas nusikaltimų padarymo planas, numatomas nusikaltimų padarymo, 

slėpimo mechanizmas, bendrininkams nurodomos užduotys, paskirstomi vaidmenys, sutariama dėl 

nusikaltimo padarymo būdo, vietos, laiko ir pan. 56 Be to, analizuodamas organizuotos grupės požymius LAT 

išaiškino, kad „skirtingai nei esant bendrininkų grupei, kelių vykdytojų buvimas nėra būtinas organizuotos 

grupės požymis. Organizuotą grupę išskiria vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Kai kurie organizuotos 

grupės nariai gali atlikti veiksmus, kurie atitinka padėjėjo požymius, aprašytus BK 24 straipsnio 6 dalyje, 

tačiau, konstatavus organizuotą grupę, jie prilyginami nusikaltimo vykdytojui ir atsako kaip nusikaltimo 

vykdytojai. Inkiminuojant bendrininkui organizuotos grupės aplinkybę, būtina, kad šis suprastų priklausąs 

tokiai grupei“.57 

Nusikalstamas susivienijimas yra tada, kai bendrai nusikalstamai veiklai – vienam ar keliems 

apysunkiams, sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti, susivienija trys ar daugiau asmenų, kuriuos 

sieja pastovūs tarpusavio santykiai, vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Dauguma nusikalstamo 

susivienijimo požymių atskleista LAT trijų teisėjų kolegijos nutartyse. Pavyzdžiui, LAT yra konstatavęs, kad 

„sprendžiant, ar yra, ar ne nusikalstamo susivienijimo požymis – pastovūs tarpusavo ryšiai ir vaidmenų ar 

užduočių pasiskirstymas, teismų praktikoje atkreipiamas dėmesys į susivienijimo organizacinę hierarchiją, 

vidinės drausmės buvimą, dalyvių specializaciją, veiklos planavimą, sumanymų ir pavedimų vykdymo 

kontrolę, bendras lėšas, jų paskirtį ir panaudojimą, ryšių, transporto priemonių turėjimą, konspiracinius 

bendravimo būdus ir pan.<...>“.58 Matoma, jog nusikalstamas susivienijimas yra pati pavojingiausia 

bendrininkavimo forma, dėl labai sunkios nusikaltimo sudėties. Visi susivienijimo nariai atsako kaip šio 

nusikaltimo vykdytojai, nesvarbus jų vaidmuo baudžiamąjai atsakomybei. Tačiau, jei nusikalstamo 

susivienijimo nariai padaro kitus nusikaltimus, šie atsako pagal savo vaidmenį darant nusikaltimą. 

Aprašius visą bendrininkavimo sampratą, norėčiau pateikti bendrininkavimo formų nusikalstamumą 

2019 – 2020 metais. Matoma, jog Lietuvoje per minėtus dvejus metus daugiausia įtariamų / kaltinamų 

nusikalstama veika yra bendrininkų. Mažiau įtariamų / kaltinamų organizuotos grupės narių, kurie tikėtina 

įvykdė sunkius arba labai sunkius nusikaltimus. Džiugu, jog nusikalstamo susivienijimo nėra padarytų 

nusikalstamų veikų per dvejus metus, nes kaip žinoma, šis susivienijimas yra pati pavojingiausia 

bendrininkavimo forma. Žiūrėti 1 lentelę. 

 
55 LAT kasasinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009. 
56 ŠVEDAS, G. Ir kt. Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 

2019, p. 374. 
57 LAT kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-96/2012. 
58 LAT kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-154/2009. 
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1 lentelė. Bendrininkų nusikalstamumas 2019 – 2020 m. 

Savivaldybės Nusikalstamos 

veikos rūšys 

Asmuo Bendrininkavimo 

forma 

Matavimo 

vienetas 

2019 m. 

Sausis - 

Gruodis 

2020 m. 

Sausis - 

Gruodis 

Lietuvos 

Respublikoje 

Visos 

nusikalstamos 

veikos 

Įtariamas / 

kaltinamas 

Organizuota grupė Kiekis (vnt.) 132 47 

Bendrininkų grupė Kiekis (vnt.) 1011 900 

Nusikalstamas 

susivienijimas 

Kiekis (vnt.) 0 0 

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas 

 

Bendrininkavimo istorinė raida 

Bendrininkavimo instituto užuomazgos baudžiamojoje teisėje minimos 1468 metais paskelbtame 

Kazimiero teisyne. Šiame teisyne išspręsta nusikaltėlio ir jo šeimos narių atsakomybės santykis, tačiau 

bendrininkavimo sąvoka ar galimos bendrinkų rūšys neaprašytos. Šeima už savo nario vagystę privalėjo 

atsakyti tik tada, kai apie jo nusikaltimą žinojo arba vogtu daiktu pasinaudojo, tik materialiai, o ne kaip 

nusikaltimo bendrininkė.59 

XIV a. Lietuvos miestams vienam po kito išsikovojant savivaldos teises, miestų gyventojai tapo 

Magdeburgo teisės subjektais. Šioje teisės sistemoje reglamentuotas bendrininkavimas. Už bendrininkavimą 

visi bendrininkai bausti vienodai. Tačiau skirta keletas kategorijų padėjėjų: tikrieji, įrankius parūpinę, 

saugojusieji darant nusikaltimą, sekusieji auką ir pranešusieji apie aukos elegsį ir panašiai.60 Taip pat 

išskiriamas prisidėjimas prie nusikaltimo jau įvykdžius nusikaltimą ir nepranešimas apie padarytą ar rengiamą 

nusikaltimą. Už šias veikas bausta kaip už nusikaltimo padarymą. 

Statutas kurį sudarė skyriai skirti bendriesiems baudžiamosios atsakomybės klausimams ir kiti skyriai, 

kurie apibrėžė konkrečius nusikaltimus ir numatytas bausmes už juos. Statutas galiojo Lietuvos Respublikoje 

1918 – 1940 m. Statuto 51 straipsnio 1 dalis pakankamai aiškiai apibrėžė bendrininkavimo ir atskirų 

bendrininkų (vykdytojo, kurstytojo ir padėjėjo) sąvokas “(1) Nusikalstamojo darbo, daryme kelių žmonių, 

kurie esti susitarę jį dirbti arba žinodami dirba drauge, bendrininkais laikomi, tie, kurie: 1) patys tiesiog įvykdė 

nusikalstamąjį darbą arba dalyvavo jį vykdant; 2) pakurstė ką kitą būti nusikalstamojo darbo bendrininku; 3) 

buvo padėjėjai, teikę priemonių, šalinę kliūtis arba padėję nusikalstamąjį darbą įvykdyti, patardami, 

pasižadėdami nedaryti kliūčių jam vykdyti arba nuslėpti“. Statuto 52 straipsnis išskyrė dvi specialias 

bendrininkavimo formas: sąjunga ir gauja. <...> iš statuto turinio galima suprasti, kad sąjunga galėjo suburti ir 

vienam didžiąjam ar šiaip nusikaltimui padaryti, o gauja – būtinai keliems didesniems ar šiaip nusikaltimams 

padaryti.61 Sąjungos požymis specialiojoje dalyje priskiriamas grupėms, kurios daro veikas priešingas 

valstybės interesams, o gaujos požymis daryti profesionalius nusikaltimus. Statuto bendrojoje dalyje nebuvo 

numatyta normų, leidžiančių bausti už prisidėjimą prie nusikaltimo, t.y už nepranešimą apie kito asmens 

padarytą nusikaltimą, tokio nusikaltimo slėpimą ir pasinaudojimą juo rezultatu.62 

Kitos bendrosios baudžiamosios atsakomybės nuostatos nuo 1926 m. BK pernelyg daug nesiskyrė. 

Bendrininkavime, greta kurstytojo ir padėjėjo, atsirado organizatorius (18 straipsnis), nuo bendrininkavimo 

atskirtas prisidėjimas prie nusikalstamos veikos (19, 20 straipsniai). 63 Šiame BK nebuvo numatyta atskira 

atsakomybė veikos bendrininkams už rengimąsi ir pasikėsinimą. 

1961 m. BK nebuvo išsamiai ir vienareikšmiškai apibrėžtos bendrininkavimo formos ir jų įtaka 

baudžiamąjai atsakomybei, t.y nebuvo nei bendrininkavimo formos sampratos, nei bendrininkavimo formų. 

Jos buvo išskirtos tik specialiojoje BK dalyje, o 2000 m. BK bendrojoje dalyje jau įstatymiškai įtvirtinamas 

bendrininkavimo skirstymas į formas ir pateikiamas išsamus jų sąrašas (25 straipsnis): bendrininkų grupė, 

 
59 ANDRIULIS, V. Ir kt. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 86-87. 
60 ANDRIULIS, V. ir kt. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 107. 
61 TAMOŠIŪNAITĖ, E. Ir kt. Lietuvos teisė 1918 – 2018. Šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius: Mykolo 

Romerio Universitetas, 2018, p. 514. 
62 TAMOŠIŪNAITĖ, E. ir kt. Lietuvos teisė 1918 – 2018. Šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius: 

Mykolo Romerio Universitetas, 2018, p. 514. 
63 TAMOŠIŪNAITĖ, E. Ir kt. Lietuvos teisė 1918 – 2018. Šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius: 

Mykolo Romerio Universitetas, 2018, p. 533. 
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organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas. Nusikalstamam susivienijimui prilyginama antikonstitucinė 

grupė ar organizacija bei teroristinė grupė.64 

 

Išvados 

1. Pagal bendrininkavimo sampratą galima teigti, jog bendrininkavimas yra bendras dviejų ar daugiau 

tarpusavyje susitarusių, pakaltinamų ir sulaukusių baudžiamąjame įstatyme nustatyto amžiaus asmenų 

dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Ši veika yra pavojingesnė už vieno asmens padarytą 

nusikaltimą, dėl kelių asmenų susivienijimo, pastangų pasiekti užsibrėžtus tikslus. Kad būtų galima 

inkriminuoti bendrininkavimą, nusikalstama veika turi atitikti visus bendrininkavimo požymius. 

Požymiai yra objektyvieji ir subjektyvieji. Pagal vaidmenis nusikalstamos veikos atlikime asmenys 

skirstomi į rūšis: vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas. Tačiau bendrininkavimui esant 

neapsiribojama tik bendrininkų rūšimis, labai svarbu nustatyti bendrininkavimo formą, kurios yra: 

bendrininkų grupė, organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas. 

2. Bendrininkavimo instituto užuomazgos baudžiamojoje teisėje minimos 1468 metais Kazimiero 

teisyne. Vėliau Magdeburgo teisėje reglamentuotas bendrininkavimas. Rašoma, jog visi bendrininkai 

bausti vienodai, išskirti padėjėjai: tikrieji, įrankius parūpinę, saugojusiesi darant nusikaltimą, 

sekusiesji auką ir pranešusieji apie aukos elgesį. Išskiriamas prisidėjimas prie nusikaltimo jau 

įvykdžius nusikaltimą ir nepranešus apie padarytą ar rengiamą nusikaltimą. Statute aiškiai apibrėžta 

bendrininkavimo ir atskirų bendrininkų (vykdytojo, kurstytojo ir padėjėjo) sąvokos. Buvo baudžiama 

už prisidėjimą prie nusikaltimo. Jau 1926 metais baudžiamąjame kodekse atsirado organizatoriaus 

sąvoka, atskiras prisidėjimas prie nusikalstamos veikos nuo bendrininkavimo. Ir nebuvo atsakomybės 

bendrininkams už regimąsi ar pasikėsinimą. 1961 metais nebuvo išsamiai apibrėžtos bendrininkavimo 

formos, samprata. Šios formos buvo išskirtos specialiojoje BK dalyje. Tik 2000 metais bendrojoje 

dalyje įstatymiškai įtvirtino bendrininkavimo formas. 
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Anotacija 
 

Motyvavimą ganėtinai plačiai analizuoja tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkai bandydami rasti optimaliausius 

sprendimus ir pagrįsti, kurios iš motyvavimo priemonių daro didžiausią poveikį darbuotojams. Motyvavimas 

apibrėžiamas kaip procesas, kuris skatina darbuotojus atlikti veiksmus, kurie patenkina jo asmeninius poreikius. Įmonių 

vadovų tikslas – kad kiekvienas darbuotojas sąmoningai siektų savo organizacijos tikslų, kad šie tikslai sutaptų ir 

darbuotojas jaustų moralinį, dvasinį pasitenkinimą savo veikla organizacijoje. Įmonių vadovams yra svarbu, kad jų 

darbuotojai dirbtų kuo efektyviau, ir šis efektyvumas didele dalimi priklauso nuo darbuotojų motyvacijos. Daugelyje 

organizacijų nėra sukurtos aiškios motyvavimo sistemos. Dauguma vadovų viena svarbiausių vadybinių funkcijų laiko 

darbuotojų motyvavimą. Tačiau tik nedaugelis įmonių skiria prioritetą šiai vadybiniai funkcijai ir diegia motyvavimo 

sistemas. 

Raktažodžiai. Darbuotojai, motyvacija, motyvavimo priemonės, motyvavimo sistema. 

 

Įvadas 

Šiandien sunku įsivaizduoti sėkmingai veikiančią įmonę, kurios darbuotojai nebūtų motyvuojami. Bet 

kokiame versle egzistuoja vadovo ir organizacijos kolektyvo sąveika, kuri vienaip ar kitaip  yra susijusi su 

motyvacija. Įmonės vadovas turi stengtis, kad darbuotojai atliktų pavestas užduotis, didintų darbo našumą ir 

jaustų pasitenkinimą savo darbu. Darbuotojų motyvavimas vadyboje yra labai reikšmingas, nes nuo jo 

priklauso darbuotojų elgesys ir pastangos įgyvendinti organizacijos tikslus (Vanagas, Vyšniauskienė, 2012). 

Tyrimo aktualumas. Šiuolaikinėje darbo aplinkoje vadovai vis dažniau susiduria su darbuotojų 

motyvavimo problema ir susimąsto kokiomis priemonėmis yra geriausiai motyvuoti darbuotoją. Skirtingiems 

darbuotojams, skirtingose situacijose, turi būti taikomos skirtingos motyvavimo priemonės, todėl sukurti 

tinkamą motyvavimo sistemą įmonėje yra labai sudėtinga. Įmonių vadovai, atsižvelgdami į darbuotojų 

poreikius,  turi taikyti pagrįstą motyvavimo priemonių sistemą – mokėti darbo užmokestį, premijas ir kitus 

priedus, užtikrinti darbuotojams socialines garantijas, gerinti darbo aplinką ir įmonės kultūrą, įtraukti 

darbuotojus į sprendimų priėmimą, sudaryti profesinės karjeros bei kvalifikacijos tobulinimo galimybes ir pan. 

Moksliniai tyrimai rodo, kad nėra lengva sukurti motyvavimo sistemą, nes darbuotojai nevienodai reaguoja į 

tas pačias situacijas, didelė darbuotojų kaita ir t.t. Tačiau tai padaryti yra labai svarbu, nes teisingas darbuotojų 

motyvavimo priemonių pasirinkimas skatina juos rezultatyviau savo žinias ir patirtį pritaikyti darbinėje 

veikloje. Pagaliau sukūrus veiksmingą darbuotojų motyvavimo sistemą,  vadovai gali išsiugdyti įmonei lojalius 

darbuotojus. 

Tyrimo objektas. Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas.  

Tyrimo problema. Keliama klausimu: kaip sukurti  veiksmingą darbuotojų motyvavimo sistemą. 

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimą teoriniu aspektu. 

Darbo uždaviniai: 

1. Apibrėžti darbuotojų motyvacijos sampratą. 

2. Išanalizuoti darbuotojų motyvavimo priemones. 

3. Išsiaiškinti  darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimo procesą. 

Tyrimo metodika. Mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, palyginamoji analizė.    

 

Darbuotojų motyvacijos samprata 

 

Analizuojant motyvacijos sampratą ir motyvavimo sistemas, reikėtų aptarti pagrindinius apibrėžimus ir 

sąvokas, siekiant suprasti kas yra motyvacija  ir kodėl motyvacija tokia svarbi šiuolaikinėje organizacijoje. 

Teigiama, kad pats žodis „motyvacija“, kuris dabar labai paplitęs, atsirado tik XX amžiaus trečiąjį 

dešimtmetį.  Pasak Jančausko (2011), terminаs ,,motyvаcija“ kilęs iš lotynų kаlbos žodžio ,,motivere”, kuris 
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lietuvių kаlboje reiškiа judėjimą, veiksmą, veiklos priežastis, elgseną ir pan. Pirmieji jį pradėjo vartoti 

reklamos specialistai, pagal šiuolaikinę terminiją – rinkodaros vadybininkai.  

Motyvacijos terminas bendrąja prasme reiškia žmogaus psichologinę būseną (vidinę paskatą arba 

poreikį), kuri siejama tik su šiam asmeniui būdingais motyvais, tikslais, vertybėmis, identitetu bei nulemia jo 

,,įsipareigojimo laipsnį“ veikti kažko siekiant. Motyvaciją nagrinėjantys mokslininkai teigia, kad žmogų 

skatina veikti tam tikrų jo poreikių visuma. Motyvas – sudėtingas darinys, tai veiksmo ir jo krypties priežastis 

(Skačkauskienė, Kiselevskaja, 2014). 

Atlikus mokslinės literatūros analizę, pastebėta, kad mokslininkai pateikia įvairius motyvacijos termino 

apibrėžimus. Autoriai (Sutanto ir kt, 2018) teigia, kad motyvacija – tai potraukiai, troškimai, paskatos ir 

poreikiai, nukreipiantys, kontroliuojantys arba paaiškinantys žmogaus elgesį. Kitaip tariant, motyvacija kyla 

iš asmens noro daryti/ veikti kažką, savo laisva valia. Šavareikienės (2008) teigimu, motyvacija – tai skatinimo 

procesas, kai, pasitelkiant vidinius ir išorinius veiksnius, darbuotojas skatinamas konkrečiai veiklai. Anot 

Lipinskienės (2012) motyvacija – vidinis impulsаs, siekiаnt pаtenkinti dar nepаtenkintus poreikius. 

Priklausomai nuo to, kokių motyvų skatinamas žmogus ką nors veikia, tos veiklos procesas arba jos rezultatai 

gali kelti pasitenkinimą arba, priešingai – nusivylimą, abejingą reakciją. Tad kiekviena įmonė, siekdama savo 

tikslų, turi tinkamai motyvuoti savo darbuotojus (Griciūtė, Senkevičiūtė-Doviltė, 2018). Bručkutės ir kt. 

(2012) teigimu, darbuotojai žinantys savo įmonės siekius yra atkaklesni, jei yra įsitikinę, kad bus apdovanoti 

už pastangas. 

Analizuojant motyvacijos sampratą, mokslinėje literatūroje yra aptinkama, kad dažniausiai motyvacija 

yra skirstoma į vidinę ir išorinę.  Jančauskas (2011) teigia, kad išorinė motyvacija - tai pripažinimo motyvas 

vertinant darbo rezultatus gamybinėje ar kitose srityse. Platesne prasme, tai yra materialinės (atlyginimas, 

premijos) ir nematerialinės paskatos, kurios dar skirstomos į socialines (narystė grupėje, vadovavimo stilius, 

bendradarbiavimas su kolegomis) ir institucines (darbo kultūra, darbo laikas, tobulėjimo galimybės, darbo 

vietos garantijos ir kt.). Pasak Jančausko (2011), vidinė motyvacija – tai smalsumo motyvas (individo 

kūrybingumo galių potraukis sužinoti ką nors nauja, ištirti naujas veiklos galimybes, tobulintis ir pan.). 

Profesiniame gyvenime tai yra atsakomybės patikėjimas, sprendimų laisvė, tobulėjimo galimybės ar 

paprasčiausiai įdomus darbas. 

Kostecka, Davidavičienė (2015) bei Gražulis ir kt. (2015) akcentuoja, kad darbuotojų motyvacija 

kiekvienai įmonei teikia apčiuopiamos naudos: produktyvesnį darbą, geresnį įmonės įvaizdį, patrauklias darbo 

vietas, mažiau pravaikštų, norą išlaikyti darbo vietą, mažesnę darbuotojų kaitą, didesnę tikimybę, kad pokyčiai 

darbuotojų tarpe bus pripažinti, o ne jiems priešinamasi, geresnę kokybę bei didesnę tikimybę, kad idėjos bus 

įdiegtos ir bus prisiimta atsakomybė. 

Apibendrinant galima teigti, kad motyvacija yra naudinga tiek darbuotojui, tiek organizacijai. Jei 

darbuotojas bus motyvuotas, jis bus atsidavęs darbui ir jaus pasitenkinimą dirbdamas, stengsis pasiekti kuo 

geresnių veiklos rezultatų, bus suinteresuotas savo darbo veiklos išlaikymu, tai ir jo požiūris į organizaciją bus 

teigiamas. Žinoma, kuo daugiau motyvuotų darbuotojų organizacijoje, tuo didesnė nauda pačiai organizacijai, 

nes būtent motyvuoti darbuotojai didina darbo našumą ir įmonės konkurencingumą. Organizacija, turėdama 

motyvuotų darbuotojų, gali pasiekti geresnės paslaugų ar gaminių kokybės, geresnio klientų aptarnavimo, 

darbuotojai bus imlesni, patys siūlys idėjas darbo ir organizacijos veiklai gerinti. 

 

Darbuotojų motyvavimo priemonės 

 

Motyvuoti darbuotojus organizacijoje labai svarbu, nes tai gali skatinti aukštus organizacijos pasiekimus 

nulemsiantį personalo elgesį. Motyvavimas vykdomas veiksnių, skatinančių tam tikrą kryptingą veiklą, 

pagalba. Visi tie veiksniai dar vadinami motyvavimo priemonėmis. Žmonių poreikiai ir interesai nuolat kinta, 

todėl ir motyvavimo priemonės, taikomos organizacijoje, turėtų būti pritaikomos prie pasikeitusių sąlygų. 

Visiems priimtinų skatinimo priemonių nėra: jų poveikį darbuotojams lemia įmonės vidaus tvarkos specifika, 

darbuotojų tarpusavio santykiai, jų asmeninės savybės, poreikiai, darbo pobūdis, materialinė padėtis.  

Motyvuoti darbuotojai suinteresuoti organizacijos gerove ir jie įdės daug pastangų, kad įmonė veiktų 

sėkmingai, tokie darbuotojai yra nusiteikę kruopščiau ir atsakingiau atlikti savo darbą. Ir priešingai - 

darbuotojai nebus suinteresuoti siekti gerų darbo rezultatų ir organizacijos gerovės, jei negaus iš to naudos, 

negalės patenkinti poreikių  (Bručkutė ir kt., 2012). 
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Motyvavimo priemonių įvairovė yra gana didelė. Lietuvos mokslininkai (Čapienė, Merkienė 2014; 

Lipinskienė, 2012 ir kt.) pаteikia gana plаtų motyvаcijos priemonių klasifikаvimą: teisiniаi, psichologiniаi, 

filosofiniai, ekonominiai, nepiniginiаi, piniginiаi, mаteriаliniаi, demotyvuojаntys, socialiniаi, formаlūs, 

neformаlūs ir morаliniаi. Tačiau tokia klasifikacija yra gana paini ir vienos ir tos pačios priemonės dažnai 

patenka į kelias grupes tuo pačiu metu. Remiantis materialine priemonių išraiška siūloma  motyvavimo 

priemones grupuoti į materialines (pinigines ir nepinigines) bei psichologines. Jos užtikrina tris pаgrindines 

dаrbuotojų sаugos formаs: fizinę, finаnsinę ir emocinę (Lipinskienė, 2012). Jei materialinės priemonės yra 

realiai apčiuopiamos ir  jas galima išreikšti pinigine verte, tai psichologinės priemonės turi sunkiai 

apskaičiuojamą pinigais psichologinį poveikį. Pagal tai, ar materialinės priemonės išreiškiamos tiesioginėmis 

piniginėmis išmokomis ar ne, jos skirstomos į pinigines ir nepinigines (1 lentelė.). 

 

1 pav. Motyvavimo priemonių klasifikacija 

 

Materialinės Psichologinės 
Piniginės Nepiniginės 

• Dalyvavimas pelno 

pasidalinime 

• Darbo užmokestis 

• Premijos 

• Su darbu susijusių 

išlaidų 

kompensavimas 
 

 

 

 

• Dovanos 

• Draudimas 

• Fizinės darbo sąlygos 

• Įmonės akcijos 

• Įmonės automobilis 

• Laisvalaikio 

organizavimas įmonės 

lėšomis (kelialapiai, 

bilietai, sporto klubo 

abonementai, šventės) 

• Papildomos atostogos 

• Dalyvavimas valdyme 

• Darbo įvertinimas 

• Darbo pobūdis, režimas 

• Dėmesys darbuotojams, pasitikėjimas 

• Įmonės prestižas, užimtumo garantijos 

• Informacija ir komunikacija 

• Konfliktų valdymas 

• Kvalifikacijos tobulinimo galimybės 

• Palankus psichologinis-socialinis klimatas 

• Vadovo asmenybė ir elgesys, valdymo 

stilius 

Šaltinis: sudaryta autoriaus, remiantis Lipinskienė, D. (2012, p. 83-84)  

 

Viena plačiausiai taikomų motyvavimo priemonių yra darbo užmokestis. Nors darbo užmokestis yra 

viena efektyviausių motyvavimo priemonių, ji pasižymi trumpalaikiu poveikiu. Pastebėta, kad net asmenims, 

einantiems aukštas pareigas ir gaunantiems pakankamai didelį atlyginimą, leidžiantį netgi neribotai vartoti, 

pajamų sumažėjimas sužadina poreikį ieškoti galimybių daugiau uždirbti. Norint pasiekti ilgalaikį darbuotojų 

motyvavimo efektą, rekomenduojama taikyti įvairesnes ir daugiau psichologines motyvavimo priemones. 

Šiuo metu darbuotojų motyvavimui yra taikomos ir tokios materialinės priemonės kaip įvairių su darbu 

susijusių išlaidų, pvz.: telefono, transporto kompensavimas, sporto klubų abonementai ir pan.. Didesnėse 

įmonėse labai populiari priemonė yra valdiškas automobilis. Nemažą motyvuojantį poveikį turi fizinės darbo 

sąlygos, t.y. darbo įrengimai, technika, darbo priemonės. 

Kuo aukštesnis darbuotojų pragyvenimo lygis, išsilavinimas ir kultūra, tuo svarbesnis tampa aukštesnio 

lygio poreikių – pripažinimo, pagarbos, saviraiškos – patenkinimas. Čia piniginio atlygio nepakanka – tai 

pasiekti padeda įvairios psichologinės motyvavimo priemonės. Psichologinės priemonės, tokios kaip įmonės 

prestižas, jos vertinimas ar vieta reitingų lentelėse, užimtumo garantijos ir galimybė kilti karjeros laiptais bei 

profesinio tobulinimosi galimybės, teigiamas socialinis-psichologinis klimatas, daugumai priimtinas 

vadovavimo stilius turi ilgalaikį ir stiprų motyvacinį poveikį. 

Motyvavimo priemonės nevienodai motyvuoja skirtingus darbuotojus. Todėl norėdami motyvuoti savo 

darbuotojus darbdaviai turėtų periodiškai kalbėtis su savo darbuotojais ir išsiaiškinti, ar darbuotojai patenkinti 

savo darbu.  Motyvavimo procesas turėtų būti partnerystė tarp darbdavio ir darbuotojo. Pirmiausia darbdavys 

turėtų išanalizuoti darbuotojų poreikius bei motyvus, skatinančius juos geram darbui, bei atsižvelgiant į įmonės 

finansinę būklę, darbuotojų užimamas pareigas, darbo stažą ir atliekamo darbo kokybę, parinkti tinkamiausias 

motyvavimo priemones. 
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Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas  

 

Šiuolaikinėje įmonėje būtina kurti tinkamą darbuotojų motyvavimo sistemą, nes tokie neigiami 

veiksniai kaip rutina, monotoniškas darbas, autonomijos trūkumas ir kiti panašūs veiksniai, labai neigiamai 

atsiliepia įmonės veiklai ir veda prie darbuotojų nepasitenkinimo darbu bei siekiamų vertybių neatitikimo. Tai 

pasireiškia didele kadrų kaita, darbuotojų nenoru gerai atlikti jiems pavestas užduotis. 

Atskirų motyvavimo priemonių taikymas dažnai gali būti neefektyvus. Taip nutinka todėl, kad nėra 

išsiaiškinti ar įvertinti darbuotojų poreikiai, o pavienių priemonių taikymas negali išspręsti visų su žmogiškųjų 

išteklių valdymu susijusių problemų. Įmonių vadovai, kurdami  motyvavimo sistemą, privalo atkreipti dėmesį  

į kiekvieno darbuotojų poreikius, kurie nuolat kinta, vadinasi ir parinkti  motyvavimo priemonių deriniai turi  

nuolatos  keistis. 

Motyvavimo sistemos esmė – įmonės ir darbuotojų interesų balansas. Įmonei svarbiausia – verslas, 

rinkos dalis, stabilus darbas, lojalūs darbuotojai. Darbuotojams svarbiausia – nuolat augantis atlyginimas, 

socialinės garantijos, stabilumas, karjeros ir saviraiškos galimybės. 

Vadybos mokslo  teorijoje  išskiriamos  šios pagrindines darbuotojų motyvavimo sistemų efektyvumo 

prielaidos (Skačkauskienė, Kiselevskaja, 2014):  

• motyvavimo sistema turi būti kuo glaudžiau susieta su darbo atlikimu (darbo rezultatais);  

• motyvavimo sistema, jei  įmanoma,  turėtų  atsižvelgti  į  individualias darbuotojų  savybes. Ji turėtų 

būti kuriama, suprantant, kad skirtingi žmonės iš darbo siekia skirtingo atlyginimo;  

• motyvavimo sistema turi perteikti vadovavimo stilių ir įmonės organizacinę struktūrą;  

• būti suderinta su vidine organizacine kultūra, atmosfera;  

• motyvavimo sistemos turi būti kruopščiai parengtos, kad jas būtų galima tinkamai pritaikyti ir kad 

tikslai atspindėtų esamas technologines ir organizacines sąlygas.  

Pagal Cvychą  (2008), įmonėje kuriama darbuotojų motyvavimo sistema bus veiksminga tik tada, kai ji: 

• motyvuos darbuotojus siekti organizacijos tikslų;  

• patenkins darbuotojų lūkesčius.  

Siekiant pagerinti darbuotojų motyvavimo sistemą įmonėje, reikėtų tobulinti tokias pagrindines 

motyvavimo elementų kryptis, kaip:  

• sukurti teisingą ir motyvuojančią atlyginimo už darbą sistemą, kurios pagrindas būtų objektyvus 

darbų bei asmeninio darbuotojų indėlio įvertinimas;  

• sukurti profesionalią personalo ugdymo ir profesinio augimo sistemą, kuri leistų darbuotojams 

plėtoti profesinius gebėjimus ir kilti karjeros laiptais  

• sudaryti darbuotojams sąlygas dirbti įdomų ir atsakingą darbą, kas leistų jiems dalyvauti įmonės 

veikloje, priimant svarbius sprendimus (Cvychas, 2008). 

Labai svarbu pabrėžti, kad reikia kurti motyvavimo sistemą, kuri veiktų nuosekliai ir turėtų įtakos 

darbuotojų veiklos našumui. Įmonė, kurios vadovai žvelgia į tolesnę perspektyvą, kuri puoselėja ilgalaikio 

verslo planus ir kurios administracija stengiasi mažinti veiklos riziką, stiprinti konkurencingumą, gali bei 

turėtų svarstyti stabilių, ilgalaikių darbo santykių, grindžiamų abipusiu – ir įmonės, ir darbuotojo – interesu, 

kūrimo planus. 

Taigi, įmonėje svarbu sukurti tokią motyvacijos sistemą, kuri aprėptų visus darbuotojus skatinančius 

veiksnius arba didesnę jų dalį. O tokiai sistemai sukurti geriausiai tinka darbuotojų apklausa ir jų poreikių 

nustatymas. Taip pat parenkamos motyvavimo priemonės turi būti naudojamos kompleksiškai, tarpusavyje 

derinat materialines ir moralines skatinimo priemones.  

 

Išvados 

1. Atlikus mokslinės literatūros analizę, galima teigti, kad mokslininkai pateikia įvairius motyvacijos 

termino apibrėžimus, kurie dažniausiai papildo vienas kitą. Motyvacijos terminas bendrąja prasme reiškia 

žmogaus psichologinę būseną (vidinę paskatą arba poreikį), kuri siejama tik su šiam asmeniui būdingais 

motyvais, tikslais, vertybėmis, identitetu bei nulemia jo ,,įsipareigojimo laipsnį“ veikti kažko siekiant. 

2. Pagrindinis motyvavimo tikslas suvienyti organizacijos darbuotojus ir kreipti juos ta linkme, kad 

būtų pasiektas bendras organizacijos tikslas. Darbuotojų motyvacijai didinti darbdaviai gali naudoti pačias 

įvairiausias priemones, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, jų asmenines savybes ar darbo pobūdį, taip pat 

įmonės būklę bei valdymo stilių. Tinkamai motyvuoti žmonės dirba geriau, jaučiasi laimingesni ir 
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reikšmingesni. Motyvavimo priemonių gausybę galima grupuoti pagal jų materialinę išraišką į materialines 

(pinigines ir nepinigines) bei psichologines.  

3. Darbuotojų motyvavimas yra nuolat kintantis ir sudėtingas procesas, reikalaujantis nuolatinio 

dėmesio ir pažangiausių vadybos žinių. Todėl motyvavimo sistemos kūrimas, tai reiškinys reikalaujantis 

nuolatinio tobulinimo. Darbuotojų motyvavimo principai ir priemonės turi sudaryti vientisą sistemą, tik tada 

jos bus veiksmingos. Kadangi ilgai taikomi tie patys motyvavimo metodai darosi neefektyvūs, būtinas 

nuolatinis motyvavimo sistemos kūrimo problemų suvokimas, turintis didelę reikšmę kiekvienos pažangios 

organizacijos valdyme. Veiksmingos motyvavimo sistemos sukūrimui geriausia tinka darbuotojų apklausa ir 

jų poreikių nustatymas.  
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Abstract  

The research aims to share the survey results on the variety of phonetic devices used in headlines in social media 

channels to attract readers’ attention. The headline can be depicted as the title of a news report set in huge and strong 

letters (Saxena 2006). These few words, when set on top of a news report in show sort, that’s enormous letters, work as 

the reader’s direct, compass and index. They raise interest and draw readers into a story, build up news esteem and relative 

significance of a news report, differentiate and adjust on a page and give character and personality to a publication. Good 

editors these days spend impressive time composing features. As Saxena (2006) wrote in her book, the first function of a 

headline is to index the news. The three most important components that capture eye development on a daily paper page 

are photographs, illustrations and features. The features are the words and their combinations. One of these three aspects, 

photos and design, tell a story outwardly, whereas features tell a story in words. The paper reveals the phonetic stylistic 

devices used in the headlines of Facebook to index the news or other information and attract more audience or a higher 

number of clicks. In the theoretical part, the paper observes the meaning, definitions of common phonetic stylistic devices, 

and the importance, patterns, and functions of headlines at a theoretical level. While in the practical part, the authors 

analyse, correlate and compare the headlines possessing phonetic devices. To conduct the research, the authors chose to 

analyse 60 headlines found on Facebook. The analysis revealed that the most popular phonetic devices that are applied in 

headlines are alliteration, assonance, and rhyme. Onomatopoeia and rhythm were less frequently applied and were more 

difficult to find. The paper reveals the survey results on the peculiarities of phonetic devices used in headlines on Facebook 

to attract the reader’s attention.  

Keywords:  alliteration, assonance, onomatopoeia, rhyme, rhythm, phonetics, headline, social media, Facebook 

 

Introduction 

The topic of the paper is phonetic stylistic instruments found in headlines of social media. The study of 

the soundtracks that people create in their languages is known as phonetics. Phonetics is the science of speech 

sounds and the symbols used to represent speech sounds. For numerous, phonetics constitutes a set of claims 

approximately human being’s all-inclusive cognitive or natural capacities. Most of the phonetics develops is 

endeavours to clarify commonalities between individuals of communities that utilise dialect and are abstract 

(Ogden,2017). Social media uses phonetic types such as onomatopoeia, alliteration, rhyme, assonance, rhythm.  

Also, headlines are special sentences that index the news and attract the reader.  The problem question is what 

phonetic devices are used while creating well build headlines of social media. The subject matter of the 

research is cases of headlines containing stylistic, phonetic means found in social media headlines. The aim 

of the research is to reveal phonetic devices used in headlines found on Facebook. To achieve this aim, the 

following objectives were set: 

1) to theoretically review what phonetic stylistic devices and what their functions are and which 

of them can be employed to make headlines well build; 

2) find out what stylistic phonetic devices are used in headlines found on Facebook. 

The methods applied in the research are the following: 

1) analysis of theoretical sources to review phonetic stylistic devices; 

2) descriptive comparative linguistic analysis to reveal what devices are used in the headlines.  

The paper consists of 4 parts: introduction, theoretical, practical part, and conclusions.  

 

The Importance and Functions of Headlines 

The headline, in its most rudimentary frame, can be depicted as the title of a news report set in huge and 

strong letters. Usually as well rudimentary a definition.  A good feature is less than a dozen words summarise 

what a reporter has said in the whole text. Good editors these days spend impressive time composing features. 

They realise that dead and gloomy features drive readers absent from great news reports. They also think that 

the finest features are created by difficult work through abilities learned in journalism schools and daily paper 
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desks- against due date weights.  A headline author is presently anticipated to type in a more inventive, even 

commentating title. (Saxena, 2006)  

As Saxena (2006) wrote in her book, the first function of a headline is to index the news. The three most 

important components that capture eye development on a daily paper page are photographs, illustrations and 

features. Of these three aspects, photos and design tell a story outwardly, whereas features tell a story in words. 

The number of words utilised to relate the story may be few, but they work as an important index when taken 

together. Another function is established news value. Features offer assistance to readers to conclude the 

relative significance of a news report. Typically, not easily accomplished since the bookworm has no formal 

preparation in gauging the true import of a story just by looking at features. One more function- set the tone of 

the newspaper. Large size can help to pay readers attention. A further function is to provide typographical 

relief. They provide typographical alleviation and make the page seem livelier and more attractive, sometimes 

indeed without photos. The last function is giving identity. Features loan an unmistakable character and 

personality to a daily paper. Readers get accustomed to the typeface and the measure of features utilised in 

their everyday daily papers. 

Feature composing may be a craft and, like all other make, has to be learned the hard way. Step one is 

to locate the news point. A feature essayist must begin with choosing the news point on which a story rest. 

Step two is deciding display. The show of a news report depends on three factors: importance, relative 

significance compared to other reports on the page, and length. Another is to decide the point size and style. 

Also, you need to identify keywords. Having recognised the watchwords, the headline essayist must choose 

which ‘Ws’ are most important. The last step is to polish the headline. After composing the unpleasant feature, 

the primary need ought to be to rectify the syntax or the sentence structure. (Saxena, 2006) 

 The Theoretical Definition of Phonetic Stylistic Devices 

 

As Ogden (2017), asserts that dialect is one of the unmistakable characteristics of human animals. 

Without formal instruction, we learn from infanthood the aptitudes that we have to be productive clients of 

lingo. In securing dialect, we learn words.  Moreover, to interface words and sentences to meaning, we learn 

how to sound like people of the community around us- or perhaps select sound unmistakable from them.  

Athony (2004) claimed that sounds transmit most languages, and one of the foremost self- evident 

contrasts between dialects is that they sound distinctive. The consideration of the sounds that human creatures 

make in their dialects is known as phonetics. 

The paper analyses 5 most common phonetic stylistic devices:  

    Onomatopoeia is excessively tall in number in infants’ early words compared to grown-up dialect. 

Onomatopoeia- words that speak to sounds from the environment, such as creature and motor commotions and 

a word such as blast, boom, yum – are particularly noticeable in infants’ most punctual words. (Laing, 2019) 

According to The Anatomy of Onomatopoeia journal (2011), onomatopoeias gives authoritative prove 

in favor of its relevance within the think about impersonation and dialect.  

Another phonetic stylistic device analysed in the paper is alliteration, and as Hopkins (2004) said, 

alliteration is a redundancy of the same letter at the beginning of a progression of words.  

As Stenhouse (2018) said, instruments and methodologies for uncovering understanding, increasing 

mindfulness and cultivating activity. 

Another stylistic device is assonance. As Shariq (2020) stated, sound similarity is also a phonological 

device in which there is a redundancy of indistinguishable vowel phonemes with completely different words 

with distinctive consonant phonemes.  

Assonance phraseological reflexes cannot perform a graphic or nominative work acting in the 

preparation of verbal interaction as it were as markers of down to business eagerly. (Shkapenko, 2014) 

The fourth phonetic device is a rhyme and as Read (2018) stated, rhymes empower verbatim review 

that highlights the particular words instead of as it were the essence of the meaning. Rhyme might contribute 

to perusing since rhyme mindfulness may be an indicator of which people will discover it less demanding to 

create phoneme mindfulness. (Goswami, 1999) 

The last stylistic device is rhythm. As Ravignani (2019) said, rhythm focuses on designs of transient 

occasions, whose building pieces are person-time interims; it is created by the pattern of stressed and unstressed 

syllables in a line or verse. Coordinating developments to a rhythm is conceivable since the transient flow of 

cadenced sound led to recognising the beat a handle connected to inner neurocognitive self-sustained 

oscillations. Rhythms contain highlights, such as concentrated and duration, that vacillate to some degree rise 

to time intervals in a complex and nonstop sound-related flag, such as human discourse and music. 
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The methodology of the research 

 

In this research paper, the authors analysed headlines in social media., particularly in Facebook.  All 

headlines were taken from various Facebook posts on the social network. This social media is one of the most 

popular; people use it every day and has a variety of pages that feature articles, videos, photos, and various 

thoughts. During the study and while writing this paper, the authors collected nearly 90 headlines; it should be 

noted that not all were legible. In the paper, the authors compare and analyse what stylistic devices are used 

more often than the other. 

 

Cases of headlines containing stylistic, phonetic means found in social media headlines 

 

Onomatopoeia was the first stylistic device the authors of the paper described in the theoretical part. It 

should be stated that people rarely use onomatopoeia when writing scientific articles or discussing the news 

these days because it is not for a scientific article. It is most commonly used by influencers or people who want 

the imagery to their expressed thoughts. For example:  

‘Her daughter and son thought she had fallen 

down the stairs after hearing al loud bang!’ 

Example 1 from Facebook ‘LADBIBLE PAGE’ 

‘Day care doggos happy to be back at woof 

walkies!’ 

Example 2 from Facebook ‘Woof Walkies’ 

The examples were taken from Facebook and are usually used to express the thoughts more diversely 

by inserting words like bang, woof, peep, etc. Thus, onomatopoeia is one of the stylistic devices used to express 

ideas in a more modern way, and it is more advantageous for people to express their feelings in their posts 

while sharing with friends on their profile.  

Another stylistic device is alliteration. This device is often used on brand names, film titles, character 

names and also in headlines. Alliteration was relatively common might be found in almost every headline. 

Some people express their thoughts with alliteration, writing about their day or what they have done, for 

example: 

Sunny, snowy, slippery summit scree scramble up, 

Saddle for Send-it Sunday 

Example 3 from Facebook “Sebastian Petzing” 

profile 

While reading the posts, the authors of this paper found out that it would be hard for a journalist to write 

a headline using alliteration because most people used it by writing a post or describing their uploaded photos. 

For example: 

Conducting a cheerful choir at a Chanukah 

Chazzanim Concert with Cautionary COVID care 

Example 4 from Facebook “Asher Farber” profile 

Alliteration, like onomatopoeia, is rarely used to create headlines for scientific articles or an article on 

current issues. Also, some people find it challenging to use this phonetic device because it takes creativity.  

The third stylistic device - assonance, i.e. the repetition of unclear vowel phonemes uncommon words 

with particular consonant phonemes. While looking for examples of this stylistic device, it was possible to 

understand that they are commonly used when writing headlines for more serious articles, such as: 

The boarding school monster who always walked 

free 

Example 5 from Facebook ‘BBC NEWS’ page 

This example shows that some headlines are created by using assonance. From this ‘BBC NEWS’ page, 

we can also recognise one function of headlines- index the news because the main information is said in the 

headline and attract readers’ attention. Also, it is essential to mention that not only in these news journalists 

use assonance. Some people use it to write a definition of their post or photos, for example: 

Ally’s adorable angel Example 6 from Facebook ‘St. Raphael School, 

Rockville, MD’ page 

All these examples show readers how assonance could be used in headlines and how authors can repeat 

vowel sounds in nearby words.  

As mentioned earlier highlights the particular words instead of as it were the essence of the meaning. 

Rhyme’s examples have been found quite a few, as most children’s pages use short, rhythmic headlines to 

grab viewers’ attention, which is later translated into children’s songs. For example: 

The wheels on the bus go round and round Example 7 from Facebook ‘Little Baby Bum’ 

page 
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These songs, which use rhyme, make the listener/reader remember these words faster, and the post 

creators create headlines using basic rhythmic words.  

The last stylistic device - rhythm.  In the list of examples, there are a few examples of rhythm that show 

how headlines are created in line:  

Dance with the waves move with the sea. Let the 

rhythm of the water set your soul free 

Example 10 from Facebook ‘COMPASS’ page 

This example shows that it’s not easy to create a headline using rhythm, especially for people or 

journalists, while writing a strong and eye-catching title. Facebook doesn’t have many headlines on social 

media that use rhythm, so they were hard and difficult to find.  

Comparative analysis of phonetic devices found on Facebook 

 

The pie chart below shows all the stylistic devices analysed and graphically illustrating the number of 

the examples found on Facebook. Most of the examples of alliteration were found while performing the 

research. The repetition of usually initial consonant sounds in two or more neighbouring words or syllables 

people often used in writing their posts, thoughts, and the stylistic device was often used by a journalist when 

writing an article headline. The same number of found headlines was between rhyme and assonance. To find 

rhyme on Facebook wasn’t that hard. Rhyme, as the authors of the paper, wrote in the theoretical part, 

highlights the particular words instead of as it were the essence of the meaning, and this stylistic device was 

easy to find as it is mainly used by headline creators for a smaller audience when creating poems, songs and 

keywords a post that becomes a headline with rhyme. Assonance was most often used and found on pages that 

write current affairs. Assonance is used to create headlines in a more serious way to provide only the necessary 

information to grab the reader’s attention. The most difficult and complicated were to find onomatopoeia and 

rhythm. The pie chart shows that these two stylistic devices occupy the lowest percentage of examples. 

Onomatopoeia usually was used in pages that use headlines to write about animals or in people profiles where 

they want to express their feelings differently by using onomatopoeia. In the list of examples, the last device 

was rhythm, which is rarely used in headlines as the pie chart presents.  Usually, headlines containing rhythm 

are presented to seniors, as illustrated by the examples. To sum up this part of the paper, authors often use 

stylistic devices to attract attention and show how each person can be creative in their way. 

 

 

Figure 1. Phonetic stylist devices 

CONCLUSIONS 

1 Having performed the analysis of theoretical sources, it may be stated that linguists analyse phonetic 

stylistic devices differently. Still, all of them agree on the five most common phonetic stylistic devices. One 

of the essential functions of headlines is to index the news correctly, applying various stylistic devices to attract 

the reader’s attention.  

1.1 Sounds that humans make in their dialects is known as phonetics, and it makes a significant impact 

on people’s creations; usually, it is used in texts, headlines, poems, newspapers.  

2 Descriptive comparative linguistic analysis revealed that all five stylistic phonetic devices were used 

in headlines to attract attention and show how each person can be creative in their way.  

2.1 Onomatopoeia is rarely used when writing scientific articles or discussing the news. 

2.2 Alliteration and assonance are often used for brand names, film titles, character names but not often 

applied for a headline. Alliteration and assonance, like onomatopoeia, are rarely used to create headlines for 

scientific articles or an article on current issues.  

2.3. Rhyme and onomatopoeia are usually applied in the headlines for children or children’s pages. 

2.4 Rhythm is rarely used in headlines on Facebook.  
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ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJOS IKIMOKYKLINĖJE 

ĮSTAIGOJE YPATUMAI 

Edita Šuliauskienė  

 Lektorė Vaida Vitkauskienė  
Marijampolės kolegija 

Anotacija  

Kiekvienas vaikas yra skirtinga ir individuali asmenybė. Tad jo suvokimas į naujos aplinkos pakeitimą yra 

skirtingas. Viena dalis jų lankančių ikimokyklinę ugdymo įstaigą adaptuojasi lengviau, tai ko nepasakysi apie tą grupę 

vaikų, kurie ateina į ikimokyklinę ugdymo įstaigą iš šeimos. Jų adaptacija trunka ilgiau ir sunkiau, vaiko psichologinis 

pasirengimas be ugdymo įstaigos, tėvų pagalbos neįmanomas. 

Ankstyvojo amžiaus vaikas pirmą kartą įžengiąs į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, sunkiai adaptuojasi naujoje 

aplinkoje, jaučia šeimos ir namų ilgesį. Atsiranda psichologinis barjeras, kuris išreiškiamas stresu, sveikatos sutrikimu, 

nevalgymu, ašaromis, bei kitomis išraiškos formomis. Problema atsiranda, jei ugdymo įstaiga neatitinka namų aplinkos, 

bei nepatenkina vaiko poreikius. Ilgainiui gali atsirasti stresas ir nenoras lankyti ugdymo įstaigą. 

Darbo tikslas: išanalizuoti ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos ikimokyklinėje įstaigoje ypatumus. 

Darbo objektas: ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos ypatumai 

Darbo uždaviniai:  

▪Atskleisti ankstyvojo amžiaus  vaikų adaptacijos trūkumus.  

▪Išsiaiškinti lengvesnius ankstyvojo amžiaus vaikų ikimokyklinėje įstaigoje metodus. 

▪Išanalizuoti ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos skirtumus. 

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa; statistinė duomenų analizė. 

Raktažodžiai: 

Ankstyvojo amžiaus vaikas: tai visi vaikai nuo gimimo iki trejų metų. 

Adaptacija –adaptãcija [lot. adaptatio — pritaikymas, priderinimas]. 

Ikimokyklinis ugdymas – vaikų iki 5 metų udymas pagal pedagogiškai pagrįstą ir parobuitą ikimokyklinio ugdymo 

programą.(Bitinas, Rinktiniai edukologijos raštai. I tomas, 2013.) 

 

Įvadas 

 

Kiekvienas vaikas yra individuali ir skirtinga asmenybė, pagal savo psichologinį brandumą ir raidą, 

įvairiai suvokia atsiskyrimą nuo tėvų, ir dalyvavimą asmenybės ugdyme. Todėl kiekvienas skirtingai 

adaptuojasi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. „Be to, vaikai nelankę darželių, neturi tvarkingumo įgūdžių bei 

įpročių, o buvę darželiečiai jau įpratę nekreipti dėmesio į drausmės reikalavimus“. (Glebuvienė, Grabauskienė, 

Kontautienė, 1990, p.340).  

Vaikas pirmą kartą įžengiąs į ugdymo įstaigą, sunkiai adaptuojasi esamoje aplinkoje, jaučia namų ir 

šeimos ilgesį, kadangi daug laiko praleido būdamas su šeima. Atsiranda psichologinė baimė atsiskiriant nuo 

namų aplinkos ir šeimos. Tad vienas iš pagrindinių ir svarbiausių uždavinių vaiko adaptavimuisi ugdymo 

įstaigoje yra, psichologinis pasirengimas. (Glebuvienė, Grabauskienė, Kontautienė, 1990, p.342). Auklėtojos 

bendradarbiavimas su šeima, palengvina vaiko adaptaciją. Nes bandoma vaiką įtraukti į bendraamžių grupę 

per mėgstamą veiklą. 

 Ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra labai svarbi vaiko gyvenime anot Onos Monkevičienės (1993) įstaiga 

papildo vaiko ugdymą šeimoje: praplečiama vaiko socialiniai patyrimai. Vaikas turi priprasti prie mažos 

bendraamžių grupės ir išmokti su jais bendrauti. (Monkevičienė, 1993, p. 4)  

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos svarba  vaiko adaptacijai 

Iškyla klausimas ar vaikui naudinga lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą, o gal geriau augti namų 

aplinkoje su artimaisiais? Tai čia randams atsakymas, kur Alfonsas Gučas (1994) knygoje „Vaikų darželio 

pedagogika“ rašo vaikų darželio naudą vaikui, nes tik čia vaikas gali normaliai bręsti ir patenkinti savo 

prigimtyje glūdinčius sugebėjimus bei juos lavinti. (Gučas, 1994,p.61) Tėvai išleisdami vaiką į ugdymo įstaigą 

kreipia didelį dėmesį ar jų vaikas sugebės adaptuotis naujoje aplinkoje. Labai svarbu ar gebės socializuotis 

tarp bendraamžių. Ir kaip Visockienė (2019) savo darbe pateikia, jog dauguma tėvų dėl didelio užimtumo ir 

laiko stygiaus neturi laiko tinkamai pasirūpinti savo atžalomis namų sąlygomis, tad yra priversti leisti savo 

vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą.(Visockienė,2019) Bet ne vien tik tai yra svarbu, nes vaikui reikalinga 

ir specialistų pagalba, kad būtų ugdomi vaiko socialiniai gebėjimai. Alfonsas Gučas(1994) nurodo, kad „vaikų 

darželis yra organizuota vaikų brendimo globa, sudaranti jiems palankias sąlygas bręsti, gauti įvairios žaisti 
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tinkamos medžiagos, susirasti savo amžiaus draugų“.  Apibendrinant autoriaus mintis galima spręsti, kad 

ugdymo įstaiga vaikui sudaro visas įmanomas sąlygas bręsti, plėtotis funkciniai veiklai ir skatina interesų 

brendimą. (Gučas, 1994).Ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra labai svarbi vaiko gyvenime. Čia vaikas gauna 

visą reikalingą pagalbą, lavinami ir ugdomi vaiko įgūdžiai. Suteikiamos visos galimybės bręsti ir tobulėti, 

susirasti savo amžiaus draugų. Tėvam yra svarbu ar jų vaikas sugebės adaptuotis naujoje aplinkoje ir įsilieti į 

bendraamžių tarpą. Kad palengvinti vaiko adaptaciją, ugdymo įstaiga turi atitikti vaiko poreikius. 

 

Auklėtojos ir šeimos vaidmuo palengvinant vaiko adaptaciją 

Auklėtoja, pasak autorės Onos Monkevičienės, turi nepamiršti, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas yra 

vis dar bręstanti asmenybė, turintis savo individualius ir socialinius poreikius. (Monkevičienė,1993).  

S. Saviščevienė (2000) straipsnių rinkinių knygelėje „Vaiko sveikata ir saugumas darželyje“ ir straipsnio 

autorė P. Vasiliauskienė rašo „pagrindinis ikimokyklinės įstaigos pedagogo darbas su šeima turi būti 

individualus“. (2000, p.34). Straipsnio autorė perteikia prof. A. Grabauskienės žodžius „šeimos dalyvavimas 

yra svarbiausia sąlyga stiprinant ir plečiant vaikų ugdymą grupėje, <...>“. (Saviščevienė, 2000, p.34) Tad 

atsižvelgiant į straipsnio autorės ir Šiaulių lopšelio-darželio auklėtojos Vasiliauskienės nuomonę, jog „mažam 

žmogiukui pasilikti vienam būryje nepažįstamų žmonių nėra paprasta, todėl tiek tėvai, tiek pedagogai turi 

padėti vaikui“. (Saviščevienė, 2000, p.34) Žinoma, kad vaikui yra labai svarbu suaugusiųjų pagalba 

adaptuojantis.  

Darbinė patirtis rodo, jog kartais vaikui užtenka tik pabūti su juo, kad jis galėtų išsikalbėti dėl ko jam 

neramu. O autorė Kirsten A. Hansen (1997) savo knygoje pateikia, kad „nuoširdus ir veiksmingas auklėtojos 

bendravimas su vaikais ir jų tėvais yra būtinas kiekvienai ugdymo programai įgyvendinti, juolab kad 

bendraujant tokiu būdu vaikai geriau paruošiami gyvenimui<...>“ (Hansen, 1997, p. 93). 

Glaudesnis auklėtojos ryšys su šeima palengvins vaiko adaptaciją. Adaptacijos proceso metu įsitraukia 

įstaigos specialistai (socialinis darbuotojas, psichologas, auklėtoja), tam kad palengvintų abiejų pusių 

lengvesnį įėjima į naują grupę. Auklėtoja kaip specialistė gali suteikti vaikui tinkamą pagalbą, padėti įsilieti į 

naują grupę, užmegzti ryšį su bendraamžiais. Šeimos pareiga tinkamai vaiką informuoti apie naują jo aplinką. 

Tik tuomet bus pasiekti tinkami rezultatai, o ir vaikas jausis daug laimingesnis. 

 

                      Pedagogų ir tėvų anketinės apklausos rezultatai ir analizė 

Anketinėje apklausoje dalyvavo 41 Marijampolės apskrities ikimokyklinio ugdymo pedagogas, turintis 

pedagoginio darbo patirties ankstyvojo ugdymo grupėse ir 22 tėvai. 

Pirmiausia pedagogų ir tėvų buvo klausiama, kaip jie supranta sąvoką „adaptacija“. Didesnė dalis (54,4 

proc.) tėvų adaptacijos procesą supranta kaip prisitaikymo procesą, o 45,5 proc. kaip žmogaus prisitaikymą 

prie kintančių naujų sąlygų. Pedagogų didesnė dalis (61 proc.) šį procesą suvokia  žmogaus prisitaikymą prie 

kintančių naujų sąlygų. 

Vykdant apklausą buvo siekiama išsiaiškinti, kokie faktoriai lengvina ir sunkina ankstyvojo amžiaus 

vaikų adaptaciją ikimokyklinėje įstaigoje. 68,3 proc. pedagogų nurodė, kad vaikų adaptaciją sunkina vaiko 

nepasiruošimas darželiui, 17 proc. informacijos trūkumas. 40,9 proc. tėvų mano, kad vaiko adaptacijai gali 

trukdyti ir jų pačių nepagrįstos baimės, 18,2 proc.  - vaiko nepasiruošimas darželiui. 13,6 proc. -  pedagogo 

nenoras padėti vaikui. Vertinant vaiko adaptaciją lengvinančius faktorius, tėvų ir vaikų nuomonės sutapo. 50 

proc. tėvų ir 51,2 proc. pedagogų nurodė, kad vaiko adaptaciją ikimokyklinėje įstaigoje lengvina geri santykiai 

su pedagogu/tėvais. Taip pat yra labai svarbus pedagogo pašaukimas dirbti su vaiku. Taip mano 17,1 proc. 

pedagogų ir 22,7 proc. tėvų. Tėvams labai svarbios yra tokios pedagogo savybės, kurios padeda adaptacijai, 

kaip palaikymas 31,8 proc, pagalbos suteikimas 50 proc., nuoširdumas 18,2. Pedagogai taip mano, kad  iš jų 

vaiko tėvai adaptacijos proceso metu tikisi pagalbos 36,6 proc., informacijos suteikimo 24,4 proc., palaikymo 

19,5 proc., nuoširdumo 19,5 proc. 

Tyrime, tiek pedagogų, tiek tėvų buvo klausiama, ko, jų nuomone reikia, kad vaiko adaptacija 

ikimokyklinėje įstaigoje būtų lengvesnė? Apibendrinant atsakymus, akcentuojama  tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimo svarba siekiant sėkmingos vaiko adaptacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Didesnė dalis 

(27 pedagogų teiginių iš 41 atsakymo; 13 tėvų teiginių iš 22 atsakymų) tyrimo dalyvių pabrėžė, kad 

bendravimas ir bendradarbiavimas tarp tėvų ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos nulemia ne tik sėkmingą vaikų 

ugdymą(si), bet ir lengvesnį adaptacijos procesą. 
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Išvados 

 

1. Vaiko raida, tai visą gyvenimą vykstantis procesas. Tuo metu keičiasi vaiko socialinis požiūris jis 

bręsta. Su amžiumi vaikas keičia požiūrį į daugelį dalykų, kaip aplinką, kuri jį supa, bei kas šalia jo, 

jis tampa sąmojingesniu asmeniu. Todėl anot psichologų yra labai svarbu vaiką ugdyti ankstyvajame 

amžiuje. 

2. Ankstyvojo amžiaus vaiko psichologinė branda pokyčiam-adaptacijai formuojasi, kaip pradeda 

sąveikauti su aplinka. Tad ir psichologai pataria, kad tai pats tinkamiausias laikas vaiką adaptuoti prie 

naujos aplinkos. Anot jų vaikas lengviau išgyvena, patiria mažiau streso ir įtampos. Adaptacijos 

proceso metu vaiko viduje vyksta pokyčiai, kuriuos šeima, bei ugdymo įstaiga bando įveikti kartu.  

3. Didelę įtaką daro ugdymo įstaiga, kurią vaikas pradeda lankyti. Nors tėvai yra supažindinami su grupės 

aplinka, bei jos veikla, tačiau vaikui priprasti būna sunku. Reikia atsižvelgti ar aplinka atitinka vaiko 

poreikius, t.y. ar atitinka namų aplinką. Kadangi vaikas namų aplinkoje jaučiasi saugus, tad reikia ir 

ugdymo įstaigoje sukurti atmosferą pagal vaiko poreikius.Taip pat prie lengvesnės vaiko adaptacijos 

prisideda ir su vaiku dirbantys pedagogai. Bet ne ką mažiau yra svarbi ir šeima. Kartu 

bendradarbiaujant galima palengvinti vaiko adaptaciją. 

4. Tad kiekvieno individo gyvenime yra neišvengiamas adaptacijos procesas. Ir mažiau ar daugiau 

sukeliantis psichologinių sunkumų, stresą ir įtampą. Vaikas turi lankyti ugdymo įstaigą tam, kad 

adaptuotųsi į visuomenę. 
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