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PREKYBA ŽMONĖMIS: NŪDIENOS REALIJOS 
 

Kamilė Ališauskaitė 

Lekt. Arūnas Žukauskas 
Marijampolės kolegija 

 
Anotacija 

 

Šiame straipsnyje autorė analizuoja prekybos žmonėmis nusikaltimą, jo požymius, formas ir baudžiamosios 

atsakomybės kilimo pagrindus, mėgindama sužadinti visuomenės sąmoningumą pabrėžiant aktualias problemas 

šiandieniniame kontekste: vis dar nesustabdomą asmenų vergiją seksualinio išnaudojimo, priverstinio darbo, 

organų pašalinimo, asmenų įtraukimo į nusikalstamų veikų darymą ir kitais tikslais. Nors statistika rodo, jog 

pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis kiekis Lietuvoje mažėja, negalima pamiršti, jog tai latentinis 

nusikaltimas, dėl ko atlikti tikslių tyrimų, atskleidžiančių tikrąjį šio nusikaltimo mastą, neįmanoma. 

Raktažodžiai: prekyba žmonėmis, tarptautiniai nusikaltimai, žmogaus teisių pažeidimai. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Prekyba žmonėmis – nusikalstama veika, šiurkščiai pažeidžianti 

prigimtines žmogaus teises. „Šiuo nusikaltimu pažeidžiama ne tik asmens laisvė, bet ir beveik visos 

teisinėje valstybėje įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės. Prekyba žmonėmis yra vykdoma nacionaliniu 

ir tarptautiniu lygmeniu. Šiam reiškiniui įtaką daro sparti globalizacija, geopolitiniai pokyčiai, 

besiplėtojanti rinkos ekonomika, korupcija, technologinės inovacijos, padidėjęs tarptautinio organizuoto 

nusikalstamumo aktyvumas bei jo raiškos formų kaita“1. Nepaisant didelių tarptautinių organizacijų bei 

valstybių vyriausybių pastangų, prekybos žmonėmis mastas nemažėja – tai vienas pavojingiausių 

tarptautinių nusikaltimų, pasireiškiantis prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, priverstine 

vergyste, organų transplantacija, priverstinėmis fiktyviomis santuokomis, moterų išnaudojimu 

surogatinei motinystei, asmenų įtraukimu į nusikalstamas veikas, elgetavimą ir kita. Šiandieniniame 

kontekste, prekyba žmonėmis yra viena opiausių problemų globaliu mastu. Verbavimo būdai ir 

priemonės, skirtos įvilioti aukas į prekybos žmonėmis tinklą, nuolat kinta ir sparčiai vystosi, todėl būtina 

ugdyti bendrą visuomenės sąmoningumą ir mažinti jos abejingumą šiai problemai. 

Tyrimo objektas – prekybos žmonėmis nusikaltimas. 

Tyrimo tikslas – analizuojant prekybos žmonėmis sampratą, požymius, formas ir kvalifikavimo 

aspektus, identifikuoti esminius prekybos žmonėmis nusikaltimo požymius, kurie galėtų būti naudojami 

kaip visuomenės švietimo priemonė. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Atskleisti prekybos žmonėmis sampratą, požymius ir formas. 

2. Apžvelgti prekybos žmonėmis nusikaltimo kvalifikavimo pagrindus Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso kontekste.  

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

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

teoriniai šaltiniai. Apibendrinimo metodas panaudotas išanalizuotai medžiagai apibendrinti ir išvadoms 

pateikti. 

 

Prekybos žmonėmis samprata, požymiai ir formos 

 

Prekyba žmonėmis paprastai suprantama kaip procesas, kurio metu išnaudojami asmenys siekiant 

ekonominės naudos. Tačiau, visų pirma, tai yra labai sunkus nusikaltimas, dažnai susijęs su organizuotu 

nusikalstamumu ir šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimas, aiškiai uždraustas Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartija, kurį skatina paklausa ir pelnas. Šiame kontekste svarbi Visuotinė žmogaus 

teisių deklaracija, kurią 1948 m. paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Į Deklaraciją2 įtraukta 

30 straipsnių, apibūdinančių neatimamas žmogaus teises. 4 straipsnyje teigiama, kad „niekas negali būti 

laikomas vergijoje ar nelaisvėje; vergija ir prekyba vergais bus uždrausta bet kokia forma“. Be 4 

straipsnio, prekyba žmonėmis taip pat yra įvairių kitų žmogaus teisių pažeidimas, pavyzdžiui, judėjimo 

 
1 BAZYLEVAS, I., PAJAUJIS, V. Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos sprendimas. Mokslo studija. 

Vilnius, 2015.  
2 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Valstybės žinios, 2006-06-17, Nr. 68-2497. 
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laisvė (13 straipsnis), laisvas darbo pasirinkimas (23 straipsnis), teisė pailsėti nuo darbo (24 straipsnis), 

ir tinkamas gyvenimo lygis (25 straipsnis). „Nors Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimas 

savaime neapsaugojo nuo žmogaus teisių pažeidimų, ji tapo svariu ginklu kovojant dėl visų žmonių 

laisvės, lygybės ir orumo“3.  

Prekyba žmonėmis yra daugiau nei tiesiog asmens perkėlimas iš vienos vietos į kitą prieš jo valią 

ir daugiau nei priverstinis darbas prastomis sąlygomis. Pagrindinį apibrėžimą, atskleidžiantį, kas yra 

prekyba žmonėmis, suformulavo Jungtinių Tautų Organizacija specialiame Protokole prekybos 

žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja4: „Prekyba 

žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, 

panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi 

ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų 

kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą 

prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar 

veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą“ (3 str. „a“ p.). To paties straipsnio „b“ punkte 

nurodyta: „prekybos žmonėmis aukos sutikimas iš anksto apgalvotam išnaudojimui, nurodytam šio 

straipsnio „a“ punkte, neturi reikšmės, jei buvo panaudota bet kuri iš „a“ punkte nurodytų priemonių“. 

Pripažįstant, kad vaikams reikia specialios apsaugos, „c“ punkte įtvirtinta, jog „vaiko verbavimas, 

pervežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas, siekiant jį išnaudoti, yra laikoma „prekyba žmonėmis“, 

net jei tai neapima nė vieno iš šio straipsnio „a“ punkte nurodytų būdų“. Nors šį apibrėžimą pripažįsta 

daugelis valstybių visame pasaulyje ir juo remiamasi oficialiuose dokumentuose, suvokti, kas 

kvalifikuotina kaip prekyba žmonėmis, gali būti painu. „Nors prekyba žmonėmis vyksta keliais 

skirtingais būdais, priklausomai nuo nusikalstamumo lygio, teisinės struktūros ir vietos konteksto, 

prekyba žmonėmis vykdoma trimis skirtingais etapais, kurie dažnai vadinami privalomais prekybos 

žmonėmis nusikaltimo elementais, kurie yra: 1) veiksmas; 2) priemonės (būdai – aut. past.); 3) tikslas;“5 

(žr. 1 lentelę).  
1 lentelė. Prekybos žmonėmis nusikaltimo elementai 

Veiksmas Nusikalstamas veiksmas: verbavimas, pervežimas, perdavimas, pagrobimas, įkalinimas ar kt. 

Būdas Asmens valią palenkiantys būdai: grasinimas, šantažas, fizinis smurtas ir/ar kitos prievartos 

formos; apgaulė, piktnaudžiavimas valdžia, pasinaudojimas žmogaus socialiniu, psichologiniu, 

fiziniu ar finansiniu pažeidžiamumu ar kt. 

Tikslas Asmens išnaudojimo tikslas: išnaudojimas darbui, seksualinių paslaugų teikimui, nusikalstamų 

veikų darymui, organų pašalinimui ar kt. 

 

Kad asmens veiksmus būtų galima kvalifikuoti kaip prekybą žmonėmis, būtina nustatyti bent po 

vieną požymį iš kiekvienos požymių grupės (išskyrus atvejus, kai nurodytas elgesys yra susijęs su vaiku 

– tuomet nusikalstama veika kvalifikuojama kaip prekyba žmonėmis nepriklausomai nuo to, ar 

nustatytas bent vienas asmens valią palenkiantis būdas, ar ne) t. y. būtina nustatyti, kad prieš prekybos 

žmonėmis auką buvo atliktas nors vienas baudžiamojo kodekso (toliau – BK) straipsnių dispozicijoje 

numatytas nusikalstamas veiksmas, asmens valią palenkiantis būdas ir išnaudojimo tikslas. Pagal 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, prekyba žmonėmis savo esme – tai įvairūs sandoriai, kurių 

objektas yra žmogus (pardavimas, pirkimas, verbavimas, gabenimas ir kt.), kurie sudaromi siekiant 

išnaudoti tą žmogų. Būtinas šio nusikaltimo požymis yra ir jo priešingumas žmogaus laisvei, siejamas 

su tam tikru piktavališku poveikiu nukentėjusiajam (prievarta, apgaulė, pasinaudojimas pažeidžiamumu 

ir kt.), kuris leidžia palenkti šio asmens valią, kontroliuoti ir įtraukti jį į išnaudojimą6. Prekybos 

žmonėmis atvejų analizė rodo, jog žmonių prekyba prasideda nuo veiksmų, kurie Lietuvoje dažnai 

vykdomi per įdarbinimą, žadant gerą, pelningą darbą, geras darbo sąlygas ir kt. arba įklampinant asmenį 

į skolas (realias ar menamas). Be to, atkreiptinas dėmesys į internetinių technologijų reikšmę prekybos 

žmonėmis kontekste: pažinčių portalai ir socialiniai tinklai yra priemonės, kurių padedami prekeiviai 

 
3 Dainiaus Žalino, buvusio Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo pirmininko, įvadinis žodis iliustruotame Visuotinės 

žmogaus teisių deklaracijos leidinyje. Jungtinės tautos, 2015. [žiūrėta 2022-04-14]. Prieiga per internetą: 

https://lrkt.lt/data/public/uploads/2018/12/zmogaus-teises.pdf. 
4 Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, 

papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą. Valstybės žinios, 2003-

05-21, Nr. 49-2166. 
5 Investigating Human Trafficking Cases Using a Victim-centred Approach: A Trainer’s Manual on Combating Trafficking in 

Persons for Capacity-building of Law Enforcement Officers in Antigua and Barbuda, Belize, Jamaica, and Trinidad and 

Tobago. International Organization for Migration, 2018, p. 12. 
6 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-156-699/2018. 

https://lrkt.lt/data/public/uploads/2018/12/zmogaus-teises.pdf
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gali susirasti potencialias aukas, jas įtikinti, prisivilioti ar net išnaudoti. Internetinių fotomodelių 

paslaugas teikiančiose svetainėse, pažinčių portaluose, pornografijos tinkluose taip pat išnaudojami 

asmenys, neretai nepilnamečiai ar netgi mažamečiai. Prekyba žmonėmis gali būti vykdoma tiek 

sausuma, tiek oru ar jūra. Tačiau judėjimas – vidinis (valstybės viduje) ar tarptautinis (tarpvalstybinis) 

– nėra vienintelės aplinkybės, kvalifikuojančios prekybos žmonėmis nusikaltimą. Asmenys jau gali 

gimti tokioje situacijoje, pavyzdžiui tada, kai moteris yra išnaudojama surogatinės motinystės tikslais ir 

jos kūdikis parduodamas įvaikinimui. 

„Prekyba žmonėmis – tai socialinis reiškinys, kuris gali būti įvairių formų. Jis kinta laikui bėgant 

ir paprastai priklauso nuo paklausos bei prekiautojų žmonėmis išradingumo. Kovos su prekyba 

žmonėmis formų sąrašas nėra baigtinis, todėl jį gali papildyti naujos išnaudojimo formos, kurioms 

taikoma prekybos žmonėmis apibrėžtis“7. Pačios dažniausios prekybos žmonėmis formos yra šios: 

seksualinis išnaudojimas; vergiškas (priverstinis) darbas; išnaudojimas nusikalstamų veikų darymui; 

prekyba organais; priverstinės (fiktyvios) santuokos; elgetavimas; vaikų pornografija; moterų 

išnaudojimas surogatinei motinystei; prekyba vaikais ir mažais vaikais įvaikinimo tikslais; vaikų 

išnaudojimas kariuomenėse ir kt. Seksualinis išnaudojimas yra viena labiausiai paplitusių prekybos 

žmonėmis formų. Tai asmens išnaudojimas seksualinių paslaugų teikimui, kuris pasireiškia įvairiai. 

Vienas iš itin paplitusių seksualinio išnaudojimo būdų – išnaudojimas prostitucijai. „Tai asmens 

vertimas teikti seksualines paslaugas už atlygį, kurį visą ar jo dalį pasisavina išnaudojantis asmuo, arba 

kitokiems išnaudojančio asmens interesams patenkinti. Šiuo atveju atlygis gali būti tiek piniginis, tiek 

kitoks materialinis, pvz., mainais į narkotines medžiagas ir pan.“8. Ne ką mažiau populiari seksualinio 

išnaudojimo forma – išnaudojimas pornografijai. „Tai asmens panaudojimas gaminant ar platinant 

pornografinio turinio dalykus, kuriuose atvirai ir detaliai rodomas tikras ar suvaidintas lytinis aktas, 

lytiniai organai, tuštinimasis, masturbacija arba lytiniai iškrypimai (pedofilija, sadizmas, mazochizmas, 

zoofilija, nekrofilija ir kt.), ir tai yra pagrindinis to dalyko tikslas, siekiant iš to gauti pajamų ar kitokios 

naudos“9. Prie seksualinio išnaudojimo priskiriama ir bet kokie kiti seksualiniai veiksmai, kurių 

pagrindu duodamas arba priimamas atlygis, kurį (visą ar jo dalį) pasisavina išnaudojantis asmuo (pvz., 

seksualinės paslaugos internetu ar telefonu), taip pat ir atvejai, kai prekybos žmonėmis auka minėtus 

veiksmus atlieka kitokiems išnaudotojo interesams patenkinti. „Dalis į prekybos žmonėmis tinklą 

patenkančių asmenų jame atsiduria šantažo, prievartos keliu. Jiems nuolat grasinama, naudojamas 

fizinis smurtas, įvairios manipuliacinės priemonės, padedančios ne tik įtraukti, bet ir išlaikyti asmenis 

šiame versle. Šiandien seksualinių paslaugų sektorius, kuriame yra priverstos dirbti aukos, yra labai 

platus. Tai pornografijos ir prostitucijos tinklai, nelegalūs viešnamiai ir striptizo klubai, įvairių sričių 

“palydovų“ paslaugos, internetiniai pažinčių portalai“10. Vergiškas darbas – tai asmens išnaudojimas 

priverstiniam darbui, jo vertimas atlikti bet kokį darbą ar paslaugas, kurių asmuo nesutiko atlikti sava 

valia. „Šiuo atveju kvalifikavimui reikšmės neturi, ar asmeniui už tokį darbą bus mokama, ar šis darbas 

legalus, ar ne. Darbo bei paslaugų pobūdis taip pat gali būti įvairus – tiek fizinis, tiek protinis. <...> 

Išnaudojimas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, tai išnaudojimas sukeliant prekybos žmonėmis 

aukai emocines, dvasines ir fizines kančias, nesuteikiant galimybės patenkinti žmogaus būtinųjų 

poreikių (normalaus miego, poilsio, maitinimosi, gamtinių reikalų atlikimo, laisvalaikio po darbo 

valandų, bendravimo su šeima bei artimaisiais ir pan.), taip pat vertimas dirbti nepriimtinomis, 

nežmoniškomis sąlygomis – dideliame karštyje ar šaltyje be atitinkamos aprangos, radioaktyvioje ar 

nuodingoje aplinkoje be tinkamų apsaugos priemonių, žeminant žmogaus garbę ir orumą“11. Paminėtina, 

kad Prekybos žmonėmis Lietuvoje 2021 m. ataskaitoje nurodyta, jog išnaudojimo priverstiniam darbui 

atvejų vis daugėja – Lietuvoje išnaudojami darbininkai iš Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos. Darbininkai 

iš užsienio susiduria su rizika tapti išnaudojimo darbui aukomis tolimųjų reisų sunkvežimių vairavimo, 

statybų, laivų statybų ir virinimo sektoriuose. Išnaudojimas nusikaltimams – tai priverstinis žmonių 

įtraukimas į nusikalstamų veikų darymą. „Tai asmens vertimas užsiimti kišenvagystėmis, vagystėmis, 

prekyba narkotikais ir kita nusikalstama veika, už kurią taikomos sankcijos ir kuri susijusi su finansiniu 

išnaudojančių asmenų pasipelnymu. Dažnai į jas yra įtraukiamas jaunimas ir net mažamečiai vaikai. 

Taip pat asmenys išėję iš įkalinimo įstaigų, neturintys jokių socialinių ryšių ar artimųjų. Tiesiogiai 

prisidėdami prie nusikaltimų vykdymo, jie yra įbauginami bei šantažuojami ir taip patys pradeda jaustis 

nusikalstamo pasaulio dalimi. Todėl ne tik teisėsaugos pareigūnams ar visuomenei, bet ir jiems patiems 

 
7 Prekyba žmonėmis ir jos prevencija. Vidaus reikalų ministerija, 2018, p. 3. 
8 Prekyba žmonėmis ir jos prevencija. Vidaus reikalų ministerija, 2018, p. 5. 
9 Ibid. 
10 Prekyba žmonėmis ir jos prevencija. Vidaus reikalų ministerija, 2018, p. 6. 
11Ibid.  
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suvokti, kad jie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis, yra labai sudėtinga“12. Paminėtina, jog į šią sritį 

dažnai įtraukiami vaikai ir nepilnamečiai asmenys, kadangi jie yra nepakaltinami (bent jau daugelyje 

valstybių), todėl jiems negresia baudžiamoji atsakomybė. Prekyba organais – tai neteisėti žmonių 

organų ar jų dalių (audinių, ląstelių) pašalinimai, pažeidžiant aukų orumą ir fizinį neliečiamumą. „Šiuo 

atveju nusikaltimu bus laikomi ir tokie veiksmai, kai prekybos žmonėmis aukos organas, audinys ar 

ląstelė paimami prekybos žmonėmis aukos sutikimu, bet šis sutikimas išgautas panaudojant bent vieną 

asmens valią palenkiantį būdą“13. Organai išgaunami įvairias būdais: asmenys priverčiami juos atiduoti 

šantažo būdu ar už skolas, išviliojama apgaulės būdu, taip pat asmeniui gali būti pažadėtas nemenkas 

atlygis (kuris vėliau arba visai nesumokamas, arba sumokama daug mažesnė dalis nei žadėta). Be to, 

aukos gali būti „gydomos“ nuo tariamų ligų, o jų organai pasisavinami jiems nežinant. „Pagrindiniai 

organai, kuriuos siekia gauti suinteresuotos grupuotės, yra kepenys, plaučiai ir inkstai, tačiau svarbu 

pažymėti, kad bet kuris žmogaus organas, kuris gali būti pašalintas iš kūno ir panaudotas, gali tapti 

prekeivių žmonėmis taikiniu“14. Priverstinė santuoka – tai tyčinis elgesys verčiant suaugusįjį arba vaiką 

sudaryti santuoką, siekiant socialinių ar finansinių garantijų užtikrinimo. „Pasitelkiant prievartą ir 

šantažą, sukuriant iliuziją apie laimingą šeimyninį gyvenimą, pažadant dideles pinigų sumas žmonės yra 

priverčiami sudaryti santuoką su užsienio šalių piliečiais. Tačiau dažniausiai sutartas užmokestis yra 

nesumokamas, arba sumokama gerokai mažesnė pinigų suma, o pažadėta meilė ir laimingas gyvenimas 

virsta nuolatiniu smurtu ir patyčiomis be galimybės ištrūkti“15. Išnaudojimas elgetavimui yra asmens 

vertimas prašyti išmaldos viešose vietose ar rinkti aukas, kai visos surinktos lėšos ar jų dalis yra 

pasisavinamos išnaudojančio asmens. Išnaudojimas surogatinei motinystei – tai moters vertimas pastoti 

natūralaus ar dirbtinio apvaisinimo būdu, išnešioti kūdikį ir jį pagimdyti, atsisakant visų motinystės 

teisių į jį. „Neteisėtas įvaikinimas apima tuos atvejus, kai fizinis asmuo siekia įvaikinti, taip pat kai 

fizinis ar juridinis asmuo siekia parduoti arba kitaip perduoti vaiką įvaikinimo tikslu, pažeisdamas 

įstatymus, kuriuose reglamentuojamas įvaikinimas, bet nebūtinai siekdamas finansinės ar kitokios 

naudos“16. 

Apibendrinant, reikia pasakyti tik tai, jog sąvoka „prekyba žmonėmis“ apima labai daug aspektų: 

tai ir žmogaus teisių pažeidimas, ir socialinis, ir globalinis reiškinys. Tačiau svarbiausia, jog tai labai 

sunkus tarptautinis nusikaltimas, keliantis didelių identifikavimo, kvalifikavimo, užkardymo ir 

prevencijos iššūkių. Šis nusikaltimas yra itin dinamiškas, jo padarymo būdai ir formos nuolat kinta. 

„Nepaisant įvairių valstybių vyriausybių ir tarptautinių organizacijų pastangų, prekybos žmonėmis 

mastas pasaulyje nemažėja“17. 

 

Baudžiamoji atsakomybė už prekybą žmonėmis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį 

kodeksą 

 

Prekybos žmonėmis nusikaltimas pirmiausia pažeidžia būtent prigimtines žmogaus teises. Šias 

teises ir laisves gina kiekvienos valstybės nacionaliniai teisės aktai. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 

įtvirtinta: teisė į gyvybę (19 str.), žmogaus laisvės neliečiamumas (20 str.), žmogaus asmens ir orumo 

neliečiamybė (21 str.) ir kitos svarbiausios prigimtinės vertybės. „Prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės, 

kaip ir demokratija bei valstybės nepriklausomybė, yra konstitucinės vertybės, sudarančios Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, kaip visuomenės sutarties, ir ja grindžiamo Tautos bendro gyvenimo, pačios 

Lietuvos valstybės pamatą. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog prigimtinis žmogaus 

teisių pobūdis reiškia, kad jos yra neatskiriamos nuo individo, nesusietos nei su teritorija, nei su tauta; 

žmogus jas turi nepriklausomai nuo to, ar jos yra įtvirtintos valstybės teisės aktuose, ar ne“18. Būtent 

įvardintų žmogaus teisių ir laisvių bei kitų vertybių apsaugai užtikrinti yra skirtas Lietuvos Respublikos 

baudžiamasis kodeksas. Reaguojant į prekybos žmonėmis tendencijas, 2011 m. balandžio 5 d. Europos 

Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja 

ir aukų apsaugos, kuri pakeitė Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR ir įtakojo valstybių narių 

 
12 Prekyba žmonėmis ir jos prevencija. Vidaus reikalų ministerija, 2018, p. 9. 
13 Prekyba žmonėmis ir jos prevencija. Vidaus reikalų ministerija, 2018, p. 10. 
14 Ibid. 
15 Cituota iš informacinio Tarptautinės Migracijos Organizacijos internetinio puslapio „Prekyba žmonėmis“ [žiūrėta 2022-05-

06]. Prieiga per internetą: http://prekybazmonemis.lt/portfolio/priverstine-santuoka/.  
16 Prekyba žmonėmis ir jos prevencija. Vidaus reikalų ministerija, 2018, p. 12. 
17 BAZYLEVAS, I., PAJAUJIS, V., supra note, p. 4. 
18 Dainiaus Žalino, buvusio Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo pirmininko, įvadinis žodis iliustruotame Visuotinės 

žmogaus teisių deklaracijos leidinyje. Jungtinės tautos, 2015. [žiūrėta 2022-04-14]. Prieiga per internetą: 

https://lrkt.lt/data/public/uploads/2018/12/zmogaus-teises.pdf. 

http://prekybazmonemis.lt/portfolio/priverstine-santuoka/
https://lrkt.lt/data/public/uploads/2018/12/zmogaus-teises.pdf
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nacionalinius teisės aktus. Dėl to 2012 m. buvo pakeisti Lietuvos baudžiamojo kodekso 147, 1471, 157 

straipsniai ir kodeksas papildytas 1472 straipsniu. Be to, 2015 m. Lietuvos Respublikos generalinis 

prokuroras išleido Įsakymą dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo19, kuris detalizuoja prekybos žmonėmis 

kvalifikavimo aspektus. 

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse imperatyviai uždraustos šios veikos, susijusios su 

prekyba žmonėmis: prekyba žmonėmis (147 str.); išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms 

(1471 str.); naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis (1472 str.); vaiko pirkimas arba 

pardavimas (157 str.). BK 147 ir 157 straipsniuose numatytų išnaudojimo formų sąrašas nėra baigtinis, 

todėl baudžiamoji atsakomybė galima už bet kokios kitokios formos išnaudojimą, susijusį su asmens 

pardavimu ir pirkimu bei prievarta (pvz., asmens išnaudojimas neteisėtiems moksliniams 

eksperimentams, kovoms be taisyklių ir pan.). Pastebėta, jog pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos 

žmonėmis tendencija mažėja: statistikos duomenimis, 2017 m. buvo pradėti 35 ikiteisminiai tyrimai, 

2018 m. – 14, 2019 m. – 16. „Iš 16 pradėtųjų ikiteisminių tyrimų 7 buvo pradėti dėl prekybos žmonėmis 

nusikalstamoms veikoms, 1 – dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui ir nusikalstamoms veikoms, 

1 – dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui, 5 – dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui 

(prostitucijai), 1 – dėl prekybos žmonėmis elgetavimui, 1 – dėl prekybos žmonėmis priverstinei 

santuokai“20. Visgi, 2019 m. pirmosios instancijos teismams buvo perduota vos 5 baudžiamosios bylos. 

2020 metais Lietuvoje buvo pradėta 11 ikiteisminių tyrimų: „<...> 9 ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti 

pagal BK 147 straipsnį, 1 – pagal 157 straipsnį, 1 – pagal 1471 straipsnį“21. Ikiteisminių tyrimų dėl 

prekybos žmonėmis mažėjimą galėjo lemti prevencinių priemonių veiksmingumas ir bendros 

nusikalstamumo mažėjimo tendencijos, tačiau negalima pamiršti, jog šis nusikaltimas pasižymi itin 

dideliu latentiškumu. Prekybos žmonėmis aukos ne visada kreipiasi į policiją. Kai kuriais atvejais, aukos 

net nesupranta, kad yra išnaudojamos, be to, nukentėjusieji yra bauginami, jog nesikreiptų pagalbos arba 

stokoja informacijos apie pagalbos formas, taip pat neretai jaučia gėdą ir baimę, kas įtakoja jų 

apsisprendimą tylėti. Neįmanoma nepastebėti ir to, jog ikiteisminių tyrimų, susijusių su išnaudojimu 

prostitucijai, kur kas sumažėjo. Vietoje to, daugėja ikiteisminių tyrimų dėl išnaudojimo priverstiniam 

darbui ir nusikalstamų veikų darymui. 

Grįžtant prie baudžiamojo kodekso ir analizuojant nusikalstamas veikas, susijusias su prekyba 

žmonėmis, pradėtina nuo BK 147 straipsnio. Šiame straipsnyje nustatyta prekyba žmonėmis – tai įvairūs 

sandoriai, kurių objektas yra žmogus (pardavimas, pirkimas, verbavimas, gabenimas ir kt.), kurie 

sudaromi siekiant išnaudoti tą žmogų. Būtinas šio nusikaltimo požymis yra ir jo priešingumas žmogaus 

laisvei, siejamas su tam tikru piktavališku poveikiu nukentėjusiajam (prievarta, apgaule, pasinaudojimu 

pažeidžiamumu ir kt.), kuris leidžia palenkti šio asmens valią, kontroliuoti ir įtraukti jį į išnaudojimą22. 

Šis poveikis gali būti padaromas tokiais alternatyviais būdais: 1) panaudojant fizinį smurtą ar 

grasinimus arba 2) kitaip atimant galimybę priešintis, arba 3) pasinaudojant nukentėjusio asmens 

priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba 4) panaudojant apgaulę, arba 5) priimant ar sumokant pinigus, 

arba 6) gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, 

jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas23. 

Teismų praktikoje nurodyta, kad prekybos žmonėmis nusikaltimo sudėtis priskiriama prie formaliųjų – 

baigtumo momentas siejamas ne su nusikalstamų padarinių atsiradimu, bet su veika, pavyzdžiui, 

pirkimo–pardavimo ar kitokio perleidimo sandorio sudarymu, įgijimo, verbavimo, gabenimo ar laikymo 

nelaisvėje pradžia24. Objektyvieji prekybos žmonėmis požymiai BK 147 straipsnio dispozicijoje 

suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padarytas bent 

vienas nurodytų veiksmų, atliktų bent vienu iš jame nurodytų alternatyvių būdų, žinant arba siekiant, 

kad nukentėjęs asmuo būtų išnaudojamas jame nurodytais arba kitais išnaudojimo tikslais. Šis 

nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, pasireiškiančia pelnymosi tikslu, t. y. kaltininkas supranta, kad 

įgyja, perleidžia, verbuoja, gabena ar laiko nelaisvėje kitą žmogų, žino, kad siekiant kontrolės prieš šį 

žmogų buvo ar bus naudojamas smurtas, grasinimai, apgaulė, piktnaudžiaujama jo priklausomumu ar 

pažeidžiamumu arba sumokama jį kontroliuojančiam asmeniui, siekia, kad šis žmogus būtų jo ar kitų 

 
19 Įsakymas dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų 

patvirtinimo. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, TAR, 2015-12-28, Nr. 20631. 
20 2019 metų kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga. Vidaus reikalų ministerija: Vilnius, 2020, p. 4. 
21 2020 metų kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga. Vidaus reikalų ministerija: Vilnius, 2021, p. 5. 
22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-288-648/2018. 
23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-13-719/2020. 
24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-288-648/2018. 
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asmenų išnaudojamas prostitucijai, pornografijai ar priverstiniam darbui, arba nors to ir nesiekia, bet 

žino apie tai ir nori taip veikti25. BK 1471 straipsnyje yra numatyta atsakomybė ne už prekybos 

žmonėmis aukos pirkimą ar pardavimą, o už jos išnaudojimą priverstiniam darbui. Šiuo atveju prekybos 

žmonėmis auka, panaudojant bent vieną iš BK 147 straipsnio dispozicijoje nurodytų asmens valią 

palenkiančių būdų, yra verčiama dirbti tam tikrą darbą ar teikti tam tikras paslaugas. Išnaudojantis 

asmuo nebūtinai turi būti pats įgijęs prekybos žmonėmis auką išnaudojimui. „Priverstinio ir privalomojo 

darbo draudimo principo įgyvendinimą užtikrina tarptautiniai, regioniniai, nacionaliniai teisės aktai bei 

institucijos. 1930 Tarptautinės darbo organizacijos priimtoje konvencijoje Nr. 29 Dėl priverstinio ar 

privalomojo darbo (Lietuva ratifikavo 1994), nustatyta, kad priverstinis ar privalomasis darbas reiškia 

bet kokį darbą ar tarnybą, kurių buvo išreikalauta prievarta, grasinant nuobauda ir kurių asmuo nesutiko 

atlikti sava valia. <...> Baudžiamojoje teisėje priverstinis darbas pasireiškia dviem aspektais: išoriniu 

arba objektyviuoju (psichologinė arba fizinė prievarta) ir vidiniu arba subjektyviuoju (savanoriškos 

asmens valios nebuvimas). <...> Darbas, kurį nukentėjusysis verčiamas dirbti, gali būti bet kokio 

pobūdžio – tiek fizinis, tiek protinis, jis gali būti tiek nedraudžiamas, tiek draudžiamas dirbti. Veikos 

kvalifikavimui neturi reikšmės, ar asmuo verčiamas dirbti legaliai, ar nelegaliai, ar nukentėjusiajam už 

tą darbą yra atlyginama, ar ne.“26. Jeigu išnaudotojas pirko prekybos žmonėmis auką sumokėdamas ją 

kontroliuojančiam asmeniui pinigus ar suteikdamas tokiam asmeniui kitokią naudą ir vėliau verčia 

prekybos žmonėmis auką dirbti ar teikti paslaugas prieš jos valią, išnaudotojui reikėtų inkriminuoti tiek 

prekybą žmonėmis, nes jis pirko žmogų (BK 147 ar 157 straipsnis), tiek ir BK 1471 straipsnį pagal 

sutaptį, nes prekybos žmonėmis straipsniai neapima pasekmių. Kiti BK 1471 straipsnyje 

nurodyti nusikalstamos veikos sudėties požymiai yra analogiški prekybos žmonėmis straipsniuose 

nurodytiems požymiams. BK 1472 straipsnis numato atsakomybę už naudojimąsi išnaudojamų asmenų 

darbu ar paslaugomis. Esminė sąlyga baudžiamajai atsakomybei kilti – asmens žinojimas ar turėjimas 

ir galėjimas žinoti, kad prekybos žmonėmis auka, kurios darbu ar paslaugomis asmuo naudojasi, yra 

išnaudojama arba jai, siekiant palenkti jos valią, buvo panaudotas bent vienas BK 147 straipsnio 

dispozicijoje nurodytas asmens valios palenkimo būdas. BK 157 straipsnyje numatytas vaiko pirkimas 

ir pardavimas su tikslu jį išnaudoti anksčiau minėtais būdais (pornografija, įvaikinimas, vergija ir kt.). 

Kaip jau minėta, veikų kvalifikavimui pagal BK 157 straipsnį, nustatantį atsakomybę už vaiko pirkimą 

arba pardavimą, neturi reikšmės tai, ar prieš nukentėjusiuosius buvo panaudotas kuris nors iš valią 

palenkiančių būdų ar pasinaudota jų priklausomumu, pažeidžiamumu27. Štai byloje nustatyta, kad 

nuteistieji pirko nepilnametes siekdami lytinio pasitenkinimo. Dėl merginų lytiniams santykiams 

paieškos kreipėsi į specialiosios mokyklos auklėtines, iš anksto buvo susitarta, kad šios už piniginį atlygį 

suras kitų merginų, sutiksiančių lytiškai santykiauti už pinigus. Nuteistieji atvykdavo pasiimti 

nukentėjusiųjų į miestelį, neatsižvelgdami į jų sutikimą, t. y. pasinaudodami merginų pažeidžiamumu 

dėl nepilnametystės, įgydavo jas ir gabendavo savo automobilyje, turėdami tikslą seksualiai išnaudoti. 

Pirmosios instancijos teismas asmenis pripažino kaltais ir nuteisė skirdamas vienam iš jų dvejų metų, o 

kitam – ketverių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies 

pakeitė pirmosios instancijos sprendimą, sugriežtindamas bausmes atitinkamai iki septynerių ir 

aštuonerių metų. Kasaciniu skundu vienas iš nuteistųjų prašė apeliacinės instancijos teismo nuosprendį 

dėl jo panaikinti ir perduoti baudžiamąją bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, o kito nuteistojo 

gynėjas prašė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus panaikinti ir baudžiamąją bylą jo 

ginamajam nutraukti arba paskirti bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu. Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas atmetė kasatorių skundus ir paliko galioti apeliacinės instancijos teismo 

apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo asmenys, be jiems inkriminuoto lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant 

nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą (BK 151¹ straipsnis), taip 

pat nuteisti už vaiko pirkimą arba pardavimą (BK 157 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad 

prekyba vaikais – tarptautiniu mastu pripažintas nusikaltimas, šiurkščiai pažeidžiantis vaiko teises. Tai 

prekybos žmonėmis reiškinio dalis, išsiskirianti tuo, kad juo kėsinamasi į pažeidžiamiausius asmenis – 

vaikus, kurie nėra pasiekę visiškos socialinės, psichinės ir fizinės brandos. Lietuva pagal tarptautinius 

ir Europos Sąjungos teisės aktus yra įsipareigojusi užkirsti kelią prekybai vaikais, taip pat įvairioms 

išnaudojimo formoms, darančioms žalą vaiko gerovei, tarp jų – ir vaikų seksualiniam išnaudojimui. Šie 

reikalavimai, be kita ko, yra pagrįsti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintais vaiko teisių 

 
25 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-156-699/2018. 
26 TAMOŠAITIS, M. ir kt., Lietuvos istorija kiekvienam. MELC, 2018. Percituota iš informacinio internetinio portalo 

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [žiūrėta 2022-05-07]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/priverciamieji-

darbai/.  
27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-232-942/2018. 

https://www.vle.lt/straipsnis/priverciamieji-darbai/
https://www.vle.lt/straipsnis/priverciamieji-darbai/
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apsaugos principais, taigi ir poreikiu užtikrinti didžiausią galimybę vaikui gyventi ir sveikai vystytis28. 

Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad BK 157 straipsnyje yra numatyta speciali prekybos žmonėmis 

norma, nes šio nusikaltimo nukentėjusiuoju gali būti tik vaikas, t. y. asmuo, neturintis 18 metų. Teismų 

praktikoje laikomasi nuomonės, kad specifinis nukentėjusysis lemia, jog, skirtingai nei prekybos 

žmonėmis atveju, baudžiamasis įstatymas nereikalauja nustatyti nukentėjusiojo valią palenkiančių būdų 

panaudojimo, nes vaikas jau savaime dėl savo amžiaus yra pažeidžiamas ir jiems kyla didesnis nei 

suaugusiesiems pavojus tapti prekybos žmonėmis (vaikais) aukomis. Atsižvelgiant į tai, žmogaus 

pardavimo ar pirkimo veiksmai, jei tai susiję su vaikais (nepilnamečiais), yra laikomi nusikalstamais 

net ir tais atvejais, kai nepanaudotas nė vienas iš atsakomybę už prekybą žmonėmis nustatančiame BK 

147 straipsnyje nurodytų veikos padarymo būdų. Kartu atkreiptas dėmesys, kad nustatyti valios 

palaužimo būdų nereikalauja ir BK 157 straipsnio dispozicija29. Byloje nustatyta, kad nusikalstamų 

veikų padarymo metu nukentėjusiosios buvo nepilnametės, todėl nuteistųjų veikoms kvalifikuoti pagal 

BK 157 straipsnį neturi reikšmės tai, ar prieš nukentėjusiąsias buvo panaudotas kuris nors iš valią 

palenkiančių būdų ar pasinaudota jų priklausomumu, pažeidžiamumu ar pan. Šioje byloje aktualu ir tai, 

kad baudžiamosios atsakomybės už vaiko pirkimą ar pardavimą nešalina vaiko sutikimas būti 

išnaudojamam. Nuostata, kad joks galimas vaiko sutikimas būti išnaudojamam neturėtų būti laikomas 

galiojančiu, įtvirtinta tiek ES direktyvoje, tiek ir tiesiogiai BK 157 straipsnyje. Atitinkamai atsakomybės 

pagal BK 157 straipsnį nešalina ir nepilnamečių iniciatyva būti išnaudojamiems. BK 157 straipsnyje 

nurodytai nusikalstamai veikai konstatuoti turi įtakos ne lytinių santykių skaičius, o pats veikos 

padarymo mechanizmas (būtent tai, kad nuteistieji tiesiogiai tarėsi su nepilnametėmis, kad jos už 

piniginį atlygį surastų merginų, sutiksiančių su jais lytiškai santykiauti ir tenkinti lytinę aistrą)30.  

Akivaizdu, kad Lietuvoje baudžiamosios atsakomybės kilimo pagrindai prekybos žmonėmis 

nusikaltimų kontekste yra suderinti su Europos Sąjungos direktyvomis ir kitais privalomais teisės aktais. 

Tai, jog statistika rodo prekybos žmonėmis mažėjimo tendenciją, dar nereiškia, kad šis itin pavojingas 

nusikaltimas išnyks. Tai yra latentinė nusikalstama veika, todėl tikrosios statistikos ir išsamių tyrimų, 

atskleidžiančių realų prekybos žmonėmis mastą, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, nėra. Labai 

svarbu, kad visuomenė būtų šviečiama ir išliktų budri: visuomenės sąmoningumas ir veiksmingas 

informuotumas gali padėti nustatyti prekybos žmonėmis atvejus, sustiprinti visuomenės paramą, 

prevencinę, pagalbinę bei kitokią veiklą vykdančioms organizacijoms bei bendruomenėms ir galiausiai 

padėti užkirsti kelią prekybai žmonėmis. 

 

Išvados 

 

1. Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas 

gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant 

padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą 

žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų 

išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, 

vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą. Šis labai sunkus nusikaltimas susideda 

iš trijų pagrindinių elementų: nusikalstamo veiksmo; asmens valią palenkiančių būdų; asmens 

išnaudojimo tikslų. Prekyba žmonėmis pasireiškia įvairiomis formomis: seksualiniu išnaudojimu; 

vergišku (priverstiniu) darbu; išnaudojimu nusikalstamų veikų darymui; prekyba organais; 

priverstinėmis (fiktyviomis) santuokomis; elgetavimu; vaikų pornografija; moterų išnaudojimu 

surogatinei motinystei; prekyba vaikais įvaikinimo tikslais; vaikų išnaudojimu kariuomenėse ir kt. 

2. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse imperatyviai uždraustos šios veikos, susijusios 

su prekyba žmonėmis: prekyba žmonėmis (147 str.); išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms 

(1471 str.); naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis (1472 str.); vaiko pirkimas arba 

pardavimas (157 str.). BK 147 ir 157 straipsniuose numatytų išnaudojimo formų sąrašas nėra baigtinis, 

todėl baudžiamoji atsakomybė galima už bet kokios kitokios formos išnaudojimą, susijusį su asmens 

pardavimu ir pirkimu bei prievarta (pvz., asmens išnaudojimas neteisėtiems moksliniams 

eksperimentams, kovoms be taisyklių ir pan.). Prekyba žmonėmis pagal baudžiamąjį kodeksą – tai 

įvairūs sandoriai, kurių objektas yra žmogus (pardavimas, pirkimas, verbavimas, gabenimas ir kt.) ir 

kurie sudaromi siekiant išnaudoti tą žmogų. Būtinas šių nusikaltimų požymis yra priešingumas žmogaus 

laisvei, siejamas su tam tikru piktavališku poveikiu nukentėjusiajam. Be to, šių nusikaltimų sudėtys 

 
28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-232-942/2018.  
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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formalios, padaromos tik tiesiogine tyčia. Atskirai paminėtinas BK 157 straipsnyje numatytas vaiko 

pirkimas ir pardavimas su tikslu jį išnaudoti anksčiau minėtais būdais (pornografija, įvaikinimas, vergija 

ir kt.) – baudžiamasis įstatymas nereikalauja nustatyti nukentėjusiojo valią palenkiančių būdų 

panaudojimo, nes vaikas jau savaime dėl savo amžiaus yra pažeidžiamas ir jiems kyla didesnis nei 

suaugusiesiems pavojus tapti prekybos žmonėmis aukomis. 

 

Literatūra  

 

1. BAZYLEVAS, I., PAJAUJIS, V. Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos 

sprendimas. Mokslo studija. Vilnius, 2015.  

2. Dainiaus Žalino, buvusio Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo pirmininko, įvadinis žodis 

iliustruotame Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos leidinyje. Jungtinės tautos, 2015. [žiūrėta 2022-

04-14]. Prieiga per internetą: https://lrkt.lt/data/public/uploads/2018/12/zmogaus-teises.pdfLietuvos 

Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr. 

89-2741. 

3. Informacinis Tarptautinės Migracijos Organizacijos internetinis puslapis „Prekyba žmonėmis“ 

[žiūrėta 2022-05-06]. Prieiga per internetą: http://prekybazmonemis.lt/portfolio/priverstine-santuoka/ 

4. Įsakymas dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, TAR, 

2015-12-28, Nr. 20631. 

5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-13-719/2020 [žiūrėta 

2022-05-07]. Prieiga per internetą: https://eteismai.lt/byla/171191244165946/2K-13-719/2020.  

6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-288-648/2018 [žiūrėta 

2022-05-07]. Prieiga per internetą: https://eteismai.lt/byla/12142529063725/2K-288-648/2018.  

7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-232-942/2018 [žiūrėta 

2022-05-07]. Prieiga per internetą: https://eteismai.lt/byla/230326169801845/2K-232-942/2018.  

8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-156-699/2018. [žiūrėta 

2022-05-07]. Prieiga per internetą: https://eteismai.lt/byla/34751823926911/2K-156-699/2018.  

9. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybės žinios, 

2000-10-25, Nr. 89-2741.  

10. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybės Žinios, 1992-11-

30, Nr. 33-1014. 

11. Prekyba žmonėmis ir jos prevencija. Vidaus reikalų ministerija, 2018. 

12. Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei 

baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį 

organizuotą nusikalstamumą. Valstybės žinios, 2003-05-21, Nr. 49-2166. 

13. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Valstybės žinios, 2006-06-17, Nr. 68-2497. 

15. TAMOŠAITIS, M. ir kt., Lietuvos istorija kiekvienam. MELC, 2018. Percituota iš 

informacinio internetinio portalo „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [žiūrėta 2022-05-07]. Prieiga per 

internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/priverciamieji-darbai/.  

16. 2019 metų kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga. Vidaus reikalų 

ministerija: Vilnius, 2020. 

17. 2020 metų kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga. Vidaus reikalų 

ministerija: Vilnius, 2021. 

18. Investigating Human Trafficking Cases Using a Victim-centred Approach: A Trainer’s 

Manual on Combating Trafficking in Persons for Capacity-building of Law Enforcement Officers in 

Antigua and Barbuda, Belize, Jamaica, and Trinidad and Tobago. International Organization for 

Migration, 2018. 

https://lrkt.lt/data/public/uploads/2018/12/zmogaus-teises.pdf
http://prekybazmonemis.lt/portfolio/priverstine-santuoka/
https://eteismai.lt/byla/171191244165946/2K-13-719/2020
https://eteismai.lt/byla/12142529063725/2K-288-648/2018
https://eteismai.lt/byla/230326169801845/2K-232-942/2018
https://eteismai.lt/byla/34751823926911/2K-156-699/2018
https://www.vle.lt/straipsnis/priverciamieji-darbai/


12 

 

UAB „DAUGEDA“  RINKODAROS  KOMPLEKSO TOBULINIMO 

GALIMYBĖS 
 

Sandra Daunienė 

Lekt. Kristina Miškinienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

 

Įmonė, norėdama sėkmingai dirbti, turi teikti tokias paslaugas, kurios tenkintų vartotojų poreikius. Todėl 

įmonės vadovybė ir rinkodaros specialistai nuolat turi stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti, 

prie jų prisitaikyti. Įmonės rinkodaros centre yra vartotojas. Jo poreikiams tenkinti skiriamos visos įmonės 

pastangos. Jos įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, susijusiais su vartotojui teikiamu 

produktu, jo kaina, paskirstymu ir rėmimu. Šios keturios sprendimų ir veiksmų grupės sudaro vadinamąjį 

rinkodaros kompleksą. Kiekviena įmonė turi nuolat tobulinti rinkodaros kompleksą. 

Raktažodžiai: rinkodaros kompleksas, rėmimo kompleksas, krovinių gabenimas. 

 

Įvadas 

 

Tyrimo aktualumas ir problema. Visame pasaulyje vis daugiau ir daugiau dėmesio skiriama 

prekių, siuntų pristatymo kokybei. Tai daro įtaką vis didesnis vartotojų požiūris į pirkinių pristatymą, jo 

kokybę ir galimybes pasirinkti paslaugas esant didelei jų įvairovei. Svarbus sprendimas - taip suderinti 

ir panaudoti rinkodaros komplekso priemones ir jų sprendimus, kad būtų pasiektas didžiausias efektas. 

Pastaruoju metu organizacijose ypač sustiprėjo domėjimasis pristatymo paslaugų rinka. Intensyvios 

konkurencijos sąlygomis, kai daugelis konkurentų siūlo panašias paslaugas, ypač svarbus tampa 

komunikacinis procesas. Transporto rinkoje yra daug  krovinių pristatymo galimybių, todėl 

potencialiems vartotojams svarbu žinoti siūlomos paslaugos privalumus, trūkumus, laiku ir vietoje 

nustatyti ir pateikti tinkamiausią kainą už paslaugą. Vis labiau žmonės savo laiką išnaudoja skirti 

asmeniniams poreikiams, nei užsiimti produktų, priemonių parsigabenimu. Jie renkasi paslaugas, 

galinčias už juos atlikti smulkių ar stambių krovinių pristatymą, todėl ypač svarbus krovinių gabenimo 

paslaugų rinkodaros komplekso tyrimas. Klientai vis dažniau reikalauja viso paslaugų paketo, jų verslo 

idėjos supratimo, paslaugų kokybės, saugumo. Optimali bus ta rinkodaros komplekso elementų 

kombinacija, kuri, racionaliai naudojant rinkodaros biudžetą, leis pasiekti rinkodaros tikslus. Įmonė, 

norėdama pasiekti užsibrėžtus tikslus, turi gerai įvaldyti visas rinkodaros politikos priemones ir ne vieną 

kurią atskirai, bet visą jų kompleksą. Nagrinėjant temą, kyla keletas klausimų. Kokios galimos 

rinkodaros komplekso tobulinimo galimybės, siekiant kuo geriau patenkinti vis kintančius vartotojų 

poreikius ir didinti paslaugų konkurencingumą? 

Tyrimo objektas - UAB „Daugeda“ – rinkodaros komplekso tobulinimo galimybės. 

Tyrimo tikslas - išnagrinėti UAB „Daugeda“ rinkodaros komplekso tobulinimo galimybes. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Apibrėžti rinkodaros komplekso sampratą. 

2. Išanalizuoti rinkodaros komplekso elementus. 

3. Atlikti UAB „Daugeda“ rinkodaros komplekso tobulinimo galimybių tyrimą. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, anketinė apklausa, 

žvalgybinis tyrimas.  

 

1. Rinkodaros komplekso sandara 

 

Rinkodara (marketingas) yra plačiai paplitusi kasdieniniame gyvenime ir dažniausiai suprantama 

kaip verslo įmonių veiklos būdas. Tačiau ją naudoja anaiptol ne vien verslo įmonės ir organizacijos. 

Norėdamos sužadinti pageidautiną žmonių reakciją, ją pasitelkia visuomeninės, politinės, valstybės 

valdymo ar net religinės organizacijos bei institucijos. Šiuo atveju rinkodaros metodų ir priemonių 

įgyvendinimas apima ne tik rinkos, bet ir visuomenės gyvenimo bei veiklos sritis. Nors rinkodaros 

panaudojimo ribos ir galimybės yra labai plačios, tačiau labiausiai ji paplito verslo srityje. Tačiau iki 

šiol nėra visuotinai priimto rinkodaros apibrėžimo. 
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„Rinkodara – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei 

įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų“ ( Pranulis V. Pajuodis ir kt., 

2000, p.17). 

Šis apibrėžimas yra artimas Amerikos marketingo asociacijos apibrėžimui: „Rinkodara yra 

prekių, idėjų ir paslaugų sumanymo, kainų nustatymo, rėmimo ir paskirstymo, planavimo bei vykdymo 

procesas siekiant sukurti mainus ir patenkinti individų bei organizacijų tikslus“ ( Pranulis V. Pajuodis ir 

kt., 2000). 

Pasirenkant rinkodaros apibrėžimą labiau priimtinu laikytinas tas, kuris geriau atskleidžia jo 

žmoniškąją orientaciją, t. y. žmonių norus, reikmes bei jų tenkinimo kryptingumą kartu pažymint, jog 

tai yra verslo tikslų siekimo priemonių kompleksiška sistema. Transporto atveju galime teigti, kad 

rinkodara – tai transportavimo rinkos valdymo procesas, t. y. realių ar paskatintų vartotojo poreikių 

nustatymo ir tos paklausos patenkinimo per susijusias transportavimo, paskirstymo, kainų nustatymo ir 

skatinimo funkcijas. 

Įmonė norėdama sėkmingai dirbti, turi teikti tokias paslaugas, kurios tenkintų vartotojų poreikius. 

Todėl įmonės vadovybė ir rinkodaros specialistai nuolat turi stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius 

ir į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti. Įmonės rinkodaros centre yra vartotojas. Jo poreikiams tenkinti 

skiriamos visos įmonės pastangos. Jos įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, 

susijusiais su vartotojui teikiamu produktu, jo kaina, paskirstymu ir rėmimu. Šios keturios sprendimų ir 

veiksmų grupės sudaro vadinamąjį rinkodaros kompleksą. 

Rinkodaros kompleksas – tai tarpusavyje suderintų veiksmų ir sprendimų derinys, kuriuo 

siekiama sukelti pageidaujamą vartotojų reakciją tikslinėje rinkoje, siekiant firmos tikslų. 

1960 metais J. Mc Cartis pasiūlė rinkodaros esmei atskleisti „4 P“ modelį – „Product, Price, Place, 

Promotion“ [iš anglų kalbos: „Produktas, Kaina, Paskirstymas, Rėmimas (palaikymas)“]. Kad tai 

svarbiausirinkodaros komplekso elementai, akcentavo Kotler, Keller (2007), Vijeikis (2003) ir kt. 

Rinkodaros koncepcija besiremiančios įmonės tikslas – patenkinti vartotojų poreikius ir gauti 

pelną. Tenkindama šiuos poreikius, įmonė daro sprendimus, susijusius su pačiu produktu ir jo kaina, 

pateikimu pirkėjui ir rėmimu. Šios keturios sprendimų ir veiksmų grupės sudaro vadinamąjį „4P“ 

rinkodaros kompleksą: produktas (angl. product), kaina (angl. price), pateikimas (angl. place), rėmimas 

(angl. promotion). 

Produktas – suprantamas ne tik kaip poreikį tenkinančios prekės arba paslaugos sukūrimas ar 

gamyba, tai gali būti bet kas, kas gali būti pasiūlyta rinkai atkreipti dėmesį, įsigyti, naudoti ar vartoti, 

norui ar poreikiui patenkinti. Tai gali būti materialūs daiktai, paslaugos, asmenys, vietovės, 

organizacijos ar idėjos. Produktas apima prekės ženklą, kokybę, dizainą, savybes, įpakavimą, 

papildomas paslaugas ir kt.  Kaina – yra pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą, arba pinigai, 

kuriuos vartotojas keičia į naudą, gaunamą iš gaminio ar paslaugos. Tai apima tokius sprendimus kaip 

jos nustatymas, nuolaidų taikymas, reguliavimas, atsižvelgiant į paklausos svyravimus ir kt. Pateikimas 

– sprendimai ir veiksmai, kuriais pasirenkami prekės pateikimo vartotojams keliai, tai yra prekių 

paskirstymo kanalai susiję su prekės pateikimu vartotojui jam priimtinoje vietoje ir norimu laiku, 

įveikiant vietos ir laiko spragas. Rėmimas – apima veiksmus ir sprendimus, kuriais pasirenkami prekės 

pateikimo vartotojams keliai, organizuojamas fizinis prekės judėjimas iš gamybos įmonės pas vartotoją. 

Vieta ir paskirstymas turi būti patys patogiausi klientui. Paskirstymo kintamuosius apima taip pat 

nemažai kintamųjų: pristatymo būdai, transportas, atsargos, vietos, asortimentas, veikimo zona ar 

padengimas. 

Prieš porą dešimtmečių rinkos specialistai pasiūlė į rinkodaros kompleksą papildomai įtraukti 

žmogiškąjį veiksnį (angl. people), procesus (angl. processes) ir fizinę aplinką (angl. physical evidences), 

taip šį kompleksą išplėsdami iki „7P“. Šis požiūris plačiausiai taikomas paslaugų rinkodaros srityje.  

Pagrindinis rinkodaros komplekso sprendimų ir veiksmų bruožas – priklausymas įmonės 

kompetencijai, t. y. įmonė gali jį kontroliuoti ir keisti. Planuodama savo rinkodaros veiklą, įmonė 

remiasi visais rinkodaros komplekso elementais, tačiau kiekvienas jų gali būti įgyvendinamas 

individualiai, taikant skirtingas strategijas ir priemones. Nuo taikomo rinkodaros komplekso elementų 

turinio ir jo pateikimo kūrybiškumo daug priklauso ir tolimesnė produkto, o kartu ir organizacijos sėkmė 

rinkoje. 

 



14 

 

2. UAB „DAUGEDA“ rinkodaros komplekso tobulinimo galimybių tyrimo analizė   

 

2.1. UAB „DAUGEDA“ pristatymas 

 

2007 m. Lietuvoje savo veiklą pradėjo transporto ir logistikos paslaugas teikianti įmonė UAB 

„Daugeda“. Įmonės pavadinimas kilo iš įmonės steigėjo Gedimino Daunio pavardės ir vardo pirmų 

raidžių. Pagrindinė UAB „Daugeda“ veikla – krovinių gabenimas sausumos keliu.  Įmonė veža 

standartinius ir negabaritinius krovinius atviromis platformomis, krovinius tentinėmis puspriekabėmis 

visoje Europoje ir Skandinavijos šalyse. Įmonė taip pat teikia vilkikų remonto paslaugas, bei atlieka 

kompiuterinę diagnostiką.  

UAB „Daugeda“ įsikūrusi strategiškai patogioje vietoje, netoli pagrindinio magistralinio kelio 

Via Baltica, taip pat buveinėje yra didelė saugoma automobilių stovėjimo aikštelė, todėl nereikia ieškoti 

saugomos aikštelės, kai reikia palikti krovinį, ar jį perkrauti. Įmonė logistikos srityje naudoja nuosavą 

transportą, tai suteikia tam tikrų privalumų, tačiau ir trūkumų nepavyksta išvengti. Turėdama savo 

transportą, įmonė niekada nepraranda tiesioginio ryšio su klientu, t. y. būtų atliekamos ne tik 

transportavimo paslaugos, bet ir tam tikras vadybinis darbas. Taip pat klientui suteikiama galimybė 

pačiam stebėti jo krovinio buvimo vietą bei judėjimo kryptį. Tačiau nuosavas transportas reikalauja 

kapitalinių investicijų į krovininių automobilių parką. UAB „Daugeda“ kolektyvas į savo veiklą žvelgia 

kaip į nuolatinį tobulėjimą. Vidinius valdymo procesus vykdo pasitelkdami inovatyvias technologijas ir 

metodus, leidžiančius greitai ir efektyviai identifikuoti problemines sritis, priimti ir įgyvendinti 

reikalingus sprendimus.  Nuolat investuoja į plėtrą ir paslaugų kokybę, nes tai padeda siekti užsibrėžtų 

tikslų. 

Pagrindiniai UAB „Daugeda“ siekiai – teikti kuo aukštesnės kokybės paslaugas, tenkinti 

augančius klientų poreikius, pelnyti jų pasitikėjimą bei pagarbą. UAB „Daugeda“ kredo – pagarba 

klientui. Įmonės tikslas laikomas pasiektu, jei klientas kreipęsis vieną kartą, tampa nuolatiniu firmos 

partneriu. Įmonės vizija – tapti viena iš lyderiaujančių transporto ir logistikos paslaugas teikiančių 

įmonių visoje Europoje bei Skandinavijos šalyse.  Tai reiškia, kad įmonė dirba, siekdama pelnyti klientų 

pasitikėjimą kaip jų partneris kiekvieną dieną, o šis pasitikėjimas veda lyderystės link. Įmonės misija – 

teikti klientams optimaliausias transporto logistikos paslaugas tarptautinėse ir vietinėse rinkose. Tai 

reiškia, kad įmonė išklauso klientus, dalinasi su jais turimomis žiniomis ir stengiasi visapusiškai 

patenkinti jų poreikius bei lūkesčius, sukuria savo klientams individualių pasiūlymų ir paslaugų paketą, 

kuris užtikrina maksimalų patikimumą. 

Įmonės tikslai: atitikti pačius aukščiausius reikalavimus logistikos sferoje; sudaryti optimalias 

sąlygas efektyviai dirbti, užtikrinti profesinį tobulėjimą ir asmenybės augimą, saviraiškos galimybes; 

formuoti korektišką, pagarbų požiūrį į verslo aplinką, įstatymus, moralinius ir visuomeninius principus; 

rūpintis aplinkos apsauga ir saugoti ją, naudojant šiuolaikišką, ekologiškai saugią techniką, pasirenkant 

optimalius maršrutus ir krovinių transportavimo bei apdorojimo būdus. 

 

2.2. UAB „DAUGEDA“ rinkodaros komplekso tobulinimo galimybės 

 

2022 m. balandžio mėn. buvo atliktas tyrimas siekiant išsiaiškinti UAB „Daugeda“ rinkodaros 

komplekso tobulinimo galimybių tyrimas. Buvo sudaryta 16 klausimų anketa, buvo apklausti UAB 

„Daugeda“ klientai.  

Tyrimo metu buvo klausiama apklaustųjų kaip jie vertina UAB „Daugeda“ teikiamų paslaugų 

kokybės ir kainos santykį, (žr. 1 pav.): 56% apklaustųjų atsakė, kad vertina labai gerai. 32% apklaustieji 

atsakė, kad vertinai gerai ir 12% respondentų atsakė, kad vertina vidutiniškai. 
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1 pav. UAB „Daugeda“ teikiamų paslaugų kokybės ir kainos  

 

Apklausiant respondentus, buvo norima išsiaiškinti, ar pakanka UAB „Daugeda“ įmonės 

pateiktos informacijos apie paslaugas. Respondentų atsakymai pasidalino į 2 grupes (žr. 2 pav.): 88% 

apklaustųjų informacijos pakanka, o kitiems 12% informacijos nepakanka.  

 

 
2 pav. Informacijos pakankamumas apie teikiamas paslaugas UAB „Daugeda“  

 

Apklausėme respondentus, norėdami išsiaiškinti, kokios informacijos apie UAB „Daugeda“ 

įmonės teikiamas paslaugas trūksta (žr. 3 pav.). Tie, kurį į 2 klausimą atsakė, kad informacijos 

nepakanka, galėjo parašyti kokios informacijos jiems trūksta. Atsižvelgus į atsakymus galima teigti, kad 

apklaustiesiems trūksta internetinio puslapio, daugiau informacijos apie kainas ir daugiau reklamos. 

 

 
3 pav. Informacijos trūkumas UAB „Daugeda“  

 

Respondentų buvo klausiama, iš kur sužinojo apie UAB „Daugeda“ teikiamas paslaugas (žr. 4 

pav.). Tyrimo duomenys atskleidė, kad  64% respondentams įmonę rekomendavo draugai/kolegos, 20% 

–  sužinojo internete ir po 8% respondentų  apie UAB „Daugeda“ sužinojo iš lauko reklaminių stendų ir 

laikraštyje. 



16 

 

 

 
4 pav.  Šaltiniai iš kurių respondentai sužinojo apie UAB „Daugeda“ teikiamas paslaugas  

 

Tyrimo metu domėtasi, kokie veiksniai lemia respondentų apsisprendimą bendradarbiauti su 

UAB „Daugeda“ (žr. 5 pav.). Susisteminus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad  26,2% respondentų renkasi 

įmonę dėl teikiamų paslaugų kokybės, 20,2% – dėl sklandaus darbų organizavimo ir vykdymo ir 

vienodai po 17,9% respondentų įmonę pasirinko dėl teikiamų paslaugų kainos, lankstumo bei 

kompetentingo įmonės atstovų bendravimo. 

 

 
5 pav. Veiksniai, lemiantys UAB „Daugeda“ pasirinkimą 

 

Atlikus tyrimą, buvo klausiama respondentų kaip jie vertina UAB „Daugeda“ puslapį 

internetinėje platformoje „Facebook“. Atsižvelgus į atsakymus galima teigti, jog (žr. 6 pav.): 36% 

respondentų mano, jog ten galima rasti daug naudingos informacijos. Kiti 16% atsakė, jog mažai 

naudingos informacijos. Likusieji 48% respondentų atsakė, jog puslapio nematė. 

 

 
6 pav. UAB „Daugeda“ puslapio vertinimas „Facebook“ platformoje 

 

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, ar UAB „Daugeda“ suteikia nuolaidą savo klientams. 

Respondentai pasiskirstė į 2 grupes (žr. 7 pav.):  92% atsakė, kad taip. 8% atsakė, kad ne.   
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7 pav. UAB „Daugeda“ nuolaidų suteikimo respondentams vertinimas 

 

Atliekant tyrimą respondentų buvo prašoma pateikti siūlymus UAB „Daugeda“ rėmimo 

komplekso tobulinimui. Susisteminus tyrimo duomenis, paaiškėjo (žr. 8 pav.), kad 20% respondentų 

siūlo įmonei daugiau reklamuotis, 8% – sukurti internetinį puslapį, 4% – plėsti automobilių parką.  

 

 
8 pav. UAB „Daugeda“ rinkodaros  komplekso elementų tobulinimo pasiūlymai 

 

 

2.3. UAB „DAUGEDA“ pristatymo paslaugų rinkos plėtros galimybės ir problemos 

 

Krovinių pervežimo, ekspedijavimo paslaugos – tai specifinės paslaugos, išsiskiriančios 

transporto rinkoje savo paskirtimi ir kokybe. Klientai, kurie renkasi šias paslaugas, yra specifinius 

poreikius turintys pirkėjai, rinkdamiesi dideliems krovinių gabaritams turinčias transporto paslaugas. 

Siekiant išskirti šias paslaugas yra pasitelkiamas specialus rėmimo kompleksas. Visi kroviniai yra 

draudžiami pagal CMR konvenciją. Pagal šią konvenciją, vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą 

ribojama tiesioginiais nuostoliais, kurie yra susiję su krovinio verte. 

UAB „Daugeda“ paslaugų rinkos plėtros problemos:  

 • Didelės išlaidos – investavimas į pažangias ir novatoriškas skaitmenines technologijas yra 

brangus užsiėmimas, jų plėtrai reikia didelių išlaidų.  

• Dideli mokesčiai – verslo plėtrai labiausiai trukdo brangus kuras, kurio kainos šiandien svyruoja 

kaip amerikietiški kalneliai, dvigubai pabrangę kelių mokesčiai, ir nuolat augančios privalomojo vilkikų 

draudimo kainos.  

• Korupcija – dažnos kontrolės bei griežtos sankcijos. Kalbant apie šia problemą susiduriama su 

kitų šalių pareigūnų korupcija, kuri šiandien vis dar dažnas reiškinys.  

• Darbuotojų trūkumas, nekompetencija, dažna kaita. Šiuo metu didžiausias kompetentingų jaunų  

vairuotojų trūkumas.  

• Įmonė turi daug konkurentų. Todėl būtina išlikti stabilia ir patikima įmone logistikos srityje. 

UAB „Daugeda“ paslaugų plėtros galimybės:  

• UAB „Daugeda“ transportuoja krovinius iki 24t ir didesnius, tačiau didesniems kroviniams ir 

didesniems didelius gabaritus turintiems kroviniams, samdoma speciali palyda, perkami specialūs 

krovinio leidimai. 
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 • Aktyvus rėmimo komplekso taikymas, siekiant išskirti paslaugas, dėmesys klientų ir darbuotojų 

poreikiams, kolektyvas  draugiškas atvykstantiems klientams bei visuomet stengiasi maloniai aptarnauti 

klientus.  

• Suteikiama klientui paslauga sekti krovinį „Etransportas.lt“ platformoje.  

• Specialiųjų rėmimo priemonių, t. y CMR konvencija, užtikrinantis saugų ir greitą krovinių 

pristatymą. • Galimybių užsienio rinkose išnaudojimas, eksporto bei importo plėtra.  

• Remdamiesi Nacionaline darnaus vystymo strategija ir valstybės formuojamais lūkesčiais, 

įmonė siekia darnaus vystymosi bei teigiamo poveikio aplinkai šiose poveikio srityse: aplinkos 

apsaugos, ekonominės gerovės, socialinės gerovės.  

• Bendradarbiavimas su kitomis verslo įmonėmis, siekiant garantuoti kokybišką paslaugų 

suteikimą klientams. 

 

2.4. UAB „DAUGEDA“ rinkodaros komplekso tobulinimo galimybės 

 

Atlikus išsamų žvalgybinį tyrimą apie UAB „Daugeda“ rinkodaros kompleksą, galima 

konstatuoti, kad įmonė nėra išnaudojusi visas rinkodaros priemones ir turi nemažai galimybių jai gerinti 

ir tuo pačiu klientų skaičiui ir įmonės apyvartai didinti. Ištobulinti ją reikėtų tokiomis priemonėmis: 

1. Plėsti ir tobulinti teikiamų paslaugų asortimentą – teikti krovinių gabenimo jūra paslaugas. 

UAB „Daugeda“ teikia transportavimo žeme ir papildomas paslaugas (kompiuterinė diagnostika ir 

smulkus transporto remontas). Taip pat atlikus žvalgybinį konkurentų tyrimą, pastebėta, kad 

konkurentai yra pranašesni už UAB „Daugeda“ platesniu paslaugų spektru. Konkurentai teikia ne tik 

transportavimo paslaugas žeme, bet ir jūra. Šiuo metu UAB „Daugeda“ bendradarbiauja su UAB 

Kuehne Nagel, kuri kartais gabena krovinius ir jūriniu transportu. Bet ši paslauga UAB „Daugeda“ 

įmonėje dar nėra pakankamai išvystyta. Todėl įmonė neteikia vartotojams informacijos, kad gali gabenti 

krovinius jūra. Įmonei reikėtų plėsti paslaugų spektrą, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su 

patikimomis kompanijomis, kurios transportuotų krovinius jūriniu transportu ir pradėti reklamuoti naują 

teikiamą paslaugą – krovinių gabenimas jūra. 

2. Plėsti klientų tinklą užsienio šalyse. UAB „Daugeda“ pastoviai plečia klientų tinklą, ieško kuo 

patikimesnių ir nuolatinių klientų. Šį darbą atlieka transporto vadybininkai. Kuo didesnis klientų 

skaičius, tuo didesnis krovinių gabenimo pasirinkimas. 

3. Didesnį dėmesį skirti atskiroms rėmimo priemonėms. Šiuo metu UAB „Daugeda“ į reklamą 

investicijų neskiria. Neskiriamas dėmesys reklamai, kuris padėtų sukurti teigiamą įmonės įvaizdį ir 

pritrauktų daugiau klientų. Įmonė vadovaujasi reklamos principu „iš lūpų į lūpas“. Asmeninis paslaugos 

teikimo būdas aptariamas telefonu ir el. paštu. Nebent klientas pats pageidauja susitikti su transporto 

kompanija. 

 

Išvados 

 

1. Rinkodara yra prekių, idėjų ir paslaugų sumanymo, kainų nustatymo, rėmimo ir paskirstymo, 

planavimo bei vykdymo procesas siekiant sukurti mainus ir patenkinti individų bei organizacijų tikslus. 

Rinkodaros kompleksas – tai tarpusavyje suderintų veiksmų ir sprendimų derinys, kuriuo siekiama 

sukelti pageidaujamą vartotojų reakciją tikslinėje rinkoje, siekiant firmos tikslų.  

2. Pagrindinė UAB „Daugeda“ veikla – krovinių gabenimas sausumos keliu. Įmonė veža 

standartinius ir negabaritinius krovinius atviromis platformomis, krovinius tentinėmis puspriekabėmis 

visoje Europoje ir Skandinavijos šalyse. 

3. Atlikus anketinės apklausos tyrimą ir išnagrinėjus UAB „Daugeda“ rinkodaros kompleksą, 

galima teigti, kad didžioji dauguma respondentų yra patenkinti UAB „Daugeda“ teikiamomis 

paslaugomis, jų kainos ir kokybės santykiu. Daugumai respondentų  UAB „Daugeda“ pateiktos 

informacijos užtenka, o tiems, kuriems nepakanka, norėtų daugiau sužinoti informacijos apie teikiamų 

paslaugų kainas, sukurto internetinio tinklalapio, kad viską galėtų rasti vienoje vietoje bei daugiau 

reklamos, kuri atkreiptų jų dėmesį. Didžioji dalis respondentų UAB „Daugeda“ atrado per 

draugus/kolegas tai reiškia, kad veikia principas „iš lūpų į lūpas“. Taip pat nemaža dalis atrado šią įmonę 

internete; Veiksniai lemiantys apsisprendimą bendradarbiauti su UAB „Daugeda“ – kompetentingas 

įmonės atstovų bendravimas, sklandus darbų organizavimas ir vykdymas, teikiamų paslaugų kokybė ir 

kaina bei lankstumas. Atlikus išsamų žvalgybinį tyrimą apie UAB „Daugeda“ rinkodaros komplekso 

analizę, galima konstatuoti, kad įmonė nėra išnaudojusi visas rinkodaros priemones ir turi nemažai 

galimybių jai gerinti ir tuo pačiu klientų skaičių ir įmonės apyvartai didinti. Ištobulinti ją reikėtų 
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tokiomis priemonėmis, kaip plėsti ir tobulinti teikiamų paslaugų asortimentą bei teikti paslaugas jūros 

transportu. Plėsti klientų bei partnerių tinklą užsienio šalyse. Pasirašyti sutartis su DHL, Keune Nagel, 

DFDS taip praplėsti klientų bei partnerių tinklą. 
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Annotation 

 

Language is unavoidable part of our day-to-day life and at this time people across the world communicate, 

share ideas or gain insight from different cultures by help of translators. Some people don’t like fictional readings 

but will read all about business and it’s terminology and phrases. 

In this study, I seek to gain insight into field of business language, terminology and how it’s translated from 

source language to target language.  

Keywords: Translation; business; terms and phrases. 

 

1. INTRODUCTION 

 

       Books have been around for a while now and some people dive into them for story and fantasy 

while others read to educate themselves. There is a lot of books for everyone’s taste but sadly people 

around the world speak different languages and great ideas cannot be transmitted if person doesn’t speak 

the original language. In today’s world translators are required and extremely beneficial to communicate 

with people with different culture and different language. When written or spoken content gets translated 

it often keeps the same context but is translated in such a way where other cultures are not able to 

resonate and word by word translation wouldn’t make sense. With current stance of the world where 

everyone is connected by some sort of social media or by other means, we get to know bright minds 

across the globe and want to know more about them and their way of thinking. Doing that can be very 

hard if you don’t speak the same language of the mentioned bright mind so that’s where translators come 

in play. Translator can be a human, or a program created by one. They are translating everything from 

books and movies to legal documents and so on. To help me make a research on specifically business 

term translations from English to Lithuanian I picked three books, J. Fried ‘’Rework’’, R. Holiday 

‘’Growth Hacker Marketing’’ and M. Housel ‘’The psychology of money’’. I read these books and 

picked out business terminology after that I read the Lithuanian version to see how said terminology 

was translated. 

Research object – to get acquainted with English and Lithuanian business language translations. 

The aim of the research is to find out the optimal ways for business terms and phrases to be 

translated 

To achieve the aim, the following objectives have been set: 

1. To find out the most common type of translation used in business setting.  

2. To find out widely used popular terms and phrases in business environment. 

 

2. History of translation 

 

Translation is the communication of the meaning of a source-language text by means of 

an equivalent target-language text. The English language draws a terminological distinction (which 

does not exist in every language) between translating (a written text) and interpreting (oral 

or signed communication between users of different languages); under this distinction, translation can 

begin only after the appearance of writing within a language community. A translator always risks 

inadvertently introducing source-language words, grammar, or syntax into the target-language 

rendering. On the other hand, such "spill-overs" have sometimes imported useful source-

language calques and loanwords that have enriched target languages. Translators, including early 

translators of sacred texts, have helped shape the very languages into which they have translated. 

Because of the laboriousness of the translation process, since the 1940s efforts have been made, with 

varying degrees of success, to automate translation or to mechanically aid the human translator. More 

recently, the rise of the Internet has fostered a world-wide market for translation services and has 

facilitated "language localisation".  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_(linguistic)
https://en.wikipedia.org/wiki/Translation#Source_and_target_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_and_formal_equivalence
https://en.wikipedia.org/wiki/Translation#Source_and_target_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology
https://en.wikipedia.org/wiki/Language_interpretation
https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Writing
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammar
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax
https://en.wikipedia.org/wiki/Calque
https://en.wikipedia.org/wiki/Loanword
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_text
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/World-wide_market
https://en.wikipedia.org/wiki/Translation_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Language_localisation
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Since so many people communicate in one way or another even if ‘’conversation’’ is one sided 

what I mean by this is you can read thoughts of other people where they have written an article or a 

book. To communicate you need to know the language and that isn’t always possible. For example 

people in Brazil mostly don’t learn English in school that is where translator services come to help. 

People mostly use machine translation which is ‘’Google translate’’ etc. that is a great tool for people 

of different cultures and different native languages to communicate. 

Translations aren’t always literal and sometimes can’t be understood because certain nation 

might not have right definition or word for a topic people are talking about that’s where translations get 

interpreted and changed, sometimes even a whole sentence is different just so people can know what the 

conversation is about. 

 

3. Business language 

 

Business language is a type of language which is unique to every culture and every language. 

Business language consists of specific phrases, terms, acronyms etc. 

 
Acronyms Terms Phrases 

FYI- for your information Balance sheet To stay on top of 

ASAP – as soon as possible Assets Brainstorm 

SE – shareholders’ equity Equity To pull strings 

BD – business development Liabilities Back to the drawing board 

CEO – chief executive officer Revenue A ballpark figure 

HR – human resources Profit A win-win situation 

ROI – return on investment Return on investment To cut corners 

 

CONCLUSIONS 

 

Languages are changing day to day and this isn‘t an exception to business language. New phrases, 

acronyms and terms are being introduced and forgotten every year. 

Translating something from English to Lithuanian doesn‘t always need to be literal. Translation 

should make sense and resonate with other nations and countries. 
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DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA  
 

Agnė Ivonaitytė 

Lekt. Aušra Gabrevičienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

  
Straipsnyje analizuojami darbo užmokesčio organizavimo ypatumai bei apibendrinti darbo užmokestį 

lemiantys veiksniai. Remiantis darbo užmokesčio teorine analize nustatyta, kad darbo užmokestis yra vienas iš 

pagrindinių darbuotoją skatinantis ir palaikantis veiksnys. Išsamiai atskleisti ir įvertinti teoriniai darbo užmokesčio 

modeliai. Darbą apibendrina pateiktos išvados. 
Pagrindiniai žodžiai: darbo užmokestis, darbo užmokesčio formos, darbuotojų motyvacija, darbo 

užmokesčio organizavimas. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Darbo užmokestis ir darbas visada buvo ir bus svarbiausi 

veiksniai, galintys pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Darbo užmokestis patenkina didžiąją dalį 

žmogaus poreikių. Darbo užmokesčio organizavimo sistema tai sudėtinga finansinių išteklių sistema. 

Tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, tiek ir valstybei yra labai svarbu žinoti apie visapusiškai teisingą darbo 

užmokestį. Pažangiose ir išsivysčiusiose pasaulio šalyse daug dėmesio yra skiriama darbo užmokesčio 

organizavimui, atsižvelgiant į esamą šalies ekonominę padėtį, darbo turinio kitimą, darbuotojų 

kvalifikaciją ir darbo sąlygas. Tokiam tikslui pasiekti yra kuriamos įvairios darbo užmokesčio sistemos, 

kuriomis yra siekiama užtikrinti ekonominį rentabilumą, darbuotojų motyvavimą, socialinę pusiausvyrą. 

Darbo užmokesčio tema nėra nauja. Apmokėjimas už darbą visais laikais buvo itin svarbi ekonominė ir 

socialinė problema, kadangi, pagrindiniu, o dažnai ir vieninteliu, žmogaus pajamų šaltiniu, Statistikos 

departamento duomenimis, išlieka darbo užmokestis. Mokslinėje literatūroje galima rasti nemažai 

informacijos apie darbo užmokesčio formas, jų atmainas, darbo užmokesčiui įtaką darančius veiksnius. 

Šiuos darbo užmokesčio klausimus ypač išsamiai nagrinėjo tokie lietuvių autoriai, kaip I. Mačernytė-

Panomariovienė (2003), A. Sakalas A ir V. Šilingienė (2000) B. Martinkus (2006) ir kt. Tačiau darbo 

apmokėjimo organizavimas išsamiai nėra analizuojamas. Todėl verta detaliau panagrinėti ne tik pačią 

darbo užmokesčio sampratą, bet ir tai, kaip vyksta darbo užmokesčio organizavimas įmonėje. Darbo 

užmokesčio organizavimas ir vykdoma darbo užmokesčio politika įmonėje yra sudėtingi procesai nuo 

kurių priklauso ne tik įmonės veiklos rezultatai, bet ir darbuotojų motyvacija darbui, pridėtinės vertės 

įmonei nauda, darbuotojų pastovumas. Todėl, siekdama išlikti konkurencinga, įmonė privalo pasirinkti 

labiausiai jos ir jos darbuotojų poreikius atitinkančią darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką bei 

sistemą, nustatyti pagrįstas darbo laiko ar pagamintų vienetų normas ir įkainius, užtikrinti darbo 

užmokesčio objektyvumą. 

Darbo užmokestis įmonėje UAB „X“ dažniausiai nustatomas darbuotojo ir darbdavio tarpusavio 

susitarimu, pagal turimą darbuotojo patirtį ar kvalifikaciją. Būtent dėl to vis dažniau pasitaiko, jog 

darbuotojams, atliekantiems tokias pačias pareigas mokami skirtingo dydžio darbo užmokesčiai, kas 

neigiamai veikia įmonės darbuotojų motyvaciją. Tikėtina, jog dėl netinkamo darbo apmokėjimo 

organizavimo įmonė nesugeba išlaikyti lojalių sau darbuotojų, kyla klausimas, kaip tvarkoma darbo 

užmokesčio apskaita įmonėje? 

Tyrimo objektas – darbo užmokesčio apskaita. 

Tyrimo tikslas – atlikti darbo užmokesčio apskaitos organizavimo analizę ir pateikti jo tobulinimo 

kryptis.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Įvertinti įvairių autorių ir šaltinių mokslinėje literatūroje pateikiamų darbo užmokesčio sąvokų 

apibrėžimus. 

2. Apžvelgti teorinius darbo užmokesčio klausimus, išskiriant užmokesčio struktūrą ir funkcijas, 

pagrindinių darbo užmokesčio formų ypatybes bei darbo užmokesčio dydį įtakojančius veiksnius. 

Tyrimo hipotezė – darbo užmokestis yra svarbiausias įmonės UAB „X“ darbuotojų motyvaciją 

sąlygojantis veiksnys, kuriuo remiantis galima numatyti motyvaciją aktyvinančias priemones.  
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Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, LR Vyriausybės ir Seimo priimtų įstatymų, statistinių 

duomenų bei atliktų tyrimų nagrinėjama tema analizė ir apibendrinimas, dokumentų analizė, duomenų 

apdorojimas, lyginamoji analizė bei grafinis jų vaizdavimas. 

Darbo užmokesčio samprata 

           Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamas, siekiant karjeros, pripažinimo, 

norėdami bendrauti ir bendradarbiauti. Tačiau, norint suvokti ekonomikos pagrindus, pakanka nagrinėti 

tik vieną jų – siekimą gauti pajamų. Pajamos darbo rinkoje išreiškiamos darbo užmokesčiu. Kadangi 

šiame darbe bus tiriamas darbo užmokestis, naudinga šią sąvoką aptarti plačiau. Pirmoje lentelėje 

pateiktos kelios autorių „darbo užmokesčio“ sąvokos interpretacijos. 

 
1 lentelė. Darbo užmokesčio sąvokos 

Metai Autorius Apibrėžimas 

2017 Balčytienė ir Gideikienė Tam tikra ekonominė nauda kompensuojanti  darbuotojo darbo jėgos 

sąnaudas. 

2011 S. Raziulytė Darbo jėgos kaina: darbuotojas, parduodamas savo protinę ir fizinę darbo 

jėgą, laiką, gauna mainais darbo užmokestį, o darbdavys, samdydamas 

darbo jėgą, už tai moka. 

2011 P. Diamond Užmokestis, kurį nustato darbdavys kaip kompensaciją už atliktą darbą, 

taip užtikrinant darbdavio norą sukurti darbo vietą, o darbuotojui – išlikti 

darbo jėga. 

2012 D. Lipinskienė Pinigais išreikšta kompensacija už darbuotojo „išeikvotą“ energiją. 

2016 Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas 

Atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. 

2008 31-asis Verslo Apskaitos 

Standartas 

Bet koks atlygis įmonės darbuotojui už atliktą darbą. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės 

 

Kaip matyti iš 1 lentelėje pateiktų darbo užmokesčio apibrėžimų, visi autoriai interpretuodami 

darbo užmokesčio sąvoką teigia, jog tai piniginis atlygis už atliktą darbą. Tačiau siekiant tikslumo būtina 

apžvelgti darbo užmokesčio apibrėžimus, pateikiamus norminiuose dokumentuose. Pagal šiuo metu 

galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016-09-14 Nr. XII-2603) 139 straipsnio 1 dalies 

pateiktą apibrėžimą, darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, kurį darbuotojas atlieka pagal darbo 

sutartį. Darbo užmokestis skirtas įvairiems poreikiams tenkinti. Jis gali atlikti, tiek moralinio, tiek 

materialinio pasitenkinimo vaidmenis. 

Apibendrinant mokslinės literatūros autorių pateiktas darbo užmokesčio sąvokos 

interpretacijas galima daryti išvadą, jog darbo užmokestis – tai samdomų darbuotojų gautos 

piniginės išmokos už jų atliktą darbą, kuris priklauso nuo dirbto laiko ir darbo kokybės. Išskiriama 

pagrindinė darbo užmokesčio funkcija – padengti kasdienines gyvenimo išlaidas, kurios 

būtinos žmogaus egzistavimui bei suteikti finansinio saugumo jausmą. 

 

2. Darbo užmokesčio organizavimas 

 

Anot B. Martinkaus (2003, 102p.), įmonės veiklos rezultatai priklauso nuo darbo užmokesčio 

sistemos organizavimo teisingumo ir turi tenkinti suderintų darbuotojų ir darbdavių interesus. 

Rinkos ekonomikos sąlygomis tinkamas darbo apmokėjimo organizavimas įgauna vis didesnę 

svarbą, kadangi centralizuotas darbo apmokėjimo sistemas keičia lankstesnės ir efektyvesnės, labiau 

skatinančios darbuotojus. Ypatingai šis klausimas yra aktualus privačiame sektoriuje, kur sudarytos 

visos galimybės diegti įvairias darbo apmokėjimo formas. Nuolatinė įmonių konkurencija verčia jas 

investuoti ne tik į moderniausias gamybos technologijas, bet ieškoti naujų ir efektyvių darbo 

apmokėjimo formų. 

LR Konstitucija, tarptautinės sutartys, Darbo kodeksas bei kiti įstatymai – tai normatyviniai 

dokumentai, reglamentuojantys darbo teisę Lietuvoje (LR Darbo kodeksas, 2016). Nors darbo 

užmokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja LR Darbo kodeksas, tačiau šio ir kitų normatyvinių 

dokumentų nuostatų nepakanka nustatant konkretų atlygį įvairių specialybių darbuotojams. Remiantis 

LR darbo Kodeksu (34 str.) darbo apmokėjimo organizavimas apima ne tik darbų analizę bei darbo 

rinkose nusistovėjusius darbo užmokesčio dydžius, bet ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas: darbo 

užmokesčio dydžio, darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemų bei formų, darbo normų nustatymą, pareigų 

tarifinius ir kvalifikacinius reikalavimus, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką bei kitas nuostatas. Tiek 
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darbuotojui, tiek darbdaviui yra labai svarbi visapusiškai teisingo atlygio samprata, todėl įgyvendinant 

materialinio skatinimo formas visuomet susiduriama su dvišaliu interesu. Viena vertus, darbuotojas 

suinteresuotas gauti kuo didesnį atlygį ir to intereso vedamas dirbtų geriau, kita vertus, darbdavys 

suinteresuotas mažinti gamybos kaštus, kurių dalį sudaro darbuotojų darbo užmokestis (Žaptorius, 

2005). Todėl šiuo atveju itin svarbus tinkamas darbo užmokesčio organizavimas, kuris turi tenkinti bei 

suderinti darbuotojų ir darbdavių interesus. Teisingas darbo užmokesčio organizavimas turėtų būti 

pagrįstas tokiais pagrindiniai principais (Martinkus, B., Sakalas, A., Savanevičienė A., 2000, p. 141): 

• atlyginimo sistema privalo būti aiški ir suprantama; 

• atlyginimas turi skatinti kiekvieną darbą atlikti gerai; 

• skatinti darbuotoją didinti darbo našumą; 

• turi apmokėti už realiai atliktą darbą, o ne už numatytąjį; 

• turi būti žinomi ir pripažinti darbo rezultatai. 

Darbo užmokesčio pagrindimas dažniausiai remiasi trimis pagrindiniais atlygio organizavimo 

modeliais : 

1. Japoniškasis modelis. Šiame modelyje, atlygis organizuojamas remiantis darbuotojų 

savybėmis – atsidavimui įmonei, o rezultatai bei darbuotojų kvalifikacija nevaidina itin 

svarbaus vaidmens. Čia darbuotojo amžius, darbo stažas, išsilavinimas lemia daugiau nei 

darbo sudėtingumas. Su kvalifikuotais ir atsakingais darbuotojais sudaromas sutartys iki 

gyvos galvos ar išėjimo į pensiją. Numatomas nuolatinis darbo užmokesčio augimas. Tai 

reiškia, kad praktiškai mokama už lojalumą įmonei (Martinkus, 2006). Šiam modeliui 

priskirtinos ir dvi laikinio darbo apmokėjimo formos atmainos (Žaptorius, 2005): 

• Japonų tradicinė laikinio darbo užmokesčio atmaina. Darbuotojo atlyginimas 

priklauso nuo išdirbtų valandų skaičiaus ir valandinio tarifinio atlygio, kuris 

nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo amžių. 

• Japonų sintezuota pagal rezultatus laikinio darbo užmokesčio atmaina, susidedanti 

iš asmeninio ir darbo tarifinių atlygių. Asmeninis tarifinis atlygis priklauso nuo 

darbuotojo amžiaus ir darbo stažo, o darbo tarifinis atlygis – nuo kvalifikacijos ir 

balais išreikšto darbo rezultatyvumo. 

2. Amerikietiškasis modelis. Amerikietiškam modeliui būdingas griežtas darbo 

konkretizavimas, t. y. tiksliai apibūdinamas atliekamo darbo turinys, darbuotojui keliami 

reikalavimai, pavaldumas, privalomos asmeninės savybės ir pan. Todėl naudojamos 

sudėtingos darbų vertinimo metodikos, taikomas darbų sudėtingumo rangavimas, kurių 

pagrindu diferencijuojami darbininkų tarifiniai atlygiai ir tarnautojų atlyginimai. Jam 

priskiriama fiksuotų priedų vienetinio darbo apmokėjimo atmaina, kuri skatina darbininkus 

didinti gamybos apimtis, nes už kiekvieną virš normos pagamintą produkcijos vienetą 

mokamas fiksuotas priedas (Žaptorius, 2005). 

3. Vakarų Europos šalių modelis. Tai tarpinis japoniškojo ir amerikietiškojo darbo 

užmokesčio organizavimo modelis. Profesinis pasirengimas – svarbiausias bruožas, kuriuo 

remiamasi vertinant darbų sudėtingumą. Darbuotojo amžius ir darbo stažas Vakarų Europos 

šalių darbo apmokėjimo modelyje yra tik papildomi darbo apmokėjimo kriterijai (Martinkus, 

2006). 

 

1.1. Darbo užmokesčio formos 

 

Darbo užmokestis, kaip jau išsiaiškinome – tai atlyginimas darbuotojui už atliktas užduotis 

įmonės tikslais, kuris yra nustatomas darbdavio ir darbuotojo tarpusavio sutarimu ir yra nurodomas 

darbo sutartyje. 

Kaip aprašo K. Lukaševičius, B. Martinkus, „darbuotojų darbo rezultatai priklauso nuo jų pačių 

materialinio suinteresuotumo. Darbo užmokesčio organizavimas labai veikia gamybinės veiklos 

ekonominius rodiklius, nes tam reikia skirti ypatingą dėmesį ir laikytis tam tikrų darbo užmokesčio 

principų: esama darbo organizavimo sistema turi skatinti dirbti našiai ir kokybiškai; turi būti išlaikytos 

tam tikros proporcijos.“ (Lukaševičius K., Martinkus B., 2001, p. 89). Apibendrinant galime teigti, kad 

darbo organizavimo sistema turi būti sudaryta taip, kad skatintų darbuotojus pavestas užduotis atlikti 

tvarkingai ir kokybiškai. Bet nereikia pamiršti, kad darbuotojams atlyginimai nustatomi atsižvelgiant į 

darbo sąlygas, taip pat į vyriausybės priimtus nutarimus bei teisės aktus. 

Literatūros šaltiniuose (Dauskurdas, 2003; Vanagas, 2009; Paulavičius, 2002; Žaptorius, 2005; 

Martinkus ir kt., 2006; Sakalas ir kt., 2000) nurodomos dvi pagrindinės darbo užmokesčio formos: 
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vienetinė ir laikinė, atitinkančios du pagrindinius darbo užmokesčio nustatymo būdus – pagal 

pagamintos produkcijos kiekį ir išdirbtą laiką. Šias darbo užmokesčio formas papildo įvairios sistemos, 

todėl labai svarbu, kad kiekviena įmonė, siekdama didinti darbo našumą bei mažinti teikiamų paslaugų 

kaštus, racionaliai įvertintų ir pasirinktų tinkamą darbo užmokesčio formą bei sistemą. 

Vienetinė darbo užmokesčio forma. Anot V. Dauskurdo (2003), vienetinė darbo užmokesčio 

forma yra viena seniausių ir sėkmingai tebetaikomų iki šių dienų darbo užmokesčio formų. Taikant šią 

atlygio formą, darbininko darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo nustatytos kokybės atliktų 

darbų kiekio, atsižvelgiant į darbų turinį bei sąlygas (Vanagas, 2009). Vienetinė darbo užmokesčio 

forma taikoma šiais atvejais (Vanagas, 2009, p. 374): 

• „kai darbo apimtis matuojama kiekybiniais rodikliais, kurie tinkamai rodo darbininkų 

darbo laiko sąnaudas; 

• kai atlikto darbo kiekio pokytis yra tik darbininkų veiklos rezultatas; 

• kai sudarytos sąlygos didinti darbo našumą ir išdirbį nebloginant jo kokybės.“ 

Vienetinis darbo užmokestis darbuotojams apskaičiuojamas atsižvelgiant į įkainius, kurie yra 

taikomi už tam tikrą darbą ir atliktų darbų kiekį. Lakis ir kt. (2009) pateikia tokią vienetinio DU 

apskaičiavimo formulę (1): 

𝑤 = 𝑣 × 𝑞                       (1) 

Čia: w – vienetinis darbo užmokestis; 

v – įkainis už atlikto darbo ar pagamintos produkcijos vienetą; 

q – atliktų darbų ar pagamintos produkcijos kiekis. 

Kaip jau supratome, taikant šią apmokėjimo formą labiau yra atsižvelgiama į atliktų darbų kiekį 

nei kiek laiko yra sugaišta tam tikram darbui atlikti. Pavyzdžiui, vienas darbuotojas pagaminti tam tikrą 

detalę užtrunka 15 minučių, vadinasi per valandą laiko tas darbuotojas pagamins 4 detales, kai kitas 

darbuotojas pagaminti tą pačią detalę užtrunka vos 6 minutes, vadinasi per tą pačią valandą darbuotojas 

pagamins 10 tokių pačių detalių ir gaus didesnį atlyginimą pagal taikomus įkainius ir atliktų darbų kiekį. 

Tačiau, turime nepamiršti ir žmogiškųjų faktorių, tokių kaip sveikata, bet kuriuo metu 

darbuotojas, kuris dirba sparčiai ir kokybiškai gali pervargti, tuomet gali nukentėti gaminamos 

produkcijos kokybė. Nors vienetinė darbo apmokėjimo forma ir yra patogi, kuri skatina darbuotojus 

dirbti našiau, bet kaip yra pateikę R. Subačienė, R. Budrionytė ir kiti autoriai, „tobulėjant 

technologijoms vienetinį darbo užmokestį vis sparčiau keičia laikinis darbo užmokestis“ (Subačienė R., 

Budrionytė R. ir kiti autoriai, 2015, p. 121). Apibendrinant galime teigti, kad vienetinio darbo 

užmokesčio apmokėjimo formą pamažu išstumia tobulėjančios technologijos visame pasaulyje ir 

pereinama prie laikinės darbo užmokesčio apmokėjimo formos. 

Nors vienetinė darbo užmokesčio forma daug metų buvo gana nuožmiai kritikuojama, tačiau iki 

šių dienų išlikęs platus jos taikymas rodo, jog daugelis darbdavių bei darbuotojų laiko ją efektyvia. Todėl 

žemiau esančioje lentelėje pateikiami šios formos privalumai ir trūkumai (žr. 2 lent.).  

 
2 lentelė. Vienetinės darbo užmokesčio formos trūkumai ir privalumai 

Privalumai Trūkumai 

• skatina darbuotojus, nes jie mato ryšį 

tarp savo pastangų ir DU (kuo 

efektyviau jie dirba, tuo didesnį 

užmokestį gauna); 

• kuo daugiau užduočių atlikta per tą 

patį laikotarpį ir naudojant tą pačią 

įrangą, tuo mažesnė pagamintos 

produkcijos savikaina ir tuo didesnis 

pelnas. 

• gana brangus įdiegimas ir laikymasis, kadangi šiuolaikinės 

gamybos sąlygos yra labai dinamiškos, todėl dažnai reikia keisti 

įrenginius, darbo funkcijas, darbo normas ir įkainius, o šių 

pakeitimų sąnaudos labai didelės; 

• vienetinis DU yra neefektyvus, tiek produkcijos išdirbio 

didinimo, tiek produkcijos kokybės gerinimo atvejais. 

Šiuolaikinėmis mechanizacijos sąlygomis produkcijos išdirbio 

didinimas bei kokybės gerinimas daugiau priklauso ne nuo 

individualių darbuotojo pastangų, bet nuo bendrų kolektyvo 

pastangų siekiant geriau panaudoti žaliavas, darbo laiką, tobulinti 

darbo organizavimą; 

• dėl aukštų reikalavimų atliekamo darbo kokybei gali atsirasti 

trintis tarp darbuotojų, ypač tarp tų, kurie dirba pagal šią 

apmokėjimo sistemą, ir tų, kurie dirba pagal kitas sistemas. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės pagal Žaptorius, 2005 

 

Vienetinė darbo užmokesčio sistema labiausiai paplitusi statyboje, siuvimo, metalurgijos 

pramonėje, žuvininkystėje. Tačiau kitose ūkio šakose, pastaruoju metu, vienetinis darbo užmokestis 
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taikomas vis rečiau. Tai lėmė naujų technologijų atsiradimas bei taikymas, iš esmės pakeitęs žmogaus 

vaidmenį gamyboje (Paulavičius, 2002). 

Laikinė darbo apmokėjimo forma – ši apmokėjimo forma, remiantis skirtingais moksliniais 

šaltiniais būna taikoma tada, kai negalime normuoti darbo, kai darbuotojo atlyginimas priklauso nuo 

dirbto laiko ir tarifinio valandinio atlyginimo. Dažniausiai ši darbo apmokėjimo forma būna taikoma 

darbininkams, kuriems dažniausiai būna nustatomas valandinis tarifas, pavyzdžiui valytojai, pardavėjai, 

salės darbuotojai ir kiti, tačiau jų tarifiniai įkainiai gali skirtis atsižvelgiant į darbo atlikimo sudėtingumą 

ir panašiai, pavyzdžiui, valytojo valandinis įkainis bus 3,50 Eur į valandą, atsižvelgiant į tai kiek ploto 

reikės išplauti, o pardavėjo valandinis įkainis bus 4,20 Eur į valandą, atsižvelgiant į tai, kiek pirkėjų šis 

aptarnaus per vieną valandą, taip pat atsižvelgiant ar pirkėjai sparčiai ir kokybiškai yra aptarnaujami. 

Vadinasi, valandinis atlygis bus skirstomas pagal darbų sudėtingumą. Taip pat reikia nepamiršti ir 

specialistų, tarnautojų grupės. Šiems darbuotojams yra nustatytas bazinis darbo užmokestis, tai yra 

atlyginimas nustatytas pagal darbo dienų skaičių. Yra darbuotojų, kuomet dirba ne visas mėnesio dienas, 

tuomet darbuotojų atlyginimus skaičiuojame proporcingai už dirbtas dienas. 

Kad galėtume apskaičiuoti darbuotojams atlyginimus, Subačienė R., Budrionytė R. ir kiti autoriai 

(2015, p. 123) nurodo tokią bendrą darbo užmokesčio apskaičiavimo formulę: 

𝑊 = 𝐴 × 𝑇                       (2) 

kur: 

W – darbo užmokestis; 

A – valandinis tarifinis įkainis (arba mėnesinė alga); 

T – dirbtų valandų skaičius (arba mėnesių skaičius). 

Turime nepamiršti, kad tarifiniai įkainiai gali būti ir didesni nei yra nustačiusi įmonė. Šie įkainiai 

būna nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka, pavyzdžiui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 

straipsnį: 

• kai dirbama poilsio arba švenčių dienomis, tada mokame dvigubą darbo užmokestį, kai 

nėra numatyta pagal grafiką; 

• kai dirbama poilsio arba švenčių dienomis, kai yra numatyta pagal grafiką, pamainos 

darbo laikas, tuomet mokame dvigubą darbo užmokestį; 

• kai yra dirbama nakties metu (LR darbo kodekso 117 straipsnyje nakties laikas yra 

nurodomas nuo 22 valandos iki 6 valandos), tuomet mokame 1,5 darbuotojo darbo 

užmokesčio arba yra dirbami viršvalandžiai. 

Remiantis aukščiau pateikta 2 formule, galime teigti, jog laikinė apmokėjimo forma yra lengvai 

suprantama, tačiau kaip teigia E. Bagdonas, E. Kazlauskienė, šios apmokėjimo formos „pagrindinis 

trūkumas tas, kad darbuotojas neskatinamas nei sparčiau, nei geriau dirbti“ (Bagdonas E., Kazlauskienė 

E., 2001, p. 49). Apibendrinant, galime teigti, kad laikinė darbo apmokėjimo forma yra lengvai 

suprantama ir pagrinde yra taikoma darbuotojams, kur negalime normalizuoti darbo našumą. 

 

3 lentelė. Laikinės darbo užmokesčio formos privalumai ir trūkumai 

Privalumai Trūkumai 

• Nėra sudėtinga, lengvai administruojama, padeda numatyti darbo 

apmokėjimo išlaidas. 

• Leidžia darbuotojams numatyti ir sekti savo darbo užmokesčio. 

• Mokamas atlyginimas yra stabilus. 

• Laikinis darbo užmokestis išlieka toks pats, nepriklausomai nuo 

darbo spartos. Todėl per tą patį laiką pagaminus daugiau 

produkcijos, darbo užmokesčio dalis, tenkanti vienam produkcijos 

vienetui, mažėja, tuo sąlygodama ir savikainos mažėjimą. 

• Nesukelia didelių nesutarimų darbo kolektyve. 

• Nemotyvuoja darbuotojo dirbti 

sparčiau. 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės pagal Martinkus ir kt., 2006 

 

Taigi, atsižvelgiant į tai, ar darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis darbuotojo dirbtu laiku, 

ar atliktu darbo rezultatu, gali būti taikomos dvi darbo užmokesčio formos – laikinė arba vienetinė. 

Reikėtų pabrėžti ir tai, jog darbdavys turi teisę parinkti pats įmonėje taikomą darbo užmokesčio formą, 

kuri jam yra palankesnė bei priimtinesnė. 
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1.2. Darbo užmokesčio struktūra 

 

Rinkos ekonomikos sąlygomis darbo apmokėjimas tampa darbdavio ir darbuotojo derybų 

objektu. Siekiant šias derybas teisiškai įgyvendinti, būtina atskleisti darbo apmokėjimo esmę ir jo 

struktūrą. 

Norint turėti išsamų ir teisingą darbo apmokėjimo struktūrinį vaizdą, svarbu išsiaiškinti 

atlyginimo už darbą sudedamąsias dalis, formą bei nustatymo tvarką ir teisingumą. Kitaip tariant, 

išsiaiškinti santykines bendro darbo užmokesčio dalis. Lietuvoje darbo užmokestį apibrėžia ir 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. LR Darbo kodekso 139 straipsnyje nurodyta, kad 

„darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį“. Taip pat 

nurodoma, kad darbo užmokestis apima bazinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, 

gaunamus pinigine forma, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą 

darbą. LR Darbo kodeksas nurodo darbo užmokesčio struktūrą (žr. 1 pav.). 

 

 
1 pav. Darbo užmokesčio struktūra 

Šaltinis: sudaryta darbo autorės pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą 

 

Martinkaus, Savanevičienės, Vanago ir kitų Lietuvos ekonomistų nuomone, darbo apmokėjimo 

lėšas apima visų rūšių darbo užmokestis už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant įvairias priemokas, 

papildomą atlyginimą (tantjemas), nuolatines ir vienkartines premijas, priedus, kompensacijas už 

nedirbtą laiką. Kitaip tariant, darbo užmokestis susideda iš dviejų pagrindinių dalių: pagrindinio ir 

papildomo. 

Autorius A. Bartkevičius (2004, p. 12) darbo užmokestį taip pat skirsto į pagrindinį ir 

papildomą, tik pagrindinį darbo užmokestį įvardija kaip pastovų, o papildomą vadina kintamu. Pastovią 

darbo užmokesčio dalį sudaro – pagrindinis darbo užmokestis ar valandinis tarifinis atlygis, kurių dydis 

turėtų būti diferencijuotas atsižvelgiant į einamųjų pareigų ar atliekamo darbo svarbumą ir sudėtingumą. 

Kaip teigė I. Mačernytė-Panomariovienė (2003), pastoviąją dalį lemia darbo vietoje atliekamo darbo 

(pareigų) turinys. Tai – darbo sudėtingumas, fizinės pastangos, informacijos srauto gausa ir kita. 

Kintama darbo užmokesčio dalis – papildomas darbo užmokestis besikeičiantis pagal nustatytus 

kriterijus ir užmokesčio augimo dydžius, atsižvelgiant į darbuotojo atlikto darbo ar padalinio ir įmonės 

rodiklius (jeigu darbuotojo darbas tam turi tiesioginę įtaką), taip pat skatinamojo pobūdžio priedai už 

darbuotojo profesionalumą, darbo stažą, atsakomybės laipsnį, premijos (Bartkevičius, A., 2004, p. 13). 

Pasak P. Vanago (2009), D. Jensen, T. McMullen, M. Stark (2008), kintamoji darbo užmokesčio dalis 

turėtų priklausyti nuo darbo kokybės, darbo punktualumo, iniciatyvumo, universalumo. Paprastai 

kintama darbo užmokesčio dalis siejama su skatinimu, siekiant geresnių rezultatų. Tai yra premijos ir 

priedai. Kai kurie autoriai (Duchon, 2007; Jewell, 2002; Henemen, Coyne, 2007) siūlo kintamą atlygį 

dar skirstyti į individualų, grupinį (komandinį) ir organizacijos. Tokiu atveju premijos grupės nariams 

paskirstomos arba visiems po lygiai, arba pagal suderintą proporciją. 

DARBO 
UŽMOKESČIO 

DALYS

Pagrindinis
Papildomas 

darbo 
užmokestis

Premijos Priedai Priemokos
Papildoma darbo 
užmokesčio dalis
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Taigi, darbo užmokestis, kaip darbdavio išlaidos darbo jėgai, gali būti skaidomos į tiesioginį ir 

socialinį. Darbo užmokesčio struktūrą sudaro dvi pagrindinės dalys – pastovus ir kintamas darbo 

užmokestis. Darbo užmokesčio skirstymas į fiksuotą ir kintamąją dalį leidžia įvertinti tiek objektyvius, 

tiek subjektyvius veiksnius, todėl tokiu būdu nustatomas darbo užmokestis yra tikslingiausias. 

 

2. Darbo ir darbo užmokesčio apskaitos tvarkymo metodika 

 

Kiekviena įmonė teikianti paslaugas, produkciją turi susidurti su skirtingomis išlaidomis norint 

jas pasiekti. Dažniausiai būna patiriamos skirtingų įrenginių, medžiagų įsigijimo išlaidos, taip pat 

skirtingi atsiskaitymai su tiekėjais, darbo jėga. Viena iš pagrindinių gamybos veiksnių yra darbo jėga. 

Kas tai yra? Skirtingoje literatūroje, darbo jėga – Valstybinio lietuvių kalbos komisijos terminų banke 

apibūdinamas, kaip „statistinis rodiklis, kuriuo apibūdinamas ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius“. 

Taigi, galime teigti, kad darbo jėga – darbuotojai dirbantys savo darbą įmonėje, jos tikslams pasiekti. 

Įmonių savininkai privalo tinkamai apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo darbo užmokestį, atsižvelgiant į 

darbų sudėtingumą, taip pat į laiką pavestiems darbams atlikti. 

Kiekvienoje darbo sutartyje nurodomas bruto darbo užmokestis darbuotojui, kodėl taip yra? Bruto 

darbo užmokesčio (liaudyje dažnai vartojamas atlyginimas „ant popieriaus“) sąvoka visuotinėje lietuvių 

enciklopedijoje – „bendrosios pajamos, iš kurių neišskaitytos išlaidos“. Šią sąvoką galime apibrėžti, 

kaip darbuotojo darbo užmokestis iš kurio nėra išskaityti mokesčiai valstybei. 

Remiantis tokių autorių, kaip Jackson Nancė M. (2020), Kopp C. (2020), Perezo W. (2020), 

galime išskirti, kokie mokesčiai yra atskaitomi iš darbuotojų darbo užmokesčio. Perezas W. (2020) 

išskiria JAV darbuotojams taikomus tokius mokesčius, kaip federalinis pajamų mokestis (federal 

income tax), medicare mokestis, socialinio draudimo mokestis. Kaip pateikia autorius, federalinio 

pajamų mokesčio dydis priklauso nuo darbuotojo metinių įplaukų, kurios dažniausiai būna mokamos 

kartą į metus. Šis mokestis yra progresyvus tuo, jog kai didėja darbuotojo pajamos, tada palaipsniui 

didėja tarifai šiam mokesčiui. Sekantis išskiriamas mokestis yra medicare mokestis. Šis mokestis iš 

anglų kalbos verčiamas kaip senatvės sveikatos draudimas, kuris yra taikomas visiems mokesčių 

mokėtojams. 

Kaip išskiria Perezas W. (2020), šio mokesčio dydis yra 2,9%, kurį moka tiek darbuotojas, tiek 

darbdavys per pusę. Taip pat reikia paminėti apie socialinio draudimo mokestį. Socialinio draudimo 

mokestis taikomas, kaip išskiria Kagan J. (2020), pajamoms, kurias uždirba darbuotojai ir savarankiškai 

dirbantys mokesčių mokėtojai. Darbdaviai paprastai išskaičiuoja šį mokestį iš darbuotojų algų ir 

persiunčia jį vyriausybei. Kaip pažymi Perezas W. (2020), šį mokestį tiek darbuotojai, tiek darbdaviai 

moka per pusę pagal nustatytą dydį – 12,4% . 

Visos lėšos, kurios yra surinktos iš darbuotojų socialinei apsaugai, nėra priskirtos atskiram 

darbuotojui, šiuo metu mokančiam į fondą, o yra naudojamos esamiems pensininkams mokėti pagal 

„einamojo užmokesčio“ sistemą. Socialinio draudimo mokestis, kaip aptaria Kopp C. (2020), taip pat 

renkamas asmenims, turintiems teisę į maitinimo netekimo išmokas - išmokas, mokamas našlei ar 

našliui mirus sutuoktiniui, arba išlaikomam vaikui, mirus tėvams. 

Kiekvienos įmonės savininkas, kuris priima darbuotojus į darbo vietas turi laikytis tam tikrų teisės 

aktų. Kaip yra daugeliui žinoma, kai darbuotojas įdarbinamas yra sudaroma darbo sutartis, kurioje būna 

nurodyti visi darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, tokie kaip darbuotojo atliekami darbai laikantis 

darbo tvarkos, o darbdavio mokamo atlyginimo terminai pagal sutarties sąlygas. 

Visos sąlygos, kurios yra nurodytos darbo sutartyje yra sudaromos remiantis darbo kodeksu, kuris 

reglamentuoja darbo santykius su kiekvienu darbuotoju individualiai nuo santykių iki darbo sutarties 

sudarymo, iki pat darbo santykių nutraukimo. 

Lietuvoje, pagal nustatytus teisės aktus iš darbuotojų darbo užmokesčio nuskaitomi tokie 

mokesčiai, kaip pensijų socialinis draudimas, ligos socialinis draudimas, motinystės socialinis 

draudimas ir privalomasis sveikatos draudimas, taip pat gyventojų pajamų mokestis. 

Privalomas socialinis draudimas (PSD) skirtas sveikatos apsaugos sistemai. Šiuo mokesčiu yra 

išlaikomos ligoninės, poliklinikos, medicinos įstaigų personalas, taip pat kompensuojamiems vaistams 

ir kitoms medicininėms reikmėms. Kuomet žmogus yra draustas PSD, tuomet jis gali gauti skirtingas 

gydymo paslaugas nemokamai, jei žmogus nėra draustas šiuo draudimu, tada gydymo paslaugos būna 

mokamos ir jis pats turi susimokėti už suteiktas paslaugas. 

Socialinio draudimo atskaitymai vykdomi visiems darbuotojams nuo uždirbto darbo užmokesčio. 

Socialinį draudimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas, kuriame detaliai 

aprašyta viskas, kas liečia socialinį draudimą, įmokas, išmokas ir kitus. 
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Anot SODROS pateikimų, darbuotojams iš darbo užmokesčio išskaitoma pensijų socialinio 

draudimo 8,72%  (jeigu darbuotojas nedalyvauja pensijų kaupime), 11,42%  (jeigu dalyvauja pensijų 

kaupime ir moka 2,7%  įmoką), 11,72%  (jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3%  įmoką), 

taip pat ligos socialinio draudimo 1,99% , motinystės socialinio draudimo 1,81%  bei 6,98%  sveikatos 

draudimo įmokos. 

Jei darbuotojai nedirba, anot SODROS, asmenys užsiimantys individualia veikla, privalo mokėti 

50,95 eurų – dydžio minimalią mėnesinę privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką nuo 2022 metų. 

Asmenys, kurie nesimoko, nėra draudžiami PSD valstybės lėšomis ir nedirba bei nėra registravę 

Užimtumo tarnyboje, moka savarankiškai iki einamojo mėnesio pabaigos minimalią PSD įmoką – 50,95 

Eur (730 Eur x 6,98% ). Jei nėra mokama minimali PSD įmoka, tuomet gali tekti susimokėti medicinos 

įstaigai už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas patirtas išlaidas bei kaupiasi PSD įmokų skola. 

 

Išvados 

 

1. Išanalizavus mokslinės literatūros autorių pateiktas darbo užmokesčio sąvokos interpretacijas 

galima daryti išvadą, jog darbo užmokestis – tai yra samdomų darbuotojų gautos piniginės išmokos už 

jų atliktą darbą, kuris priklauso nuo dirbto laiko ir darbo kokybės. Išskiriama pagrindinė darbo 

užmokesčio funkcija – padengti kasdienines gyvenimo išlaidas, kurios būtinos žmogaus egzistavimui 

bei suteikti finansinio saugumo jausmą.  

2. Darbo užmokesčio pagrindimas dažniausiai remiasi japoniškuoju, amerikietiškuoju ir Vakarų 

Europos šalių darbo užmokesčio organizavimo modeliais. Atsižvelgiant į tai, ar darbo užmokestis 

apskaičiuojamas remiantis darbuotojo dirbtu laiku, atliktu darbo rezultatu, gali būti taikomos dvi darbo 

užmokesčio formos – laikinė arba vienetinė. Reikėtų pabrėžti ir tai, jog darbdavys turi teisę parinkti pats 

įmonėje taikomą darbo užmokesčio formą, kuri jam yra palankesnė bei priimtinesnė. Darbo užmokesčio 

struktūra gali būti skaidoma į pagrindinį ir papildomą darbo užmokestį (premijos, priedai, priemokos, 

papildomo darbo užmokesčio dalis). 
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GALIMYBĖS 
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Anotacija 

 

Pastaruoju metu mokytojai praktikai, edukologai daug diskutuoja apie įsivertinimą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje, ieškoma metodų ir būdų, tinkančių ugdytinių visumai ir kiekvienam individualiai. Ugdytinių vertinimui 

mokytojai naudoja plataus spektro formaliuosius ir neformaliuosius įsivertinimo metodus. Ugdytinių įtraukimas į 

jų pačių įsivertinimo procesą gali padėti vaikams ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus, prisiimti atsakomybę 

už savo mokymąsi ateityje. Tačiau ikimokyklinio amžiaus ugdytinių turima gyvenimiška patirtis, kalba ir mąstymo 

gebėjimai yra gana riboti ir nevienodi. Natūraliai, kyla klausimas, ar jie geba įsivertinti savo pasiekimus, ar 

ugdytiniams suteikiamos galimybės įsivertinti savo veiklas, analizuoti, tobulinti savo pažangą. Tyrimo rezultatai 

atskleidė, jog kokybiškam ugdytinių įsivertinimui yra naudojamas plataus spektro įsivertinimo metodų visuma. 

Ugdytojai įsivertinimo metodus diferencijuoja pagal ugdytinių individualias galias, gebėjimus ir patirtis. Kuriama 

įsivertinimą skatinanti aplinka. Tačiau tik dalis ugdytinių geba objektyviai įsivertinti savo ugdomąją veiklą, 

naudojant jiems priimtinus ir suprantamus įsivertinimo metodus. Be to, ugdytinis formaliai įtraukiamas į ugdymo 

turinio planavimą. 

Raktiniai žodžiai: ugdytinis, įsivertinimas, kriterijus, pasiekimai, galimybė. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių vertinimas ir įsivertinimas 

buvo nagrinėjamas įvairiais aspektais, atskleidžiant ugdytojų nuomonę, socialinį emocinį aspektus, 

tačiau paties ugdytinio įsitraukimas į įsivertinimo procesą yra mažai nagrinėtas. Priešmokykliniame 

ugdyme ugdytinių savo veiklos vertinimą formuoja ne tik mokymosi rezultatai. Vaikams taip pat svarbu 

gauti įvertinimus ir kitose srityse – kuriant, sportuojant, tyrinėjant bei žaidžiant. Vertinimai gali būti 

susiję su vaiko pastangomis, motyvacija ir ugdymosi nuostatomis bei gairėmis. Anot R. Čiužo ir J. 

Navickaitės (2008), ugdytinis pakeičia savo požiūrį į mokymąsi, suvokdamas savo padarytą pažangą, 

jis tampa aktyviu savo pažangos stebėtoju ir vertintoju, geba kelti mokymosi tikslus. Neabejotina, kad 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai mėgsta save vertinti po skirtingų veiklų, pasirenkant įvairius savo 

veiklos vertinimo būdus – pradedant nuo plojimų, baigiant klausimais apie veiklos naudingumą ir t. t. 

Įsivertinimo puoselėjimas gali padėti vaikams ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus, prisiimti 

atsakomybę už savo mokymąsi ateityje. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių turima gyvenimiška 

patirtis, kalba ir mąstymo gebėjimai yra gana nevienodi. Natūraliai kyla klausimas, ar jie geba įsivertinti 

savo pasiekimus, ar ugdytiniams suteikiamos galimybės įsivertinti savo veiklas, sekti, analizuoti, 

tobulinti savo pažangą. 

Tyrimo objektas – priešmokyklinio amžiaus ugdytinių įsivertinimo galimybės. 

Tyrimo tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus ugdytinių įsivertinimo galimybes. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti įsivertinimo sampratą, jo prielaidas, sąlygas ir priežastis. 

2. Identifikuoti užsienio šalių ir Lietuvos patirtį priešmokyklinio amžiaus vaikų įsivertinime. 

             3. Išsiaiškinti priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir ugdytinių požiūrį į ugdytinių įsivertinimo 

galimybes bei atlikti lyginamąją analizę. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, pusiau struktūruotas interviu, lyginamoji 

analizė. 

 

1. Įsivertinimo prielaidos, sąlygos, priežastys priešmokykliniame ugdyme 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybė, ugdymo(si) turinys bei visapusiška vaiko kaip 

asmenybės ūgtis vis labiau susilaukia dėmesio bei diskusijų tarp pedagogų, edukologų, mokslininkų bei 

ugdytojų. Pastaruoju metu Lietuvoje aktyviai diskutuojama dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

pasiekimų vertinimo bei pačių ugdytinių gebėjimų įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą (Bernotienė, 

Juraitienė, 2011). Anot A. Kupčinsko (Vertinimas ugdant, 2012), vertinimas, įvertinimas bei 
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įsivertinimas ugdyme buvo ir yra aktuali problema. Dažnai jis asocijuojasi su kontrole, kritika, baime, 

o iš tikrųjų vertinimas yra galimybė įsivertinti, nustatyti savo gebėjimus, numatyti tobulėjimo kryptis.  

Pasak O. Monkevičienė ir kt. (2011), vertinimas – tęstinis procesas, apimantis nuolatinį vaiko 

stebėjimą, ugdymo(si) įrodymų užrašymą, kitaip sakant, vaiko veiklos – ką jis daro ir kaip jis tai daro – 

nuolatinį stebėjimą ir gautos informacijos fiksavimą. 

Priešmokykliniame amžiuje pasiekimų vertinimas yra svarbi ir neatsiejama ugdymo turinio dalis, 

nes teikia tikslios informacijos, reikalingos planuoti, vertinti ir tobulinti ugdymo procesą, leidžia pažinti 

vaiką ir užtikrinti jo ugdymo(si) kokybę, suprasti, kaip per įvairias ugdomąsias veiklas padėsime vaikui 

lavinti tam tikrus gebėjimus bei pastebėti sunkumus, padėti vaikui augti ir ugdytis (Švietimo problemos 

ir analizė, 2016). 

G. T. Brown ir  L. R.  Harris (2013) įsivertinimą apibūdina, kaip paties ugdytinio savo darbų ir 

gebėjimų įvertinimą. Pasak E. Panadero ir kt. (2016), įsivertinimas, tai  plati įvairovė mechanizmų ir 

metodų, kuriais ugdytiniai apibūdina (t. y. įvertina) ir, galbūt, pamatuoja savo mokymosi proceso ir 

galutinio rezultato vertę. Anot S. D. Easley ir K. Mitchel (2007), kad mokiniai galėtų objektyviai 

įsivertinti, jie <... turi tapti įgudusiais vertintojais ...>. G. Petty (2008) nuomone, mokiniai negalės įgyti 

savęs vertinimo įgūdžių, jei nebandys patys savęs vertinti. B. G. Warash ir M. Workman (2016) yra 

įsitikinusios, jog priešmokyklinio amžiaus vaikai yra pajėgūs priimti pagrįstus sprendimus ir 

savarankiškai įvertinti savo pasirinkimo pasekmes ir įtaką pažangai. Planuodamas vertinimą mokytojas 

apgalvoja, kaip ir ką vertins, numato kriterijus, kuriais bus matuojami pasiekimai (R. Bernotienė, I. 

Juraitienė ir kt., 2012). G. Petty (2008) nuomone, ugdytiniui būtina žinoti vertinimo kriterijus, norint 

įsivertinti savo atliktą darbą. Kriterijai padeda įžvelgti svarbiausius vertinimo aspektus. Vertinimas yra 

tęstinis procesas, nukreiptas į nuolatinį vaiko stebėjimą. Pažangos ir pasiekimų vertinimas garantuoja 

ugdymo(si) proceso grįžtamąjį ryšį ir yra būtina kokybiško ugdymo(si) dalis (S. Lažaunikienė, 2020). 

Vertinimo ir įsivertinimo procesai yra ilgalaikiai ir tęstiniai, reikalaujantys abiejų procesų 

glaudžios sąveikos. Keliaudami vienas šalia kito ir persipindami, šie procesai padeda giliau pažvelgti į 

ugdymo ir ugdymosi eigą bei rezultatus. 

R. Flottman, L. Stewart, C. Tayler (2011) teigia, jog ugdytinio amžius neįrodo jo brandos ir 

gebėjimo objektyviai įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą. Kai kurių ugdytinių pažintinis, socialinis 

ir emocinis supratimas labai skiriasi nuo bendraamžių, be to kultūriniai, gyvenamosios aplinkos 

skirtumai įtakoja ugdytinių žinias, įgūdžius bei suvokimą (B. Raban ir kt., 2007).  

 

2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų požiūrio į ugdytinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo galimybes analizė 

 

Empirinio tyrimo metu priešmokyklinio ugdymo mokytojams buvo suformuluoti dešimt 

klausimų. Informantų nuomonė atskleidė, jog ugdytinių įsivertinimo sąvoką jie apibrėžia kaip žinių, 

gebėjimų bei įgytų kompetencijų visumą t. y. ugdymo(si) rezultatą, pasiektą tikslą. Kiti akcentuoja 

ugdytinių dedamas pastangas pažangai pasiekti bei motyvaciją, kuri suteikia prasmės ugdytinio 

įdedamoms pastangoms. Ugdytinis yra suinteresuotas savo tobulėjimu, jam svarbu, kuriame veiklos 

taške jis yra ir koks bus rezultatas. Taip ugdytiniui suteikiama galimybė priimti asmeninį sprendimą dėl 

tolimesnio savo tobulėjimo. 

Informantai ugdytinių įsivertinimo pradžią vertina nevienareikšmiškai. Dalis informantų mano, 

jog amžiaus apibrėžtis, kai galima pradėti ugdytinius skatinti save įsivertinti yra tretieji-ketvirtieji jų 

gyvenimo metai. Ugdytiniai geba susitelkti veiklai, motyvuoti ir pagrįsti savo nuomonę, logiškai mąstyti 

bei suvokti priežasties ir pasekmės ryšį. Kita dalis tiriamųjų pabrėžia, jog įsivertinimo ugdytiniai turėtų 

būti mokomi palaipsniui. Penkerių-šešerių metų amžiaus ugdytinių asmenybės branda, adekvatus 

mąstymas padeda ugdytiniui apmąstyti ir reflektuoti savo atliktus darbus, užduotis bei pamatuoti įdėtų 

pastangų rezultatus. 

 
1 lentelė. Ugdytinių kokybiško įsivertinimo požymiai 

Kategorija  Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Įsivertinimo 

požymiai 

Refleksija 

 

<...Vaiko darbo aptarimas ...>, <... geba reflektuoti ir paaiškinti 

savo darbą ...> , 

<... aš matau, kurioje vietoje, kokioje srityje, koks vaikas turi tam 

tikrų spragų ...>. 

Suvokimas <... supranta įsivertinimo svarbą ir naudą ...>, <... loginis mąstymas 

...>, 

<... Dažnai vaikai sako žodžius: „GERAI, PATIKO, MOKU“ ...>, 
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<... vertina daugiau/mažiau objektyviai ...>. 

Pastangos  <... gali vertinti rodo tokie požymiai, kaip pastangos atlikti darbą 

geriau ...>. 

Branda  <... sprendimų priėmimas ...>,  

<... gausesnis vertinimo žodelių bagažas ...>, 

< .. saviugda, savireguliacija ...>. 

 

Dalis informantų-mokytojų mano, jog veiklos refleksija suteikia ugdytojui informacijos apie 

tolesnės veiklos planavimą, atsižvelgiant į vaiko nuomonę apie pasiektą rezultatą. Kita dalis informantų 

išskiria ugdytinio tobulėjimo svarbą. Gebėjimas nuspręsti dėl reikalingų veiksmų savo tobulėjimui 

apibrėžia ugdytinio asmenybės brandą. 
 

2 lentelė. Aplinkos veiksniai, įtakojantys kokybišką įsivertinimą 

Kategorija  Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Ugdymo(si) aplinka Fizinės aplinka <... ugdytiniai geba susikoncentruoti į veiklą ...>, <... ramu ...>, <... 

skatinanti aplinka ...>. 

Emocinė aplinka <... pati atmosfera grupėje ...>,  

<... konkurencija tarp bendraamžių ...>,  

<... mokytojos kompetencija paskatinti vaiką ...>, 

<... paskatinu tą emocinę būklę grupėje ...>, 

<... sudarant jiems saugią aplinką, kurioje jie jaustųsi patogiai, 

nebūtų suvaržyti ...>. 

 

Apibendrinus informantų pateiktas nuomones išryškėjo, jog didžioji dauguma informantų kreipia 

dėmesį į teigiamos, motyvuojančios, draugiškos ir palaikančios atmosferos sukūrimą grupėje. Ugdytojo 

ir bendraamžių paskatinimai padeda vaikui susikaupti, apgalvoti ir sąžiningai vertinti savo mokomąją 

veiklą. Mokytojo, kaip skatintojo ir patarėjo vaidmuo šiuo momentu yra labai svarbi. Tinkamas balso 

tonas, žodynas, paaiškinimas paskatina ugdytinio savitvardą ir gebėjimą susikaupti ties konkrečia 

veikla.   

 
3 lentelė. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių įsivertinimo trukdžiai 

Kategorija  Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

 Įsivertinimo 

trukdžiai 

 Neapibrėžtas 

kriterijų skaičius 

<... įsidėmi apie tris-keturis kriterijus ...>,  

<... manau kokius tris ...>,  

<... 2-3 įsivertinimo kriterijai turi būti suprantami vaikui ...>,  

<... individualiai atlieka darbą arba jis gali pasakyti, ką ir kaip 

blogai, ar gerai jis  

padarė ...>. 

Atminties 

ribotumas/ 

Nuolatinis 

priminimas 

 

 

 

<... Nes pamiršta ...>, <... aš paskatinu, ... mmmm ..., primenu ...>. 

<... kada pats nustatai dienos tikslus ir uždavinius, tai tada ir 

lengviau atsiminti ...>, 

<... per dieną, iki įsivertinimo, kartojam kelis kartus ...>,  

<... mes kartojam, kartojam ir vaikai puikiai dienos pabaigoj 

įsivertina ...>. 

 

Mokytojai teigia, jog ugdytiniai geba įsiminti daugiausia tris įsivertinimo kriterijus, nes ugdytinių 

gebėjimai įsidėmėti daugiau informacijos yra riboti. Informantai teigia, jog ugdytinių įtraukimas į 

kriterijų apibrėžimą, nustatymą sustiprina ugdytinių gebėjimą juos įsiminti. 

Nuolat primenami įsivertinimo kriterijai įgalina išlaikyti dėmesį ir lengviau įsivertinti atlikus 

užduotis. 

 

4 lentelė. Įsivertinimo metodų naudojimas ugdymo procese 

Kategorija  Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Įsivertinimo 

metodai 

Formalieji <... grupėje naudojame šviesoforo ...>,  

<... plakatas su veidukais „Kaip man šiandien sekasi?“ ...>, <... 

įsivertinimo lentelės ...>,  

<...  mes turim ... mmmmm ... (mąsto) tokią, sakykim, lentelę, a ne, 

pagal kurią mes kiekvieną dieną atliekam įsivertinimą ...>,  

<... aš pagiriu, jis tai užfiksuoja ...>,  
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<... kaupiam dar darbų aplankalą ...>, <... ir dar šviesoforo spalvas 

...>,   

<... klausimai – atsakymai ...>, <... nebaigti sakiniai, laipteliai,  

voratinklis, testai, IT ...>. 

Neformalieji <... pokalbio, emocijų, nykščio - tokius metodus ...>, <...  minčių 

lietus ...>, 

<... vertina savo darbus ir tuo džiaugiasi ...>, 

<... emociškai vertina ir kitų vaikų darbus ...>, 

<... taikau tokį dalyką, kaip, be abejo, aš pagyrimus ...>, 

<... skatinu vaikus pačius reikštis savo emocijas ...>, <... Pokalbis, 

diskusijos, darbo aptarimas ...>,  

<... turim tokius periodinius, sakykim, pagal metų laikus, tokius 

įsivertinimo šabloniukus ...>, <... tai yra, sakykim, 

asmeninis, ... (pauzė) asmeninės pažangos įsivertinimas ...>, 

<... vaikai irgi renka tokius papildomus įsivertinimo ... aaaa ..., net 

nežinau, kaip pavadinti, įvertinimo „flintus“ ...>,  

<... veidukai, dialogai ...>.  

 

Didžioji dauguma informantų ugdytinių įsivertinimui, pažangos sekimui, pamatavimui naudoja 

plakatus, lenteles, voratinklius, laiptukus, „Šviesoforo metodą“ bei IT programėles. Informantai teigia, 

jog šie įsivertinimo metodai vaizdžiau parodo vaikams jų pasiekimų lygį. Ugdytinių įsivertinimo 

vaizdumas yra informatyvesnis, nes ugdytiniai akivaizdžiai stebi ir seka savo mokymosi tobulėjimą, 

pasiekimų spragas. Be to, sėkmingai naudoja informacinių technologijų programėlės, kurios suteikia 

momentinį grįžtamąjį ryšį tiek ugdytiniui, tiek mokytojui. 

Informantai-mokytojai pabrėžia, jog ugdytinių įsivertinimą papildo neformalieji vertinimo 

metodai, tokie kaip emocijų veidukai, diskusijos, žodiniai pagyrimai, pakeltas nykštys ir kt., kurie 

siejami su emocijomis, nuotaikomis ir jausmais. Emocinis aspektas padeda ugdytiniui nenuliūsti, 

įsivertinimo rezultatui nesant tokiam, kokio jis tikėjosi. Tai stiprina ugdytinius kaip asmenybes, kurios 

geba brandžiai priimti pastebėjimus dėl netinkamai atliktų užduočių ar veiklų ir sieti tai su paskatinimu 

mokytis ir tobulėti. 

Dalis mokytojų pažymėjo, jog įsivertinimo metodus pasirenka atsižvengdami į ugdytinių 

pomėgius, poreikius, grupių charakteristikas, emocinę brandą. 

Be to, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ugdytinių įsivertinimui naudoja įvairiapusiškus 

vertinimo metodus, siejant juos su akademiniais pasiekimais ir emocine asmenybės branda. 

Pedagogai pažymi, jog neformalusis įsivertinimas suteikia išsamesnę ir visapusiškesnę 

informaciją apie ugdytinių gebėjimą vertinti savo asmeninius pasiekimus. Neformalusis įsivertinimas 

yra tęstinis procesas, kuris padeda įtraukti ugdytinius į ugdymo turinio planavimą ir kartu su mokytoju 

planuoti mokymosi veiklas. 

 

3. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių asmeninės pažangos įsivertinimo galimybių analizė 

 

Empiriniu tyrimu buvo tikimasi atskleisti priešmokyklinio amžiaus ugdytinių požiūrį į jų 

pažangos ir pasiekimų įsivertinimo galimybes, įsivertinimo metodų efektyvumą, ugdytinių įtraukti į 

ugdymo turinio planavimą, vertinimo kriterijų apimtis. Informantams buvo suformuluoti penki 

klausimai, kurie padėjo rasti atsakymus į keliamus klausimus. 

 
5 lentelė. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių įsivertinimo kriterijų nustatymas 

Kategorija  Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Įsivertinimo 

kriterijų nustatymas 

Kriterijai 

nenumatomi 

<... Neprisimenu ...>, <... būna ...>, <...  nea, nekalbam ...>, <... 

Mmmm ... ne ...>, <... ne ...>. 

Kriterijus nustato 

mokytojas 

<... pasako mum auklėtoja (nusišypso, bet jaudinasi) ...>, 

<... Mmmmmm ... auklėtoja mums sako, ką reikia daryt (dvejoja, 

neužtikrinta atsakymu) ...>, <... kai pažaidžiam ir sėdam daryti 

kažkokių tai darbelių ...>. 

Kriterijus nustato 

ugdytiniai 

<... mmmmm ... (mąsto). Mes sugalvojam ...>, <... žinau, už 

gerumą ir už ... (susimąsto) ...>.  

 

Aiškūs, pamatuojami įsivertinimo kriterijai padeda ugdytiniams nepaklysti ugdomosios veiklos 

metu. Dauguma ugdytinių teigia, jog pradedant dienos ugdymo veiklas, įsivertinimo kriterijai nebūna 
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apibrėžti ir aptariami, arba juos pateikia priešmokyklinio ugdymo mokytoja, t. y. ugdomosios veiklos 

tikslai ir uždaviniai yra orientuoti į žinias ir siekiamus rezultatus. Priešmokyklinio ugdymo mokytojui 

pateikus ir paaiškinus užduotis ar veiklas, ugdytiniai jas atlieka savu tempu bei suvokimu. Tai leidžia 

teigti, jog ugdytiniai nėra aktyviai įtraukiami į įsivertinimo kriterijų kūrimą, nėra skatinama jų, kaip 

mokymosi proceso dalyvių, įtrauktis.   

Be to, didžioji dauguma informantų gebėjo įvardinti du ar tris įsivertinimo kriterijus, kuriais 

vadovaujantis jie atlieka užduotis ir yra vertinami bei įsivertina patys. Netolygi ugdytinių asmenybių 

branda, suvokimo lygis, mąstymo gebėjimai ir asmeniniai tikslo siekimo skirtumai rodo, jog ugdytinių 

kriterijų supratimas, įsiminimas yra skirtingi arba vaikai jų nesureikšmina. Ugdytiniai geriau įsimena 

įsivertinimo kriterijus, kurie orientuoti į komunikacinę, pažinimo bei meninę kompetencijas. 

 
6 lentelė. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių įsivertinimo refleksija 

Kategorija  Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

 Veiklos refleksija Pozityvumas  <... Nuostabus ...>, <... Neblogai ...>, 

<... (mąsto) nes dėl to, kad žalia yra pati geriausia spalva. Ir visiem 

jinai patinka (pralinksmėja) ...>, <... gaunu žalia ar geltoną ...>, <... 

kad ... tsss ... (mąsto), kad buvau puikiai pasidarius darbą ...>, (... 

tyla ...),  

<... Neišlysti už kraštų, kad nebūtų, kad neliktų baltų  vietų ...>. 

Tobulintinumas <... raudona spalva reiškia, nu, kad tu nela ..., labai negerai 

pasielgei. Ten, pavyzdžiui, mušei vaiką, negerai pasielgei, 

spardeisi. Neklausei auklėtojos ...>, 

<... Vieną kartą buvau gavęs, nes buvau blogai darbą padaręs ...>, 

<... mmmm, kad darbas būna gerai atliktas. Nelabai dažnai gaunu 

...>. 

Motyvuotumas <... bandau susikaupti ir kitą kart gaut „žalią“ ...>, <... kad vaikai 

amžinai mane apsakinėja, kad nu, nu, nutilk (mikčioja) dainuot 

arba kažką ten. Man būna lengviau, kada aš dainuoju savuose ...>,  

<.. Bloga ...>, <... kai pažaidžiu su draugais ...>. 

 

Dauguma informantų teigia, jog ugdomosios veiklos rezultatas, jo įvertinimas jiems yra svarbus. 

Informantų pateikta nuomonė atskleidžia, jog įsivertindami savo atliktus darbus ar veiklas, jie suvokia 

teigiamo įvertinimo svarbą. Aukščiausias įsivertinimas indikuoja ugdytiniams apie jų įdėtų pastangų 

įvertinimą, skatina ir motyvuoja juos tobulėti bei sekti savo pasiekimus, pastūmi planuoti mokymosi 

būdus bei strategijas. Susitartos spalvos pozityvas sustiprina ugdytinių emocinę būklę, kuri 

nevienareikšmiškai įtakoja visapusiškos asmenybės vystymąsi. 

Visi informantai suvokia, jog veikla ar užduotis, kuri neatitinka susitartų kriterijų, įvertinamos 

žemesniais vertinimais. Informantų nuomone, jų atlikti darbai ir užduotys neatitiko „gero darbo“ 

kriterijų. Adekvatus ugdomosios veiklos įsivertinimas žymi, jog ugdytiniai tampa kritiškais savo 

pasiekimų vertintojais. Didžioji dauguma informantų tiksliai apibūdino savo neigiamą emocinę būklę. 

Tačiau ugdytiniai tai priima kaip iššūkį ir motyvaciją savo pasiekimų gerinimui. Informantai pažymėjo, 

jog įsivertinimo metu jie jaučia poreikį nusiraminti ir susikaupti. Kiti paminėjo, kad neigiamas emocijas 

įveikia bendraudami su draugais.  

 
7 lentelė. Įsivertinimo metodų spektras 

Kategorija  Subkategorija Patvirtinantys teiginiai 

Įsivertinimo metodų 

naudojimas 

Formalieji <... namuose turiu tokią papkę (kalba linksmai) ir ten laikau savo 

darbus, parneštus iš darželio ...>, <... vėliava Lietuvos, šviesoforas 

...>,  

<... auklėtoja mum duoda lapus, kad mes patys įsivertintume ... mm 

... ir pasako spalvas. Tiktai nesako tokių, kur yra geltona. Nu čia 

tiktai tie, kurie nežino spalvų ...>,  <... vertinimus lape ...>, <... žalia 

...> , <... paimu tokį lapą ...>. 

Neformalieji  <... Tu labai gražiai padarei ...>. 

 

Išryškėjo aiški tendencija, jog priešmokyklinėse grupėse ugdytiniai naudoja formaliuosius 

įsivertinimo metodus. Informantai tiksliai apibūdina tokius įsivertinimo metodus kaip „Šviesoforas“, 

įsivertinimo lentelė, aplankas. Ugdytiniui suteikiamas savarankiškumas ir atsakomybė registruoti ir 

stebėti savo pasiekimus, susipažįstant mokantis tam tikros temos ar vykdant veiklas. Dalis informantų 



36 

 

mini, jog ugdymo proceso eigoje mokytoja naudoja žodinius pagyrimus bei paskatinimus. Ugdytinių 

mokymosi procese svarbus ne tik rezultatas, tačiau ir procesas, kuris palaikomas ir motyvuojamas 

teigiamu paskatinimu.  

Ugdytiniai teigia, jog kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoju aptaria, diskutuoja apie jų 

atliktą veiklą, pasiekto rezultato kokybę ir drauge įvertina atliktą darbą ar užduotį. Tačiau informantų 

požiūriu, mokytojas priima sprendimą dėl ugdytinio galutinio įsivertinimo. Nepaliekama erdvės gilesnei 

diskusijai apie atliktos veiklos poveikį ugdytiniui, jo asmenybei bei įgūdžių tobulėjimui. Taigi, 

ugdytinio ir mokytojo ugdomosios veiklos refleksija yra paviršutiniška, ribota, sutelkta į mokytojo 

numatytą ugdymo tikslą. Ugdytinių požiūris į savo veiklos pasiekimus tampa mechaninis, 

neatsiskleidžia individualūs asmenybės bruožai, emocijų plotmė, savęs suvokimas, t. y. kokiame 

ugdymo(si) taške jis yra. 

Apibendrinant galima teigti, jog ugdymo procese dominuoja formalusis įsivertinimas, kuris 

nukreiptas į ugdymo programos tikslus, formalias žinias ir gebėjimus. Nors ir kuriama saugumą, 

asmeninį tobulėjimą, kūrybiškumą skatinanti ugdymo(si) aplinka, dalis ugdytinių yra aktyvūs 

įsivertinimo proceso dalyviai, tačiau ugdytinių, kaip ugdymo turinio planuotojų, vaidmuo yra formalus 

ir neefektyvus. 

 

4. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir mokytojų tyrimo duomenų lyginamoji analizė 

 

Atlikus lyginamąją duomenų analizę išryškėjo ugdytinių ir mokytojų pateiktų duomenų 

panašumai bei skirtumai. 

Didžioji dalis informantų-mokytojų teigia, jog įsivertinimo procesui bei ugdytinių asmeninės 

pažangos ir pasiekimų matavimui, fiksavimui ir analizavimui naudoja plataus spektro įsivertinimo 

metodus. Anot informantų-mokytojų vaikų vertinimui pasitelkiami tiek formalieji, tiek neformalieji 

įsivertinimo būdai, kurie sąveikaudami tarpusavyje padeda tiksliau ir visapusiškiau vertinti ugdytinio 

pažangą ir pasiekimus. Įvairus įsivertinimo metodų taikymas įgalina ugdytinį įsivertinti savo 

pasiekimus, sekti pažangą, spręsti, kilusius mokymosi sunkumus. Tos pačios nuomonės ir didžioji dalis 

informantų-ugdytinių. Jie nurodo, jog ugdomojoje veikloje plačiau taikomi formalieji įsivertinimo 

metodai, kurie įgalina konkrečiai, aiškiai ir apibrėžtai įsivertinti savo veiklą, matuoti pažangą ir numatyti 

ugdymosi tikslus.  

Daugiau nei pusė informantų-ugdytinių pažymi, jog nėra įtraukiami į ugdomosios veiklos kriterijų 

nustatymą ir apibrėžimą, arba juos pateikia mokytoja.  

Informantų-mokytojų ir informantų-ugdytinių nuomonės dėl įsivertinimo kriterijų apimties 

sutampa. Optimaliausias įsivertinimo kriterijų kiekis – trys-keturi. Toks kriterijų kiekis lengvai 

įsimenamas ugdytiniams, turintiems įvairių lygių gebėjimų ir atminties spragų. Užtikrinamas pasiekimų 

įsivertinimas kiekvienam ugdytiniui atskirai ir visai visumai.   

Informantai-mokytojai teigia, jog ugdytiniai ir mokytojai yra įtraukiami į diskusijas apie vaikų 

mokymosi pokyčius, jų sėkmes, tobulintinus įgūdžius bei pasirinkto įsivertinimo metodo tinkamumą. 

Informantai-ugdytiniai teigia, jog kartu su mokytoja diskutuoja apie atliktą veiklą (užduotis), pasiekto 

rezultato tinkamumą ir drauge įvertina atliktą darbą ar užduotį, tačiau informantų-ugdytinių manymu, 

ugdymo pažangos ir pasiekimų aptarimas bei įvertinimas yra vienpusis, kur ugdytojas priima sprendimą 

dėl ugdytinio pažangos įsivertinimo. 

Didžioji dauguma informantų-mokytojų teigia, jog grupėje kuriama jauki, draugiška, 

motyvuojanti ugdymosi aplinka, kuri skatina ugdytinius ramiai apgalvoti, įsigilinti ir įsivertinti savo 

atliekamas veiklas.  Tik maža dalis informantų-ugdytinių išskiria ugdomąją aplinką kaip svarbų aspektą, 

įtakojantį jų įsivertinimo galimybes. 

 

Išvados 

 

1. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog įsivertinimas – tai paties ugdytinio priimtas 

sprendimas apie jo paties daromą pažangą. Pripažįstama ugdytinio, kaip aktyvaus savo pažangos ir 

pasiekimų vertintojo, svarba ugdymo procese. Saugi, motyvuojanti ugdymosi aplinka, ugdytinio amžių 

ir gebėjimus atitinkantys įsivertinimo metodai, aiškūs įsivertinimo kriterijai sudaro prielaidas 

kokybiškam įsivertinimo procesui. 

2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai taiko plataus spektro formaliuosius ir neformaliuosius 

įsivertinimo metodus, kurie atliepia visų ir kiekvieno ugdytinio amžiaus, mąstymo, kalbos, patirties 
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galias ir gebėjimus. Tačiau įsivertinimo procesą paverčia formaliu, t. y. nevyksta gilesnės, išsamesnės 

rezultatų refleksijos kartu su ugdytiniais. Mokytojas tampa vieninteliu vertintoju.  

3. Empirinis tyrimas parodė, jog tik dalis priešmokyklinio amžiaus ugdytinių geba įsivertinti savo 

ugdomąją veiklą, suvokia savo atsakomybę už pasiekimus ir pažangą. Savo pažangos matavimui 

ugdytiniai geba naudoti nesudėtingus formaliuosius įsivertinimo metodus, kurie nereikalauja aukštesnės 

mąstymo ir analizavimo kokybės. Be to, ugdytinio įtrauktis į ugdymo turinio formavimą yra formali ir 

nerezultatyvi. Lyginamoji duomenų analizė atskleidė, kad formaliųjų įsivertinimo metodų naudojimas 

ugdomojoje veikloje suformuoja ugdytiniui aiškų asmenybės ūgties postūmio vaizdą bei dalį ugdytinių 

įgalina tapti įsivertinimo dalyviais. Ugdytiniai įgunda save įsivertinti mechaniškai be gilesnės 

ugdomosios veiklos įsivertinimo suvokimo ir prasmės bei įtakos asmenybės vystymuisi ir tobulėjimui.  
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Anotacija 

 

Daugiau kaip dešimtį metu dalis Lietuvos gyventojų patiria skurdą, kuris dažniausiai asmenis priverčia 

jausti socialinę atskirtį. Tai itin nemalonus pojūtis, kuris iš žmogaus atima galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą. 

Labiausiai žmonės pradėjo jausti socialinę atskirtį prasidėjus Covid-19 pandemijai ir masiniams atleidimams iš 

darbo. Pradėjo stigti pajamų, todėl žmonės negalėjo patenkinti savo minimalistinių poreikių. Be abejo, kai suaugęs 

asmuo, kuris turi vaikų, negali patenkinti savo elementarių poreikių, jis tuo pat metu neišgali aprūpinti ir savo 

vaikų reikiamais dalykai ar patenkinti elementarius vaikų poreikius, pvz., tinkamai prižiūrėti ir rūpintis. Tokiu 

atveju vaikai gali patirti smurtą, skurdą ar nepriteklių, kurių pasekmės jų ateityje gali būti labai prastos ir daryti 

neigiamą poveikį jų gyvenimui. Skurdą ir socialinę atskirtį patiriantys žmonės neturi reikalingų pajamų, išteklių ir 

galimybių naudotis privačiomis ir viešosiomis paslaugomis, kurios yra būtinos norit gyventi pilnavertį gyvenimą. 

Šiame tyrime labiausiai yra kreipiamas dėmesys į pagalbą vaikams, kurie gyvena socialinę atskirtį patiriančiose 

šeimose. Šiomis dienomis ne tik šeimos kenčia nuo socialinės atskirties, bet ir vaikai, kurie gyvena jose. Juk šeima 

ir vaikai patiria tą patį jausmą gyvendami tokiomis sąlygomis. Tačiau pasitaiko ne mažai atvejų, kai vaikas labiau 

jaučia socialinės atskirties pasekmes.  

Raktažodžiai: vaikas, socialinė pagalba, socialinę atskirtį patirianti šeima. 

 

Įvadas  

 

Darbo aktualumas ir problema: Nors pasaulyje sparčiai vystosi socialinė raida, t. y. informacinės 

technologijos, medijos ir kt., tačiau išlieka šeimų, kurios patiria socialinę atskirtį. Šis aspektas iš šeimos 

atima galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą, rūpintis savo vaikais ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime. Prasidėjusi Covid-19 pandemija dar labiau atskleidė žmonių nepriteklių, šeimos negalėjo 

patenkinti net savo minimalių poreikių. Atsižvelgiant į situaciją, kai suaugęs asmuo negali patenkinti 

savo poreikių, neišgali aprūpinti savęs ir savo vaikų reikiamais dalykais, tuomet ir šeima gali patirti 

didelių išbandymų. Tokiu atveju vaikai gali patirti smurtą, skurdą ar nepriteklių, kurių pasekmės jų 

ateityje gali būti labai prastos ir daryti neigiamą poveikį jų gyvenimui.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2022) 2020 m. žemiau skurdo ribos gyveno 

20,9% šalies gyventojų. Skurdą ir socialinę atskirtį patiriantys žmonės neturi reikalingų pajamų, išteklių 

ir galimybių naudotis privačiomis ir viešosiomis paslaugomis, kurios yra būtinos norit gyventi pilnavertį 

gyvenimą. Šalyje yra socialinių grupių, kurios jautresnės socialiniams, ekonominiams iššūkiams bei 

rizikoms ir turi mažiau išteklių su jomis susidoroti. Remiantis statistika galima matyti, kad Lietuvoje 

pažeidžiamiausios yra šios socialinės grupės: bedarbiai, vieniši asmenys, vieniši tėvai, kurie augina 

vaikus, senatvės pensijos sulaukę asmenys, žmonės su negalia bei daugiavaikės šeimos ir vaikai 

(Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ,,Skurdas ir socialinė atskirtis‘‘, 2021). Nuo 

socialinio darbo sąvokos atsiradimo, kuri susiformavo XX amžiuje ir yra siejama su Nepriklausomybės 

atkūrimu, dauguma žmonių kalbėjo apie socialinio darbuotojo pagalbą šeimoms ir jų vaikams, kurios 

patiria socialinę atskirtį (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2021).  

Tyrimo objektas: socialinio darbuotojo pagalba vaikams, gyvenantiems socialinę atskirtį 

patiriančiose šeimose.  

Tyrimo tikslas: atskleisti, kokią pagalbą suteikia socialinis darbuotojas vaikams, gyvenantiems 

socialinę atskirtį patiriančiose šeimose.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti priežastis lemiančias šeimoms patirti socialinę atskirtį.  

2. Atskleisti vaikų gyvenimo šeimose problematiką.  

3. Nustatyti socialinių darbuotojų teikiamą pagalbą vaikams, gyvenantiems socialinę atskirtį 

patiriančiose šeimose.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, pusiau struktūruotas interviu, kokybinė 

turinio (content) analizė. 
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1. Priežastys įtakojančios šeimas patirti socialinę atskirtį 

 

Herman Melville teigia, kad Žmogaus gyvenimas amžinybės mastu – laivas bekraštėje jūroje, 

kuriuo plukdomas žmogus nežino, kas jo laukia už horizonto, už regėjimo ribos...“ (Mintys Apie.lt, 

2021). Autoriaus mintys puikiai atspindi tikrąjį žmogaus gyvenimą. Juk žmogus negali žinoti, kas jo 

laukia ateityje ir koks bus jo gyvenimas. Tad dėl nežinomybės jausmo yra šeimų, kurios nežinodamos, 

kaip tinkamai susitvarkyti su savo gyvenimu, patiria nemalonų jausmą – įsitraukia į socialinę atskirtį 

patiriančias šeimas. Reikia nepamiršti fakto, kad mūsų valstybėje šeima ir jos kūrimas yra šalies 

pagrindas. Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje yra ne mažai šeimų, kurios patiria socialinę atskirtį. 

Lietuvoje daugybę metų yra šeimų, kurios patiria socialinę atskirtį ir skurdą. Dažniausiai to priežastimi 

tampa ekonominiai nesklandumai šalyje, kurie paliečia kiekvieną. Taip pat prie ekonominių problemų 

atsiradimo prisideda ir socialiniai pokyčiai. Pvz., kinta šeimų amžius, sudėtis. Kalbant apie ekonomines 

problemas šalia jų bus netikėtas krizės atsiradimas, nedarbas, kurie prives prie gyvenimo lygio 

smukimo. Kasdieniniame gyvenime šeima patenka į krizines situacijas ar susiduria su socialinės rizikos 

veiksniais, kurie gali sutrikdyti normalų ir įprastą šeimos funkcionavimą. Šeima, įveikusi krizę, 

minimalius ar didelius nuosmukius jų tarpusavio santykiuose, pradeda naujos kokybės funkcionavimo 

etapą. Tačiau šeima, kuri nepajėgia ir jai yra per sunku išlipti iš krizės duobės, tampa pažeidžiama, 

pradeda neatlikti priklausomų funkcijų ir vis labiau pradeda jausti socialinės rizikos veiksnių įtaką, kurie 

priverčia šeimą jausti socialinę atskirtį (Ivanauskienė V., 2012). Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatyme sąvoka socialinė atskirtis apibūdina, kad tai yra aplinkybės ir veiksmai, dėl kurių 

šeima ar asmenys patiria ar yra pavojus patirti socialinę atskirtį. Taip pat šioje sąvokoje yra išdėstomi 

veiksmai, kurie sukelia pavojų jausti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių 

tinkamai prižiūrėti ir ugdyti nepilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas, nepilnamečių vaikų 

(įvaikių) visapusio fizinio, dvasinio, protinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje 

neužtikrinimas, nuo nusikalstamos veikos nukentėjusių asmenų patirta žala, įsitraukimas ar polinkis 

įsitraukti į nusikalstamas veikas, piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis 

medžiagomis, priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių žaidimų, 

elgetavimas, valkatavimas, benamystė, motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas 

(Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006, aktuali redakcija 2022-07-01). Didžiausią 

įtaką šeimai patirti socialinę atskirtį sukelia krizė, kuri atsiranda dėl: dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, nemokėjimas ar negalėjimas tinkamai bei saugiai 

pasirūpinti vaiku ir jo gerove, prievartos naudojimas (Asbergaitė Z., 2016).  

Apibendrinant būtų galima teigti, kad vis dar Lietuvoje yra ne mažas skaičius šeimų, kurios patiria 

socialinę atskirtį. Tai dažniausiai nutinka dėl to, nes šeimos nesugeba susitvarkyti su kasdieninėmis 

krizėmis ar sunkumais. Nuolatinis ne gebėjimas tinkamai išspręsti iškilusias problemas gali privesti prie 

veiksnių, kurie sukelia socialinę atskirtį. 

 

2. Vaikų, gyvenančių socialinę atskirtį patiriančiose šeimose, problematika 

 

Gėtė (2021) „Galėtų gimti gerai išauklėti vaikai, jeigu mes, tėvai, būtume gerai išauklėti‘‘, ši 

citata puikiai apibūdina vaikų gyvenimą įvairiose šeimose. Taip pat ji puikiai atspindi vaikų gyvenimą 

šeimose, kuriose vyrauja socialinės atskirties atmosfera. Pirmoji ir pagrindinė vaikų gyvenimo 

mokymosi bei dorovinio kelio mokykla yra tėvai. Iš jų jie gauna pagrindus, kaip elgtis su daiktais, su 

žmonėmis, ko galima ir ko negalima daryti bei visų kitų dalykų, kurie yra būtini gyvenime. Tačiau, kad 

ir kaip norėtume, kad pasaulis būtų vien šviesių ir gražių spalvų, deja, taip nėra. Šalia mūsų yra šeimų, 

kurios patiria socialinę atskirtį ir dėl to kenčia jų mažosios atžalos. Mano temoje vaikų sąvoka bus 

apibrėžiama ties paaugliais, kurių amžius yra 14-18 metų. Paauglystėje, vaikai ieško atsakymų kas jie 

yra, ko siekia gyvenime, ką veiks. Taip pat šiuo laikotarpiu ieškoma gyvenimo prasmės. Paauglys 

rasdamas atsakymus formuoja pasitikėjimo, tapatumo, saugios ateities jausmus ir panašiai. Jei 

neišsprendžiama krizė, ji turi didesnes pasekmes nei kitos krizės (Paradnikė K., ,,Vaiko raida‘‘). 

Dažniausiai šeimai yra reikalinga socialinio darbuotojo pagalba, kai šeimoje tėvai turi priklausomybių, 

smurtaujama, stinga bendradarbiavimo ir emocinio supratimo, kyla daug nesutarimų ir šie neigiami 

aspektai skatina tėvus savo atžaloms rodyti nederamą auklėjimą bei netinkamą gyvenimo pavyzdį. O 

juk vaikai labai gerai mokosi iš savo tėvų ir dažniausiai atkartoja jų klaidas. Vaikai, kurie gyvena tokiose 

šeimose, gali jausti tėvų naudojamą smurtą. 

Pašaliniams gali atrodyti, kad toje šeimoje viskas gerai ir nėra smurtaujama, tačiau reikia 

nepamiršti, kad smurtas gali būti ne tik fizinis. Paauglys savo šeimoje, kurioje stinga tinkamų tėvų 
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pavyzdžių gali patirti šias smurto formas: fizinis smurtas – smurtiniai arba kiti neatsitiktiniai veiksmai, 

kurie sukelia vaikui skausmą ir gali sukelti sveikatos ar vystymosi sutrikimus, psichologinis smurtas – 

vaiko žeminimas, tyčiojimasis, gąsdinimai, normalios vaiko raidos vystymosi trikdymas, seksualinis 

smurtas – vaiko įtraukimas į prostitucijos ar seksualinės paskirties veiklas, nepriežiūra – vaikui būtinų 

fizinių, emocinių ar socialinių poreikių nepatenkinimas, neaprūpinimas drabužiais, pastogės 

nesuteikimas, higienos nesilaikymas, saugumo nesuteikimas (Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

pagrindų įstatymas, 1996, galiojanti redakcija 2021-03-01). 

Kaip teigia Parton (2019), vaikai, kurie šeimose patirdavo smurtą, tai dažniausiai laikydavo kaip 

medicinine problema ir buvo gydoma tarsi tai būtų liga. Tačiau dabar matyti, kad smurtas tapo socialine 

problema ir gali būti laikoma kaip nusikaltimu. Taip pat nebeliko smurto kaip gydymo formos. Jis tapo 

veiksmu, kuriame daugiausia skiriama dėmesio įrodymų rinkimui, vertinimui ir nagrinėjimui (Parton 

N., 1996). Vaikui, gyvenančiam socialią atskirtį patiriančioje šeimoje, kyla didelė rizika patirti smurtą, 

nesvarbu kokia forma, kuris ateityje paliks savo skaudžių pasekmių. Vienos iš problemų gali būti 

psichikos sveikatos sutrikimai. Šie sutrikimai dažniausiai būna išreiškiami šiomis formomis: depresija, 

nerimas, elgesio sutrikimai, kurie dažniausiai turi tiesioginį atsaką į tai, kas vyksta vaikų gyvenime. 

Pasaulio sveikatos duomenimis, Europoje keletą metų daugėjo jaunimo psichikos sveikatos sutrikimų, 

pvz., nerimas, depresija, valgymo sutrikimai (Valstybinis psichikos sveikatos centras, 2020). Psichikos 

sveikata – tai gera asmens savijauta, kai jis gali įveikti įprastus gyvenimo sunkumus, dirbti ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime. Tai yra neatsiejama bendros sveiktos dalis. Psichikos sveikatos problemas gali 

sąlygoti veiksniai, turintys įtakos žmogaus mąstymui, bendravimui, kasdieninių sunkumų įveikimui. 

Dažniausiai susiduriama su tokiais veiksniai, kaip patyčios, smurtas šeimoje ar kitoje aplinkoje, artimų 

žmonių mirtis bei kiti traumuojantys gyvenimo įvykiai. Vaikai yra labiau pažeidžiami ir labiau priklauso 

nuo emocinės būsenos šeimoje ir aplinkoje. Jaunų žmonių psichikos sveikatą lengviau sutrikdyti nei 

suaugusio žmogaus, kuris yra atsparesnis smurtui, žalingiems įpročiams, patyčioms ar skurdui. 

Šiandieniniame pasaulyje, kai technologijos užima ne maža mūsų gyvenimo dalį, dėl jų taip pat gali būti 

neigiamos įtakos vaiko psichikos sveikatai ir gerovei. Norėjimas būti visuomet pasiekiamu socialiniuose 

tinkluose ir nuolatinis noras palaikyti ryšį gali trukdyti įprastoms ir kasdieninėms veiklos. Pvz., 

valgymui, miegui ar bendravimui ne tik su šeima, bet ir kitais asmenimis. Dar vienas šiuolaikinių 

technologijų neigiamas aspektas psichine gerove tai, kad jauni žmonės internete save lygina su kitais, o 

tai gali sukelti izoliacijos jausmą (Jackson G., 2019). 

Šeima, kurioje vyrauja socialinės atskirties veiksniai, vaikai nėra saugūs ir nėra užtikrinta tinkama 

jų ateitis, normali raida ir kiti būtini aspektai, kad paauglys jaustųsi saugus visuomeniniame gyvenime. 

Tokiu atveju pažeidžiama vaiko geros politika, kuri apibūdina vaiko teisę į apsaugą, aprūpinimą ir 

dalyvavimą. Vaiko gerovė – tai pamatinis sveikos visuomenės rodiklis. Tai skatinti yra svarbu todėl, 

kad būtų užtikrinta visavertė vaikystė, kad būtų suformuotas tinkamas pagrindas pereinant į suaugusiųjų 

etapą (Katiševskaja S., Naujanienė R., 2021). Be abejonės, kyla rizika, kad šeimos atžala taip pat taps 

socialinės rizikos vaiku, kuris gali valkatauti, elgetauti, nelankyti mokyklos ar turėti elgesio problemų 

mokykloje, piktnaudžiauti alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis medžiagomis, gali tapti 

priklausomas nuo azartinių lošimų ar jausti polinkį įsitraukti į nusikalstamas veikas (Socialinio darbo 

profesijos terminų žodynas, 2016).  

Apibendrinant būtų galima teigti, kad vaikams, gyvenantiems socialinę atskirtį patiriančiose 

šeimose, tikrai nėra lengva. Šiose šeimose vaikams kyla nemaža rizika susidurti su įvairiomis 

problemomis. Dažniausiai vaikai susiduria su kylančio smurto problemomis. Tai neretai būna 

naudojamas fizinis smurtas. Tačiau reikia nepamiršti, kad egzistuoja ir kitos smurto formos, kurias 

patiria vaikai, bet jos nelabai palieka akimi matomų pasekmių. Taigi, vaikai susiduria su šiomis smurto 

formomis: psichologinis, seksualinis smurtai bei nepriežiūra, kuri taip pat yra įvardijama kaip smurto 

forma. 

 

 

3. Socialinio darbuotojo taikomi metodai dirbant su vaikais šeimose 

 

Kai to mažiausiai tikimės, gyvenimas mums kelia iššūkį išbandyti savo drąsą ir norą pasikeisti 

tokiu momentu, nėra prasmės apsimesti, kad nieko neįvyko ar sakyti, kad mes dar nesame pasirengę. 

Iššūkis nelauks. Gyvenimas neatsigręžia atgal (Coelho, P., 2014). Ši mintis puikiai pasako, kad 

gyvenimas kelia mums įvairiausius iššūkius, su kuriais žmogus arba sugeba susidoroti, arba jam tenka 

prašyti pagalbos. Šiuo atveju, kai vaikas, kuris gyvena socialinę atskirtį patiriančioje šeimoje, gali 

negebėti tinkamai susidoroti su jam iškilusiais sunkumais. Jam į pagalbą ateina socialinis darbuotojas. 
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Šis asmuo, socialinis darbuotojas, ir jo profesinė veikla yra skirta padėti žmonėms, šeimoms, 

bendruomenėms ir visuomenei spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais per 

santykį su aplinka (,,Kas yra socialinis darbas‘‘, 2020). Remiantis Lietuvos Respublikos šeimos 

stiprinimo įstatymu galima matyti, kad jis kryptingai nurodo vykdyti šeimos stiprinimą, kuriuo siekiama 

sudaryti teisines, socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas, skatinančias asmenis sukurti, 

puoselėti ir išsaugoti darnią šeimą, kaip pirminę ir prigimtinę bendruomenę bei palankiausią vaiko 

augimo, vystymosi ir ugdymo aplinką (Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymas, 2017, 

galiojanti redakcija 2020-01-01). Tokiu atveju, kad būtų užtikrinta šeimos darna ir suteikta tinkama 

pagalba ne tik šeimai, bet ir vaikui, socialinis darbuotojas pagalbos metu taiko įvairius metodus. 

Socialinis darbuotojas neretai dirba su asmenimis ar asmenų grupėmis. Viena iš jų – šeima. Kadangi 

šeimos, kurioje auga vaikas, įtaka atžalai ir jo asmenybės formavimuisi yra svarbi, todėl teikiama 

pagalba šeimai turi įtakos daugelio psichosocialinių problemų sprendimui.  

Socialinis darbuotojas, norėdamas suteikti pagalbą, turi vadovautis tik savo geranoriškumu 

padedant šeimai, bet privalo išmanyti būtent darbo su šeima kompetenciją. Tokiu atveju jis gali taikyti 

vieną iš metodų – sociometriniai konsultavimo metodai. Šio tipo metodai padeda tinkamai įvertinti ir 

suvokti šeimos struktūrą, funkcijas bei narių vaidmenis. Socialinis darbuotojas pagalbos metu gali 

taikyti vieną iš sociometrinių metodų būdų – šeimos sociograma. Sociograma – tai schema, kuri 

vaizduoja grupės narių santykius, pritaikant sociometrinę metodiką. Šis metodas padeda atskleisti, kas 

šeimoje yra lyderis, kas yra atstumtasis ar nuskriaustas, kokie yra šeimos vaidmenys ir funkcijos. 

Teikiant pagalbą vaikams šeimose, būtų galima jiems užduoti pagrindinius šio metodo klausimus: a) su 

kuriuo šeimos nariu jūs paprastai....; b) su kuriuo šeimos nariu jūs norėtumėte...; c) kurį šeimos narį 

laikote... (,,Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai‘‘, 2010). Šio tipo metodas leistų 

sužinoti, kokie yra vaiko santykiai su tėvais, kaip jis pats su jais bendrauja ir lengviau bus nustatyti, 

kokios pagalbos reikia vaikai ar šeimai, kad nebūtų jaučiama socialinė atskirtis.  

Socialiniame darbe yra nemažai metodų, kuriuos šios profesijos darbuotojas taiko, sprendžiant 

vienokias ar kitokias problemas, su kuriomis susiduria jo klientai. Šiuo atveju, kai pagalba yra teikiama 

vaikui gyvenančiam socialinę atskirtį patiriančioje šeimoje, galima taikyti elgesio modeliavimo 

metodus. Vienas iš jų, kurį būtų galima pritaikyti – simbolinių dovanų metodas. Simboliai turi bendrą 

ir asmeninę prasmę. Dovanojamasis susijęs su šeimos hierarchija, todėl dovanos gali įgauti kitą prasmę 

– altruistinių jausmų išraiška, įsipareigojimas, atsidėkojimas ir panašiai (,,Socialinis darbas. Profesinė 

veikla, metodai ir klientai‘‘, 2010). Toks metodas leistų pamatyti, kokios vertybės vyrauja šeimoje ir 

tarp kiekvieno šeimos nario. Tai suteiktų galimybę socialiniam darbuotojui greičiau suprasti, kokios 

pagalbos reikia vaikui bei kokių socialinių įgūdžių trūksta tėvams. Visi žmonės, kurie susiduria su 

problemomis ir nori jas išspręsti, pasitelkia vaizduotę. Socialiame darbe šios profesijos atstovai gali 

taikyti vaizdinių metodus. Šeimoms, kurios patiria sunkumus, būdingi vaizdiniai riboja pasirinkimo 

galimybes ir verčia nepakankamai (ridiškai) elgtis. 

Klientų vaizduotė dažnai padeda ar trukdo taikyti kitus poveikio jiems metodus, todėl jų 

vaizduotės ypatumai bei su patiriamais sunkumais susijusių vaizdinių analizė yra neatsiejama daugelio 

konsultacijų dalis. Šiuo atveju teikiant pagalbą vaikui labiausiai tiktų pokalbio su lėlėmis metodas. Jame 

labiausiai dalyvauja vaikai, tačiau nereikėtų atmesti ir visos šeimos įtraukimo. Šis metodas lyg žaidimas. 

Kiekvienas šeimos narys pasirenka jam norimą žaislą. Renkantis žaislus socialinis darbuotojas turėtų 

pasižymėti, kaip ir kokia tvarka buvo pasirenkami žaislai, kurie iš karto buvo atmesti ar asmenų 

pasirinkimui įtakos turėjo kitų nuomonės išsakymas, ar buvo pasirinkta į nieką neatsižvelgiant. Šis 

metodas pagalbos metu leis vaikui daugiau apie save papasakoti per lėlės vaidmenį, nes bus kuriama 

lyg pasaka, kurios metu socialinis darbuotojas vaiko klausinės įvairių klausimų, kurie padės geriau 

įsigilinti į esamą šeimos situaciją ir pagalbos suteikimo svarbą (,,Socialinis darbas. Profesinė veikla, 

metodai ir klientai‘‘, 2010).  

Apibendrinant galima būtų teigti, jog socialinis darbuotojas pagalbos procese gali taikytis įvairius 

metodus. Vienus metodus galima labiau pritaikyti, kai norima išsiaiškinti, kokie vaiko santykiai su 

tėvais, kokia jo padėtis šeimoje, kaip kiti elgiasi su juo, kokie jo jausmai. Kitus metodus galima taikyti 

dirbant su tėvais ar visa šeima, kai norima išsiaiškinti, kokia yra šeimos hierarchija, jos santykiai. Šie 

visi metodai padeda geriau suprasti tikrąją šeimos situaciją bei kokios tikslios pagalbos reikia vaikui, 

gyvenančiam socialinę atskirtį patiriančioje šeimoje. 
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4. Socialinių darbuotojų teikiamos pagalbos vaikams, gyvenantiems socialinę atskirtį 

patiriančiose šeimose, tyrimo analizė 

 

Siekiant išanalizuoti socialinių darbuotojų pagalbos suteikimą vaikams, gyvenantiems socialinę 

atskirtį patiriančios šeimose, buvo pasirinkta apklausą atlikti žodžiu, t. y. atlikti interviu. Tyrime 

dalyvavo 5 socialiniai darbuotojai tiesiogiai dirbantys su socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikais. 

Socialiniai darbuotojai privalo suteikti pagalbą ne tik šeimai, bet ir vaikams. Kaip ir kiekvienas 

atvejis būna skirtingas, taip ir teikiama pagalba skiriasi. Atlikus tyrimą ir gavus tiriamųjų rezultatus, 

buvo galima matyti, kad tiriamieji išskyrė pagrindinius kriterijus, kurie atspindi, kokios pagalbos reikia 

vaikams, gyvenantiems socialinę atskirtį patiriančiose šeimose. Kiekviename pagalbos procese turi 

dalyvauti specialistas, kuris vienu ar kitu atveju suteiks reikiamą pagalbą. Į pagalbos procesą dažniausiai 

būną įtraukiami psichologai, socialiniai darbuotojai ar švietimo įstaigos specialistai ,, reikalinga labai 

psichologo pagalba‘‘ (Alma, 40 m.), ,,tai psichologai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai‘‘ 

(Saulė, 35 m.). Specialistai yra tie žmonės, kurių dažniausiai vaikai nepažįsta, jie vaikams būna visiškai 

svetimi, tad tokiu atveju, gali būti sunku tinkamai suteikti pagalbą. Tačiau reikia nepamiršti, kad yra 

saugi ir artima vaiko aplinka, kurioje jis jaučiasi saugiau nei nepažįstamoje ir svetimoje.  

Tiriamieji išskyrė, kad dar vienas iš reikiamos pagalbos vaikams formų yra saugi aplinka , <....> 

pagalbą turėtų teikti tėvai, kurie arčiausiai ir kurie mato tą situaciją‘‘; ,, <...> elementarūs būrelio 

vadovai, kurie dirba su tuo vaiku ir mato, kad vaikui reikia saugios aplinkos“ (Saulė, 35 m.). Juk iš 

tiesų, tėvai, mokytojai, klasių auklėtojai ar net po pamokinių veiklų vadovai būna arčiausiai vaiko, mato 

jo pasikeitimus tiek fizinius, tiek emocinius. Tokiu atveju pirmus pagalbos žingsnius gali žengti šie 

žmonės, kurie yra arčiausiai vaiko. Taip pat viena iš pagalbų, kurios reikia vaikams yra socialinių 

įgūdžių ugdymas ,, <...> pagalbos jiems reikia visokeriopos – nuo elementarių higienos įgūdžių‘‘ (Ieva, 

35  m.), ,, <...> ,jiems reikia padėti namų darbus paruošti, gal kažkokių įgūdžių pamokyti, gal tiesiog 

pamokyti pasidaryti valgyti‘‘ (Irma, 40 m.). Tai taip pat svarbus ir būtinas pagalbos momentas, kurio ne 

tik reikia, bet ir vaikas privalo tobulinti savo socialinius įgūdžius ar net, esant prastais situacijai šeimoje, 

išmokti. Vienas iš tiriamųjų įvardino dar kelias pagalbos formas reikalingas vaikams, kurios nėra 

atsiejamos nuo kasdieninio gyvenimo: ,, <...> jiems reikia užimtumo organizavimo, finansinės 

pagalbos, požiūrio pakeitimo į visuomenę ir gyvenimą‘‘ (Ieva, 35 m.). 

Tiriamieji išskyrė, kad dažniausiai nukreipia pas specialistus: ,, <...> rekomenduojame, jeigu 

mokykloje, sakykime, problema, tai socialinio pedagogo pagalba iš esmės irgi yra pagalbos įrankis 

šeimai‘‘ (Alma, 40 m.). Šiuo atveju pagalbos suteikimas yra susijęs tiek su artima vaiko aplinka, tiek su 

specialistais, kurie gali būti vaikui nežinomi ir svetimi. Žvelgiant toliau į tiriamųjų atsakymus išryškėjo, 

kad jie vaikams organizuoja užimtumą: ,, <...> teikiame užimtumą‘‘ (Ieva, 40 m.), „ <...> bandyti 

kažkokias bendras veiklas vaikams su tėvais“ (Alma, 40 m.). Taip pat vienas iš užimtumų yra po 

pamokinė veikla, kuri gali vaiką užimti ir atitraukti nuo šeimos, kurioje vyksta konfliktai ar kiti nedori 

ir vaiko auklėjimui netinkami veiksmai: ,, <...> siūlome įsitraukti į prasmingą popamokinę veiklą, kad 

sakykime, problema su tėvais, kad kuo mažiau praleistų laiko namuose, kad kuo ilgiau pabūtų saugioje 

aplinkoje, prasmingai, turiningai leistų tą laisvalaikį, kažkur tobulėtų, atrastų gal savo pomėgių 

kažkokių‘‘ (Alma, 40 m.). 

Pagalbos suteikimo metu socialinis darbuotojos niekaip nepabėgs nuo savo atliekamų ir jam skirtų 

funkcijų. Tokiu būdu tiriamieji išskyrė savo atliekamas tiesiogines funkcijas kaip teikiamą pagalbą 

vaikams: ,, <...> mes teikiame konsultacijas, teikiame maitinimą, teikiame ir tarsi teisininko, ir 

atstovavimo paslaugas‘‘ (Ieva, 40 m.).  

Socialiniame darbe specialistai turi gebėti taikytis įvairius metodus tam, kad būtų tinkamai 

suteikiama pagalba ir išsprendžiamos iškilusios problemos. Tinkamai taikomi metodai ne tik padeda 

išspręsti iškilusias problemas, bet ir užtikrinta šeimos darną. Gavus tiriamųjų rezultatus galima matyti, 

kad pagalbos procese yra taikomi įvairūs metodai, kurie, taip pat, gali būti taikomi atsižvelgus į šeimos 

atvejį. Patį veiksmingiausią metodą, anot tyrimo dalyvių, išskyrė pokalbį: ,, <...> tai, be abejo, yra 

individualūs pokalbiai įvairiomis temomis. Pagrindinis metodas būtų, kad kuo daugiau kalbėtis‘‘ 

(Daiva, 37 m.), ,, <...> metodai, tai vis tiek jau tas pokalbis su šeima tai pagrindinis, kaip aš sakau, 

socialinio darbuotojo įrankis, t. y. jo žmogiškieji ištekliai, kalbėjimas, motyvavimas‘‘ (Alma, 40 m.).  

Socialiniame darbe specialistus visur ir visada lydi įvairios jų atliekamos funkcijos. Tiriamieji 

taip pat išskyrė savo funkcijų atlikimą kaip pagalbos proceso metodą ,,<...> konsultuojame, patariame, 

atstovaujame, jeigu reikia kažkur‘‘ (Saulė, 35 m.). Pokalbis ir atliekamos funkcijos yra glaudžiai 

susijusios pagalbos procese. Jos padeda sužinoti su kokiais sunkumais susiduria vaikai, kokios tinkamos 

pagalbos jiems reikia, netgi padeda atlikti elementarius dalykus. Pvz., paprastai, kasdienine šnekamąja 
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kalba pasikalbėti su vaiku, išklausti, kas negerai ar kuo jam būtų galima padėti. Be abejo, metodų yra 

įvairiausių, tik reikia atsirinkti, kur kuriuos taikyti. Pagal gautus tiriamųjų rezultatus galima matyti, kad 

dar vienas taikomas metodas – žaidimai: ,, <...> ir grupinius užsiėmimus, ir spektaklių metodus, ir 

vaidybinius žaidimus, ir kulinarines virtuves darome‘‘ (Ieva, 40 m.). Tai yra puikus metodas, norit 

suteikti tinkamą pagalbą mažiems vaikams ar netgi vaikams nuo 14 m. Juk kartais smagu pažaisti ar 

vaidinti. Dar vienas iš taikomų ir tiriamųjų paminėtų metodų – planų sudarymas: ,, <...> pagalbos plano 

sudarymas, kurį šeima turėtų įgyvendinti‘‘ (Saulė, 35 m.). Tai taip pat padeda tinkamai suteikti pagalbą 

bei atlikti tam tikrus užsibrėžtus tikslus pagalbos proceso metu.  

Dažniausiai, kai žmogui yra nežinoma aplinka, joje jis nieko nepažįsta, tai ir sunku bei nedrąsu 

kažko paklausti ar paprašyti. Taip yra ir su vaikais, kai jiems yra nežinomi žmonės, jie sunkiau kreipiasi 

pagalbos ir rečiau išsako turimas problemas. Tiriamieji taip pat išskyrė tai, jog patys vaiki retai kreipiasi 

į specialistus pagalbos: ,, <...> patys, kad kreiptųsi, tai dar nebuvę‘‘ (Daiva, 37 m.). Tačiau pasitaiko 

atvejų, kai vaikai drąsesni jaučia prie tokių specialistų kaip policijos pareigūnai: ,, <...> vaikai dažnai 

iškviečia policijos pareigūnus. Tai galima traktuoti, kad jie niekur kitur negalėjo kreiptis, tik į policijos 

pareigūnus‘‘ (Daiva, 37 m.). 

Analizuojant gautus tyrimo rezultatus galima matyti, kad vaikai dažniau kreipiasi pagalbos ar 

išsako tai, kas jiems negerai švietimo įstaigose dirbantiems specialistams, t. y. mokytojams, auklėtojams 

ar psichologams: ,, <...> daugiau vaikai kreipiasi pagalbos, išsako poreikį mokykloje pas socialinį 

pedagogą arba auklėtoją. Arčiau vaiko yra mokykla iš mokyklos tikrai būna atvejų, kai vaikai pasako‘‘ 

(Alma, 40 m.). Šią aplinką vaikai gerai pažįsta, žino kas joje yra, todėl dažnu atveju socialiniai 

darbuotojai apie vaikų problemas sužino iš švietimo įstaigų specialistų. Tačiau gali pasitaikyt atvejų, kai 

vaikas ateina pas specialistą pasikalbėti kasdieniniais klausimai ir net nežino, kad jam reikia pagalbos: 

,, <...> nutinka, kad ir patys vaikai, kreipiasi, jaunuoliai, bet dažniausiai tai jie ateina galbūt net ir 

nežinodami, kad jiems reikia pagalbos‘‘ (Irma, 40 m.). Reikia nepamiršti, kad šiose šeimose, kurios 

patiria socialinę atskirtį, lankosi socialiniai darbuotojai. Tad vaikai patys gali pasikalbėti su socialiniu 

darbuotoju, kai jis atvykta aplankyti šeimą ar vaikas susitinka su specialistu kitoje aplinkoje ,,socialinio 

darbo metu vaikai ateina pas mus pasikalbėti į kabinetus‘‘ (Daiva, 37 m.), ,, <...> kadangi dirbame 

kasdien, tai kreipiasi kasdien‘‘ (Ieva, 40 m.). 

Apibendrinant gautus tiriamųjų duomenis galima sakyti, kad vaikams, gyvenantiems socialinę 

atskirtį patiriančiose šeimose, reikalinga įvairi pagalba. Dažniausiai vaikui reikalinga pagalba būna jo 

artimoje aplinkoje: tėvai, mokykla, auklėtojai, kiti mokytojai ar popamokinės veiklos vadovai. Taip pat 

neatsiejama reikalingos pagalbos dalis – specialistai, kurie tinkamai, pagal savo profesiją suteiks vaikui 

reikalingą ir jam svarbią pagalbą. Reikia nepamiršti, kad šiems vaikams reikia suteikti pagalbą, kuri 

tobulintų jų socialinius įgūdžius. Be abejo, be specialistų ir artimos vaiko aplinkos, jam reikia suteikti 

ir materialinę pagalbą bei užimti veiklomis, kad neitų vaikas netinkamu keliu. Tyrimo dalyviai išskyrė 

vieną pagrindinių pagalbų, tai specialistus, kurie padeda išspręsti problemas ir įveikti iškilusius 

sunkumus. Tačiau nereikia atmesti ir kitokios pagalbos, kurią teikia socialiniai darbuotojai. Juk pati 

mažiausia pagalba padeda vaikui. Be specialistų ir pokalbių su jais, įvairūs užimtumai, kurių metu vaikas 

žaidimų forma išsako savo problemas. Svarbu paminėti, kad socialiniai darbuotojai įvardijo teikiamą 

pagalbą remdamiesi savo tiesioginėmis funkcijomis, t. y. konsultavimas, informavimas, atstovavimas, 

kurios taip pat padeda spręsti iškilusius sunkumus. Socialiniai darbuotojai pagalbos procese naudoja 

daugybę metodų, kurie tikrai tinkamai padėtų ir išspręstų problemas. Pagrindinis metodas, kurį naudoja 

kiekvienas specialistas – pokalbis. Tačiau nereikia atmesti ir kitų metodų. Jie visi yra veiksmingi. Be 

abejo, be pokalbio, pagalbos metu, kai ji yra teikiama vaikams, yra naudojami ir kiti metodai: įvairūs 

užsiėmimai, žaidimai ar net spektakliai. Taip pat pagalbos procese negalima atmesti tokio metodo, kuris 

yra susijęs ir su atliekamomis funkcijomis, t. y. konsultavimas, informavimas ar kitos atliekamos 

funkcijos. Galima teigti, kad bet koks tikslingai pasirinktas metodas yra svarbus pagalbos procese, o 

ypač, kai norima suteikti pagalbą vaikui. Įvairiais atvejais patys vaikai kreipiasi pagalbos. Ne retai viskas 

priklauso, ar vaikui aplinka yra žinoma ar ne. Didžiausia tikimybė, kad vaikas pats paprašys suteikti jam 

pagalbą bus tuomet, kai jis žinos, kur jis yra, kokie asmenys yra aplink jį. Tokiu atveju vaikas pagalbos 

kreipsis į mokytojus ar kitus specialistus lankomoje mokykloje. Retesniais atvejais vaikas pagalbos 

prašo pas pačius specialistus, nes jam aplinka ir žmonės yra nežinomi. Tačiau pasitaiko atvejų, kai vaikas 

neturi kitos išeities ir pagalbos prašo pas kitus specialistus – policijos pareigūnus. 
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Išvados  

 

1. Lietuvoje yra nemažas skaičius šeimų, kurios patiria socialinę atskirtį. Nuolatinis negebėjimas 

tinkamai išspręsti iškilusias problemas gali privesti prie veiksnių, kurie sukelia socialinę atskirtį. 

Didžiausią įtaką šeimai patirti socialinę atskirtį lemia piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis, nemokėjimas ar negalėjimas tinkamai bei saugiai pasirūpinti vaiku ir jo 

gerove bei prievartos ar smurto naudojimas.  

2. Vaikams, gyvenantiems socialinę atskirtį patiriančiose šeimose, kyla nemaža rizika susidurti 

su įvairiomis problemomis. Dažniausiai vaikai susiduria su smurto problemomis. Neretai būna 

naudojamas fizinis smurtas. Tačiau reikia nepamiršti, kad egzistuoja ir kitos smurto formos, kaip 

psichologinis, seksualinis smurtai bei nepriežiūra, kurie lemia vaiko vystymąsi, elgesį bei socialinių 

įgūdžių susiformavimą. 

3. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad alkoholio vartojimas, priklausomybių ligos, socialinių įgūdžių 

stoka yra esminės priežastys, dėl kurių šeimos patiria socialinę atskirtį. Vaikai, gyvenantys socialinę 

atskirtį patiriančiose šeimose, susiduria su smurtu artimoje aplinkoje, negatyvia psichologinė būsena, 

netinkamu elgesiu, motyvacijos stoka bei socialinių įgūdžių stoka. Tyrimo metu labiausiai išryškėjo 

vaikams reikalinga specialistų pagalba, įvairūs užimtumai, kurių metu vaikas žaidimų forma išsako savo 

problemas. Svarbu paminėti, kad socialiniai darbuotojai įvardijo teikiamą pagalbą remdamiesi savo 

tiesioginėmis funkcijomis, tai yra konsultavimas, informavimas, atstovavimas. Jos taip pat padeda 

spręsti iškilusius sunkumus. Dažniausiai tiek tėvai, tiek patys vaikai yra linkę spręsti atsiradusias 

problemas ir priimti pagalbą, tačiau pasitaiko atvejų, kai tėvai ir vaikai atsisako priimti pagalbą, tuomet 

pasikalbėjus, suteikus daugiau informacijos, pagalba visgi būna priimama. 
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ATSISKAITYMŲ SU PIRKĖJAIS IR TIEKĖJAIS APSKAITA IR 

KONTROLĖ   
 

Gabrielė Kardokienė 

Lekt. Birutė Petrošienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

 

Kol kas įmonėse nėra kreipiama daug dėmesio į naujo kliento finansinę būklę, jo mokumą. Kad būtų 

išvengta visų pasekmių, susijusių su atsiskaitymais tarp įmonės pirkėjų ir tiekėjų, svarbu užtikrinti efektyvią ir 

sklandžią kiekvieno naujo įmonės kliento kontrolę. Taip pat svarbu sekti ir esamų ilgalaikių įmonės klientų 

finansinę būklę bei įsiskolinimus, kas leistų priimti tinkamesnius valdymo sprendimus įmonėje, siekiant išvengti 

ginčų ir nesklandumų su pirkėjais bei tiekėjų praradimais dėl mokumo. Mokslinėje literatūroje daug dėmesio 

skiriama atsiskaitymams su pirkėjais ir tiekėjais organizuoti, tačiau šiandien įmonės neteikia pirmenybės skolų 

kontrolei, kur iškyla daugiausiai problemų. Pirkėjams neatsiskaičius laiku, įmonės praranda autoritetą, 

pasitikėjimą ir klientų lojalumą, vėliau pačios susiduria su finansiniais sunkumais atsiskaitydamos su tiekėjais 

ateityje. 

Raktažodžiai: atsiskaitymai, pirkėjai, tiekėjai, kontrolė. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Kiekvienos pelno siekiančios įmonės tikslas – sėkmingai plėtoti 

savo veiklą. Kad tai vyktų, įmonė turi būti tikra pirkėjų ir savo pačios mokumu. Ūkinėje veikloje tarp 

įmonės ir pirkėjų bei tiekėjų susiformuoja tam tikras procesas kaip atsiskaitymai, kitaip tariant, skolos 

įmonei ir įmonės skolos. Nuo šių skolų labai priklauso paties verslo plėtra. Pirkėjų skolos nuo skolų 

tiekėjams yra neatsiejamos, nes pastarųjų skolų įmonė padengti yra nepajėgi, kada nesulaukia įplaukų 

iš savo pirkėjų už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Tokiu atveju nuostoliai įmonei yra 

neišvengiami. Vėluojantys pirkėjų atsiskaitymai – viena rimčiausių problemų visuose versluose, kada 

dėl nesavalaikiai apmokėtų arba visiškai neapmokėtų skolų įmonės patiria didelius nuostolius. Tai tarsi 

grandinėle, kur sutrikusi veikla viename taške sutrikdo veiklą kitame taške, galiausiai verslas tampa 

neefektyvus. Tokie sutrikimai įmonei sukelia ilgalaikes pasekmes – prarandamas tiekėjų pasitikėjimas 

bei pirkėjų paklausa, iškyla ilgalaikės įmonės finansinės problemos. Mokslinėje literatūroje daug 

dėmesio skiriama atsiskaitymams su pirkėjais ir tiekėjais organizuoti, tačiau šiandien įmonės neteikia 

pirmenybės skolų kontrolei, kur iškyla daugiausiai problemų. Pirkėjams neatsiskaičius laiku, įmonės 

praranda autoritetą, pasitikėjimą ir klientų lojalumą, vėliau pačios susiduria su finansiniais sunkumais 

atsiskaitydamos su tiekėjais, savo darbuotojais ir pan. 

Tyrimo objektas – atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ir kontrolė. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaitos esmę, apskaitos ir 

kontrolės metodiką.  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išnagrinėti atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais esmę. 

2. Išsiaiškinti atsiskaitymo būdus. 

3. Išanalizuoti atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaitos dokumentavimą, organizavimą 

bei kontrolę.  

Tyrimo metodai: mokslinės ir kitos literatūros analizė, loginė analizė ir sintezė, palyginimo, 

grafinio vaizdavimo metodai. 

  

1. ATSISKAITYMŲ SU PIRKĖJAIS IR TIEKĖJAIS APSKAITOS METODIKA 

 

Šiuolaikinė atsiskaitymų sistema – tai organizavimo principai, formos, priemonės ir 

technologijos, dalyvių teisės ir pareigos visame atsiskaitymo procese.  Atsiskaitymų organizavimas turi 

būti toks, kad būtų kuo mažesnės darbo sąnaudos, kuo lengvesnis atsiskaitymo būdas, efektyvi kontrolė.  

 

1.1. Atsiskaitymų su pirkėjais samprata 

 

Atsiskaitymo sąvoką dažnai norima sutapatinti su mokėjimu, tačiau čia atsiskaitymas tarsi papildo 

mokėjimą. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas „mokėti“ reikšmę nurodo: „duoti pinigus atsilyginant už 
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gaunamą daiktą, atliktą darbą ir pan.“. Tuo tarpu žodis „atsiskaitymas“ reiškia „suvesti sąskaitas, 

atsilyginti, atsimokėti“. Atsiskaitymas, tai tarsi procesas, kurio metu sumažinamas vieno asmens 

įsipareigojimas kitam ir turi baigtumo požymį. Taip pat, reikia pabrėžti, kad mokėjimas tai nebūtinai 

skola, ar įsipareigojimas padengti skolą, nes jis gali būti atliktas tiesiog savo ruožtu, kaip dovana, pvz.: 

dovanojimo sutartis – mokėjimas. Jo mes negalime pavadinti atsiskaitymu. Tad čia ir išsiskiria 

pagrindiniai šių dviejų sąvokų skirtumai.  

Rinkos ekonomikoje pardavus prekes ir suteikus paslaugas pirkėjas turi už jas apmokėti tiekėjui. 

Paprastai pirkėjai už pirktas prekes ir suteiktas įmonės paslaugas moka ne iš karto, o per tam tikrą sutartą 

laikotarpį.  Kai pirkėjas turi pareigą sumokėti tiekėjui tam tikrą pinigų sumą vadiname debitoriniu 

įsipareigojimu. Debitoriniai įsiskolinimai apskaitoje vaizduojami balanse turto dalyje trumpalaikio turto 

skyriaus per vienerius metus gautinų sumų grupėje, kurioje yra pirkėjų skolų, įmonių grupių įmonių 

skolų, asocijuotų įmonių skolų ir kitų gautinų sumų pogrupiai. Šis trumpalaikis turtas yra gana 

rizikingas. Pirmiausiai dėl to, kad atsiradus debitoriniam įsiskolinimui, įmonė pardavusi prekes ar 

suteikusi paslaugas, tarsi leidžia naudotis savo pinigais, kol ateis laikas besinaudojančiai įmonei juos 

grąžinti. Antra – debitorines skolas reikia kur kas akyliau stebėti ir saugoti, nes debitoriai ne visada yra 

suinteresuoti skolas grąžinti laiku, arba nėra suinteresuoti jų grąžinti visai. Užsienio žurnalas 

Accounting Tools (2022) nurodo vidutinį atsiskaitymų grąžinimo laikotarpį nuo mėnesio iki 90 dienų. 

Tačiau anot G. Depersio (2021), nėra jokių garantijų, kad turimos debitorinės skolos virs pinigais. 

Lietuva nėra ta šalis, kurioje yra geros atsiskaitymų su kontrahentais tradicijos, tai reiškia, kad įmonės 

vengia rizikuoti, nėra linkusios skolinti ir leisti naudoti savo laikinai nereikalingas lėšas, t. y. verslas 

savęs nekredituoja (Kalčinskas, 2017, p. 589).  

Apskaitoje susidariusias pirkėjų skolas už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas registruojame, 

jei įmonė yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (1.1. lent.). 

 
1.1. lentelė. Gautinų sumų registravimas 

PO VIENERIŲ METŲ  

GAUTINOS SUMOS 

PER VIENERIUS METUS  

GAUTINOS SUMOS 

D 167  

K 50  

K 4492  

Po vienerių metų gautinos skolos  

Pardavimo pajamos  

Mokėtinas PVM 

D 241  

K 50  

K 4492  

Pirkėjų skolos 

Pardavimo pajamos 

Mokėtinas PVM  

Sudaryta darbo autorės: pagal G. Kalčinskas, R. Klačinskaitė – Klimaitienė, Buhalterinė apskaita.  

Vilnius: UAB „Pačiolis“, 2017, p. 590 

 

Šiuo atveju įmonė, registruodama pirkėjų skolas, vadovaujasi palyginimo principu, t. y. nors 

pinigai nėra gauti už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, tačiau kartu registruojamos ir uždirbtos 

pajamos. Taip pat reikšminga paminėti, kad ne visos pirkėjų skolos būna trumpalaikės, kaip buvo minėta 

anksčiau. Tokios skolos gali būti grąžinamos per tą patį ataskaitinį laikotarpį, arba per sekantį, nuo jos 

atsiradimo pradžios. Tai reiškia, kad įmonė turinti tokių skolų, kurių grąžinimas užtrunka ne vieną 

ataskaitinį laikotarpį, turi labai atidžiai sekti savo pačios mokumą ir nepamiršti tokių pirkėjų skolas 

kontroliuoti, kad jos netaptų abejotinomis arba beviltiškomis skolomis. Įmonės taikančios gautinų sumų 

valdymo praktiką užtikrina tinkamą atsiskaitymų su pirkėjais organizavimą po to, kai klientas atlieka 

užsakymą, kas yra gyvybiškai svarbus komponentas likvidumui ir pelningumui įmonėje (T. Pettis, 

2021). 

Taigi galime daryti išvadą, kad įmonė turinti pirkėjų skolų sutinka leisti naudotis savo lėšomis 

neatlygintinai ir prisiima visą riziką dėl šių skolų apmokėjimo ateityje.  

 

1.2. Atsiskaitymų su tiekėjais samprata 

 

Pirkėjų įsiskolinimas įmonei yra neatsiejama dalis nuo įmonės skolų tiekėjams, t. y. kreditorinių 

skolų. Šie įsipareigojimai atsiranda kada įmonė gauna iš kitos įmonės žaliavas arba paslaugas, už kurias 

turi atsiskaityti. Tai reiškia, kad kuo daugiau įmonė turi pirkėjų skolų, tuo didesnė tikimybė, kad įmonė 

turi finansinių problemų atsiskaitydama su tiekėjais. Tokiu atveju įmonei sunku konkuruoti rinkoje,  

išlaikyti savo autoritetą, kas riboja galimybę verslui išlikti ir plėstis.  

Įmonės skolos tiekėjams – dažniausiai įsipareigojimas sumokėti konkrečią pinigų sumą už jau 

parduotas prekes arba atliktus darbus. Kreditoriniai įsiskolinimai gali būti tiek geri, tiek blogi. Priklauso 

nuo to, kokiame kontekste yra vertinamos įmonės turimos mokėtinos skolos. Jei kalbėti apie įmonės 

prestižą, reikia suprasti, kad kuo daugiau įmonė turi kreditinių skolų, tuo nepatrauklesnė ji yra 
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investuotojams, sudėtingiau gauti kreditus iš bankinių institucijų, ir lygiai taip ja mažiau pasitiki kiti 

kontrahentai (Kalčinskas, 2017, p. 660).  

Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai rodomi balanso dalyje nuosavas kapitalas ir 

įsipareigojimai, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai skyriuje.  

Tiekėjo kreditas yra labai svarbus, nes tai tampa trumpalaikiu finansavimo šaltiniu ypatingai 

mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių mokumo nepakanka, kad gauti kreditą finansų rinkoje, o ir tokio 

kredito gavimo procedūros nėra sudėtingos. Žinoma, būtina paminėti, kad skolos tiekėjams atsiradimas 

palyginti paprastas, be jokio užstato ar kitokių grąžinimo užtikrinimo sąlygų, todėl nebe reikalo, dažnai 

toks kreditas yra delsiamas grąžinti, arba negrąžinamas visai. Kita vertus, tokie kreditoriniai 

įsiskolinimai yra gaunami be jokių palūkanų, tai reiškia, kad toks įsipareigojimas tampa beprocentiniu 

kreditu ir turi teigiamą įtaką įmonės veiklai. Reikia nepamiršti, kad šių įsipareigojimų nevykdymas gali 

turėti tikras pasekmes, t. y. gali būti, kad už sutarties nevykdymą, pradelsimą atsiskaityti reikės sumokėti 

tam tikrą procentinę dalį nuo suteikto kredito. Vienareikšmiškai, tai kur kas mažesnė dalis, kaip tarkime 

5% ar 10% nuo kredito dydžio, nei kad trumpalaikių paskolų palūkanos, mokamos kredito įstaigoms, 

tačiau akivaizdu, kad ne visada naudojimasis kreditu gali būti nemokamas. 

Apskaitoje skolos tiekėjams ir jų apmokėjimas registruojama (1.2.1. lent.). 

 
1.2.1. lentelė. Skolų tiekėjams registravimas 

PIRKIMAS SKOLON ĮSISKOLINIMO PADENGIMAS 

D 60  

D 2441  

K 443  

Pardavimo savikaina  

Gautinas PVM  

Skolos tiekėjams  

D 443  

K 271  

Skola tiekėjams  

Pinigai banke 

Sudaryta darbo autorės: pagal J. Žaptorius, Finansinė apskaita. 

Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2015, p. 309-310 

 

Lentelėje matome, kad įmonė pirko prekes iš karto už jas nesumokėdama ir vėliau, tą patį 

ataskaitinį laikotarpį, įsipareigojimą įvykdė. Tai tik pavyzdys, kuris tikrai nenurodo tikrosios situacijos 

rinkos ekonomikoje. Labai svarbu nepradelsti mokėti įsipareigojimų tiekėjams, kad netektų mokėti 

delspinigių ar baudų.  

Kad atsiskaitymai su tiekėjais būtų sklandūs ir nekiltų jokių neaiškumų, labai tikslinga įforminti 

prekių pardavimą ir paslaugų teikimą dokumentu, nusimatyti tinkamas sąlygas visiems dalyviams dėl 

apmokėjimo laiko ir pasekmių nesilaikant susitarimo bei kruopščiai vesti atsiskaitymų su tiekėjais 

apskaitą ir vykdyti jų kontrolę. 

 

1.3. Atsiskaitymų būdai 

 

Įvykus sandoriui tarp šalių, kiekviena jų turi galimybę rinktis, koks atsiskaitymo būdas už 

parduotas prekes ar suteiktas paslaugas jai yra priimtinesnis. Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso 

6.929 straipsnyje yra numatyti du atsiskaitymo būdai: 

• grynaisiais; 

• negrynaisiais. 

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais yra nuo senovės laikų visiems gerai žinomas atsiskaitymo 

būdas, kuris išlikęs iki šių dienų. Augant ekonomikai auga ir atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumos. 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas leidžia vykdyti atsiskaitymus grynaisiais neribojant sumos, 

tačiau ten kur grynieji – lengviau piktnaudžiauti. Didėjant šešėlinei ekonomikai Lietuvoje 2014 m. buvo 

imtasi prevencinių priemonių ją stabdyti. Pradėti rengti įstatymų projektai, kurie turėjo apriboti 

atsiskaitymą grynaisiais pinigais nuo tam tikros sumos. Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais 

pinigais ribojimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad grynaisiais pinigais bus 

leidžiama mokėti ne didesnę kaip 3000  eurų sumą, kai bent viena šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, 

kuris verčiasi ūkine veikla, ir ne didesnę kaip 5000 eurų sumą, kai tarpusavyje yra fiziniai arba juridiniai 

asmenys, nesiverčiantys jokia ūkine veikla. Jau nuo 2021 m. pabaigos kalbama apie didesnę – 10 tūkst. 

eurų ribą. Tačiau šio įstatymo projektas šiandien pasiekęs stagnaciją, kadangi neprieinamas vieningas 

sprendimas, kuris būtų palankus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Vis tik, atsiskaitymai 

grynaisiais labiau paplitę mažmeninėje prekyboje ir tik tarp senyvo amžiaus fizinių asmenų, kuriems 

žengti koja kojon su technologijomis gana keblu.  Tačiau pastebima, kad atsiskaitymų grynaisiais 
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pinigais populiarumas mažėja ir tarp verslo įmonių, valstybinių bei kitų organizacijų įsivyrauja 

atsiskaitymas negrynaisiais pinigais.  

Atsiskaitymai negrynaisiais vyksta tada, kai perkeliamos lėšos iš vienos fizinio ar juridinio 

asmens (pirkėjo) atsiskaitomosios sąskaitos į kitą fizinio arba juridinio asmens (tiekėjo) atsiskaitomąją 

sąskaitą, kur bankas tampa tarpininku. Paskutiniu metu, pasaulyje siaučiant Covid-19 pandemijai, 

atsiskaitymų įpročių pokyčiai palietė ir Lietuvą. „Karantino reikalavimai ir kiti ribojimai paspartino 

perėjimą prie skaitmeninės bankininkystės paslaugų, platesnio atsiskaitymų negrynaisiais pinigais 

naudojimo, bekontakčių ir mobiliųjų mokėjimo technologijų įsisavinimo“ (Lietuvos bankas, 2021, p. 

9).  Paveiksle (1 pav.) parodytas 2017 m. – 2020 m. negrynųjų pinigų operacijų skaičius vienam 

asmeniui per metus. 

1 pav. Operacijų skaičius negrynaisiais pinigais vienam asmeniui Lietuvoje. 

Šaltinis: Lietuvos bankas, Mokėjimų rinkos apžvalga, 2021 

 

1.4. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaita 

 

Įmonės buhalterinė apskaita – informacijos šaltinis apie veiklos rezultatus, turimą turtą, 

įsipareigojimus ir pan., kuri reikalinga įmonės verslo ekonominių procesų valdyme, svarbiems 

sprendimams priimti tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų. Todėl labai svarbu, kad visa teikiama 

informacija apie įmonės būklę būtų kuo tikslesnė. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 

4 straipsnis sako, kad: „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 

1. tinkama, objektyvi ir palyginama; 

2. pateikiama laiku; 

3. išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.“  

Jau yra žinoma, kad netolimoje ateityje šio įstatymo nebeliks ir jį pakeis Lietuvos Respublikos 

finansinės apskaitos įstatymas, kuriame buhalterinę apskaitą keičia finansinė apskaita, ir deja, 

panaikinamas šis straipsnis susijęs su informacijos pateikimu. Kaip teigia Lietuvos Respublikos Seimo 

informacijos ir komunikacijos departamento spaudos biuro vyriausiasis specialistas Rimas Rudaitis: 

„Teikiamais įstatymų pakeitimais siekiama skatinti naudotis valstybės informacinėmis sistemomis (IS), 

susijusiomis su apskaitos dokumentų duomenų teikimu“. Todėl galime daryti išvadą: jei prieš tai 

įstatymas reglamentavo būtinybę teikti tinkamą, objektyvią, išsamią bei naudingą informaciją tiek 

vidaus, tiek išorės vartotojams, tai čia nebėra jokios tikimybės, kad informacija bus netinkama ar 

neišsami, nes valstybės informacinė sistema įpareigos vienareikšmiškai teikti tik teisingus duomenis bei 

informaciją susijusią su įmonės apskaita.  

Dabartinis Buhalterinės apskaitos įstatymas reglamentuoja, kad „visos ūkinės operacijos ir 

ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...>, surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio 

metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti 

apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos 

dokumentais ir (arba) surašant buhalterinę pažymą“. Anot J. Žaptoriaus (2015, p. 31), „<...> apskaitos 

dokumentas – tai popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį 

ir turintis tinkamus rekvizitus“. Taigi, dokumentas, kuris leidžia užfiksuoti duomenis,  nustatyti ūkinės 

operacijos ir įvykio tapatumą bei turi rekvizitus yra pirminis. Kaip teigia G. Kalčinskas (2017, p. 374) 

„<...> pagrindiniai pardavimus įforminantys dokumentai yra sąskaitos faktūros“. Vadinasi, visi 

atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais apskaitoje registruojami vadovaujantis pirminiu apskaitos 

dokumentu – sąskaita faktūra.  

Kiekviena įmonė rengdama savo apskaitos politiką taip pat rengia ir sąskaitų planą, kuriame 

nusimato kokias sąskaitas ir subsąskaitas naudos savo ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimui. 

179
207

236

293

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
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Kaip teigia Bikienė ir Pučkienė (2012), „<...> teisingai sudarytas ir tinkamai naudojamas, sąskaitų 

planas teikia išsamią informaciją, skirtą įmonės veiklos planavimui, kontrolei bei analizei“.  

Kaip buvo minėta ankščiau, dažniausiai įmonės parduoda perka prekes ar paslaugas skolon. Jau 

žinome (1.1.1. lent.), kad pirkėjų skolos yra ir ilgalaikės ir trumpalaikės, todėl yra skiriamos ilgalaikių 

ir trumpalaikių skolų sąskaitų grupės. Pavyzdiniame sąskaitų plane, pirkėjų skoloms registruoti 

skiriamos: 167 Po vienerių metų gautinos sumos ir 24 Per vienerius metus gautinos sumos sąskaitų 

subsąskaitos, 1670 Po vienerių metų gautinos pirkėjų skolos ir 241 Pirkėjų skolos (1.5.1. lent.).  

 
1.4.1. lentelė. Po vienerių ir per vienerius metus gautinos sumos 

SĄSKAITOS 

NUMERIS 
SĄSKAITOS PAVADINIMAS 

167 Po vienerių metų gautinos sumos 

1670 Po vienų metų gautinos pirkėjų skolos 

1671 Suteiktos paskolos 

1672 Po vienų metų gautinos lizingo (finansinės nuomos) sumos 

1674 Kitos po vienų metų gautinos sumos 

24 Per vienerius metus gautinos sumos 

241 Pirkėjų skolos 

242 Įmonių grupės įmonių skolos 

243 Asocijuotųjų įmonių skolos 

244 Kitos gautinos sumos 

Sudaryta darbo autorės: pagal pavyzdinį sąskaitų planą. Prieiga per internetą: 

http://www.avnt.lt/assets/Apskaita/VAS-2020/Pavyzdinis-saskaitu-planas.pdf 

 

Taip kaip ir pirkėjų skoloms, taip ir tiekėjų skoloms registruoti naudojamos dviejų sąskaitų 

grupių: 42 Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, ir 44 Per vienerius metus 

mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai subsąskaitos 424 Skolos tiekėjams, ir 443 Skolos 

tiekėjams. Atsiskaitymams su tiekėjais registruoti naudojamos sąskaitos pavaizduotos 1.4.2. lentelėje. 
 

1.4.2. lentelė. Po vienerių ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

SĄSKAITOS 

NUMERIS 
SĄSKAITOS PAVADINIMAS 

42 Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 

421 Skoliniai įsipareigojimai 

422 Skolos kredito įstaigoms 

423 Gauti avansai 

424 Skolos tiekėjams 

425 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 

426 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

427 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos 

428 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 

44 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

440 Skoliniai įsipareigojimai 

441 Skolos kredito įstaigoms 

442 Gauti avansai 

443 Skolos tiekėjams 

444 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 

445 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

446 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos 

447 Pelno mokesčio įsipareigojimai 

448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

449 Kitos mokėtinos sumos 

Sudaryta darbo autorės: pagal pavyzdinį sąskaitų planą. Prieiga per internetą: 

http://www.avnt.lt/assets/Apskaita/VAS-2020/Pavyzdinis-saskaitu-planas.pdf 

 

Sąskaitų planas yra individualus ir kiekvienos įmonės užduotis yra susidaryti tokį planą, kuriame 

būtų nei per daug, nei per mažai sąskaitų, atsižvelgiant į visas įmonės ypatybes bei informacijos 

būtinumą. Pažymėtina yra tai, kad sąskaitų planą naudoja įmonės, kurios apskaitą veda dvejybinio įrašo 

http://www.avnt.lt/assets/Apskaita/VAS-2020/Pavyzdinis-saskaitu-planas.pdf
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principu. Taigi, buhalteriniams įrašams atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais sąskaitos sąskaitų plane turi 

skirtingas klases, kur vienos jų debetuos, o kitos kredituos. 

Kaip žinome, atsiskaitymai su pirkėjais ir tiekėjais gali būti įvairūs (4 pav.):  

• už prekes gali būti atsiskaitoma iš karto, prekių pardavimo momentu; 

• prekės gali būti parduodamos skolon; 

• prekės gali būti parduodamos su išankstiniu apmokėjimu. 

Paveiksle (2 pav.) pavaizduoti buhalteriniai įrašai puikiai parodo, kaip gali būti registruojami 

konkretūs ūkiniai įvykiai įmonėje. Buvo minėta, kad įmonė parduodama prekes turi reikalauti, kad už 

prekes būtų atsiskaityta iš karto, tam jog išvengtų rizikos. Tai vienas geriausių atsiskaitymo būdų. Šiuo 

atveju įmonė debetuoja savo patį likvidžiausią turtą – pinigus ir kredituoja pardavimo pajamas 

(mokėtiną PVM, jei yra šio mokesčio mokėtoja).  
 

ATSISKAITYMAI SU PIRKĖJAIS 

Atsiskaitoma iš karto Parduota skolon  
Parduota su išankstiniu 

apmokėjimu 

D 27 
Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

D 24 
Per vienerius metus 

gautinos sumos 
D 27 

Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

K 4492 Mokėtinas PVM K 4492 Mokėtinas PVM 

K 4492 Mokėtinas PVM 
K 50 Pardavimo pajamos K 442 Gauti avansai  

Atsiskaitymas Prekių pristatymas 

K 50 Pardavimo pajamos 

D 27 
Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 
D 442 Gauti avansai 

K 24 Per vienerius metus 

gautinos sumos 

K 50 Pardavimo 

pajamos 

ATSISKAITYMAI SU TIEKĖJAIS 

Atsiskaitoma iš karto Parduota skolon  
Parduota su išankstiniu 

apmokėjimu 

D 20 Atsargos 
D 20 Atsargos D 208 Sumokėti avansai 

D 2441 Gautinas PVM D 2441 Gautinas PVM 

D 2441 Gautinas PVM 
K 443 Skolos tiekėjams K 27 

Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

Atsiskaitymas Prekių pristatymas 

K 27 
Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

D 443 Skolos tiekėjams D 20 Atsargos 

K 27 
Pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 
K 208 

Sumokėti avansai 

2 pav. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais buhalteriniai įrašai 

 

Galime daryti išvadą, kad įmonė vesdama atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaitą, turi 

užtikrinti, visi įrašai apskaitoje atspindėtų tikrą ir teisingą informaciją, kurią galima būtų patikimai 

įvertinti tiek vidaus, tiek išorės vartotojams.  

 

1.5. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais organizavimas ir kontrolė 

 

Įmonės užsiimančios ūkine, gamybine, prekybine, paslaugų teikimo ar kt. veikla, 

vienareikšmiškai siekia uždirbti pelną. Neatsiejama dalis nuo įmonės veiklos yra prekybiniai santykiai 

su fiziniais bei juridiniais asmenimis. Tai reiškia, kad atsiranda būtinybė vesti apskaitą susijusią su 

atsiskaitymais. Kad tą padarytų, įmonei reikia turėti savo apskaitos politiką, kurią reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos teisės aktai, bendrieji apskaitos principai, verslo apskaitos standartai, apskaitos 

metodai ir kt. taisyklės. Įmonės apskaitos politika – tai įmonės apskaitos tvarkymo pamatas, kuriuo 

įmonė remiasi vesdama apskaitą, sudarydama bei teikdama įmonės finansinę atskaitomybę. Šis įmonės 

reglamentas yra sudaromas atsižvelgiant į verslo sąlygas bei įmonės ypatybes. Vadinasi, įmonės 

apskaitos politikoje bus numatyta, kaip organizuojami atsiskaitymai su pirkėjais ir tiekėjais. 

Kad ir kokia bebūtų įsipareigojimų atsiradimo priežastis, jie rodo įmonės teisę gauti pinigus arba 

pareigą juos sumokėti. Reikia pabrėžti, kad įmonės apskaitos politikoje turi būti aiškiai nurodytas 

savalaikis kreditorinių įmonės įsipareigojimų padengimas. Tik tokiu atveju įmonė turėdama gerą įvaizdį, 

gali reikalauti, kad mokėjimai įmonei taip pat būtų savalaikiai. Geras įmonės įvaizdžio formavimas yra 

kiekvienos įmonės užduotis. Ne paslaptis, kad kuo daugiau išvengiama nepatikimų klientų, tuo įmonės 

įvaizdis gerėja. Ar būsimas įmonės klientas yra mokus ir finansiškai stabilus, ir ar galima daryti 
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prielaidą, kad atsiskaitymai bus savalaikiai, tam tikslinga įvertinti jo patikimumą. Tai padaryti galima 

įvertinus būsimo kliento finansinę atskaitomybę, kuri yra viešai pasiekiama, taip pat pasitelkti vidinius 

ir išorinius informacijos šaltinius bei atsiliepimus. Ši sukaupta informacija apie naują įmonės klientą 

gali būti reikšminga sudarant pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje bus numatytas sąlygų paketas vykdant 

atsiradusį įsipareigojimą padengti susidariusį įsiskolinimą.  

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba nurodo, kad „sutartinė teisė 

gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės atsiranda, kai pagal pasirašytą sutartį ar kitokį 

susitarimą įmonė įvykdo savo įsipareigojimus ir užregistruoja atitinkamas kitos įmonės skolas, kurios 

balanse pripažįstamos finansiniu turtu“ (18 VAS, 2016, p. 3). Todėl įmonė prieš parduodama prekes ar 

suteikdama paslaugas turi pasirašytinai su pirkėju nusimatyti esmines pirkimo – pardavimo sąlygas ir jų 

nesilaikymo pasekmes. Kitaip tariant, pasirašyti jau parengtą, arba parengti naują, dalyvius tenkinančią 

numatytomis sąlygomis, pirkimo – pardavimo sutartį. Žinoma, reikia pabrėžti, kad rašytinė sutartis, tai 

nėra vienintelis būdas, kuris gali būti susitarimo pagrindas, tačiau kas liečia pirkimus – pardavimus, 

vyrauja tokia nerašyta taisyklė: „jokie pardavimai skolon negalimi be raštiško susitarimo“, kuri labai 

taikliai interpretuoja apie galimus nesklandumus dėl sutarties nebuvimo. Taigi, informacijos kaupimas 

ir sutarties pasirašymas, tai pirmi du žingsniai įmonės veiklos organizavime, kurie veda geresnio 

įvaizdžio link bei atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais optimizavimo, ir tvarkos.  

Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais organizavime svarbu suprasti, kas rodo skolos atsiradimą. 

Kalčinskas ir Klimaitienė (2017, p. 374) teigia, kad pagrindiniai dokumentai įforminantys prekių 

pardavimą ar paslaugų teikimą yra sąskaitą – faktūra arba PVM sąskaita – faktūra (PVM mokėtojams).  

Patį faktą, kad prekės tiesiogiai ar netiesiogiai buvo parduotos, gali pavirtinti kasos pajamų orderio 

kvitas, kurį gauną pirkėjas, jei tai yra tas atvejis, kada prekės keičiamos į pinigus, t. y. pinigai sumokami 

iš karto. Paveiksle (3 pav.) schema, kurioje įmonės prekės iš karto yra keičiamos į pinigus.  

Kai prekės parduodamos skolon, pirkimo – pardavimo procesas (4 pav.) tampa sudėtingesnis. 

Paprastai, čia pirkėjai už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas sumoka ne iš karto, bet per tam tikrą 

laiko tarpą, kuris numatytas pirkimo – pardavimo sutartyje, kuri turėtų bent jau dalį rizikos nuimti nuo 

pardavėjo pečių, nes iš tiesų, šimtaprocentinių garantijų, kad už prekes bus sumokėta per nustatytą laiką, 

nesuteikia nei išrašyta sąskaita – faktūra, nei pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 pav. Dokumentų judėjimo schema, prekių pirkimo – pardavimo momentu 

 

Po prekių ar paslaugų įsigijimo, atsiradusio įsiskolinimo metu, prekės pirkėjas disponuoja 

pardavėjo turtu (iki apmokėjimo termino pabaigos), t. y. naudojasi tiek perleistomis prekėmis ar 

paslaugomis, tiek pinigais, kurių dar nesumokėjo už įsigytą turtą. Todėl, kaip ir minėta ankščiau, 

parduoti prekes ir paslaugas teikti patartina, tik po pirkėjų atrankos, arba kitokiu atveju, numatyti 

griežtas sankcijas sutarties sąlygų nesilaikantiems pirkėjams, jeigu jų patikimumo ir mokumo įvertinti 

negalima. Anot Kalčinsko ir Klimaitienės (2017), „patikimiausias būdas gauti apmokėjimą už parduotas 

prekes – reikalauti, kad pinigai būtų sumokėti prekių pardavimo momentu, arba susitarti dėl išankstinio 

apmokėjimo už prekes, kurios bus pateiktos vėliau“.  

Kaip matyti paveiksle (4 pav.), rizika dėl neatsiskaitymo tenka pardavėjui. Sąskaita – faktūra tėra 

tik pirkimą įforminantis dokumentas, kuriame nurodoma pinigų suma, bet iš pirkėjo jokių garantijų 

pardavėjas negauna. Visgi, įmonės tiekėjos yra suinteresuotos, kad su jomis pirkėjai atsiskaitytų kuo 

greičiau, tačiau tenka taikytis prie dabartinės konkurencijos ir rinkos sąlygų, kurios dažnai pakoreguoja 

tiek pirkimo – pardavimo sąlygas, tiek planus, t. y. dažnai pirkėjui leidžiama atsiskaityti dalimis arba 

visai atidėti mokėjimo terminą. Nors mokėjimų atidėjimas rizikinga skatinimo priemonė, kuri didina 

pardavimus, tačiau tikėtina, kad pirkėjų lojalumas ir pasitikėjimas įmone, taikant tokias priemones, augs.  

Kitas svarbus momentas, atsiskaitymų termino nusimatymas. Pirkimo – pardavimo sutartyje abi 

šalys turi aiškiai numatyti atsiskaitymo už prekes ir paslaugas laiką. Reikia nepamiršti, kad jis turi 

nenukrypti nuo teisės aktuose numatytus ir rinkoje taikomus terminus. Žinoma, tai labai subtilus 

procesas, nes verslas niekada nestovi vietoje. Įmonės skolindamos pinigus, turi nepamiršti, kad 

PIRKĖJAS 

 

 

PINIGAI PREKĖS 

PARDAVĖJAS 
Kasos pajamų orderis 

----------------------------- 

Kasos pajamų orderio 

kvitas 

(PVM) sąskaita –

faktūra 
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pasikeitus įmonės skolininkės finansiniam stabilumui, įmonė tiekėja gali netekti savo suteikto kredito, 

kas žinoma atsilieptų pačios mokumui. Vadinasi, ir atsiskaitymo laikas turi būti pasvertas su galimybe 

kiek įmanoma skubiau susigrąžinti pinigus ir išvengti finansinio nestabilumo ateityje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 pav. Dokumentų judėjimo schema, kai prekės parduodamos skolon 

 

Paskutinis ir ne ką mažiau svarbus etapas atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais organizavime, tai 

gautinų sumų ir turimų įsipareigojimų inventorizacija. Skolų kontrolė įmonės viduje leidžia padidinti 

įmonės pinigų srautus ir sumažinti nuostolius, kurie susidaro dėl negrąžintinų, kitaip dar vadinamų, 

abejotinų skolų. Skolų derinimas ir jų valdymas turi didelės reikšmės santykiuose su pirkėjais ir 

tiekėjais, abejotinų skolų mažinimui, pardavimų didinimui bei įmonės pelningumui. Kaip skolų 

valdymo priemonė įmonėje gali būti sukurta patikima kredito politika. Tokia politika įmonėje gali leisti 

stebėti gautinas ir mokėtinas sumas, numatyti jų derinimo aspektus, taip pat suvaldyti tarp pirkėjų ir 

tiekėjų kilusių ginčų procesą. 

Taigi, galime daryti išvadą, kad šiandien kiekvienos įmonės tikslas yra pritraukti kuo daugiau 

pirkėjų ir juos išlaikyti. Įmonės pirkėjo kreditingumui nustatyti prioriteto neteikia, tačiau tai vienas iš 

pirmųjų žingsnių, kuriuos turi padaryti norėdama išlaikyti pasitikėjimą ir savo gerą vardą. Akivaizdu, 

kad rinka diktuoja savo sąlygas, o tai reiškia, kad pardavėjas suteikdamas galimybę skolintis rizikuoja, 

kad susvyravus pirkėjų finansinei padėčiai nebeatgaus jam priklausančių pinigų. Tokiu atveju, įmonė 

nemokamai kredituoja savo pirkėjus taip sukeldama riziką savo finansiniam stabilumui. Kad išvengti 

tokios rizikos įmonė turi užtikrinti tinkamą skolų valdymo kontrolės mechanizmą. 

 

1.6. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais dokumentavimas 

 

Ankščiau aptarta, kad pavyzdinį sąskaitų planą įmonė susidaro pati. Skolų apskaitos dokumentai 

ir jų naudojimas nėra griežtai reglamentuoti norminių teisės aktų, todėl apskaitos registrus įmonė 

PIRKĖJAS 

PINIGAI 

PARDAVĖJAS 

(PVM) sąskaita –faktūra 

arba kitas prekių 

pardavimą patvirtinantis 

apskaitos dokumentas 

Pirkėjo bankas 

registruoja pinigų 

sumažėjimą pirkėjo 

sąskaitoje 

PINIGAI 

Mokėjimo nurodymas 

PINIGAI 

1

2 

PREKĖS 

Pardavėjo bankas 

registruoja pinigų 

padidėjimą pardavėjo 

sąskaitoje 

Sąskaitos išrašas 

3 

4 

5 

6 
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8 

9 
10 

11 
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vesdama atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaitą taip pat renkasi pati. Šį pasirinkimą dažniausiai 

lemia tai, koks yra įmonės veiklos pobūdis, apskaitos organizavimo būdas ir kt. aspektai.  

Kaip buvo minėta anksčiau, pirminis apskaitos dokumentas, kuriuo vadovaujantis yra 

registruojami ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos – sąskaita faktūra. Nuo jos ir prasideda visas 

atsiskaitymų registravimo kelias. Kai duomenys yra užfiksuoti pirminiuose dokumentuose, jie yra 

perkeliami į apskaitos registrus, kuriuos įmonė pagal savo poreikius renkasi pati. LR buhalterinės 

apskaitos įstatymas reglamentuoja, kad apskaitos registruose visos ūkinės operacijos ir įvykiai turi būti 

suregistruoti chronologine, chronologine – sistemine arba sistemine tvarka. Smulkios įmonės, kurios per 

savo ataskaitinį laikotarpį turi ne daug ūkinių operacijų ir įvykių gali duomenis registruoti bendrajame 

žurnale, iš kurio vėliau viską perkelia į didžiosios knygos sąskaitas. Čia sukaupti duomenys vėliau 

naudojami finansinei atskaitomybei sudaryti.  

Didelėse įmonėse, kur ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių kiekis kur kas didesnis, apskaitai vesti ir 

duomenims registruoti prie bendrojo žurnalo dažniausiai pasitelkiami pagalbiniai arba kitaip specialieji 

registrai: 

• pirkimų skolon žurnalas – registruojamos visos operacijos, kada įmonė perka turtą 

skolon; 

• pardavimų skolon žurnalas – registruojamos visos operacijos, kada įmonės parduoda 

turtą arba paslaugas skolon; 

• pinigų mokėjimo žurnalas – pinigų išmokėjimams už įsigytą turtą ar gautas 

paslaugas registras; 

• pinigų gavimo žurnalas – pinigų gavimui už parduotą turtą ar suteiktas paslaugas 

registras. 

Kaip ir iš bendrojo žurnalo, taip ir iš šių žurnalų susisteminti ir susumuoti duomenys pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui perkeliami į didžiosios knygos sąskaitas. Turint tokį ūkinių operacijų ir ūkinių 

įvykių sąrašą galima šiek tiek suprasti, kokia veikla ir kaip ji yra vykdoma konkrečioje įmonėje.  

Skolų įmonei ar įmonės skolų tvarkymui labai svarbu turėti informaciją apie kiekvieną skolą, jos 

susidarymo datą, dydį ir kokiu tikslu buvo suteikta ar gauta skola. Tam yra užvedamos analitinės 

apskaitos kortelės: 

• įmonės skolų; 

• skolų įmonei. 

Įmonės skolų apskaitos kortelėje registruojamos skolos konkrečiam tiekėjui, kuriose nurodoma: 

tiekėjas, skolos atsiradimo data, skolos priežastis, pirminio dokumento numeris, kuriuo remiantis 

fiksuojamas skolos atsiradimas, skolos suma, mokėjimo sąlygos, dalinis arba visiškas skolos padengimo 

laikas, dokumento įrodančio skolos apmokėjimą numeris ir suma. Skolų įmonei kortelėse, analogiškai 

kaip įmonės skolų, užfiksuojami visi minėti duomenys, tik čia fiksuojamos pirkėjų skolos įmonei už 

įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visi turimi duomenys 

analitinėse apskaitos kortelės susumuojami ir gautas rezultatas iškeliamas į didžiosios knygos sąskaitas, 

kur vėliau naudojamos finansinei atskaitomybei sudaryti. 

Labai svarbu tinkamai pasirinkti įmonės apskaitos dokumentus ir registrus, nes tik tinkamas 

įmonės apskaitos dokumentavimas gali pasitarnauti atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais kontrolei ir jos 

tobulinimui. 

 

Išvados 

 

1. Atsiskaitymai ir mokėjimai yra du skirtingi procesai. Mokėjimas papildo atsiskaitymą. 

Atsiskaitymas – tai vieno žmogaus įsipareigojimo sumažinimas kitam su baigtumo požymiu. Įmonė 

suteikdama pirkėjui kreditą, skolina savo patį likvidžiausią įmonės turtą – pinigus. Kada pirkėjas vengia 

atsiskaityti, atsiranda kredito rizika, kuri lemia įmonės finansines problemas ateityje atsiskaitant su savo 

tiekėjais. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymas, kuris netrukus pakeis pavadinimą ir taps Finansinės apskaitos 

įstatymu, verslo apskaitos standartai, kiti norminiai teisės aktai.  

2. Kiekviena įmonė turi savo apskaitos politiką, kurią sudaro vadovaudamiesi pastaraisiais 

dokumentais. Apskaitos politikoje yra aiškiai nurodomi įmonėje taikomi apskaitos metodai, kokį 

naudoja pavyzdinį sąskaitų planą, apskaitos registrus ir kokį rengia finansinių ataskaitų rinkinį. Labai 

svarbu tinkamai vesti įmonės pirkėjų ir tiekėjų atsiskaitymų apskaitą, nes tik teisingi ir tikri duomenys 

gali padėti įmonei siekti efektyvumo versle, uždirbti pelno, ir turėti patikimą pirkėjų portfelį. 
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Neatsiejamas nuo atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais procesas yra įmonės skolų kontrolė.  Tai 

mechanizmas, kurio pagalba galima užtikrinti naujų pirkėjų atranką, pirkėjų skolų grąžinimą laiku ir 

kitus aspektus, kurie leistų įmonei išlaikyti savo autoritetą, patikimumą ir siekti pelno. Kontrolės 

mechanizmo sudedamoji dalis – inventorizacija, kuri suteikia įmonei galimybę pamatyti ar tarp skolų 

įmonei ir įmonės skolų yra balansas, nes tik tokiu atveju įmonė gali sėkmingai pati atsiskaityti su 

tiekėjais. Kuo ilgesnis skolų apmokėjimo laikas, tuo mažesnės pajamos, nes infliacijos sąlygomis pinigai 

praranda savo vertę. Čia galima susidurti su pačiu blogiausiu scenarijumi įmonės veikloje, t. y. 

nemokumu, kuris dažniausiai baigiasi bankrotu. 

3. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais organizavimas priklauso nuo vidinių ir nuo išorinių 

veiksnių. Vidiniai veiksniai – įmonės veiklos trukmė, apskaitos politika, reputacija, įmonės atsiskaitymų 

savalaikiškumas, darbuotojų kaita ir t.t. Išoriniai veiksniai – pilietiniai neramumai, epidemiologinė 

situacija, infliacijos lygis, pirkėjų perkamoji galia, pragyvenimo lygis. 
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Anotacija 

 

Visuomenės požiūris į neįgaliuosius keičiasi į teigiamą pusę. Į negalią žiūrima, kaip į reiškinį, kuris daro 

įtaką asmeniui bei tarpusavio santykiams su aplinkiniais. Negalios (ne)buvimas yra svarbus tuo, kad prisideda prie 

žmogus galėjimo gyventi pilnavertį ir kokybišką gyvenimą. Neįgaliųjų integraciją darbo rinkoje 

reglamentuojantys teisės aktai apibrėžia pagrindinius neįgaliųjų socialinės integracijos principus, numato ir 

pagrindines neįgaliųjų socialinės integracijos į darbo rinką prielaidas bei sąlygas, įsidarbinimo bei kvalifikacijos 

kėlimo galimybes. Neįgaliųjų integracijos galimybės į darbo rinką priklauso nuo visuomenės kultūros lygio bei 

požiūrio į neįgalumą, pačių neįgaliųjų požiūrio į savo negalią, kuri formuoja šeimos narių nuostatas, elgesį su 

neįgaliaisiais, pačių neįgaliųjų asmenines savybes, išsimokslinimą, pasirengimą darbui, gyvenimo būdą, pastangas 

kurti socialiai aktyvų gyvenimą. Įsidarbinimo galimybės žmonėms su judėjimo negalia yra gana svarbios ir 

aktualios, nors tai sąlygoja įvairūs trukdžiai, tokie kaip – informacijos stoka ir prieinamumas, visuomenės, 

darbdavių neigiamas požiūris; aplinkos – infrastruktūros pritaikymas, paslaugų stygius. 

Raktažodžiai: judėjimo negalia, darbo rinka, integracija.  

 

Įvadas  

 

Temos aktualumas ir problema. Visi žmonės turi galimybę mokytis, tobulėti, keisti savo įgūdžius, 

galimybę įsidarbinti, taip pat ir neįgalieji. Mes privalome sugebėti padėti žmonėms su negalia, keisti 

nusistovėjusias nuostatas, padėti užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ne tik socialiniame gyvenime, bet ir 

darbo rinkos plotmėje, nors jų galimybės ir neprilygs mūsų produktyvumo vertei. Visa tai yra pabrėžta 

ir LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kad kiekvienas žmogus turi turėti tas pačias gyvenimo 

šeimoje ir asmeninio gyvenimo teises ir galimybes. Įstatymu siekiama užtikrinti neįgaliųjų lygias teises 

ir galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, apibrėžti socialinės 

integracijos sistemą ir jos prielaidas bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančias 

institucijas, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių lygio ir specialiųjų poreikių 

nustatymą bei jų tenkinimą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą (Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymas, 2005; Suvestinė redakcija nuo 2022-03-23). Neįgaliųjų teisių konvencijoje yra pabrėžiama, 

kad asmenys su negalia turi teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis. Asmenys su negalia turi teisę į 

galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo 

rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, tinkama visiems ir prieinama neįgaliesiems (JT Neįgaliųjų 

Teisių Konvencijos 27 str., 2006).  

Analizuojant neįgaliųjų (ne)dalyvavimą darbo rinkoje, pastebima, kad neįgalusis turi įveikti 

įvairius sunkumus, kurie kyla būtent dėl jo negalios. Kai dabartinėje inovatyvioje darbo rinkoje 

darbuotojams yra keliami labai dideli reikalavimai ne tik kompetencijų, bet ir asmeninių savybių, prie 

tokių aukštai keliamų reikalavimų ypač sunkiai prisitaiko žmonės su negalia. Ši socialinė žmonių grupė 

yra viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių. Pandemijai sustabdžius įprastą gyvenimą, dauguma 

darbų sustojo, persikėlė į virtualią erdvę, sustiprėjo konkurencija tarp darbingo amžiaus asmenų, iškilo 

kiti papildomi trukdžiai darbo paieškos srityje. Nors žmonių su negalia integracijai į darbo rinką 

skiriama vis daugiau dėmesio, tačiau neįgaliųjų padėtis šioje srityje dar neatliepia visų poreikių ir yra 

sudėtinga. Lietuvos įstatyminė bazė įtvirtina teisę į darbą visiems asmenims, tačiau praktikoje įstatymų 

ir teisės aktų nuostatomis vadovaujamasi ne visada, jos nėra labai efektyvios ir labai dažnai negelbsti 

asmenims su negalia konkurencingai įsitraukti į darbo rinką. 

Tyrimo objektas – žmonių, turinčių judėjimo negalią, integracijos į darbo rinką trukdžiai.  

Tyrimo tikslas – atskleisti žmonių, turinčių judėjimo negalią, integracijos į darbo rinką trukdžius. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Apžvelgti negalios sampratą ir jos klasifikaciją. 

2. Aptarti teisinės bazės palankumą žmonių su negalia integracijai į darbo rinką bei žmonių, 

turinčių judėjimo negalią, integracijos į darbo rinką situaciją ir trukdžius. 

Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių apžvalga ir analizė, teisės aktų analizė, pusiau struktūruotas 

interviu, kokybinė turinio (content) analizė.  
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1. Negalios sampratos teorinė analizė 

 

Žodį „negalia“ kiekvienas suprantame ir priimame savaip. Negalios samprata per šimtmečius 

keitėsi palengva. Neįgalieji iš ligonių tapo pilnaverčiais visuomenės nariais. Vis siekiama sukurti 

visuotinį apibrėžimą, kas yra negalia, tačiau iki šiol to padaryti dar nepavyko. Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatyme (1991, nauja redakcija 2005) vietoj termino invalidas įteisintas naujas – neįgalusis, 

nustatytos neįgaliųjų lygios teisės ir galimybės visuomenėje. Iki tol egzistavusią invalidumo sąvoką 

pakeitė dvi naujos sąvokos – neįgalumo lygis (pagal negalios sunkumą skirstomas į sunkų, vidutinį ir 

lengvą) nustatomas jaunuoliams iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra ar buvo draudžiami valstybiniu 

socialiniu draudimu, ir darbingumo lygis (asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą ar įgyti naują 

profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus), kuris 

nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, taip pat jaunesniam kaip 18 metų 

asmeniui, jei jis yra ar buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu (Visuotinė Lietuvių 

enciklopedija).  

Apžvelgiant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą (2005), jame 

pasakyta, kad neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) 

draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Neįgalumas gali būti trijų lygių: sunkus neįgalumas – 

asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, 

aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visiškai neįgyjamas asmens amžių atitinkantis savarankiškumas, 

yra žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis ir asmeniui būtina nuolatinė slauga ar priežiūra (pagalba); 

vidutinis neįgalumas – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų 

sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio iš dalies neįgyjamas asmens amžių 

atitinkantis savarankiškumas, yra sumažėjusios galimybės ugdytis ir asmeniui reikia nuolatinės 

priežiūros (pagalbos); lengvas neįgalumas – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų 

arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio yra nežymiai 

sumažėjusios asmens galimybės būti savarankiškam ir ugdytis.  

Neįgalumo lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau NDNT). Neįgalumo 

lygis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, Socialinės ir darbo 

ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtais ir ministrų patvirtintais Neįgalumo lygio 

nustatymo kriterijų aprašais, Darbingumo lygis nustatomas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir 

darbo bei sveikatos apsaugos ministerijų parengtais ir ministrų įsakymais patvirtintais Darbingumo lygio 

nustatymo kriterijų ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašais. Remiantis Europos komisijos 

duomenimis teigiama, kad 2022 m. kokios nors rūšies negalią turės penktadalis ES gyventojų. ES ir jos 

valstybės narės yra įsipareigojusios gerinti socialinę ir ekonominę neįgaliųjų padėtį, remdamosi ES 

pagrindinių teisių chartija ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (užimtumas, socialiniai reikalai ir 

įtrauktis, 2022).  

Levitt (2017) išskiria du negalios suvokimo būdus: socialinis ir individualus. Socialinis negalios 

suvokimo būdas yra toks, kai požiūrio, aplinkos nenoras priimti kitokį, fizinės pagalbos nesuteikimas ir 

infrastruktūros nepritaikymas sukuria problemą. Individuali negalia, kai neigiama reali situacija, o 

nepritaikytai aplinkai priskiriamas asmens nesugebėjimas atlikti tam tikrų užduočių. Socialinis negalios 

suvokimo būdas teigia, kad į kiekvieną asmenį reikia žvelgti per socialinės aplinkos, šeimos, politinės 

situacijos prizmę. Problemos, su kuriomis susiduria asmuo, kyla dėl jo negalios. Taip yra aiškinamas 

individualus būdas. Sociologija negalios reiškinį paliko medicinos sričiai, nes vienu metu laikė ją 

antraeiliu dalyku. Neįgalumo sąvoka buvo traktuojama kaip tam tikras žmogaus kūno funkcijų 

sutrikimas, trukdantis elementariai kasdienei veiklai. Negalios klinikinis modelis parodo, kad yra svarbu 

gydyti sutrikimą, į kurį orientuojamasi. Pasak to paties Levitt (2017), negalia – tai bet koks sutrikimas, 

sindromas, susirgimas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris atima, sumažina arba riboja asmens galimybes 

užsiimti kasdiene veikla ir jaustis pilnateisiu visuomenės nariu. Dažniausiai neįgalus žmogus dėl fizinių 

ar psichinių sutrikimų negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, tinkamai įgyvendinti 

savo teisių.  

Janušauskienė (2019) teigia kad, neįgalumas, negalia, asmens įgimta ar pablogėjusi fizinė arba 

protinė būklė, trukdanti ar ribojanti savarankiškai visiškai ar iš dalies patenkinti normalaus asmeninio ir 

(ar) socialinio gyvenimo poreikius. Kai kurių Rytų ir Vidurio Europos valstybių įstatymuose neįgalumas 

laikomas tarptautinio žodžio „invalidumas“ sinonimu. Bandymą globaliniu mastu suformuluoti 

neįgalumo sąvoką rodo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2006 Neįgaliųjų teisių konvencija 

(Lietuva prisijungė 2007), kuri reglamentuoja neįgaliųjų teises ir galimybes. Konvencijoje pripažįstama, 
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kad neįgalumas atsiranda dėl asmenų, turinčių ilgalaikių sveikatos (fizinės, psichikos, intelekto ar 

jutimo) sutrikimų, kurie gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiomis 

teisėmis su kitais žmonėmis. 

Remiantis Ruškaus (2017) teigimu, terminai „negalia“ ir „negalė“, kurie yra sinonimai ir 

apibrėžia asmenį, turintį įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų. Visų pirma, fizinė negalia nėra 

liga, o tik ligos ar traumos padarinys, nelaimingo atsitikimo rezultatas. Antra, terminas „negalia“ reiškia 

tam tikrą būklę, kuri apsunkina arba netgi užkerta kelią visaverčiam asmens funkcionavimui. Įtraukties 

teorija pabrėžia neįgaliųjų įsitraukimą į visas visuomenines veiklas, dalyvavimą, veikimą drauge. Iš 

esmės įtrauktis išreiškia, kaip ir integracija – sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti bet kokioje 

veikloje. Negalia tėra centrinė ašis, įtakojanti tarpusavyje susijusius ir vienas kitą veikiančius sunkumus. 

Tai skirtingai nei liga ar susirgimas yra nekintanti būklė.  

               Apibendrinant galima teigti, kad visuomenės požiūris į neįgaliuosius keičiasi. Vietoje senųjų 

sąvokų invalidas, invalidumas, įteisinamos naujos – neįgalusis, neįgalumas. Senosios sąvokos pasaulyje 

jau nebevartojamos, nes jos žeidžia neįgaliuosius. Negalia – tai biopsichosocialinis reiškinys, kuris daro 

neigiamą įtaką asmeniui bei tarpusavio santykiams su aplinkiniais. Negalios nebuvimas yra svarbus tuo, 

kad prisideda prie žmogus galėjimo gyventi pilnavertį ir kokybišką gyvenimą. 

 

2. Neįgaliųjų įsitraukimo į darbo rinką trukdžių tyrimo analizė 

 

Šiuo metu ES ypač daug kalbama apie kliūtis, trukdančias neįgaliesiems įsidarbinti ar juos 

įdarbinti. Darbas dažniausiai yra laikomas vienu iš svarbiausių būdų žmonėms su negalia integruotis ir 

dalyvauti visuomenėje.  

2019 m. Lietuvoje 8% šalies gyventojų (236 tūkst.) turėjo negalią. Didžioji jų dalis buvo 

darbingo amžiaus (158 tūkst.), o tik 29% dirbo ir šis skaičius per pastaruosius penkerius metus 

nepadidėjo. Estijoje nuo 2016 m. pradėjus vykdyti vadinamąją darbingumo reformą, dirbančių asmenų 

su negalia dalis per trejus metus padidėjo 9% punktais iki 40% (2018 m.). 2018 m. asmenims su negalia 

išmokos sudarė apie 1,4% BVP ir viršijo ES valstybių narių vidurkį. Asmenims su negalia 

atstovaujančios organizacijos1 pabrėžia, kad išmokos padeda išgyventi, bet nenaikina socialinių kliūčių 

būti savarankiškiems darbo rinkoje ar kasdieninėje veikloje, jeigu nėra kuriamos ir plėtojamos tikslingos 

paslaugos. Prieš dešimt metų Lietuvai ratifikavus JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, jos nuostatoms 

įgyvendinti vykdyta Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 m. programa. 2016 m. JT 

Neįgaliųjų teisių komitetas išreiškė didelį susirūpinimą dėl nepakankamo užtikrinimo asmenims gyventi 

savarankiškai ir įtraukimo į bendruomenę, mažo užimtumo, aplinkos prieinamumo ir pateikė 

rekomendacijas. Europos socialinių teisių ramstis taip pat pabrėžia, kad asmenys su negalia turi teisę į 

finansinę paramą, užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, leidžiančias jiems dalyvauti darbo rinkoje,  

visuomenės gyvenime ir jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką (Valstybinio Audito ataskaita „Asmenų 

su negalia socialinė integracija“ 2020 m. rugsėjo 7 d. Nr. VAE-9).  

2021 m. pabaigoje mūsų šalyje gyveno apie 221 tūkst. asmenų su negalia, palyginti su 2020 m., 

šis skaičius šiek tiek sumažėjo2021 m. pabaigoje mūsų šalyje gyveno apie 221 tūkst. asmenų su negalia, 

palyginti su 2020 m., šis skaičius šiek tiek sumažėjo (Lietuvos statistikos departamentas, 2022). 

Socialinės integracijos intervencijos labiausiai reikalingos būtent darbingo amžiaus 

neįgaliesiems, nes negalia dažniausiai įgyjama esant darbingo amžiaus. Tik 10% iš pirmą kartą 

pripažintų neįgaliaisiais buvo vaikai iki 17 m. amžiaus. Tai, kad 9 iš 10 asmenų neįgaliais tampa 

darbingo amžiaus, ir tai, kad daugiau nei 6 iš 10 neįgaliaisiais pirmą kartą būna pripažinti nuo 25 iki 54 

m. amžiaus, rodo, kad jų poreikis gali būti ne tiek įgyti kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą, kiek 

adaptuotis su savo negalia prie darbo rinkos reikalavimų. Šios heterogeniškos grupės nariai turi 

skirtingus poreikius, kurie priklauso nuo konkrečios jų negalios, tačiau tarp jų, remiantis Europos 

Komisijos konsultaciniu dokumentu ir veiklos kryptimis, suformuotomis Europa 2020, galima išskirti 

pačius bendriausius: prieinamumas, dalyvavimas, lygybė, užimtumas, švietimas ir mokymas, socialinė 

apsauga, sveikata. Per pastaruosius trejus metus vis daugiau Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų su 

negalia pradėjo dirbti (padidėjo 6%), 2019 m. įsidarbino 5,9 tūkst. asmenų, tačiau įdarbintųjų dalis nuo 

visų registruotųjų sudarė 24,2%, 12% ir reikšmingai nepagerėjo. Dauguma tarnybos teikiamų pasiūlymų 

įsidarbinti neatitinka asmenų ir darbdavių poreikių. 2019 m. išduota beveik 7 tūkst. pasiūlymų, tačiau 

87% atvejų asmenys neįdarbinti ir kasmet trečdalis asmenų išsiregistruoja (2019 m. – 8,7 tūkst.), nors 

nebuvo įdarbinti. 2018 m. pabaigoje Užimtumo tarnyboje pradėtas taikyti atvejo vadyba pagrįstas 

aptarnavimas, tačiau nereglamentuoti darbo procesai, mažai bendradarbiaujama su socialiniais ir darbo 

partneriais, atvejo vadybininkų darbo krūvis yra netolygus (nuo 143 iki 668 asmenų) ir viršija EBPO 
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rekomenduojamą darbo krūvį (150 asmenų) (Valstybinio Audito ataskaita „Asmenų su negalia socialinė 

integracija“ 2020 m. rugsėjo 7 d. Nr. VAE-9).  

Siekiant nustatyti žmonių, turinčių judėjimo negalią, integracijos į darbo rinką trukdžius, tyrime 

dalyvavo 4 darbingo amžiaus neįgalieji turintys judėjimo arba kompleksinę negalią.  

Tyrimo metu išaiškėjo, kad rasti darbą judėjimo arba kompleksinę negalią turinčiam žmogui yra 

pakankamai sunku: „ <...>  aš manau, kad sunku, kiek pažįstu, iš tiesų mažai kas dirba arba dirba iš 

namų...“ (Povilas, 65 m.), „ <...> kaip čia pasakyt, nu jei tu esi aktyvus ir visur lendi gal ir įmanoma, 

bet šiaip iš tikrųjų yra sunkoka...bet jeigu tu esi toks landus ir moki su visais kažkaip susikalbėti, manau, 

kad ir tą darbą lengviau kažkaip susirasti, toks dalykas, kaip skiriamos subsidijos, žmonėms su negalia. 

Tie žmonės, kurie turi slaugą arba priežiūrą, tai aišku, jie dar sunkiau įsidarbinti“ (Dalija, 33 m.), „ 

<...>  aš manau, kad tai yra pakankamai sudėtinga...“ (Eglė, 36 m.), „<...> manau, kad tikai nelengva, 

nors įmanoma... gali įtakoti įvairūs veiksniai, bet dedant pastangas ir esant norui tikrai galima rasti 

darbą, kuris pasikeitusioms aplinkybėms atitiktų poreikį ir galimybes “ (Artūras, 46 m.).  

LR lygių galimybių įstatymo (2003, Suvestinė redakcija nuo 2022-06-02) 7 str. sako, kad 

įgyvendindamas lygias galimybes, darbdavys, neatsižvelgdamas į asmens amžių, lytinę orientaciją, 

negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus, turi imtis tinkamų priemonių, kad 

neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, jeigu dėl tokių 

priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. Tyrimo dalyvių buvo klausiama 

kokius integracijos į darbo rinką trukdžius jie patyrė, tyrimo dalyviai įvardijo: 

Patekimas į darbo vietą: „ <...> kaip patekimas į galbūt potencialią darbo vietą...“ (Eglė, 36 

m.), „ <...> dar daug nepritaikytų vietų, kur yra sudėtinga judėti...“ (Eglė, 36 m.), „ <...> aplinkos 

prieinamumas...“ (Dalija, 33 m.), „ <...> nuo aplinkos, vietos kur gyvena...“ (Artūras, 46 m.).  

Teikiamų paslaugų stoka: „ <...> nepakankamas paslaugų namuose kiekis, žmogui, tarkim, 

laiku nuvykti į darbą...“ (Eglė, 36 m.), „ <...> patekti į darbo vietą aštuntą ryte, tai būtų neįmanoma 

paslaugų pagalbos suteikimas grynai kalbant apie tuos laiko intarpus tai labai ribotas mano galva...“ 

(Eglė, 36 m.), „ <...> visų pirma, kad darbo vietų nėra, mažai, arba pritaikytų mažai arba į jas atsisėda 

sveiki žmonės...“ (Povilas, 65 m.), „ <...> su pavėžėjimu yra problema ir gana didelė...“ (Povilas, 65 

m.). 

Specialistų kompetencijos stoka: “ <...> blogiausia patirtis tai buvo prieš du metus susiduriant 

su valstybinėmis įstaigomis, kada norėjau gauti informacijos ar aš apskritai galiu dirbti... kreipiausi į 

valstybines įstaigas, kurias tik žinojau ir nei vienoj įstaigoj nebuvo atsakyta į mano klausimą apskritai 

ar aš galiu dirbti, kiek valandų galiu dirbti, buvau visą laiką nukreipiama į sekančią įstaigą...tiems 

patiems darbuotojams trūksta normaliai, paprastai ir suprantamai pateiktos informacijos...“ (Eglė, 36 

m.), „ <...> aš šiaip iš namų daugiausia dirbu, kadangi tas mano darbas labai įvairus...užimtumo 

tarnybos atstovė nelabai sugebėjo papasakoti ten konkrečios padėties...“ (Dalija, 33m.), „ <...> man 

pačiam teko pasidarbuoti, bet čia g buvo toks atsitiktinumas, nes na pasiūlė draugai, vietiniam 

laikrašty...<>... savarankiškai ėmiau versti knygą iš vengrų kalbos...prasidėjo vargai įsiūlyti leidykloms 

dėl kokybės niekas priekaištų neturėjo, bet kadangi be sutarties nenumatyta planuose, galiausia parėmė 

draugų įmonė...bet čia viskas buvo, kad kažkas pasiūlo ar kažkas pats susiranda arba pats savarankiškai 

ir iš namų...“ (Povilas, 65 m.), „ <...> dar sunku ir su specialistais institucijomis, labai dažnai 

besikreipiant dėl vieno ar kito klausimo siųsto vieni pas kitus, pavyzdžiui paramos skyrius nukreipia į 

Darbo biržą dabar Užimtumo tarnyba, darbo biržos specialistai ne visada sugeba nukreipti pas tinkamą 

kolegą, o jeigu dar teiraujiesi kokių papildomų paslaugų, pavyzdžiui, pavėžėjimo, tuomet vėl užsisuka 

ratas iš naujo ir taip toliau...“ (Artūras, 46 m.). 

Visuomenės požiūris: „<...> pas mus dar tas požiūris tikrai yra neigiamas ir sunku visiems 

išaiškinti, kad tu turi kažkokią negalią, bet tu kažkur kažką gali gerai daryti gal net dar geriau negu tas 

sveikas vadinamas žmogus...dėl to požiūrio visų pirma... tame ir esmė, kai šituos žmones labiausia 

nurašo ir žino, kad nieko nebus, kaip tik juos reikia įveiklinti...“ (Dalija. 33 m.), „ <...> daugybė yra 

norinčių iš mūsų sporto klubo žmonių tai mielai padirbtų, bet kad nėra tokių galimybių...čia tiesiog 

visuomenės brandos klausimas, manau, kad kai supras, kad tai yra visi iš esmės toj darbo rinkoje 

lygūs...“ (Povilas, 65 m.), „ <...> aplinkinių požiūris, neapsisunkinimas savęs, nes daugelis galvoja, 

jeigu dirbs žmogus pavyzdžiui su ratukais, reikės dažniau jam padėti, nei kitam kolegai, ne kiekviena 

vieta jam tiks, gal net užduočių neatliks iki galo. Nors žmonės su negalia, aišku ne visi, yra ir su protine 

ir su sunkiomis negalėmis, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, bet jeigu kalbame apie darbingo 

amžiaus asmenis su judėjimo negalia tikrai tam tikrus darbus jie gal atliks net geriau, nei „sveikieji“, 

nes jie supranta, kad jų situacijoje rasti darbą nėra paprasta ir jį tausoja“ (Artūras, 46 m.). 
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Savivertė, požiūris į save: „ <...> tiesiog vieni nori tų pašalpų arba tingi dirbti, bet čia priklauso 

nuo pačio žmogaus, kaip jisai supranta tą visą gyvenimą, kaip jis buvo ugdomas ar savarankiškas, ar 

nesavarankiškas...“ (Dalija, 33 m.), „ <...> nuo pačio žmogaus noro dirbti, nuo artimųjų palaikymo...“ 

(Artūras, 46m.) 

Neįgalumo lygis: „ <...> turintys lengvesnę negalią be abejonės gali įsidarbinti šiek tiek 

paprasčiau...“ (Dalija, 36 m.), „ <...> žmonės su sunkesne negalia tiek judėjimo, tiek kažkokia kitokia 

susiduria tikrai su ne mažai problemų...“ (Eglė, 36 m.), „ <...> viskas priklauso nuo negalės sunkumo 

...“ (Artūras, 46 m.).  

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, asmenys su negalia yra skatinami kreiptis į 

Užimtumo tarnybą, kuri siūlo įvairias programas, padedančias lengviau įsitraukti į darbo rinką. 

Tarnybos teigimu, būtent joje neįgalieji gali susitikti su potencialiais darbdaviais, kurie įdarbindami juos 

galės pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui arba darbo vietos steigimui ar pritaikymui. O neįgalieji 

turės galimybę gauti profesinės reabilitacijos paslaugą, papildomą atvejo vadybininko pagalbą 

įsidarbinant ar jau įsidarbinus, paramą pirmą kartą steigiant darbo vietą sau ar paramą mokymuisi, 

kelionės išlaidoms ir panašiai. Užimtumo tarnyboje darbingo amžiaus žmonėms su negalia, priskirtiems 

vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, gali būti teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga. 

Žmogui su negalia gali būti teikiama ir lydimoji pagalba įsidarbinus – padedama išspręsti naujoje 

darbovietėje kylančias problemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo. Atvejo vadybininkas taip 

pat konsultuoja, kaip užtikrinti asmens su negalia teises ir išvengti diskriminacijos, tarpininkauja, jei 

kyla nesutarimų dėl darbo sąlygų. Žmonės su negalia taip pat turi galimybę dalyvauti profesinės 

reabilitacijos programoje siekiant atkurti ar padidinti savo darbingumą, profesinę kompetenciją bei 

pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Dėl dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje žmogui su negalia reikėtų 

kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Čia 

bus nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. Integruojantis į visuomenę negalią turinčiam 

asmeniui reikia pasitikėjimo savimi, stiprios motyvacijos sprendžiant socializacijos problemas ir iš 

pačios asmenybės, ir iš kitų pagalbos forma. Negalią turintis asmuo, siejantis savo planus su darbine 

veikla, susiduria su savarankiškumo ir atmetimo baimės jausmais, kaip sėkmingos socializacijos 

kliūtimis. Siekiant spręsti žmonių su negalia integracijos į darbo rinką klausimus, reikia atkreipti dėmesį 

į šios grupės asmenų psichologinę savijautą ir jų poreikių tenkinimo galimybes. Nors negalią turinčiam 

žmogui įsilieti į darbo rinką sudėtingiau nei sveikam, tačiau dedant pastangas, pasinaudojant 

teikiamomis pagalbos priemonėmis galimybės yra. Užimtumo tarnyba rengia projektus, pagalbos 

priemonių paketus, kurių dėka integracija į darbo rinką žmonėms su negalia turėtų tapti lengviau 

prieinama. Nors įstatymai, visa teisinė bazė įpareigoja darbdavius sudaryti vienodas sąlygas visiems 

dirbantiesiems, nepriklausomai nuo jų statuso. Tiriamieji integruojantis į darbo rinką patyrė patekimo į 

darbo vietą, suteikiamų paslaugų stokos, specialistų kompetencijos stokos, visuomenės neigiamas 

požiūrio, savivertės trūkumo bei neįgalės lygio sunkumo trukdžius. 

 

Išvados  

 

1. Visuomenės požiūris į neįgaliuosius keičiasi į teigiamą pusę. Į negalią žiūrima, kaip į reiškinį, 

kuris daro įtaką asmeniui bei tarpusavio santykiams su aplinkiniais. Negalios (ne)buvimas yra svarbus 

tuo, kad prisideda prie žmogus galėjimo gyventi pilnavertį ir kokybišką gyvenimą. Neįgaliųjų 

integraciją darbo rinkoje reglamentuojantys teisės aktai apibrėžia pagrindinius neįgaliųjų socialinės 

integracijos principus, numato ir pagrindines neįgaliųjų socialinės integracijos į darbo rinką prielaidas 

bei sąlygas, įsidarbinimo bei kvalifikacijos kėlimo galimybes.  

         2. Neįgaliųjų integracijos galimybės į darbo rinką priklauso nuo visuomenės kultūros lygio bei 

požiūrio į neįgalumą, pačių neįgaliųjų požiūrio į savo negalią, kuri formuoja šeimos narių nuostatas, 

elgesį su neįgaliaisiais, pačių neįgaliųjų asmenines savybes, išsimokslinimą, pasirengimą darbui, 

gyvenimo būdą, pastangas kurti socialiai aktyvų gyvenimą. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad įsidarbinimo 

galimybės žmonėms su judėjimo negalia yra gana svarbios ir aktualios, nors tai sąlygoja įvairūs 

trukdžiai, tokie kaip informacijos stoka ir patekimas į darbo vietą, specialistų kompetencijos stoka, 

visuomenės neigiamas požiūris, savivertės trūkumas bei negalės lygio sunkumas. 
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Anotacija 

  

Pagrindinis aspektas yra tai, kad nevaisingumas ne vien konstatuojama medicininė problema, bet ir galima 

psichologinių, socialinių sutrikimų priežastis, su kuria įmanoma dirbti, kaip su socialinio darbo problema. Darbe 

kalbama apie žmones, kurie yra mediciniškai visiškai vaisingi, bet dėl tam tikrų priežasčių nesusilaukia vaikų, yra 

išvardinamos psichologinės, socialinės priežastys, kurios trukdo poroms susilaukti vaikų. Šiame darbe buvo 

siekiama išanalizuoti socialinės pagalbos galimybes poroms, kurios nesusilaukia vaikų. 

Raktažodžiai: nevaisingumas, socialinė pagalba, asmeniniai santykiai. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Socialinio darbo sritis, tai profesija, kuri nuolatos ieško profesinio 

tobulumo, metodikos plėtojimo ir atsinaujinimo. Šeima yra svarbus funkcionuojantis visuomenės 

organas, kuris paliečia kiekvieną iš mūsų, jei ne tiesiogiai, tai per artimuosius ar draugus, apie kurių 

emocijas mes kartais nei nežinome. Pagrindinę temą atskleidžianti problema yra asmeniniai santykiai, 

žmonių emocinė savijauta ir per mažas dėmesys skiriamas asmenims, kurie nori susilaukti vaikų, 

kreipiantis pagalbos į socialinius darbuotojus. Trūksta oficialumo, socialinių paslaugų pritaikomumo 

savo noru kreiptis į socialinius darbuotojus prašyti pagalbos, jei nori išspręsti savo problemas dėl 

galimybės pastoti. Pagrindinis aspektas yra tai, kad nevaisingumas, tai ne vien konstatuojama 

medicininė problema, bet ir galima psichologinių, socialinių sutrikimų priežastis, su kuria įmanoma 

dirbti, kaip su socialinio darbo problema. Pasigendama socialinių paslaugų pritaikomumo, kai asmenys 

savo noru galėtų kreiptis į socialinius darbuotojus, prašydami pagalbos dėl patiriamų sunkumų, dėl 

galimybės pastoti ir susilaukti vaikų. Nevaisingumas kartais gali būti išreiškiamas kaip nuo asmenų 

pasirinkimo, minčių įtaigos, gyvenimo kokybės susikūrimo lemiantis reiškinys. Pagrindinis dėmesio 

reikalaujantis aspektas yra tai, kad nevaisingumas, tai ne vien konstatuojama medicininė problema, bet 

ir galima psichologinių, socialinių sutrikimų priežastis, su kuria įmanoma dirbti kaip su socialinio darbo 

problema.  

Tyrimo objektas: Socialinės pagalbos galimybės žmonėms, norintiems susilaukti vaikų.  

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinės pagalbos galimybes poroms, norinčioms susilaukti vaikų.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Aprašyti priežastis poroje lemiančias nevaisingumą.  

2. Aptarti specialistų darbo metodiką darbui su poromis, negalinčiomis susilaukti vaikų. 

3. Išanalizuoti socialinės pagalbos galimybes poroms, kurios nesusilaukia vaikų.  

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų turinio analizė, interviu (pusiau 

struktūrizuotas), turinio (content) analizė. 

 

1. Priežastys poroje lemiančios nevaisingumą 

 

Larousse teigia, kad „Neigiamas atsakymas į klausimą ,,Ar turite vaikų? “ beveik visuomet verčia 

jauną porą aiškintis. Toks šeimos ir visuomenės spaudimas nemalonus“ (Moters sveikatos enciklopedija, 

2003, p. 126). Visuomenė dažnai seka jaunų žmonių, porų gyvenimą ir dažnai jį vertina savaip. Šios 

priežastys skatina psichologines sutuoktinių problemas šeimoje. Negebėjimas atsipalaiduoti šeimoje, 

konfliktinių situacijų buvimas gali būti viena iš psichologinio nevaisingumo priežasčių. Pirmuoju 

pagalbos laipteliu gali tapti žmogaus psichologinės būklės išsiaiškinimas. Dažnai mes savo problemas 

išsikalbame su savo draugais, bet ne visada tai gali padėti.  

Liz Fosslien ir Mollie West Duffy teigia, kad „Moterys gali būti neretai jautrios išsakytoms 

neigiamoms emocijoms, nes neretai jos kalbasi apie problemas norėdamos jas išspręsti“ (Emocijos kaip 

jos lemia mūsų sėkmes ir nesėkmes, 2020, p. 47). Poros draugai apie jų gyvenimą gali neturėti gilaus 

suvokimo arba patarimai nebūtinai gali būti teisingi sunkumams įveikti.  
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Larousse rašo, kad „savianalizė arba poros terapija gali padėti įsigilinti“ (Moters sveikatos 

enciklopedija, 2003, p. 126). Labai svarbus yra susipažinimas su pora kaip specialistui. Louice C. 

Johnson autorius teigia, kad tik nustačius, kas trukdo tenkinti poreikius, formuluojama problema 

(Socialinio darbo praktika bendrasis požiūris, 2003). Pradėjus poros analizę galima nustatyti kaip 

gyvenimo patirtys per laiką paveikė mąstymą. Dviejų žmonių jausminė išraiška vienas kitam labai 

svarbi ir kiti ją taip pat pastebi. Jei partnerių rutinoje pritrūksta vienas kitam dėmesio, tai nesunku 

suderinti, keisti ir kalbėtis su pora. Daugybė porų skundžiasi, kad šiais laikais sunku rasti kokybiško 

dėmesio vienas kitam. Darbas ir karjeros kūrimas atima ne mažai laiko iš žmonių, o finansinė padėtis 

dabar statoma į pirmines gretas. Problema, kurią mato ir socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai porose, 

kai jie nesusilaukia vaikų yra nuovargis, išsekimas, galiausiai perdegimas.  

Emily Nagoski ir Amelia Nagoski autorės rašo: „ <...> Emocinis išsekimas – labiausiai neigiamai 

veikia mūsų, ypač moterų, sveikatą, santykius ir darbą“ (Perdegimas kaip suvaldyti emocijas, sumažinti 

įtampą ir džiaugtis gyvenimu, 2019, p. 12). Socialinio darbuotojo intervencija gali atsirasti siekiant 

rezultato, kai pora apgalvoja savo pasirinkimus gyvenime. Autorė Genovaitė Bončkutė-Petronienė 

pastebi, „ <...> Daugelio žmonių charakteriuose pasireiškia kelių tipų bruožai, o krizės metu gali išlįsti 

kitos, iki šiol neišryšėjusios savybės“ (Įdomioji psichoterapija mokytojams ir tėvams, 2008, p. 30). 

Visais laikais pavieniui žmonėms buvo sunku spręsti šias problemas. Pora, tai dviejų žmonių atskirų 

gyvenimų junginys, kuris tampa vienu. Poroje yra sunku vienas kito netobulumus koreguoti, o kartais 

jų geriau iš vis nekeisti. Emocijos įtakoja žmonių pasirinkimus, įtakoja nuklydimus ir klaidas. 

Tvarkingas poros socialinis gyvenimas turėtų būti viena iš svarbiausių poros užduočių, planuojant 

vaiko atėjimą į šį pasaulį. Vis daugiau dėmesio yra skiriama vaikų apsaugai ir jų buitinių sąlygų 

užtikrinimui. Svarbu, kad tėvai galėtų užtikrinti vaikui saugių namų ir aplinkos pojūtį. Emily Nagoski 

ir Amelia Nagoski autorės rašo“: „ <...> Gyventi gerai reiškia ne nuolat būti saugiai ir ramiai, bet iš 

priešiškumo, pavojaus, nuotykio ar susijaudinimo būsenos taikiai grįžti į saugumo ir ramybės būseną“ 

(Perdegimas kaip suvaldyti emocijas, sumažinti įtampą ir džiaugtis gyvenimu, 2019, p. 46). Pora, 

atsakingai planuojanti nėštumą iš anksto, turėtų rūpintis tokiais dalykais. Tokių sąlygų, kaip būsto 

neturėjimas porai kelia diskomfortą, neigiamai veikia emocinę poros būklę. Nerimo apimti santykiai dėl 

ateities planų gali kenkti vaikelio atėjimui į šį pasaulį. John Gray autorės mintis: „ <...> Jeigu žmogus 

vadovaujasi neigiamomis emocijomis, pralaimėjimų gyvenime neišvengs“ (Vaikai kilę iš dangaus 

pozityvūs vaikų auklėjimo metodai, 2018, p. 256). Tokiais atvejais socialinio darbuotojo teikiamos 

paslaugos gali pagelbėti dėl būsto atsiradimo šeimai. Ne visais atvejais socialinis darbuotojas gali 

suteikti vilties gauti socialinį būstą, bet pagelbėti šeimai ieškotis būsto, ar ilgalaikės nuomos 

perspektyvos socialinis darbuotojas pagelbėti galėtų. Kiekvieno žmogaus noras turėti namus yra 

suprantamas ir be galo prasmingas. Namai žmogui suteikia saugumo ir mintys, kad po tavęs kažkas liks 

šioje žemėje, papildo gyvenimo prasmę. Žmonės, kurie neturi savo namų išgyvena baimę, bejėgiškumą. 

Jei susidurs su dar viena nepavykusia svajone, kaip tapti tėvais, pora gali patirti didelę krizę. Tokioms 

šeimoms padėti yra labai svarbu. Yra stiprių asmenybių, kurie moka valdyti savo gyvenimo krizes ir 

stresą, bet yra ir kur kas jautresnių žmonių, kuriems įveikti sunkumus prilygsta žygdarbiams. Ši socialinė 

problema gali vesti asmenis į priklausomybių liūną, gali sutrikdyti sveikatą. Negalėjimas turėti būsto 

gali dengti ir kitą svarbią problemą. Tokia problema gali kilti dėl darbo neturėjimo, kas įtakoja finansinę 

situaciją poroje. 

Trokšti vaiko ir negalėti jo lauktis gali trukdyti priklausomybė. Priklausomas žmogus turi daryti 

pasirinkimą tarp priklausomybės ir būsimojo vaiko. Abu dalykai kartu yra nesuderinami. Abu vienodai 

stipriai valdo žmogų, kaip troškimas. Pradedant kalbėti apie priklausomybių žalą poros gyvenimui 

norėčiau pradėti nuo poros darnos. Priklausomybių rūšių yra labai daug ir yra jų įvairiausių kenkimo 

žmogui formų. Pradedant nuo svarbiausio fakto sveikatai, baigiant - psichikai ar priklausomo žmogaus 

artimiesiems. Suvaldžius poroje vyravusią krizę gali susikurti nuostabi šeima, kuri sėkmingai pradės 

lauktis ir augins vaikus. Dėl cheminių medžiagų veikiamos pasąmonės žmogus gali visko atsisakyti ir 

kristi į patį didžiausią dugną. Anita Ganeri autorė teigia: „ <...> Narkotikais vadinama cheminė 

medžiaga, veikianti jūsų organizmą, galinti keisti nuotaiką, elgesį, klausos ir regos pojūčius bei kitus 

jutimus. Medžiaga paprasta, bet jos poveikis tikrai nepaprastas!“ (Narkotikai nuo ecstasy iki agonijos 

su narkomanų pasakojimais, 1999, p. 9). Vaikų susilaukti toks asmuo negalės dėl nuolatos bloginamos 

svaigalais ir kvaišalais sveikatos. Gali nesusitvarkyti savo gyvenimo, nes tuo metu tai jam atrodys 

neverta ar kvaila. Išėjus iš abstinencijos būklės viskas gali kisti, tiek suvokimas, tiek norai. Tokie 

asmenys turi savo priklausomybes įveikti su specialistų priežiūra, nes kitaip jie gali bet kada ir vėl 

palūžti ir pradėti vartoti. Žmogaus tokioje padėtyje išreikšti norai turi būti labai atsargiai vertinami, o 

pastangos turi būti didžiulės. 
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Netektys poros santykiuose gali sukelti ypatingai skaudžias priežastis kodėl nepavyksta tapti 

tėvais. Skaudžiausia psichologine priežastimi gali būti buvusio vaiko mirtis ar buvę persileidimai. Buvęs 

antrinis nevaisingumas pripažįstamas toms poroms, kurių moteris jau buvo pastojusi ir pagimdė kūdikį, 

patyrė persileidimą, nutraukė nėštumą arba nėštumas buvo negimdinis. Tokioms vaisingumo problemų 

turinčioms poroms padėti gali tik patyrę specialistai, nes moteris yra mediciniškai stebima. Moterims 

tai psichologiškai sukelia nepasitikėjimą savo kūnu. Abiem sutuoktiniams juntama didelė baimė, kad 

situacija pasikartos. Škudienė (2022) teigė, kad emociškai moterys skirtingai reaguoja į persileidimą. 

Vienoms tai mažareikšmis nutikimas, kitoms – tarsi žemė slysta iš po kojų. Emocijos gali būti labai 

stiprios, jautrios ir be susitaikymo sunkiai pakeliamos. Svarbus gedėjimo ir paleidimo etapas. Kiekviena 

pora turi lūkesčius ir svajones. Joms neišsipildžius galimi kaltinimai vienas kitam. Tokioms poroms 

labai svarbus laiko pojūtis. Laikas, kai gali apmąstyti, tai kas nutiko ir kodėl. Atsakymo pora gali ir 

neatrasti, bet tai padeda nurimti ir permąstyti savo gyvenimą iš naujo. 

Apibendrinus analizuotą turimą informaciją apie psichologines porų priežastis dėl ko jie 

nesusilaukia vaikų, galima pasakyti, kad psichologinės priežastys veikia pasąmonę. Pasąmonė, tai viena 

pagrindinė žmogų kontroliuojanti ir valdanti sistema, kuri priklauso nuo aplinkybių. Priklausomybė 

neturėtų būti kliūtimi susilaukti vaikelio, bet pirmiausia reikia jos atsisakyti ar ją gydyti, dirbti su savimi. 

Pora viena savo priklausomybių gali nesugebėti įveikti, nes jiems gali reikėti profesionalios pagalbos. 

 

2. Socialinio darbo metodai dirbant su pora, siekiančia susilaukti vaiko 

 

Interviu metodas – tai pagrindinis socialinio darbo metodas, kuris gali padėti porai. Labai svarbu 

paminėti, kad konkrečių darbo metodų socialiniame darbe su pora nėra. Tai bendrieji metodai taikytini 

visiems žmonėms, kurie galėtų būti rekomenduojami taikyti darbui su pora. Šiuo metodu pora, kuri nori 

susilaukti vaikų, turėtų išsikalbėti ir pasijusti emociškai ramiau. Socialinis darbuotojas interviu metodu 

siektų parodyti porai empatiškumą. Išsikalbėjus porai paaiškėtų, kokie yra tikrieji poros norai, kas 

trukdo to siekti. Interviu metu išsikeliami tikslai ir keliamas uždavinys. Tokiu būdu per susipažinimą 

pora atsiskleistų. Tarp socialinio darbuotojo ir poros įvyksta informacijos gavimo mainai. Kaip ir porų 

yra skirtingų, taip ir su kiekviena iš jų pokalbis tikriausiai skirtųsi tiek trukme, tiek jausmine išraiška. 

Remiantis Louise C. Johnson autoriumi kuris teigia, kad „Pokalbis turi skatinti sąveiką ir padėti tobulinti 

santykius“ (Socialinio darbo praktika bendrasis požiūris, 2003, p.160). Metodas yra svarbus tuo, kad 

porai gali tapti labai svarbu išklausyti kitokį, ne medicininį, požiūrį į jų problemą. Nepastojimo 

problema pirmoje vietoje porą verčia tikrinti šią problemą, kaip fakto konstatavimą - sveiki arba ne. Pats 

interviu metodo procesas, tai asmeninis specialisto laikas, skiriamas porai taptų analize. Santykių 

užmezgimas su klientais vykdomas būtent interviu metodo metu. Pagalbos suteikimui yra labai svarbus 

pasitikėjimas specialistu. Labai didelis dėmesys skiriamas šiam metodui galėtų būti, nes poros 

gyvenimas yra kitoniškas ir nuolatos pasipildantis įvykiais. Šiuos dalykus socialinis darbuotojas ir 

išsiaiškintų interviu metodu. Pasirinktu interviu metodu visada siekiama įgalinti veikti, ar keisti 

mąstymą. Interviu metu galimas nukreipimas į situacijos priežastis jeigu interviu metodas pavyksta 

sėkmingai. Pora, kuri patiria sunkumų susilaukiant vaikų, gali pati nesuvokti priežasties. Autorė Sigita 

Valevičienė rašo, kad „ Mūsų gyvenimą įformina laikas, suteikdamas struktūrą ir aiškumą“ (Motinystės 

kelias moters transformacijos nuo paauglystės iki brandos, 2018, p.58). Dėl šio požiūrio, manau, kad 

interviu metodas yra tinkamas klientų plano sukūrimui galimam darbui su pora, nes priežasčių 

įvardinimas taptų aiškumu porai. Remiantis autoriumi Louise C. Johnson, kuris teigia, kad  

„Konsultuodamas darbuotojas prašo informacijos ir pats ją teikia, duoda patarimų, nereikalauja, kad jo 

pasiūlymas būtų priimamas“ (Socialinio darbo praktika bendrasis požiūris, 2003, p.188). Nuoširdus 

interviu, tai lyg sielos gydytojas, kuris pasitarnauja tolimesniam darbui. 

Krizių intervencijos modelis – tai metodas dažniausiai yra naudojamas ne dviem, bet atskirai 

vienam asmeniui. Toks metodas jau savo pavadinimu išreiškiamas kaip buvimas krizinėje situacijoje. 

Tai galėtų būti taikoma ir porai jei išaiškėja viena iš partnerių ryški problema kuri paliečia abu tiesiogiai. 

Krizės sunkumas lemia abiejų partnerių emocinę būklę. Pora norėdama susilaukti vaikų bet jų niekaip 

nesulaukianti jau patiria bendrą krizę. Socialinis darbuotojas galėtų porą vertinti pagal šio modelio 

principus nustatydamas kokio lygio problemas jie turi. Mykolo Romerio universitetas teigia„ Socialinis 

darbuotojas gali padėti klientui susitaikyti, priimti savo jausmus ir juos realiai įvertinti“ (Socialinis 

darbas profesinė veikla, metodai ir klientai, 2010, p.66). Pora, būdama krizėje, gali pati nesugebėti 

priimti teisingų su jų gyvenimu susijusių sprendimų. Socialinis darbuotojas galėtų pagelbėti porai 

pašalinti krizę. Galima socialinę pagalbą teikti ir po vieną atskirai partneriams. Jei šeima neseniai yra 

praradusi vaiką ar moteris yra persileidusi natūralu, kad tokiose situacijose moteriai gali norėtis kriziniu 
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laikotarpiu gauti tik jai skiriamą pagalbą iš socialinio darbuotojo, nes krizė palies ir jos sveikatą 

asmeniškai. Gali atsirasti noras pabūti vienai. Tokia pagalba gali būti teikiama ir kitoniškai, nes pagalba 

teikiama kaip asmeniui arba atsižvelgiant į bendruosius poros jausmus. Kartais poroje būnant ir ilgą 

laiką kartu, gali būti nejauku išsiverkti prie kito ar kitaip išlieti savo emocijas. Krizės intervencijos 

modelis siekia, kad žmogus atsiskleistų ir jam palengvėtų . Šios temos problematika kaip neturėjimas 

vaiko gali būti porai ypatingai jautrių emocijų pasireiškimas. Emocionalumo išraiška gali kilti ir ašarų 

pavidalu tam tikro gedėjimo procese tai nevaldoma. Autorė Sigita Valevičienė mano, kad „Ašaros 

plauna jausmus ir padeda mums atsisveikinti su tais vaikeliais, kurie išėjo“ (Motinystės kelias moters 

transformacijos nuo paauglystės iki brandos, 2018, p.95). Apmąstant kiek jautri yra ši tema, tai tik įrodo, 

koks yra reikalingas socialinis darbuotojas, kokią svarbą jis galėtų atlikti poros gyvenime. Žinoma 

socialinis darbuotojas ne stebukladarys ir stebuklo gali neįvykti. Vaiko gali ir neatsirasti poroje, bet 

socialinis darbuotojas gali padėti priimti  dalinai suvaldyti krizę poros gyvenime. 

Šeiminių vaidmenų kortelių metodas - metodas atskleidžia vaidmenis ir pareigas, todėl jis galėtų 

būti panaudotas ir poros vaidmenų šeimoje išsiaiškinimui. Pats metodas gali lengvai parodyti kaip pora 

sprendžia kartu problemas. Galimas lyderio ar vadovaujančio partnerio atsiskleidimas. Pritaikius tokį 

metodą porai reikėtų paduoti korteles su vaidmenimis, kurie vyrauja šeimose. Socialinis darbuotojas 

tokiam metodui turėtų padaryti daug kortelių ir kuo įvairesnių. Kortelę išsirinkti turi abu partneriai, 

apmąstydami savo pareigas šeimoje. Jei pasirinktam partnerio vaidmeniui kitas nepritaria, kortelę 

galima atmesti. Visų kortelių nebūtina dalintis. Svarbiausia užduotis, kad kortelė atspindėtų teisingiausią 

vaidmenį, ar juos kelis. Taip akivaizdesniu būdu išryškėja dėl ko partneriai gali nesutarti, jei tai santykių 

sritis. Socialiniai darbuotojai taip galėtų naujai susistatyti planą dėl tam tikrų šeimos atsakomybės 

klausimų. Norint turėti vaiką pora patiria daug įtampos laukų. Jiems tarpusavio santykiai labai svarbūs. 

Eglės Vankevičės knygoje rašoma: „ <...> Poros ryšys turėtų būti svarbiausias gyvenime svarbesnis net 

už santykius su tėvais“ (Apie ką kalba mamos, 2021, p.8). Vaidmenys, kurių laikomės gyvenime, padeda 

mums išlaikyti kito pasitikėjimą būnant šalia. Pasirodo, kad sugyventi kartu yra nelengvas uždavinys. 

Pagal Mykolo Romerio knygą kurioje teigiama „ Vienu iš krizės įveikimo išteklių gali būti konsultacinės 

paslaugos šeimai“ (Socialinis darbas profesinė veikla, metodai ir klientai, 2010, p.96). Kriziniame 

periode poroms dažnai prireikia konsultavimo, dėl stresinių situacijų kurios apsunkina žmonėms 

mąstymą. Dažnai porose pripažinimas, kad nežinome kaip elgtis yra jaunystės pasekmė. 

Apibendrinus galima teigti, kad interviu metodo naudojimas būtų viena iš galimų socialinės 

pagalbos priemonių, galimai socialiniai pagalbai poroms, kurios patiria sunkumus susilaukiant vaikų. 

Šis metodas gali padėti poroje esantiems žmonėms vienas kitą geriau suprasti. Ne visada krizę mes 

pajėgūs valdyti patys ir nuspręsti kriziniu laikotarpiu, kokia mums reikalinga pagalba, gali būti labai 

sunku. Rizikos poveikis gali būti akivaizdus, bet žmogui gali būti sunku suvokti savo problemą, 

pripažįstant dirbti su ja. Porą tiek vieno, tiek kito asmeninės krizės paveikia. Socialinis darbuotojas gali 

padėti pasikalbėdamas su pora, išsiaiškindamas jos poreikius, taikydamas krizių intervencijos modelį 

bei šeimyninių vaidmenų kortelių modelį. 

 

3. Socialinės pagalbos galimybės poroms, norinčioms susilaukti vaikų, empiriniu aspektu 

 

Tyrime dalyvavo 4 socialiniai darbuotojai, dirbantys ar anksčiau dirbę su šeimomis. Tyrimo 

dalyviai susidūrė su įvairiomis šeimų problemomis, kurios gali lemti ar įtakoti nevaisingumą. Kadangi 

socialinė pagalba poroms norinčioms susilaukti vaikų nėra konkrečiai įteisinta socialinėje srityje.  

Socialiniai darbuotojai klientams gali padėti bendravimu atsakingai planuojant nėštumą kaip 

viena iš tiriamųjų patvirtino: „ <...> dažnai pavyksta sukurti patikimą santykį, kuris padeda paslaugų 

gavėjui su socialiniu darbuotoju bendrauti pakankamai atvirai ir konsultuotis intymiais dalykais, tokiais 

kaip nėštumas ir atsakingas vaikelio planavimas“ (socialinė darbuotoja Gintarė). Iš tiesų socialinio 

darbuotojo vaidmuo jiems priskiriamoje šeimoje visada atlieka svarbų vaidmenį tarp žmonių. Tai 

patvirtina teorinėje dalyje minėtus autoriaus žodžius Louise C. Johnson, kuris teigia, kad 

konsultuodamas darbuotojas prašo informacijos ir pats ją teikia, duoda patarimų, nereikalauja kad jo 

pasiūlymas būtų priimamas“ (Socialinio darbo praktika bendrasis požiūris, 2003). Poros, kurios patiria 

sunkumų nori gauti empatiškumą iš socialinių darbuotojų. Tiriamieji specialistai atskleidė, kad jų 

klientams vaikai yra svarbi gyvenimo dalis. Tyrimas parodo, kad socialinės sąlygos yra svarbus 

faktorius žmonėms planuot vaikus. Dažnai poreikis turėti vaikų gali atsiremti į sąlygas, kurios nėra 

palankios vaikų auginimui.  

Daugumai žmonių vaikas reiškia prasmę gyvenime. Kai žmonės susiduria su problemomis, jiems 

bendravimas ir palaikymas yra svarbus. Tiriamieji apie palaikymo ir bendravimo naudą išlaikė vieningą 



67 

 

teigiamą nuomonę: ,, <...> socialinis darbuotojas turi būti jautrus, kilniaširdis savo klientų 

problemoms“ (socialinis darbuotojas Romas), ,,vaisingumo klausimu žinoma, kad tai ne jo specifika, bet 

emocinio palaikymo forma arba konsultavimas, nukreipimas yra įmanomas“ (socialinė darbuotoja 

Donata),  ,, <...> konsultavimas, pokalbis“(socialinė darbuotoja Gintarė). 

Socialiniams darbuotojams, specialistams taip pat buvo aiškūs jų darbo metodai, kuriuos galėtų 

taikyti tokioms poroms. Tiriamieji, kurie turi sunkumų susilaukiant vaikų mano, kad jų artimieji ne 

visada gali juos suprasti šiuo klausimu. Jie nenori būti savo artimiesiems rūpesčiu. Kai kurie jautė 

susierzinimą, nes artimųjų patarimai nebūdavo gerai apgalvoti ir korektiškai jiems išsakyti. Jie mano, 

kad profesionali pagalba jiems kur kas naudingesnė. Tyrimas parodė, kad jei atsirastų galimybė gauti 

tokią pagalbą tiriamieji išreikštų asmeninį norą asmeniškai kreiptųsi dėl tokios pagalbos gavimo 

galimybės. Tyrimo dalyviai specialistai profesionalai mato viziją ir galimybes, kaip suteikti paslaugas 

klientams: ,, <...> manau, socialinio darbuotojo pagalba, ankstyvoje intervencijoje gali turėti teigiamos 

įtakos sėkmingam nėštumo planavimui“(socialinė darbuotoja Gintarė), ,, <...> tikrai taip manau 

socialinio darbuotojo pagalba šeimos problemoms spręsti galėtų turėti teigiamos įtakos. Problemoms 

išsisprendus šeimoje galėtų atsirasti ir vaikų, tik laiku šeimoje pastebėtos socialinės problemos, ir laiku 

suteikus reikalingą pagalbą šeimoje atsiras harmonija“(socialinis darbuotojas Romas). 

Poros kurios negali susilaukti vaikų kaip ir visos šeimos turi savo asmeninius santykiu, kuriuos 

puoselėja. Kaip ir bet kurios šeimos gyvenime, jame nutinka visko. Porai kiekvienam iš partnerių, turint 

savus įsitikinimus, jie gali taip skirtis, kad naujai gyvybei atsirasti gali kenkti ir pats partnerių 

bendravimo emocinis laukas. Tiriamieji mano, kad pyktis ir kitos priežastys gali keisti partnerių 

harmoningą gyvenimą į chaotišką. Pykčiai kitos gyvenimo audros tai procesas, kuris nevaldant jo, gali 

pridaryti porai daug emocinės žalos: ,, <...> kitiems šeimoje vyraujantys piktumai, barniai, o tretiems 

būsto neturėjimas, arba darbo stygius“(socialinis darbuotojas Romas).  

Tiriamieji turėjo nuomonę, kad įvairūs veiksniai paskatina poros nevaisingumą, tokie kaip: 

socialinių sąlygų neturėjimas. „<...> manau, kad socialinis žmonių gyvenimas visada lydi šeimą kalbant 

apie tai ar jau laikas tapti tėvais“ (socialinė darbuotoja Donata). Levo Vygotskis kūdikį vadino 

„maksimaliai socialine būtybe: visas jo gyvenimas sutvarkytas taip, kad kiekvienoje situacijoje regimai 

arba neregimai dalyvauja kitas žmogus“ (Pedagoginės psichologijos užrašai mokomoji knyga aukštųjų 

mokyklų studentams, 2014, p. 58). Remiantis tyrimo duomenimis, galima sutikti su autoriaus požiūriu. 

Tiriamoji teigia specialistė Gintarė teigė, kad „dauguma tėvų, o dažniausia motinų, myli savo vaikus, 

jais rūpinasi, ugdo ir siekia patenkinti jų fizinius ir emocinius poreikius“. 

Tiriamieji specialistai atskleidė, kad žalingi įpročiai įtakoja galimybę pastoti:  ,, <...> kiek 

supratau abu jaunystėje norėjo vaikų, bet nesusilaukė abu kartu pradėjo vartoti alkoholį, ir jiems dėl to 

reikėjo teikti pagalbą. Manau, kad tai galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl žmonės palūžo“ (socialinis 

darbuotojas Romas), ,, <...> kai kurie turi sveikatos problemų, sukeltų dėl alkoholio vartojimo ar neturi 

savo būsto“ (socialinė darbuotoja Donata). 

Socialiniai darbuotojai dirbantys su poromis taip pat paminėjo, kad socialinių įgūdžių trūkumas 

neigiamai veikia vaisingumą: „<...> atsiranda ir šeimų, kurios labai myli savo vaikus, bet jiems trūksta 

socialinių įgūdžių tvarkai, švarai palaikyti“ (socialinė darbuotoja Donata), nerimas dėl ateities ir 

finansinis nestabilumas: ,, <...> manau, didžiausia problema nevaisingumo galėtų būti nerimas dėl 

ateities, finansinis nestabilumas, įvairios baimės“ (socialinė darbuotoja Gintarė), netektys ,, <...> yra 

ir kitų dar skausmingesnių priežasčių kaip, pavyzdžiui, nepavykęs nėštumas, persileidimas. Kai kuriose 

šeimose nutinka taip, kad buvęs vienintelis vaikas yra miręs“ (socialinis darbuotojas Romas). 

Tyrimo dalyviai specialistai mano, kad pagalba šiems žmonėms turi būti apgalvota. Išanalizavus 

tyrime dalyvavusių specialistų teiginius galima sakyti emocijos, nuotaikos, išgyvenimai paveikia moters 

vaisingumą. Kai kuriais atvejais reikalingas ir kitų specialistų komandinis darbas, teikiant pagalbą porai. 

Specialistė tiriamoji teigė: ,, <...> jei asmeninės problemos susijusios su psichologinėmis problemomis, 

tuomet reikalinga ir psichologo pagalba, nes ne visada socialinis darbuotojas gali padėti šiuo atveju“ 

(tiriamoji specialistė Gintarė). Tyrimo rezultatai parodė tiriamieji kurie norėjo tapti tėvais visi turėjo 

asmeninių baimių, ar įsitikinimų. Joseph Murphy teigė, kad „kai pasąmonė priima mintį, ji pradeda ją 

vykdyti“ (Jūsų sąmonės galia atraskite savo pasąmonės galias ir gyvenkite sveiki, turtingi ir laimingi, 

2002, p. 36). Toks autoriaus požiūris parodo, kad žmonių mintys dėl kitų problemų gali turėti neigiamos 

įtakos naujos gyvybės atsiradimui. Socialinė darbuotoja Donata tai patvirtina:: „<...> iškilus problemai 

žinoma kiekvienas žmogus reaguoja savaip“ (tiriamoji specialistė Donata.). 

Socialinio darbo viena iš prasmių yra padėti tinkamai žmonėms reaguoti vienokioje ar kitokioje 

situacijoje į problemas, rasti sprendimus. Ankstyvas socialinio darbuotojo galimos pagalbos teikimas 
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poroms galėtų tapti išeitimi, kad padėti kitaip reaguoti į nesėkmes, planuojant nėštumą, išgyventi dėl to 

santykių problemas ar krizinius momentus.  

 

Išvados 

 

1. Poroje negalėjimą susilaukti vaikų lemia socialinių sąlygų neturėjimas, priklausomybių 

buvimas. Socialinių įgūdžių trūkumas. Finansinio stabilumo nebuvimas. Nerimas dėl ateities. Partnerių 

kaita, pykčiai, buvusios netektys, baimės. Darbo ir karjeros išskyrimas kaip svarbiausio poreikio. Šios 

išskiriamos priežastys yra dažniausiai porose pastebimos. Sunkumai veda į galimas priklausomybes, 

emocinį palūžimą. Žmonės, kurie ilgą laiką nesusilaukia vaikų, išgyvena tai skausmingai. 

2. Profesionali pagalba žmonėms yra reikalinga. Socialinis darbuotojas gali taikyti savo darbo 

metodus porai kaip ir kitiems savo klientams. Sunkumų pašalinimas veda geresnės sveikatos ir emocinės 

pilnatvės link. Darbui su pora tinka ne vienas socialinis metodas iš daugelio bendrai šeimai pritaikytinų 

metodų. Poros, kurios nori susilaukti vaikų, teigiamai vertina galimos socialinės pagalbos atsiradimą.  

3. Tyrimas ir tiriamieji atskleidė, kad socialinė pagalba yra labai svarbi. Kai kurie asmenys gali 

neturėti daug juos palaikančių artimųjų, todėl jie neturėtų likti tik su savimi. Socialiniai darbuotojai taip 

pat mano, kad tai būtų naudinga žmonėms kurie nesusilaukia vaikų. Žmonės negaunantys pagalbos šioje 

situacijoje gali jausti nenorą gyventi toliau. Tai įrodė atliktas darbo tyrimas. Pati socialinė pagalba yra 

orientuota į žmogų. Specialistai taiko daugybę metodų bendrai pritaikytinų šeimai. Dauguma specialistų 

analizuoja poros gyvenimą ir sprendžia jų socialines problemas tik patekus klientams į krizines 

situacijas, kai patys žmonės susitvarkyti nebegali savarankiškai. Gilios esminės priežastys, kodėl taip 

vyksta neatskleidžiamos. Dažniausiai tai vertinama kaip priklausomybių turėjimas ar kitos problemos. 
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Annotation 

 

People are social beings. They have always wanted and will want to communicate with other people, to 

visit those they want to see. The greater the distance, the harder it is to do. In the course of history, people have 

tried many means of communication: mail, telegraph, light signals, telephone, and so on. In some ways, it took 

months or even years to wait for an answer. Mankind has never stopped looking for faster ways to communicate 

and we have had the internet since the second half of the twentieth century.  

The term 'social networks' was first coined by Australian and British social anthropologist John Arundel 

Barnes in 1954. The developer himself commented on social networking: “As this concept has recently become 

fashionable, terminological confusion has grown significantly. The thermal jungle in which any novice can plant 

a tree is a key proof of the simplicity of the network idea” (Mitchell, 1974).  

Later, in the 20th century the second half, social networks gained great popularity and over time became 

an integral part of every person’s life. The era of modern social networking began in early 1997. That is when 

sixdegrees.com solemnly started in New York is a completely innovative portal where users did not hide under 

nicknames. In their 2007 article, two Internet sociologists, Danah Boyd and Nicole Ellison, highlighted the features 

of a true social website: a medium in which users can “create a public or semi-public profile” to clearly identify 

other users, with and “look in-depth at the people who are connected to the user and others who are connected by 

the system”. Typically, a user breaks into composite networks and connections to discover otherwise invisible 

commonalities or connections with other users. It is necessary to add another element to explain what led to 

“Facebook”, virtual profiles created based on real human identity. Social networks are changing the way we 

communicate. These days, we can thank John Arundel Barnes, who first introduced the term social networking. 

However, it was not until the second half of the 20th century that social networks became very popular and became 

an integral part of humanity. 

 In a social environment, the use of social networks has become natural and tolerable, we communicate in 

a virtual space when discussing a meeting with friends, and we are still active on social networks after meeting. 

Social networks now consist of a thousand platforms, all serving the same but slightly different purpose, of course 

some more popular, others less, but even the smallest find their user groups. For example, the “Instagram” and 

“Facebook” platforms provide the group of users who communicate best through photos, while other platforms, 

such as “Snapchat”, are best for those who communicate in small amounts of communication.  

Key words: social network, “Facebook”, “Instagram”, emoticons, Anglicisms. 

 

1. Introduction 

 

In modern life, social networks are communication platforms that are also used to publish 

marketing texts. Such as, “Instagram”, “Facebook” and others. These new forms of communication and 

texts presenting the product on social networks are intended for a wide audience and attract the attention 

not only of their users but also of researchers. Language researchers are interested in the linguistic-

communicative aspect of social networks and their publications - they try to answer the question of what 

linguistic-communicative means influence the follower. When exploring new forms of communication, 

linguists do not limit themselves to the study of language. Other elements of communication used in 

conjunction with language, such as photographs, are also within the scope of researchers. Instagram 

texts are published together with photos, as this also increases the impact of these texts on the reader 

and thus on the potential buyer, as this not only describes the product but also shows it. These are the 

photos that grab the reader's attention and arouse interest in the advertised product. In order to influence 

the reader, the opinion-maker uses in his text linguistic tools specific to the everyday language of young 

people, such as Anglicisms related to social networking functions like, share, comment, or post-relevant 

Anglicisms like lifestyle, or haul. The most commonly used Anglicisms by the influencer Ieva Swan are 

healthy food and healthy life. Emoticons are also used to express emotion through a picture, thus 

complementing the written text. These and other linguistic elements, such as questioning and 

exclamation sentences, the use of the first singular and the second plural, play the illusion of direct 

communication in the text of the play. 

The object of the research is language differences in virtual and official languages.  

The aim of the study is to find out the differences between official and virtual language and their 

different possible meanings in virtual world. 
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Tasks of the research:  

1. To identify language means in social and virtual environments.  

2. To distinguish significant and most often occurring means in use.  

3. To present examples of the most often used in “Instagram”, “Facebook”.  

 

2. Social networks objects of attraction 

2.1  ”Instagram” 

 

Instagram content creators, also known as influencers, are the dominant authors of Instagram 

texts. Opinion leaders share their daily lives, personal experiences, and insights, and are followed by 

other social network users who have an interesting maker opinion. Companies often contract with 

opinion leaders to promote a particular branded product. Texts that reflect marketing goals are marked 

with playbacks and the word "advertising." This confirms the influencer's cooperation with the company 

(see Appendix 2). In product presentation, opinion leaders emphasize the positive features of the 

advertised product, sharing personal insights, thus influencing the reader. Such a presentation of the 

advertised product not only engages the reader in a realistic presentation but can influence a follower’s 

decision to purchase the product (see Appendix 3). We can see such examples of creating Instagram in 

both Lithuanian and foreign influencer accounts. For instance in picture 1 we can see how emoticons 

and hashtag with English words are used.  

 

 
Picture 1. Influencer Ieva Swan  

 

We can compare it with Appendix 2, which presents another influencer known in Lithuania and 

it presents Lithuanian advertising with Lithuanian hashtag, as well as uses emoticons that give more 

emotion to the read text.  
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Picture 2. Influencer Simona Naine 

 

And here in Appendix 3 we see a well-known foreign influencer presented, which does not use 

playing tags in its text and uses only one emoticon.  

 

 
Picture 3. Influencer Lou Teasdale 

 

We can conclude that Lithuanian influencers use significantly more various means of increasing 

popularity. Seeing today’s news on “Instagram” we can summarize that all influencers work with 

different companies and advertise different products. We, regular users of “Instagram”, sometimes 

succumb to the influence of advertising and purchase one or another item or product. 

  

2.2 “Facebook” 

 

Facebook (face + book; literally Facebook - face book) is a social network belonging to the 

conglomerate Meta Platforms, established in 2004. However, Facebook's origins lay in the Harvard 

social network created by Harvard University students. The authors of the project were three Harvard 

students, who later invited Mark Zuckerberg to join him. However, Zuckerberg withdrew from the 

student project and one founded Facebook, and the authors of Harvard Connection accused Zuckerberg 

of copying their idea. Facebook was also aimed primarily at Harvard students, but after gaining 

tremendous popularity, it expanded into other U.S. universities and later became available to users 

around the world. Facebook-registered members can post their profile (personal profile), upload photos, 
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pictures, videos, and connect with friends, acquaintances, and more. The community can create photo 

albums, internal groups (according to the criteria of interests, hobbies, etc.), exchange knowledge 

between group members and communicate in other forms. In 2021, Facebook has used more than 2.7 

billion people worldwide. According to research company Statista, there were almost 1.8 million active 

consumers per month in Lithuania at that time. In 2017, according to the data, in Lithuania, 97.4% of 

the country's 63.4% of population who used social networks used the latter network, according to Kantar 

TNS market research company. For instance the complete opposite of “Instagram” is “Facebook”, which 

uses very little or no emoticons and playlists here as well. Here is an picture 4 showing the Facebook 

page of the Lithuanian company, where we can find the emoticons used to indicate what services the 

company provides.  

 

 
Picture 4. Lithuanian company “Facebook” account 

 

However, in 5 we see only the text with the photo, without any emoticons and only a link to the 

page.  

 
Picture 6. Another company account 

 

In summary, “Facebook” was founded in 2004 and remains as popular today as it was in the first 

years of its life. On the “Facebook” platform, we can see the profiles of most companies in which they 

actively advertise. In this way, everyone continues to use “Facebook”. 

 

3. Language tools in social and virtual environments 

 

There are many things you need to learn in a language. Going to classes, learning textbooks, using 

apps, watching foreign movies, listening to foreign music, playing video games ... the list seems endless. 

However, another method of language learning is beginning to emerge from virtual reality, and this 

technology may become more prevalent in the coming years. In this vast world, education is a major 

attraction. Teachers from all fields of study recognized the potential of Second Life and used the 

platform to teach teaching materials to users in virtual classrooms. Virtual headphones aim to create a 

more inclusive language learning environment. They offer a whole new experience - one that enables 
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users to enter a true virtual world where they can move, talk, make decisions, and interact with the world 

around them. This can be very useful for language learners who want to take their language skills to the 

next level. Several companies have started to devote time and money to developing virtual reality games 

for language learning. Language learning can take place in public spaces on virtual worlds. This gives 

more flexibility in setting locations and allows students to choose their own locations, allowing for a 

more constructive approach. Many replica locations in Second Life, e.g., Barcelona, Berlin, London, 

and Paris offer language learning opportunities through virtual tourism. Pupils can have a conversation 

with their mother tongue who live in these places, take part in guided tours in different languages and 

even learn to use Second Life in a language other than English. The Hypergrid Adventurers Club is an 

open group of researchers who discuss and visit the many different virtual worlds. With a hypernet 

connection, pseudo-portraits can switch between completely different grids while maintaining a unique 

identity and inventory. In summary, teachers recognize virtual learning as a new innovation in improving 

students' attention and language skills. Still, it can be agreed that virtual learning will improve students 

’grades as it will be easier and more fun for them to learn, and it will be easier for teachers to engage 

the younger generation in learning and getting to know the world in an otherwise unusual way. 

 

4. The most significant and common tools used 

 

One of the most important and commonly used tools is the virtual teacher game that allows players 

to practice their language skills in a number of real-world situations. Users can talk to a passenger on 

the train, order food at a restaurant and check in at the hotel. Although the game is improving, it faces 

many challenges, from technical problems to criticism of the complex language learning curve. There 

are currently only a few language learning games with VR headphones, in part because learning-based 

games are a niche market. Time will tell if virtual reality is fashion, but it is safe to assume that VR 

headphones will survive in the digital age. With the growing popularity of VR headphones, the gaming 

industry will prioritize the development of games that can be used with this technology. Learning 

languages in the game could provide a unique, engaging experience that many learners are looking for, 

namely, to use their skills in an authentic environment. If these games have a multiplayer mode, it is 

easy to create a community language center for language learners. Of course, all of this is hypothetical, 

and the technology required for this smooth operation can take many years or decades. However, if 

virtual reality technology is fully implemented, it could change the way people learn and practice the 

language. In addition, most students agree that learning English should include computer-based methods 

that can be adapted to virtual environments and mobile devices to help students learn a foreign language 

and communicate with teachers. Teachers use virtual teaching tools, various virtual games, or exploring 

social networks through language tools and comparing what we see on frequently read social networks 

and what we learn from textbooks. On social networks we can see the language differences between 

Lithuanian and foreign users. 

 

5. Most commonly used “Instagram“, “Facebook“ examples 

 

On the “Instagram” platform, product presentations can include free-style, unedited text, and there 

is a tendency to use internationally accepted structure models: opinion formers present a product by 

describing its features or use a “contest model” when a reader is invited to win a contest, or a product. 

Although the structure of the texts is the same, opinion leaders use certain linguistic tools that make the 

text original and unique to that user's posts. The different layout of the parts of the text is also visible, 

which gives the product presentations their uniqueness. Such contest model product launches attract 

more followers who can click the "follow" button, increasing the number of followers in a person's 

account.  

One of the first and most famous social networks on “Facebook” shows the lives and adventures 

of many people they share. You can also view and comment on or like the photos below the person's 

account. The “Messenger” app on “Facebook”, where you can write messages, send photos or videos, 

or access them in addition to simple video calls.  

In summary, these two main social networks complement each other and people, mostly young 

people, use all three at the same time. Instagram also uses eye-catching emoticons and playlists to attract 

its readers. Facebook is one of the most well-known and most used social networks, which has another 

function, not only to upload photos with texts, but you can also activate the Facebook-owned Messenger 

app and send messages there.  
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6. Conclusions 

 

1. We have identified language tools in social and virtual environments, for example teachers 

recognize virtual learning as a new innovation in improving students' attention and language skills. Still, 

it can be agreed that virtual learning will improve students ’grades as it will be easier and more fun for 

them to learn, and it will be easier for teachers to engage the younger generation in learning and getting 

to know the world in an otherwise unusual way. 

2. We also distinguished the most significant and commonly used tools in teaching. Most 

students agree that learning English should include computer-based methods that can be adapted to 

virtual environments and mobile devices to help students learn a foreign language and communicate 

with teachers. Teachers use virtual teaching tools, various virtual games, or exploring social networks 

through language tools and comparing what we see on frequently read social networks and what we 

learn from textbooks. 

3. On social networks we can see the language differences between Lithuanian and foreign users. 

And we have provided examples of the most commonly used social networks. Instagram also uses eye-

catching emoticons and playlists to attract its readers. Facebook is one of the most well-known and most 

used social networks, which has another function, not only to upload photos with texts, but you can also 

activate the Facebook-owned Messenger app and send messages there. 
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Anotacija  

 

Šiandienės Covid-19 pandemijos pasekmės jaučiamos visame pasaulyje. Pandemija neaplenkė ir  Lietuvoje 

esančių socialinių paslaugų institucijų, kuriose savanoriška veikla buvo svarbus ir atsakingas aspektas teikiant 

socialines paslaugas. Nepaisant patiriamų sunkumų atsirado žmonių, kurie nebijojo priimti iššūkių ir padėti 

socialinės globos įstaigose gyvenantiems asmenims. Savanoriškos veiklos pagrindas yra empatija ir gebėjimas 

atiduoti savo laiką ir jėgas už tai negaunant jokio piniginio atlygio. Tyrime atskleidžiama, kad Covid-19 

pandemijos metu savanorius paskatino savanoriauti kolegos, pažįstami ir draugai. Savanoriai patyrė sunkumų su 

apranga, kurią reikėjo nuolat dėvėti, laikytis griežtų taisyklių, izoliuotis ir jausti atsakomybę už klientus. 

Savanoriaudami savanoriai tobulino savo gebėjimus bendrauti, išklausyti kitus bei tapo empatiški.  

Raktažodžiai: savanorystė, Covid-19 pandemija, socialinės globos įstaigos. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Covid-19 pandemijos metu savanoriai padėjo socialinės globos 

namuose, atlikdami jiems patikėtas užduotis. Savanorystės veikla nuolat yra skatinama, jos reiškinį tyrė 

mokslininkai (Karasevičiūtė, 2013; Kurapkaitienė, 2019). Savanorystė dažniausiai suprantama kaip 

žmogaus, bendruomenės, organizacijos ar visuomenės naudai atliekama veikla, pagrįsta laisva asmens 

valia ir laisvu apsisprendimu už kurią negaunama piniginio atlygio. Savanorystė egzistuoja įvairiose 

pasaulio šalyse, Todėl yra skirtingos nacionalinės, regioninės tradicijos ir savanorystės formos. 

Kiekvieno savanorio tikslas – įsitraukti ir aktyviai spręsti visuomenės problemas. Savanorystė yra 

svarbus vaidmuo, siūlant visuomenės problemų sprendimus. Dalyvavimas savanoriškose organizacijose 

yra svarbus pilietinės visuomenės bruožas. Savanoriškos veiklos pasirinkimą lemia, kokie poreikiai yra 

įvardijami kaip prioritetiniai, kokios vertybinės nuostatos vyrauja visuomenėje, bei kokiomis 

nuostatomis vadovaujasi individas. Organizacijos, kurios plėtoja savanorišką veiklą, siūlo didelę veiklos 

formų įvairovę, todėl savanoris turi galimybę apgalvoti savo motyvaciją, pasirenkant savanorystės vietą. 

Taip pat savanoriai susiduria su skirtingomis sąlygomis institucijose, kuriose turi atrasti savo vaidmenį, 

suteikti prasmę savo vaidmeniui. Tokios patirtys pareikalauja iš savanorių pastangų apmąstyti save ir 

savo santykį su aplinka, patirti save įvairiose socialinėse situacijose bei tiesiogiai ar netiesiogiai gauti 

grįžtamąjį ryšį, reakcijas iš aplinkinių, todėl savanoriška veikla yra palanki savimonės ugdymui. 

Savanoriškąją veiklą gali organizuoti labdaros-paramos fondai, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, 

religinės bendruomenės, bendrijos, religiniai centrai ir kiti organizatoriai (LR Savanoriškos veiklos 

įstatymas, 2011). Socialinės globos įstaigos yra atviros savanoriškai veiklai, kuri padeda sprendžiant 

socialines problemas. 

Tyrimo tikslas - atskleisti savanorių patirtis socialinės globos įstaigose Covid-19 pandemijos 

metu. 

Tyrimo objektas - savanorystės patirtys socialinės globos įstaigose Covid-19 pandemijos metu. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Aptarti savanorystės sampratą.  

2. Apžvelgti savanorystės veiklas socialinės globos įstaigose Covid-19 pandemijos metu.  

3. Nustatyti savanorystės patirtis socialinės globos įstaigose Covid-19 pandemijos metu.  

Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių šaltinių apžvalga ir analizė, pusiau 

struktūruotas interviu, kokybinė turinio (content) analizė.  

  

1. Savanorystės samprata 

 

Siekiant išanalizuoti savanorystės patirtis socialinės globos įstaigose Covid-19 pandemijos metu 

pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas yra savanoris ir savanorystė? Skirtingi mokslininkai sąvokas aiškina 

savaip.  
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Jonutytė (2007) teigia, kad savanoris – bet koks žmogus, skiriantis savo laiką, žinias, patirtį, 

energiją darbui organizacijoje ir neimantis už tai piniginio atlygio. Savanoriai gali dirbti veltu, veikti 

neformaliai, be atlygio privačiose ar valstybinėse organizacijose, medicinos, švietimo, nevyriausybinėse 

organizacijose, socialinio aprūpinimo srityje. Šie žmonės gali būti ir savanoriškų organizacijų nariai. 

Savanoriška veikla gali būti didelė, bet gali būti ir nedidelė, na pavyzdžiui, kad ir vykdoma pagalba 

vienos dienos renginyje, kuriame reikalinga savanorio pagalba kelioms valandoms, skiriant savo laisvo 

laiko kažkokią tai dalį kasdien ar sutartomis dienomis. Savanoriškas darbas tai – veikla neatlygintina, 

kurią asmuo vykdo, išnaudodamas savo laisvą laiką, nes jis siekia padėti aplinkai, asmenims ar jų grupei, 

su kuria jis nėra susisaistęs kokiais nors giminystės ryšiais.  

Jažerskytė ir Stasiulaitienė (2014) nurodo, kad savanorystės patirtis yra įgyjama iš situacijos. 

Patirtis yra ta tikrovė, kuria žmogus gyvena, kuri tam tikru būdu ją modifikuoja. Su kiekviena patirtimi, 

būti žmogumi įrašo tam tikrą informaciją, kuri jums ateityje padės susidurti su panašiomis situacijomis. 

Tokiu būdu patirtis sudaro: mokymasis. Kaip teigia Malakauskienė (2020), trūkstant darbuotojų, dažnu 

atveju kviečiami savanoriai. Jų pagalba tampa kartais net efektyvesnė ir veiksmingesnė, nei įprastos 

paslaugos teikimas. Juk savanoris dažniau padeda bendruomenėje, kurioje gyvena, taipogi naudinga jam 

pačiam, nes taip gerinama savo aplinka, plečiasi sociokultūrinis pačio savanorio kaip asmenybės 

pažinčių ratas. 

Visuomenei patiriant ekonominių, socialinių, politinių transformacijų, daugėjant vienišų senyvo 

amžiaus asmenų, nuolat auga asmenų, kuriems reikalinga pagalba skaičius. Vietos savivaldoms ir 

valstybinėms įstaigoms nepajėgiant savais žmogiškaisiais ištekliais patenkinti augantį poreikį, didėja ir 

poreikis socialiai atsakingų žmonių, kurie aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje (Karakaitė, 

Kundrotaitė, 2019).  

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme (2011) yra nurodoma, kad savanoriška veikla 

- savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio 

ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu, taip yra  teigiama, kad savanorio ir savanoriškos veiklos 

organizatoriaus santykiai yra civiliniai teisiniai. Įstatyme kalbama apie tai, kad veikla atitinkanti 

įstatyme nustatytus principus yra organizuojama pagal nustatytą tvarką ir nėra laikoma nelegaliu darbu. 

Savanoriškos veiklos principai nustato, kad veikla būtų naudinga visuomenei ir asmeniui, kad 

vykdydamas savanorystę žmogus prisideda prie visuomenės gerovės kūrimo, taip pat skatinama 

savanorio asmeninė saviraiška ir tobulėjimas. Savanoriška veikla siekiama abipusio bendradarbiavimo 

tarp savanorio ir savanoriškos veiklos organizatorių, atliepti poreikius ir galimybes. Savanoriškos 

veiklos organizatorius gali sudaryti sutartį su savanoriu. Savanoriui keliami tam tikri reikalavimai, 

savanoriu gali būti vyresni kaip 14 m. amžiaus Lietuvos Respublikos (toliau LR) piliečiai LR teritorijoje 

teisėtai esantys užsieniečiai. Jaunesni kaip 18 m. amžiaus asmenys gali dalyvauti veikloje, jei tam 

neprieštarauja tėvai ar kiti juridiškai atsakingi asmenys. Kvalifikacija nėra būtina savanoriui, bet gali 

būti atvejų, kurie reikalauja specialios kvalifikacijos pagal tam tikrus teisės aktus, kurie apibrėžia veiklos 

pobūdį, pagal tai gali būti taikomas atskiras sritis reglamentuojantys teisės aktai. Atlikdamas 

savanorišką veiklą, savanoris turi atitikti įstatyme numatytas teises ir pareigas. Savanoris turi teisę būti 

informuotas apie tai, kokio masto bus vykdoma veikla, kokie rizikos faktoriai galimi veiklos vykdymo 

metu. Savanoris turi žinoti, jeigu būtų grėsmė sveikatai, turėtų gauti apsaugos priemones atlikti 

savanoriškai veikai. Turi teisę gauti informaciją, konsultuotis , o taip pat ir techninę pagalbą reikalui 

esant. Savanoris turi gauti dokumentą, patvirtinantį jo atliktą veiklą ir įgytą kompetenciją. Taipogi 

savanoris turi teisę nutraukti veiklą, jei yra neatitikimų, kurie numatyti sutartyje su organizatoriumi. 

Savanoriškos veiklos vykdytojas turi vykdyti sutartyje su organizacija numatytų sąlygų ir jas atitinkamai 

vykdyti, nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama veikla, jų 

teisėtų interesų ir sąžiningai atlikti savanorišką veiklą. Savanoris pradėdamas vykdyti veiklą, socialines 

paslaugas teikiančioje įstaigoje, turi sudaryti sutartį su įstaigos administracija, kuri suteikia abiem 

pusėms saugias garantijas ir suteikia saugumo jausmą. Sutartyje aptariamos sutarties objektas ir 

paskirtis, šalių teisės ir pareigos, kad šalys vykdo įsipareigojimus, turi teises, sutarties galiojimas, 

konfidencialumas, nenugalima jėga (force majeure) ir sutarties baigiamosios nuostatos, pasirašomi šalių 

rekvizitai (LR savanoriškos veiklos įstatymas, 2011). 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išplatino kvietimą savanoriams 

prisijungiant prie socialinės globos įstaigų Covid-19 pandemijos metu teikti pagalbą įstaigoje 

gyvenantiems asmenims. Visoje Lietuvoje kūrėsi internetinės svetainės, telefoninės linijos. Kas galėjo 

ir norėjo, asmenims buvo suteikta galimybė prisijungi prie savanorių komandos ir pagelbėti žmonėms, 

esantiems sudėtingose gyvenimiškose situacijose. Kitos rekomendacijos, kaip palaikyti gerą emocinę 

būseną pandemijos metu, buvo galima rasti internetinėje svetainėje: www.pagalbasau.lt.  Buvo 

http://www.pagalbasau.lt/
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atnaujinta iniciatyva ,,Stiprūs kartu“ ,,Kartu su daugiau nei 4 tūkst. savanorių vėl padeda visiems, 

prašantiems pagalbos. Kiekvienam senoliui ar kitam pagalbos prašančiam asmeniui bus skirtas 

savanoris, kuris juo rūpinsis visu sugriežtinto karantino laikotarpiu (Savanoriai tiesia pagalbos ranką 

socialinės globos įstaigoms, 2020). 

Apibendrinant galima teigti, kad savanoris, tai asmuo, kuris siekia nesavanaudiškai padėti 

žmonėms, turi aukštus vertybinius įsitikinimus, empatiškas ir jautrus. Dažniausiai savanoriai renkasi 

darbą, kuriame gali realizuoti save, kuris siejasi su vienokia ar kitokia pagalba žmogui. Covid-19 

pandemijos sukelta situacija Lietuvoje parodė, kad yra labai daug gerų, komunikabilių ir jautrių žmonių, 

kurie pasiruošę padėti asmenims, kuriems reikalinga pagalba, kai susidaro ekstremalios gyvenimo 

sąlygos. 

 

2. Savanoriška veikla socialinės globos įstaigoje Covid-19 pandemijos metu 

 

Savanorių pagalba socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms ir organizacijoms yra labai svarbi, 

o ypač Covid-19 pandemijos metu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kvietė suvienyti jėgas ir 

kartu įveikti pandemijos metu kilusius iššūkius. Pagalba reikalinga koronaviruso židiniais tapusioms 

socialinės globos įstaigoms, reikėjo pasirūpinti ten gyvenančiais asmenimis ir žmonėmis turinčiais 

negalią. Kadangi virusas plito labai sparčiai, tai ir pagalba turėjo būti teikiama skubiai. Socialinės globos 

įstaigose gyvenantys žmonės dažnu atveju turi fizinės sveikatos sutrikimų, nes senyvas amžius ir esančių 

ligų progresavimas reikalauja didesnių žmogiškųjų išteklių, ypač Covid-19 pandemijos metu. Savanorių 

įsitraukimas į socialinės globos namų gyvenimą davė didelę paspirtį, norint kokybiškai ir profesionaliai 

teikti socialines paslaugas klientams. Dažniausiai savanoriauti einama arčiausiai gyvenamosios vietos, 

kad būtų patogu susisiekti ir savanoris nepatirtų didelių išlaidų. Miestuose didesnis žmonių srautas, todėl 

ten didesnė tikimybė, kad atsilieps daugiau žmonių, kurie norėjo suteikti savanorišką pagalbą. Savanorių 

centruose esantys savanorių koordinatoriai, bendradarbiaudami su visoje Lietuvoje esančiais savanorių 

koordinatoriais, ieškojo, skirstė ir padėjo atrasti vieniems kitus.  

Navickienė (2021) kvietė ir ragino pagelbėti socialinės globos įstaigoms: ,,Šalies socialinės 

globos įstaigose nepaprastai trūksta darbo rankų, todėl kviečiu visus, kurie nori padėti, tapti savanoriais 

ir šiuo sudėtingu laikotarpiu pagelbėti globos įstaigoms. Suremkime pečius ir pasirūpinkime ten 

gyvenančiais senjorais ir neįgaliaisiais – apsaugokime pačius pažeidžiamiausius bendruomenės narius.“ 

kvietė socialinės apsaugo ir darbo ministrė Navickienė (2021). 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviesdama žmones prisijungti prie savanorių gretų, 

bendradarbiavo su Maltiečiais, Lietuvos Caritas ar Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovais, kurie 

konsultavo, apmokė ir nukreipė ten, kur pagalbos labiausiai reikėjo. Savanorystės veikla yra atliekama 

visame pasaulyje. Pasaulio šalių kultūros terminai, kurie nusako tokią veiklą ir turi skirtingų reikšmių, 

tačiau pačios savanorystės vertė yra suvokiama taip pat. Noras prisidėti prie kuriamo gėrio, be jokios 

prievartos ir tik savo noru, nesitikint gauti jokio piniginio atlygio LR Savanoriškos veiklos įstatymas 

(2011).  

2020 m. pavasarį Lietuvoje buvo įvestas karantinas, kuris paveikė beveik visas sritis. Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad karantinas paveikė ir savanorišką veiklą 

– daugelis veiklų pradėtos vykdyti mišriu būdu, kitos visiškai sustabdytos. Visuotinėje Lietuvių 

enciklopedijoje (2012) yra nurodoma, kad karantinas - specialus laikinas režimas suvaržantis žmonių ar 

prekių judėjimą. Karantino metu taikomos administracinio bei sanitarinio pobūdžio priemonės, skirtos 

apsaugai nuo epideminio pobūdžio ligų, kuriomis gali užsikrėsti žmonės ar gyvūnai. Pagrindinis 

karantino tikslas – sumažinti kontaktų skaičių ir taip sustabdyti pandemijos plitimą.  

Saulėnaitė (2021) pažymi, kad karantino metu savanoriai susidūrė su tam tikrais iššūkiais: pradėjo 

trūkti motyvacijos savanoriauti, tapo sunkiau dirbti komandinį darbą, esant atskirtiems. Tuo tarpu VŠĮ 

,,Socialinis veiksmas“ tarptautinių savanorių koordinatorė Greifenbergerytė (2021) nurodo, kad 

savanorių poreikis pandemijos metu nėra sumažėjęs, o tam tikrose srityse, pavyzdžiui gydymo, 

socialinės globos įstaigose kaip tik jis yra išaugęs. Šiuo momentu labai reikšminga, jog savanoriai kuo 

veiksmingiau galėtų pradėti veiklą. Nors ir nemaža dalis veiklų yra atliekama nuotoliniu būdu. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu, kontaktiniu būdu leidžiama veikti organizacijoms, kurios dirba su 

labiausiai pažeidžiamomis visuomenės grupėmis – mažiau galimybių turinčiais vaikais, jaunuoliais, 

senyvo amžiaus žmonėmis, negalią turinčiais asmenimis. Anot Saulėnaitės (2021), kai kurios 

organizacijos laikinai nustojo priimti naujus savanorius, tačiau tai siejasi ne su sumažėjusiu savanorių 

poreikiu, o su papildomais, laiko, žmogiškaisiais ir finansiniais resursais, reikalingais pasiruošti 

tinkamai priimti savanorius. Covid-19 pandemijos metu kur kas daugiau dėmesio reikėjo skirti 
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savanorių mokymui, nepriklausomai ar savanorystė trumpalaikė ar ilgalaikė. Savaime suprantama, jog 

kur kas paprasčiau ir greičiau prisitaikė tos organizacijos, kurios tokių resursų turėjo.  

Savanorystę pandemijos metu buvo galima pristatyti kaip socialinę inovaciją. Kaip teigia 

(Tamošiūnas, 2017), ši inovacija tenkina socialinius poreikius, turi daug įtakos socialiniams procesams. 

Tad jungėsi ir įmonės, vienos didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

duomenimis, pandemija beprecedenčiais skaičiais augino savanorių gretas. Pavyzdžiui, 2020 m. 

pradžioje Lietuvos Raudonajame Kryžiuje buvo 511 ilgalaikių savanorių, o tų pačių metų lapkritį – 

3254. Per pastaruosius metus kiekvieną mėnesį savanorių gretas organizacijoje papildė po 100–500 

žmonių. Žmonių susitelkimas ir motyvacija dviejų krizių akivaizdoje yra itin svarbus stiprėjančios bei 

pilietiškos visuomenės bruožas. Džiaugiamės, kad Lietuvos Raudonasis Kryžius į savo gretas pritraukia 

nuostabių žmonių, kurie yra neabejingi tiek pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, tiek krizės 

paliestiems žmonėms. Mūsų, kaip humanitarinės organizacijos, pareiga – būti valstybės pagalbininku. 

Šie metai parodė, kad tokie ir esame. Savanoriai yra ir liks didžioji mūsų stiprybė“ Lesauskaitė (2021). 

Leidinys, kuriame patarimai dirbantiems su savanoriais ir priimančiomis organizacijomis Covid-19 

pandemijos metu (VšĮ Socialinis veiksmas) šiame leidinyje yra apžvelgiamos tokios temos: ,,Prioritetai, 

savanorystės įgyvendinimo dalyviai, pandemijos sukelti pokyčiai; Iššūkiai darbe su savanoriais ir 

paslaugų gavėjais; Darbo su savanoriais planas; Komunikacijos planas su esamais savanoriais; 

Savanorystės galimybės, nuotolinė savanorystė; Populiariausios savanoriškos veiklos, savanorystės 

sritys; Darbo su savanoriais specifika; Savanorių vadyba; Formali savanorystė; Savanorių pasiruošimas 

ir mokymai; Kaip dirbti su savanoriais nuotoliniu būdu; Koordinavimas ir monitoringas; Savanoriškų 

veiklų idėjos; Savanorių parama; Pastebėjimai; Atmintinė“. Šiame leidinyje suteikiama informacija, kad 

padėtų lengviau orientuotis savanorišką veiklą organizuojančioms, o taip pat ir priimančioms 

organizacijoms.  

            Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienas savanoris yra skirtingas, todėl ir jo patirtis yra vis 

kitokia. Kiekvienas asmuo šią veiklą vykdo dėl tam tikrų skirtingų interesų. Lietuvoje įvestas karantinas 

pakeitė savanorystės veiklą, kadangi didžiąja dalimi ji buvo organizuojama nuotoliniu būdu, tačiau 

senyvo amžiaus žmonėms reikalingas tiesioginis dėmesys, buvimas kartu ir bendravimas, tad senyvo 

amžiaus asmenims, gyvenantiems socialinės globos namuose, savanorių pagalba buvo ypatingai svarbi 

ir reikšminga. 

          Socialinės globos įstaigose gyvenantys žmonės, o taip pat ir darbuotojai, džiaugėsi sulaukę 

pagalbos iš kiekvieno savanorio. Pandemijos keliami iššūkiai parodė, koks svarbus yra žmogiškasis 

santykis su laukiančiu pagalbos žmogumi. 

 

3. Savanorystės patirčių socialinės globos įstaigose Covid-19 pandemijos metu tyrimo analizė 

 

Pandemijos keliami iššūkiai suteikė daug išbandymų ne tik valstybės lygiu, bet kiekvienam iš 

mūsų, juk daugiau ar mažiau visi susidūrėme su vienokiais ar kitokiais pandemijos sukeltais 

išbandymais.  Socialinės globos įstaigos pandemijos laikotarpiu kvietė savanorius ir buvo atviros 

savanoriškai veiklai, kuri padėjo sprendžiant iškilusias socialines problemas.  

Siekiant išanalizuoti savanorystės patirtis socialinės globos įstaigose Covid-19 pandemijos metu 

buvo apklausti 6 savanoriai, kurie vykdė savanorišką veiką socialinės globos įstaigose Covid-19 

pandemijos metu.  

 

3.1. Priežastys paskatinusios ateiti į savanorišką veiklą 

 

Apklausus tiriamuosius išaiškėjo, kad savanorystės veiklą, socialinės globos namuose, vykdyti 

paskatino susidariusi sudėtinga situacija šalyje, dėl prasidėjusios Covid-19 pandemijos. Apklausus 

tiriamuosius išaiškėjo, kad informaciją apie tai, kad reikalingi savanoriai Covid-19 pandemijos metu, 

jie sužinojo iš plačiai socialiniuose tinkluose skleidžiamos informacijos, interneto, miesto laikraščio, 

bičiulių, kurie dirba globos namuose, SAM internetinėje platformoje. Savanorė Dovilė teigė, kad 

sužinojo: ,, <...> paprastai iš informacinės sklaidos priemonių, konkrečiai tai iš vietinės spaudos“. Kiti 

teigė: „<...> daugelis įstaigų, ar organizacijų visada kreipiasi ir ieško savanorių, tai tiesiog iš socialinių 

tinklų“ (Danguolė), ,, <...> plačiai buvo paskelbta tiek internetinėse platybėse, tiek ir miesto 

laikraštyje“ (Jolanta),  ,, <...>sužinojau iš pažystamų bičiulių, kurie dirba globos namuose“ (Monika), 

,, <...> perskaičiau internete, o taip pat ir socialinių tinklų specialiose svetainėse..“ (Ramunė), ,, <...> 

internete radęs SAM pranešimą..“ (Valdas).  
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Veiklą vykdė aktyvūs visuomenės nariai, kurie skatino vienas kitą ateiti ir padėti, nors patirties 

neturėjo. Kalbant apie patirtį, tyrimo dalyvė Danguolė teigė, kad: ,, <...> tokios kaip ir patirties daug 

neturėjau, tiesiog, veikdama, kažko mokiausi, daviau, bet ir gavau atgal“ (Danguolė). Pašnekovė 

kalbėdama apie savanoriškos veiklos patirtį minėjo: „ <...> savanorišką patirtį ilgalaikę turiu“ 

(Dovilė). Tyrimo dalyvė Monika teigė, kad: „ <...> didelės patirties neturėjau...“ (Monika). Interviu 

metu paaiškėjo kokios patirties Ramunė turėjo ateidama savanoriauti: ,, <...> patirties turėjau nedaug, 

savanorystę teko vykdyti studijuojant“ (Ramunė). Kitas pašnekovas interviu metu pasakojo, kad: ,, <...> 

savanoriavau savo miesto ligoninėje..“ (Valdas).  

Apibendrinant galima teigti, kad tyrimo dalyviai atėjo savanoriauti į socialinės globos namus 

Covid-19 pandemijos metu, nes juos pakvietė, pamatė, kad sudėtinga situacija, norėjo susipažinti su 

klientais ir save realizuoti savanorystėje. 

 

3.2. Savanorių patirtys vykdant savanorystę socialinės globos įstaigose 

 

Tyrimo metu išaiškėjo, kad savanoriai socialinės globos namuose savanoriavo skirtingą laiką, 

vieni savo asmeninio laiko skyrė daugiau, kiti mažiau. Danguolė skyrė kartą per savaitę. Dovilė apie 

10 val. Jolanta skyrė 10-15 val. per savaitę. Monika turėjo galimybę dvi dienas po 3 val. Ramunė 

savanorystei skyrė kelias valandas po darbo valandų. Valdas savanorystei skirdavo 20 val. per savaitę. 

Tiriamųjų buvo paklausta: koks buvo požiūris į jus kaip savanorį socialinės globos namų 

personalo? Tiriamieji atsakė panašiai, visi pajuto, kad globos namų personalas jaučia dėkingumą, 

supratingumą, pagalbą įvairiose situacijose: ,, <...> aš manau, kad teigiamas“ (Dovilė), „ <...> priėmė 

tikrai su geromis emocijomis“ (Danguolė), ,, <...> įvairiapusis. Vieni darbuotojai žvelgė lyg į lygiavertį 

besidarbuojantį asmenį, o kiti lyg ir su šiokia tokia jaučiama konkurencija“ (Jolanta), ,, <...> labai 

palankiai, ...buvo tikrai dėkingi“ (Monika), „ <...> buvau priimta džiaugsmingai ir maloniai“ 

(Ramunė), ,, <...> buvo geras darbuotojų požiūris į mane“ (Valdas). 

Apklausus tiriamuosius išaiškėjo, kad savanoriauti socialinės globos įstaigoje pandemijos metu 

padėjo:  

Personalas: ,, <...> darbas komandoje su personalu buvo pagrindinė varomoji jėga...“ 

(Danguolė), „ <...> globos namų personalas pats ten man viską ir parodė, ir padėjo labai...“ (Dovilė), 

,, <...> draugiškas, profesionalus, motyvuotas padėti klientui kolektyvas“(Jolanta),  ,,<...> socialinės 

darbuotojos pirmiausia man padėjo..“ (Valdas).  

Kolegos: ,,<...> savanoriavo mano kolega, kuris savanorystei skiria didesnę laiko 

dalį...“(Monika). ,, <...> dirbome kaip komanda...“ (Valdas), ,, <...>  savanoriavo mano kolega, kuris 

savanorystei skiria didesnę laiko dalį...“ (Monika).  

Klientai: ,, <...> įstaigos gyventojai padėjo ir jų dėkingumas ir nuoširdumas liko mano atmintyje 

iki šiol“ (Ramunė). Vadinasi, apklaustieji patyrė geras emocijas ir įstaigoje sutiko profesionaliai 

dirbančius darbuotojus, kurie buvo geranoriški savanorių atžvilgiu. Darbas vyko sklandžiai, nes padėjo 

personalas, kolegos ir klientai. Galima teigti, kad sutampa teorinėje dalyje apibūdinta savanorio 

charakteristika, jog savanoriškos veiklos pagrindas yra empatija, gebėjimai ir supratimas. 

Atliekant tyrimą, tyrimo dalyvių buvo klausiama, kokių sunkumų patyrė vykdydami savanorystę 

Covid-19 pandemijos metu, tyrimo dalyviai teigė: ,, <...> didžiausias iššūkis buvo priprasti prie vidaus 

tvarkos taisyklių pandemijos metu, apsauginių priemonių, tokių kaip respiratorių, kombinezonų, 

apsauginių pirštinių dėvėjimo“ (Valdas), ,, <...>  tie nelemti kombinezonai, taip buvo nepatogu su jais 

dirbti: karšta, kabindavosi visur, juk nuo galvos iki pačių padų tekdavo apsimuturiuoti apsaugos 

priemonėmis“ (Ramunė), ,, <...>  supranti, kad tai būtina, bet tuo pačiu ir labai išvargina, trūksta tos 

„laisvės“ jausmo. ...papildomų apsauginių priemonių naudojimas, jos tikrai varžo tiek fizinius 

veiksmus, ko pasėkoje pradeda erzinti emociškai“ (Monika), ,, <...> žinoma nuolatinis apsaugos 

priemonių dėvėjimas, su jomis buvo ne tik sunku kvėpuoti, bet ir karšta“ (Jolanta), ,, <...> izoliacija tarp 

žmonių buvo pats sunkiausias, turbūt, etapas visiems: tiek ten darbuotojams globos namų, tiek žmonėms, 

tiek patiems savanoriams, tiek visiems“ (Dovilė), ,, <...> kasdien vilkdavaisi kombinezoną, akis ir veidą 

dengiančias kaukes, pirštines... didelė atsakomybė teko psichologinei savijautai, kai turėjai greitai 

reaguoti į tą besikeičiančią situaciją.. buvo sunkiausia tvardytis emociškai“ (Danguolė). 

Apibendrinant galima teigti, kad savanoriams didžiausi sunkumai kilo fiziniai, kadangi reikėjo 

dėvėti kombinezonus, kurie varžė tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tyrimo dalyviai teigė, kad bendrauti 

ir atlikti kai kuriuos veiksmus buvo suku, nes jautė diskomfortą dėl apsaugos priemonių naudojimo. 

Taipogi, emociškai buvo sunku teko greitai persiorientuoti, situacijos keitėsi valandomis, teisės aktai 

buvo priimami skubos tvarka, didelį nerimą kėlė tai, kad žmonės buvo izoliacijoje, nebuvo galima 
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pasimatyti gyvai su artimaisiais, vyko nuotolinis bendravimas tiek tarp institucijų, tiek tarp socialines 

paslaugas teikiančių įstaigų. Savanoriai, vykdydami savanorišką, veiklą buvo tarsi laidininkai tarp 

gyventojo ir artimojo, giminaičio, nes jie buvo tie žmonės, kurie pandemijos metu buvo šalia jų, su jais 

ir turėjo galimybę stebėti žmones pakliuvusius į šios pandemijos gniaužtus. 

 

3.3. Savanorio kaip asmenybės tobulėjimas 

 

Savanorystė skatina mokytis visą gyvenimą, susipažinti su naujomis sritimis, atvira širdimi 

priimti pokyčius bei ieškoti piliečių bendrumo, ji leidžia garbingo amžiaus žmonėms ne tik dalintis 

patirtimi su jaunimu, bet suteikia progą ir mokytis (Navickienė, 2020). 

Tyrimo metu dalyvių buvo klausiama, kokios jų asmeninės savybės padėjo bendrauti su klientais. 

Iš tiriamųjų atsakymų paaiškėjo, kad savanoriui kaip asmenybei Covid-19 pandemija įgalino mokytis 

tobulėti ir siekti tikslų, kurie galbūt palengvintų ateityje norintiems vykdyti savanorystės veiklą. Anot 

Danguolės: „ <...> bendravimas ir bendradarbiavimas, lankstumas, noras padėti, t. y. kai tu atsiduri 

tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje ir suvoki pagalbos svarbą tiek institucijoje, tiek pavieniams 

asmenims“; Dovilė teigė: ,, <...> mokėjimas bendrauti su visų amžiaus grupių žmonėmis ir kantrybė, ir 

mano gilus empatijos jausmas žmogui“; Jolantai svarbu: „ <...> nuoširdumas, paslaugumas, 

empatiškumas, kantrybė kartais tikrai pasitarnaudavo bendraujant su klientais, lankstumas atrandant 

temas, kokiomis bendrauti su gyventojais būtų geriausia“. Monika kalbėjo: ,, <...> esu komunikabili, 

empatiška galiu bendrauti įvairiomis temomis, stengiuosi į daugelį dalykų žvelgti su humoro gaidele... 

Esu nepataisoma optimistė, stengiuosi ir kitiems skiepyti tą požiūrį, jog kiekvienoj problemoj galima 

rasti sprendimą“. Ramunė trumpai apibūdino apie save: ,, <...> esu pakankamai empatiška, atsakinga, 

komunikabili“. Valdas teigė: „ <...> supratingumas ir sugebėjimas išklausyti buvo kertiniai bruožais, 

kurie leido užmegzti geresnį ryšį su globos namų gyventojais“. Galima daryti prielaidą, kad visi 

tiriamieji atsižvelgdami į situacijos sudėtingumą vykdė savanorišką veiklą jausdami atsakomybę, 

empatiją, toleranciją socialinės globos namų gyventojams. 

Savanoriaudami socialinės globos namuose savanoriai tikėjosi gauti patirties ir patobulinti savo 

kompetencijas: ,, <...> tikėjausi įgyti naujos patirties kurios niekur kitur neturėsiu galimybės įgauti. 

Covid-19 pandemija buvo vienas iš stipresnių mano gyvenime patirtų iššūkių“ (Ramunė), ,, <...> 

kompensuoti vienareikšmiškai personalo trūkumą, kur iš tikrųjų tada kur savanoriavau tuose globos 

namuose“ (Dovilė), ,, <...> savanorystės laikotarpiu siekiau patobulinti savo bendravimo įgūdžius, 

įgaunant daugiau profesinės patirties..“ (Valdas), ,, <...> pažinti su senyvo amžiaus žmones..“ 

(Jolanta), ,,<...> tikėjausi, jog savanorystės metu, kuo daugiau duosi, tuo daugiau gausi“ (Danguolė), 

,, <...> įgyti daugiau patirties savanoriaujant, savirealizacijos, to jausmo, kad tikrai darau gerą darbą, 

žinojimas, kad viso pasaulio neišgelbėsiu, bet mažą indėlį tikrai galiu padaryti“ (Monika). 

Apibendrinant galima teigti, kad visi tiriamieji atsižvelgdami į situacijos sudėtingumą vykdė 

savanorišką veiklą jausdami empatiją ir atsakomybę, įgavo daugiau pasitikėjimo savimi, pasitikrino 

savo galimybes ir įgijo patirties kaip elgtis ateityje panašiose situacijose. 

 

Išvados 

 

1. Savanoriška veikla, tai savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios 

sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoris siekia 

nesavanaudiškai padėti žmonėms, turi aukštus vertybinius įsitikinimus, empatiškas ir jautrus. 

Dažniausiai savanoriai renkasi darbą, kuriame gali realizuoti save, kuris siejasi su vienokia ar kitokia 

pagalba žmogui.  

2. Covid-19 pandemija visoje Lietuvoje sukėlė, nerimo ir nežinojimo kaip elgtis bangą. Įstatymų 

leidėjai priiminėjo įvairius teisės aktus, kurių socialinės globos institucijos turėjo laikytis ir juos vykdyti. 

Pandemijos sukelta situacija Lietuvoje parodė, kad yra labai daug gerų, komunikabilių ir jautrių žmonių, 

kurie pasiruošę padėti asmenims, kuriems reikalinga pagalba susidarius ekstremalioms gyvenimo 

sąlygoms. 

3. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad Covid-19 pandemijos metu savanorius paskatino 

savanoriauti kolegos, pažįstami ir draugai. Sunki esama situacija socialinės globos namuose bei noras 

pažinti asmenis gyvenančius socialinės globos namuose taip atvėrė kelią į savanorystę. Dalis savanorių 

turėjo savanorystės patirties, institucijos personalas labai teigiamai ir noriai padėjo savanoriams jų 

veiklose. Savanoriai patyrė sunkumų su apranga, kurią reikėjo nuolat dėvėti, laikytis griežtų taisyklių, 
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izoliuotis ir jausti atsakomybę už klientus. Savanoriaudami savanoriai tobulino savo gebėjimus 

bendrauti, išklausyti kitus bei tapo empatiški. 
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https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/savanoriai-tiesia-pagalbos-ranka-socialines-globos-istaigoms
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/savanoriai-tiesia-pagalbos-ranka-socialines-globos-istaigoms
https://www.vle.lt/straipsnis/neigalumas
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SĄNAUDŲ APSKAITA IR PRIPAŽINIMAS 
 

Grytė Markevičiūtė 

Lekt. Birutė Petrošienė 
Marijampolės Kolegija 

 

Anotacija 

 

Kiekvienas verslininkas, akcininkas investuodamas į savo įmonę pinigus, tikisi gauti iš to kuo didesnės 

naudos. Kadangi žinome, jog dirbamas pelnas didina savininkų nuosavybę, o atsiradęs nuostolis – mažina. 

Būtiniausia sąlyga, kad uždirbtume pelną yra suvokti verslo organizavimą, pajamų/sąnaudų formavimąsi, jų 

tinkamos struktūros įtaką galutiniam rezultatui. Sąnaudų apskaitos suvokimas ir analizavimas įmonėje padeda 

suprasti dėl kokių priežasčių įmonė gali dirbti nuostolingai ir sužinoti kryptis, kuriose reikėtų pakeisti darbo 

taktikas ir padaryti išvadas, pagal kurias būtų galima įmonės veiklą nukreipti teisinga linkme. 

Raktažodžiai: sąnaudų apskaita, sąnaudų rūšys, pripažinimas.  

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problematika.  Žinome, kad įmonės veiklos ataskaitinio laikotarpio 

finansinis rezultatas, pelnas ar nuostoliai, reikalauja tikslingo rezultato, kad gauti teisingą rezultatą 

reikalinga suprasti sąnaudų ir pajamų formavimąsi, jų registravimą ir paskirstymą. Kad gauti pelną ar 

nuostolį reikia palyginti šio laikotarpio pajamas su joms uždirbti padarytomis sąnaudomis. Kaip 

aptariama knygoje „Buhalterinė apskaita: teorija ir praktika“, įmonėms sąnaudų sąskaitų grupė yra itin 

svarbi, nes kiekvieno verslo tikslas yra pelnas, o patirtos sąnaudos, palygintos su uždirbtomis 

pajamomis, lemia uždirbtą bendrą pelną arba patirtą nuostolį, kuris tampa pagrindiniu apyvartinio 

kapitalo šaltiniu vykdant kasdieninį verslą. Dažnai mokomosiose knygose sąnaudų sąvoką apibūdinama 

remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu arba 11–tu Verslo apskaitos standartu 

,,Sąnaudos“. 

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti sąnaudų apskaitą ir pripažinimą. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išnagrinėti ir atskleisti sąnaudų sampratą, klasifikavimą ir pripažinimą apskaitoje. 

2. Išnagrinėti ir pateikti sąnaudų analizės metodus. 

3. Išnagrinėti ir pateikti sąnaudų registravimą finansinėse ataskaitose. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė. 

 

1. Sąnaudų apskaita 

 

Beveik neįmanoma surasti praktikoje pavyzdžių įmonei gauti pajamų nepatiriant sąnaudų. 

Vykdant savo veiklą tenka patirti daug sąnaudų tokių kaip pirkimas kitų asmenų teikiamų paslaugų ar 

prekių, mokesčių mokėjimas valstybei bei darbo užmokesčio mokesčiai, savo turto naudojimas ir kiti. 

Todėl vykdant veiklą kiekviena įmonė stengiasi uždirbti kuo daugiau pajamų ir patirti kuo mažiau 

sąnaudų, kad galėtų gauti kuo daugiau pelno iš savo įmonės veiklos. Remiantis verslo apskaitos 

standartų apibūdinimu, sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, 

netekimo, vertės sumažėjimo ir prisiimtų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja 

nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. Buhalterinėje apskaitoje sąnaudos yra visos įmonės, 

įstaigos, organizacijos išlaidos (įskaitant ir amortizacinius atskaitymus), kurios patirtos ataskaitinio 

laikotarpio pajamoms uždirbti (produkcijai gaminti, prekėms parduoti, paslaugoms teikti) (Žvirblis, 

VLE). Trumpai tariant, sąnaudos yra patirtos išlaidos, be kurių neuždirbtume pajamų ar negalėtume 

vykdyti tam tikros veiklos, nes praktiškai tai yra beveik neįmanoma. 

 

1.1. Sąnaudų rūšys 

 

Vykdydamos ekonominę veiklą įmonės patiria įvairių rūšių išlaidas: perka ilgalaikį turtą, perka 

atsargas (žaliavas, medžiagas, komplektuojamas detales, kurą, atsargines dalis, prekes, kanceliarines 

prekes ir kt.), perka paslaugas (šildymo, komunalinių paslaugų, ryšio, reklamos, transporto, remonto, 

nuomos, draudimo ir kt.), sumoka avansus prekių ir paslaugų tiekėjams, moka atlyginimus įmonės 

darbuotojams, apmoka komandiruotes, moka palūkanas bankams už gautus kreditus ir sumoka 

mokesčius valstybės biudžetui. Tačiau ne visos padarytos išlaidos tampa sąnaudomis. (Bendikienė, 
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2019). Taip pat, jei įmonė, pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, turi teisę šį mokestį įtraukti į PVM 

atskaitą, šis pirkimo PVM į sąnaudas neįtraukiamas. Jei įmonė neturi teisės įtraukti PVM į atskaitą, tai 

pirkimo PVM gali būti pripažįstamas sąnaudomis arba įtraukiamas į turto įsigijimo savikainą pagal 

atitinkamų verslo apskaitos standartų nuostatas (11 VAS). 

Pagal naujausią pavyzdinį sąskaitų planą (1 priedas) yra išskiriamos 8 sąnaudų rūšys, kurios 

registruojamos 6 klasėje „SĄNAUDOS“ :  

60 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina 

61 Sąnaudos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio 

62 Pardavimo sąnaudos 

63 Bendros ir administracinės sąnaudos 

64 Kitos veiklos sąnaudos 

67 Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas 

68 Palūkanų ir panašios sąnaudos 

69 Pelno ir panašūs mokesčiai  

Viena iš pagrindinių sąnaudų rūšių, kurią išskiria 11-asis Verslo Apskaitos Standartas  yra 

parduotos produkcijos, perparduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina. Į pardavimo savikainą 

įtraukiama visos įmonės sąnaudos susijusios su konkrečiomis paslaugomis, prekėmis, produkcija, kurios 

yra sutiktos ar parduotos per ataskaitinį laikotarpį. Parduotos produkcijos savikainai nustatyti taikomas 

nuolat arba periodiškai apskaičiavimo būdas ir įkainojimo būdai: FIFO, LIFO, vidurkių, konkrečių 

kainų ir kiti. Taip pat šie būdai taikomi pagamintos produkcijos atsargų apskaitai. 

 

 
1 pav. Grynoji pardavimo savikaina. Šaltinis: D. Benkienė, Finansinė apskaita, 2019, Šiauliai 

 

Pardavimo sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su prekių 

pardavimu. Pardavimo sąnaudoms priskiriamos prekybos patalpų nuomos, eksploatavimo, pagamintų 

prekių sandėliavimo išlaidos, komisiniai mokesčiai pardavėjams, prekybos darbuotojų darbo 

užmokestis ir socialinis draudimas, paslaugų ir prekių reklamos išlaidos ir kitos sąnaudos, susijusios su 

ataskaitinio laikotarpio vykdoma veikla, skirta užtikrinti ar padidinti pardavimus (Česnauskė, 2018).  

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, 

susijusius tipine įmonės veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Paprastai 

bendrųjų ir administracinių sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi. Bendrosios ir 

administracinės sąnaudos turi būti pripažįstamos, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose 

pateikiamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos (Česnauskė, 2018). 

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, kurių įmonė nepriskiria pagrindinei, finansinei 

ir investicinei veiklai (11-VAS). Jas sudaro netekimai, susiję su neįprastine įmonės veikla ir patirti 

neatsižvelgiant į įmonės valdytojų valią. Šiai sąnaudų grupei priskiriami: nuostolis dėl ilgalaikio turto 

perleidimo bei likvidavimo, tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų teikimo savikaina, 

tarpininkavimo veiklos sąnaudos, nebaigtų vykdyti sutarčių savikaina ir kitos veiklos sąnaudos. 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos - finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis 

pripažįstamos sąnaudos ir nuostoliai, susiję su finansiniu turtu ar finansiniu įsipareigojimu. Finansinių 

ir investicinių sąnaudų pavyzdžiai gali būti finansų institucijoms bei kitiems ūkio subjektams mokamos 

palūkanos, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, neigiama valiutos kurso 

pasikeitimo įtaka, nuostoliai perleidžiant kitų įmonių vertybinius popierius ir t.t. (Bikienė ir kt. 2012). 

Pelno mokesčio sąnaudos - ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio 

sąnaudų (pajamų) suma, kuri parodoma pelno (nuostolių) ataskaitoje (24-VAS).   
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2 pav. Sąnaudų rūšys. Šaltinis: 11-asis Verslo Apskaitos Standartas. Sudaryta teksto autorės 

 

Investopedia sertifikuota buhalterijos mokslų tinklaraštininkė A. Touvila savo straipsnyje 

išskiria penkias sąnaudų rūšis:  

1. Fiksuotos išlaidos – tai išlaidos, kurios nesiskiria priklausomai nuo gamybos lygio. Paprastai 

tai yra pastato ar įrangos, kuri nudėvima pagal fiksuotą mėnesio normą, hipotekos ar nuomos įmoka. 

Padidinus arba sumažinus gamybos lygį šios išlaidos nepasikeistų. 

2. Kintamieji išlaidos – tai išlaidos, susietos su įmonės gamybos lygiu. Pavyzdžiui, gėlių 

parduotuvė, papildanti savo gėlių kompozicijų atsargas Valentino dienai, patirs didesnes išlaidas, kai 

perka daugiau gėlių iš vietinio darželio ar sodo centro. 

3. Veiklos sąnaudos – tai išlaidos, susijusios su kasdiene įmonės veikla. Šios išlaidos gali būti 

fiksuotos arba kintamos, atsižvelgiant į unikalią situaciją. 

4. Tiesioginės išlaidos – tai išlaidos, konkrečiai susijusios su produkto gamyba. Jei kavos 

skrudintuvas praleidžia penkias valandas skrudindamas kavą, tiesioginės gatavo produkto išlaidos apima 

skrudintojo darbo valandas ir kavos pupelių kainą. 

5. Netiesioginės išlaidos – tai išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su produktu. Kavos 

skrudintuvo pavyzdyje energijos sąnaudos skrudintuvui šildyti būtų netiesioginės, nes jos yra netikslios 

ir sunkiai atsekamos iki atskirų produktų (Touvila, 2022). 

Kadangi įmonės dažniausiai patiria daug įvairių sąnaudų, pravartu yra suvogti ir sugebėti priskirti 

sąnaudas joms atitinkančiai rūšiai vykdant apskaitą, nes ne visos išlaidos tampa sąnaudomis. Svarbu yra 

prisiminti, kad sąnaudos dažniausiai yra skirstomos į parduotos produkcijos, perparduotų prekių ir 

suteiktų paslaugų savikainą, pardavimo sąnaudas, bendras ir administracines sąnaudas, kitas veiklos 

sąnaudas, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas ir pelno mokesčio sąnaudas. 

 

Sąnaudų pripažinimas 

 

Pripažįstant sąnaudas, pirmiausia reikia nuspręsti, kurio ataskaitinio laikotarpio pajamoms 

uždirbti jos buvo padarytos. Ne visada lengva nustatyti, kokia būtent turto dalis buvo sunaudota 

ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. 

Įmonės veiklos rezultatas (pelnas ar nuostolis) apskaičiuojamas pasibaigus ataskaitiniu 

laikotarpiui, kalendoriniams metams. Tačiau įmonėms dažnai pravartu žinoti ir tarpinius finansinius 

rezultatus tuomet pasirenkamas kitas ataskaitinis laikotarpis pvz.: mėnesio, ketvirčio ar pusės metų. 

Tuomet pasirenkami duomenys būtent to laikotarpio, kurio rezultatus reikalinga sužinoti. Svarbu 

Sąnaudos 

PARDAVIMO 

SAVIKAINA • Suteiktų paslaugų savikaina 

• Parduotos produkcijos savikaina 

• Perparduotų prekių savikaina 

VEIKLOS 

SĄNAUDOS 
• Pardavimo sąnaudos 

• Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

KITOS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 

FINANSINĖS IR 

INVESTICINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 

• Investicinės veiklos sąnaudos 

• Ilgalaikio turto perleidimo 

nuostoliai  

• Palūkanos 

• Kitos sąnaudos PELNO MOKESČIO 

SĄNAUDOS 
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suprasti, jog išlaidų dalis gali būti pripažinta sąnaudomis, jei ji susijusi su paslaugų teikimu, produkcijos 

pagaminimu, nes sąnaudų pripažinimo kriterijus yra ataskaitinio laikotarpio pajamos, kurios buvo 

uždirbtos patiriant šias sąnaudas (L. Macijauskienė, 2012). 

Pajamos ir sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos įvairiai. Tai priklauso nuo įmonės 

veiklos pobūdžio. Ką priskirti pagrindinei veiklai, sprendžia pati įmonė. Įmonės sąnaudoms priskiriama 

pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės, kitos veiklos, finansinės veiklos, 

investicinės veiklos ir pelno mokesčio sąnaudos: ataskaitinio laikotarpio sąnaudų pripažinimo ir 

apskaitos tvarką nustato 11-asis verslo apskaitos standartas „Sąnaudos“. Kai kurių specialiųjų sričių 

įmonių verslo apskaitos standartai gali nustatyti ir kitokius ataskaitinio laikotarpio sąnaudų pripažinimo, 

apskaitos ir atskleidimo aiškinamajame rašte reikalavimus. Pelno (nuostolių) ataskaitos sąnaudų 

grupavimą nustato 3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“. Sąnaudos apskaitoje 

pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai patiriamos, 

neatsižvelgiant, kada buvo išleisti pinigai (1-VAS). 

Sąnaudos registruojamos dviem principais:  

• Kaupimo - sąnaudos pripažįstamos tada, kai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų sumokėjimą.  

• Palyginimo - sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių 

išlaidų dalis, kuri yra skirta to laikotarpio pajamoms uždirbti (Bikienė ir kt. 2012). 

A. Ivanauskienės (2016) teigimu, vadovaujantis kaupimo principu, visos ūkinės operacijos ir 

ūkiniai faktai fiksuojami apskaitoje tada, kai jie įvyksta. Duomenų kaupimo principas būdingas pajamų 

ir sąnaudų apskaitai. Pajamos turi būti registruojamos tada, kai jos uždirbtos, o jas uždirbant patirtos 

sąnaudos – kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą. Šis principas yra svarus 

pripažįstant sąnaudas bei apskaičiuojant finansinį rezultatą. 

 
1 lentelė. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje 

Sąnaudų rūšis Pripažinimas apskaitoje  

Pardavimo savikaina Suteiktų paslaugų savikaina pripažįstama ir apskaitoje 

registruojama tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada už suteiktas 

paslaugas buvo pripažintos pajamos. 

Pardavimo, bendros ir administracinės 

sąnaudos 

Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos 

pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal šio standarto 

bendras nuostatas tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai patiriamos. 

Kitos veiklos sąnaudos Kitos veiklos sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje 

registruojamos vadovaujantis šio standarto nustatyta bendra 

sąnaudų pripažinimo ir vertinimo tvarka. 

Finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudos 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos pripažįstamos ir 

apskaitoje registruojamos vadovaujantis bendra sąnaudų 

pripažinimo ir įvertinimo tvarka. Su finansiniu turtu ar finansiniu 

įsipareigojimu susijusių finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudų ir nuostolių pripažinimo ir registravimo apskaitoje 

atvejų nurodyta kituose verslo apskaitos standartuose. 

Pelno mokesčio sąnaudos Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos ir pelno 

mokesčio įsipareigojimas pripažįstami tą laikotarpį, už kurį yra 

apskaičiuoti, pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno 

mokestis“ nuostatas. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos 

pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 24-ąjį verslo 

apskaitos standartą „Pelno mokestis“, jei įmonė taiko minėto 

standarto reikalavimus dėl atidėtojo pelno mokesčio. 

Sudaryta darbo autorės: pagal 11 – verslo apskaitos standartą. 

 

Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, vykdomi koregavimai, peržiūrimos sąskaitos ir tikslinama 

jose užregistruoti likučiai, kadangi kai kurios ūkinės operacijos daro įtaką daugiau nei vieno ataskaitinio 

laikotarpio pajamoms ir sąnaudoms. Koreguojantys įrašai yra sąskaitų likučių patikslinimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje. Jų tikslas – įgyvendinti periodiškumo, kaupimo ir palyginimo principus apskaitoje 

(Česnauskė, 2018). 

Žaliavos, įsigytos prekės ar paslaugos gali būti priskirtos sąnaudomis tik tuomet, kad turimi jų 

sunaudojimą patvirtinantys dokumentai, tokie kaip: PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, prekių 

(paslaugų) pirkimo ar pardavimo kvitai, kasos aparato kvitai bei kiti dokumentai.  
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1.3 Sąnaudų pateikimas finansinėse ataskaitose 

 

Sąnaudos pateikiamos Pelno (nuostolių) ataskaitoje. Joje atsispindi per visus finansinius metus 

(nuo pirmos iki paskutinės finansinių metų dienos) uždirbtos pajamos bei toms pajamoms uždirbti 

patirtos sąnaudos. Taip išvedamas galutinis rezultatas – pelnas arba nuostoliai (Černauskė, 2018). 
 

2 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita ir sąnaudų parodymas joje 

Pardavimo pajamos;  

Pardavimo savikaina; Pardavimo savikaina Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiama grynąja 

savikaina, kuri apskaičiuojama: 

𝑮𝒓𝒚𝒏𝒐𝒋𝒊 𝒔𝒂𝒗𝒊𝒌𝒂𝒊𝒏𝒂 
= parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina
− pirkėjų grąžintų prekių savikaina, nukainojimo ir po pardavimo gautos. nuolaidos 

Biologinio turto tikrosios vertės 

pokytis; 

 

Bendrasis pelnas (nuostoliai);  

Pardavimo sąnaudos; Pardavimo sąnaudų straipsnyje parodomos prekių pardavimui ir paslaugų 

teikimui užtikrinti ar padidinti per ataskaitinį laikotarpį skirtos veiklos 

sąnaudos, kurių negalima susieti su konkrečiomis parduotomis prekėmis ar 

paslaugomis. Šiame straipsnyje taip pat parodomos prekybos pastatų ir 

įrangos nusidėvėjimo, nuomos, eksploatavimo, pagamintų prekių 

sandėliavimo sąnaudos, komisiniai mokesčiai pardavėjams, prekybos 

darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, paslaugų ir 

prekių reklamos ir kitos panašios sąnaudos. 

Bendrosios ir administracinės 

sąnaudos; 

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje parodomos sąnaudos, 

sudarančios sąlygas įmonei veikti, pavyzdžiui, įmonės reprezentavimo, 

bendro naudojimo ilgalaikio turto eksploatacijos, nuomos, nusidėvėjimo 

(amortizacijos), nurašymo, vertės sumažėjimo, turto draudimo, kitų gautų 

paslaugų, ilgalaikio atlygio darbuotojams, mokamo pagal atskirus darbdavio 

ir darbuotojo susitarimus, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, 

premijų darbuotojams, tantjemų valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir kitos 

panašios, atlyginimo už įsigytas teises, jei jis nepripažįstamas nematerialiuoju 

turtu, bankų ir kitų kredito įstaigų paslaugų, paramos, su įmonės veikla 

susijusių įvairių mokesčių (nekilnojamojo turto, į atskaitą neįtraukto 

pridėtinės vertės mokesčio, kurio įmonė neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą, 

ir panašių), išskyrus pelno mokestį, baudų ir delspinigių už netinkamą 

sutarčių vykdymą ar produkcijos broką ir kitos bendrosios ir administracinės 

sąnaudos. 

Kitos veiklos rezultatai; Kitos veiklos straipsnyje parodomi kitos veiklos, kurios įmonė nelaiko 

pagrindine ir nepriskiria finansinei ir investicinei veiklai, rezultatai, kurie 

gaunami iš kitos veiklos pajamų atėmus kitos veiklos sąnaudas. Kitos veiklos 

pajamas sudaro nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perleidimo 

pelnas, įmonės veiklai nebūdingų atsargų pardavimo pajamos, gautos 

kompensacijų sumos, viršijančios patirtus nuostolius, ir panašios pajamos. 

Kitos veiklos sąnaudas sudaro nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto 

perleidimo nuostoliai, įmonės veiklai nebūdingų atsargų pardavimo savikaina 

ir kitos su kitos veiklos pajamomis susijusios sąnaudos. 

Investicijų į patronuojančiosios, 

patronuojamųjų ir asocijuotųjų 

įmonių akcijas pajamos; 

 

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų 

pajamos; 

 

Kitos palūkanų ir panašios pajamos;  

Finansinio turto ir trumpalaikių 

investicijų vertės sumažėjimas; 

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo straipsnyje 

parodoma finansinio turto ir trumpalaikių investicijų, išskyrus vertinamų 

tikrąja verte, vertės sumažėjimo sąnaudos ir vertės sumažėjimo panaikinimas. 

Palūkanų ir kitos panašios 

sąnaudos; 

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų straipsnyje parodomos patronuojančiosios, 

patronuojamųjų, asocijuotųjų ir kitų įmonių suteiktų paskolų palūkanos, 

palūkanos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą, dėl išvestinės 

finansinės priemonės atsiradę nuostoliai, valiutų kursų pokyčio nuostoliai, 

investicijų perleidimo nuostoliai ir nuostoliai dėl investicijų tikrosios vertės 
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sumažėjimo, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus ir kitos su 

finansine ir investicine veikla susijusios sąnaudos. 

Pelnas (nuostoliai) prieš 

apmokestinimą; 

 

Pelno mokestis;  

Grynasis pelnas (nuostoliai).  

Sudaryta darbo autorės pagal 3 – ąjį verslo apskaitos standartą 

 

Išvados 

 

1. Išnagrinėjus sąnaudų literatūrą, galima teigti, jog sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas 

dėl turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo, vertės sumažėjimo ir prisiimtų įsipareigojimų per 

ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. 

2. Svarbu yra prisiminti, kad sąnaudos dažniausiai yra skirstomos į parduotos produkcijos, 

perparduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikainą, pardavimo sąnaudas, bendras ir administracines 

sąnaudas, kitas veiklos sąnaudas, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas ir pelno mokesčio sąnaudas. 

3. Sąnaudos pateikiamos finansinėje ataskaitoje – „Pelno (nuostolių) ataskaitoje“. Joje atsispindi 

visos per finansinius metus (nuo pirmos iki paskutinės finansinių metų dienos) uždirbtos pajamos bei 

joms uždirbti patirtos sąnaudos ir išvedamas galutinis rezultatas – pelnas arba nuostolis. 
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BENDRININKAVIMO FORMOS IR JŲ REIKŠMĖ BAUDŽIAMAJAI 

ATSAKOMYBEI 
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Lekt. Eglė Kirpienė 
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Anotacija 

 

Darbe aptariama bendrininkavimo samprata ir bendrininkavimo formos reikšmė baudžiamajai 

atsakomybei. Bendrininkavimo tema aktuali, nes daug nusikalstamų veikų padaroma bendrininkaujant, kitaip 

tariant, veikiant keliems asmenims dėl ko dažnai kyla neaiškumai nustatant bendrininkų formas arba jos 

nustatomos netiksliai.  

Raktažodžiai: bendrininkavimas, bendrininkavimo formos, baudžiamoji atsakomybė. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. 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 sutarta bendra nusikalstama veika yra daug 

pavojingesnė visuomenei, nei padaroma tokia pat veika vieno asmens. Įvykdžius nusikalstamą veiką 

bendrininkaujant, būtina nustatyti ne tik rūšį, bet ir formą. Lietuvos Respublikos baudžiamajame 

kodekse yra išskiriamos trys bendrininkavimo formos. Įvykdžius nusikalstamas veikas bendrininkaujant 

kyla neaiškumai nustatant bendrininkavimo formą. Todėl tikslus bendrininkavimo formos nustatymas 

padeda įvertinti atliktos nusikalstamos veikos laipsnį ir pavojingumą. „Bendrininkavimo formų 

išskyrimas leidžia atskleisti bendrininkavimo esmę ir tiksliai įvertinti nusikalstamos veikos padarymo 

formos pavojingumo pobūdį ir laipsnį, kartu sudaryti tinkamas prielaidas veikos kvalifikavimui, 

bendrininkų atsakomybės diferencijavimui ir bausmės individualizavimui“31.  

Tyrimo objektas – bendrininkavimo formos reikšmė baudžiamajai atsakomybei. 

Tyrimo tikslas – atskleisti bendrininkavimo sampratą ir bendrininkavimo formos reikšmę 

baudžiamajai atsakomybei. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Apžvelgti bendrininkavimo sampratą. 

2. Įvardinti bendrininkavimo formos reikšmę baudžiamajai atsakomybei. 

Tyrimo metodai: naudojamasi loginės analizė metodu, sisteminiu metodu ir apibendrinimo 

metodu. 

 

Bendrininkavimo instituto samprata 

 

Kelių asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką baudžiamosios teisės teorijoje vadinamas 

bendrininkavimu. Bendrininkavimo, darant nusikalstamą veiką, samprata pateikta baudžiamojo 

kodekso (toliau – BK)  24 straipsnio 1 dalyje. „Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau 

tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų 

dalyvavimas darant nusikalstamą veiką“32. Esant bendrininkavimui, kiekvienas asmuo konkrečiais 

veiksmais prisideda prie nusikalstamos veikos, bei suvokia tai, kad nusikalstamą veiką atlieka drauge.  

Keli asmenys, susitarę daryti nusikalstamą veiką, gali atlikti skirtingus vaidmenis veikos daryme. 

Pagal vaidmenį nusikalstamos veikos daryme bendrininkai yra skirstomi į rūšis, kurios įvardintos BK 

24 straipsnyje: vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas. 

Esant bendrininkavimui, visada būtina nustatyti bendrininkavimo formą: bendrininkavimo formų 

išskyrimas padeda įvertinti padarytos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, padeda kvalifikuoti veikoje 

dalyvavusių bendrininkų atsakomybę dėl atliktos nusikalstamos veikos ir pritaikyti tinkamą bausmę. 

„Bendrininkų tarpusavio susitarimo pobūdis, jų ryšių, veiksmų bendrumo, suderinamumo lygis, 

 
31 ŠVEDAS, G. ir kt. Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2019, p. 

376. 
32 DAMBRAUSKIENĖ, G. Ir kt. Lietuvos teisės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2004, p. 488. 
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organizuotumo laipsnis lemia tokias tris BK 25 straipsnyje įvardinamas bendrininkavimo formas: 1) 

bendrininkų grupė; 2) organizuota grupė; 3) nusikalstamas susivienijimas“33. 

 

Bendrininkavimo formų reikšmė baudžiamajai atsakomybei 

 

Bendrininkavimo rūšių ir formų išskyrimas baudžiamojo kodekso 24 ir 25 straipsniuose padeda 

tiksliai kvalifikuoti veikas, padarytas bendrininkų, ir tinkamai įvertinti jų pavojingumo laipsnį. 

Kiekviena bendrininkavimo forma turi skirtingą reikšmę baudžiamajai asmens atsakomybei, todėl verta 

aptarti kiekvieną jų. 

Bendrininkų grupė. Bendrininkų grupė yra pirmoji įstatyme nurodoma bendrininkavimo forma. 

Bendrininkai veikia bendrininkų grupėje tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar 

daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. 

Bendrininkavimo formos pagal pavojingumo laipsnį yra išskirtos ne veltui.  

Bendrininkų grupė gali būti kvalifikuojantis nusikalstamos veikos sudėties požymis: BK 149 

straipsnio 2 dalyje numatytas išžaginimas su bendrininkų grupe, vadinasi tai yra kvalifikuojantis 

išžaginimo požymis, o BK 150 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad bendrininkų grupė yra 

seksualinį prievartavimą kvalifikuojantis požymis. Tai rodo, kad pirmiausia veikimas bendrininkų 

grupėje gali būti vertinamas kaip atitinkamos veikos sudėties kvalifikuojantis požymis ir kaip yra toks 

kvalifikavimas, bendrininkų grupės baudžiamoji atsakomybė yra kvalifikuojama be nuorodos į BK 25 

straipsnio 2 dalį. 

BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikoma, jei 

veiką padarė bendrininkų grupė. Tačiau, ši bendrininkavimo forma ne visada laikoma aplinkybe, 

sunkinančia baudžiamąją atsakomybę: tik teismai, atsižvelgdami į kiekvieno asmens, dariusio 

nusikalstamą veiką, dalyvavimo pobūdį ir laipsnį, gali pripažinti bendrininkų grupės dalyvavimą darant 

veiką sunkinančia aplinkybe arba nepripažinti ir panaikinti tokią aplinkybę. LAT yra pasisakęs, jog BK 

60 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra nurodyta, kad veikos padarymas veikiant bendrininkų grupe yra 

kaltininko atsakomybę sunkinanti aplinkybė, tačiau teismas, atsižvelgdamas į kiekvieno bendrininko 

dalyvavimo darant nusikalstamą veiką, pobūdį ir laipsnį, gali nepripažinti šios aplinkybės 

sunkinančia34.  

Nusikalstamos veikos padarymas bendrininkų grupėje ne visuomet yra pripažįstama sunkinančia 

aplinkybe, kas rodo, kad ši forma yra mažiau pavojinga. Pažymėtina, kad teismai gali priimti skirtingus 

sprendimus atsižvelgdami į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, 

kaltininko asmenybę, kitas aplinkybes ir iš to sprendžia apie veikos pavojingumą, ir svarsto, ar pripažinti 

veikimą bendrininkų grupėje sunkinančia aplinkybe. Bendrininkų grupės padaryta nusikalstama veika 

gali būti pripažinta pavojingesne tais atvejais, kai bent du bendrininkai yra vykdytojai ir kėsinasi į tą 

patį, labai svarbų, vertingą baudžiamojo įstatymo saugomą objektą, ir kai tikslas pasiekiamas smurtu ir 

kitomis aplinkybėmis.  

Organizuota grupė. Asmenų veika organizuota grupe laikoma tada, kai „bet kurioje 

nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną 

apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka 

tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį“35.  

Organizuota grupė yra pavojingesnė bendrininkavimo forma, nes tokioje grupėje veikiantys 

asmenys savo veiksmus būna suplanavę iš anksto, pasiskirstę vaidmenimis ir detaliai aptarę 

nusikalstamos veikos planą, kad galėtų pasiekti pavojingą, nusikalstamą tikslą; be to, tokioje grupėje 

jau būna pastovūs vaidmenys – organizatoriai, vykdytojai, padėjėjai ir pan. Skirtingai nei 

esant bendrininkų grupei, kelių vykdytojų buvimas nėra būtinas organizuotos grupės 

požymis. Organizuotą grupę išskiria vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas36. Teismų praktikoje taip pat 

akcentuota, kad svarbus aspektas sprendžiant klausimą dėl organizuotos grupės buvimo yra asmens, 

 
33 ŠVEDAS, G. ir kt. Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2019, p. 

372. 
34 „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-372-697/2017”. Prieiga per internetą: 

https://eteismai.lt/byla/205567197877537/2K-372-697/2017  
35 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr. 

89-2741. 
36 „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-200-1073/2019”. Prieiga per internetą: 

https://eteismai.lt/byla/125101175528760/2K-200-1073/2019  

https://eteismai.lt/byla/205567197877537/2K-372-697/2017
https://eteismai.lt/byla/125101175528760/2K-200-1073/2019
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dalyvaujančio nusikaltime, suvokimas priklausant grupei, turinčiai tikslą daryti nusikaltimus, t. y. 

svarbu, kad asmuo suvoktų priklausąs tokiai grupei37.  

Organizuotos grupės buvimas darant veiką gali būti vertinamas kaip veiką kvalifikuojanti 

aplinkybė. Byloje asmenys buvo kaltinami pagal BK 180 straipsnio 3 dalį (kvalifikuota sudėtis) veikę 

organizuotoje grupėje, tačiau vienas jų konstatavo, kad kaltininkai veikė ne organizuotoje grupėje, o 

bendrininkų grupėje, nes daryti veiką suplanavo spontaniškai, tą pačią dieną, o vieno iš bendrininkų iki 

veikos darymo dienos apskritai nepažinojo, todėl jiems negali būti pripažįstamas kvalifikuojantis 

plėšimo požymis – veikimas organizuotoje grupėje ir tai, kad veiką darė trys asmenys, dar nereiškia, jog 

jie veikė organizuotoje grupėje. Tačiau byloje nustatyta, kad: sunkiam nusikaltimui – turto plėšimui 

įsibraunant į juvelyrinių dirbinių parduotuvę (BK 180 straipsnio 2 dalis) – daryti buvo suburta trijų 

asmenų grupė; rengiantis nusikaltimui buvo aptartas jo padarymo planas, susitarta dėl jo padarymo 

būdo (įsibrovimo, smurto panaudojimo kilus pasipriešinimui), vietos, laiko; grupės nariai buvo 

pasiskirstę vaidmenimis (A. V. ir A. M. įsibrovė į juvelyrinių dirbinių parduotuvę, naudojo smurtą prieš 

nukentėjusįjį, paėmė iš parduotuvės juvelyrinius dirbinius, o E. T. – koordinavo jų veiksmus, padėjo 

paslėpti nusikaltimo įrankius, priemones, pagal išankstinį susitarimą realizavo nusikalstamu būdu 

įgytus juvelyrinius dirbinius); grupės nariai turėjo pasidalyti pardavus pagrobtus juvelyrinius dirbinius 

gautus pinigus; kiekvienas grupės narys suprato darantis nusikaltimą kartu su kitais grupės nariais ir 

siekė bendro tikslo. Taigi, esant tokioms baudžiamojoje byloje nustatytoms aplinkybėms, pirmosios ir 

apeliacinės instancijos teismai teisingai pripažino, kad nuteistasis A. V. plėšimą padarė dalyvaudamas 

organizuotoje grupėje, o apeliacinės instancijos teismas jo nusikalstamą veiką pagrįstai perkvalifikavo 

iš BK 25 straipsnio 3 dalies, 180 straipsnio 1 dalies į 180 straipsnio 3 dalį38. Taigi, tokios teismo 

įžvalgos tik paliudija išvadą, kad vienas iš plėšimą kvalifikuojančių požymių yra organizuota grupė. 

Veikimas organizuotoje grupėje taip pat pripažįstamas kaip sunkinanti aplinkybė pagal BK 60 

straipsnio 1 d. 2 p. Tai galima pagrįsti LAT pasisakymu byloje, kurioje teigiama: Kadangi BK 187 

straipsnis nenumato šią veiką kvalifikuojančio požymio – turto sunaikinimo ar 

sugadinimo organizuota grupe, nuteistajam G. K. pagrįstai nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė 

– veikos padarymas organizuota grupe39. 

Taigi, iš aptartų detalių galima teigti, kad organizuota grupė yra pavojingesnė bendrininkavimo 

forma nei bendrininkų grupė, tačiau tokia veikia taip pat vertinama kaip baudžiamąją atsakomybę 

sunkinanti aplinkybė arba kaip nusikalstamos veikos sudėtį kvalifikuojanti aplinkybė, dėl kurios 

sankcijoje visada numatoma griežtesnė bausmė.  

Nusikalstamas susivienijimas. BK 25 str. 4 d. numato, kad „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 ryšiai bei 

vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas“40.  

Norint pabrėžti nusikalstamo susivienijimo pavojingumą palyginus su kitomis dvejomis 

formomis, galima išskirti esminius nusikalstamo susivienijimo požymius: 1) trys ar daugiau asmenų; 2) 

tikslas daryti sunkius ar labai sunkius nusikaltimus; 3) pastovūs tarpusavio ryšiai, vaidmenų ir užduočių 

pasiskirstymas. Vienas skiriamųjų bruožų yra tas, kad nusikalstamo susivienijimo bendrininkai telkiasi 

daryti ne bet kokius, o sunkius arba labai sunkius nusikaltimus, kas pranoksta netgi organizuotą grupę. 

Teisiškai teisingai nustatyti bendrininkavimo formą – nusikalstamą susivienijimą – galima tik 

kompleksiškai analizuojant BK 25 straipsnio 4 dalies ir 249 straipsnio nuostatas. 

Nusikalstamas susivienijimas yra išskirtinė bendrininkavimo forma, nes vien jau dalyvavimas tokiame 

susivienijime, net ir nepadarius jokio savarankiško nusikaltimo, yra labai sunkus nusikaltimas. Dėl to 

tikslui yra toks pavojingas ir žalingas visuomenei, kad vien už prisijungimą prie tokios grupės galima 

skirti laisvės atėmimą iki penkiolikos metų41.  

 
37 „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-178-303/2019“. Prieiga per internetą: 

https://eteismai.lt/byla/195541021196099/2K-178-303/2019  
38 „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-159-746/2015”. Prieiga per internetą: 

https://eteismai.lt/byla/162371747990855/2K-159-746/2015  
39 „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-408-139/2016”. Prieiga per internetą: 

https://eteismai.lt/byla/275136080784396/2K-408-139/2016 
40 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr. 

89-2741. 
41 „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-281-942/2018“. Prieiga per internetą: 

https://eteismai.lt/byla/119141752192792/2K-281-942/2018  

https://eteismai.lt/byla/195541021196099/2K-178-303/2019
https://eteismai.lt/byla/162371747990855/2K-159-746/2015
https://eteismai.lt/byla/275136080784396/2K-408-139/2016
https://eteismai.lt/byla/119141752192792/2K-281-942/2018
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           Tam, kad būtų galima konstatuoti šią bendrininkavimo formą, būtina nustatyti, kad bendrininkai, 

siekdami padaryti vieną ar kelis nusikaltimus, yra subūrę tokio organizuotumo lygmens nusikalstamą 

grupę, jog vien dalyvavimas šios grupės veikloje, vien savo pajėgų pajungimas bendram nusikalstama. 

Nusikalstamas susivienijimas už organizuotą grupę yra pavojingesnė bendrininkavimo forma ir 

dėl to, kad pastovūs grupės tarpusavio ryšiai turi aukštesnį organizuotumo lygį, narių tarpe vyrauja 

hierarchija. Pažymėtina, kad hierarchija tarp narių yra būtinas nusikalstamo susivienijimo požymis ir 

hierarchijos buvimas padeda atskirti nusikalstamą susivienijimą nuo organizuotos grupės.  

Būtina paminėti, jog baudžiamajame kodekse yra reglamentuotas nusikalstamo susivienijimo 

narių atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. „Asmuo, įtariamas dalyvavęs organizuotai grupei ar 

nusikalstamam susivienijimui darant nusikalstamas veikas arba priklausęs nusikalstamam 

susivienijimui, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis prisipažino dalyvavęs darant 

tokią nusikalstamą veiką ar priklausęs nusikalstamam susivienijimui ir aktyviai padėjo atskleisti 

organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas“42. 

Baudžiamajame kodekse ne tik numatytas nusikalstamo susivienijimo pavojingumas, bet ir 

reikšmė baudžiamajai atsakomybei. Pirmiausia, faktas, kad nusikalstamas susivienijimas yra 

pavojingiausia bendrininkavimo forma ir jai yra prilyginama netgi antikonstitucinė grupė ar organizacija 

bei teroristinė grupė, rodo, kad ši bendrininkavimo forma yra baudžiamąją atsakomybę sunkinanti 

aplinkybė, o baudžiamajame kodekse numatyta laisvės atėmimo bausmė už bendrininkavimą 

dalyvaujant nusikalstamo susivienijimo veikloje yra nuo trejų iki penkiolikos metų. „Nusikalstamo 

susivienijimo dalyviai, nesvarbu koks jų vaidmuo darant nusikalstamą veiką, kurią apėmė jų tyčia, 

atsako pagal šio kodekso 249 straipsnį kaip vykdytojai“43.  

Nusikalstamas susivienijimas yra pati pavojingiausia bendrininkavimo forma ir gali užtraukti 

pačią sunkiausią baudžiamąją atsakomybę, kokią tik numato sankcijos – laisvės atėmimą iki gyvos 

galvos. 

Pateikus bendrininkavimo formos - nusikalstamo susivienijimo trumpą sampratą ir įvardinus šios 

formos reikšmę baudžiamajai atsakomybei, autorės nuomone, svarbu įvardinti, šios bendrininkavimo 

formos realius pavyzdžius, kurie veikė Lietuvoje kaip nusikalstamas susivienijimas. Lietuvoje buvo 

susikūrusios nusikaltėliu gaujos, tokios kaip Panevėžio Tulpiniai, Klaipėdos Gaidjurginiai ir Agurkinių 

nusikalstami susivienijimai. 

Panevėžio Tulpiniai, gauja, kurie žudė žmones be jokio pasigailėjimo, plėšikavo. Tačiau pati 

pradžia šios grupuotės prasidėjo nuo kontrabandos. „Tulpiniai klestėjo. Pirmiausia jie sugebėjo uždirbti 

iš kontrabandos. Iš Lietuvos keliavo spalvotieji metalai, o į Lietuvą – didžiuliai furgonai alkoholio“44. 

Kontrabanda Tulpiniams nebuvo vienintelis pragyvenimo šaltinis, šie taip pat užsiėmė prostitucija, 

narkotikais, bei nafta. „Kitos miesto gaujos taip pat pripažino, kad spirito, narkotikų, prostitucijos ir 

naftos verslas Panevėžyje priklauso tik Tulpiniams“45. Būtina paminėti, jog Tulpiniai yra siejami su 

prokuroro Gintauto Sereikos nužudymu, kuris buvo 1999 metais Sausio 25 d. „Tai buvo pirmasis 

nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje nužudytas teisininkas“46. „Su Tulpiniais siejamas Blinkė 

prisipažino, jog G. Sereikos nužudymą pavedė savo parankiniui iš Kupiškio, Arūnui Varnui“47. Vėliau 

tiriant šios gaujos bylas paaiškėjo ir tai, jog nužudyti prokurorą skatino ir pats Virginijus Baltušis ir 

Algimantas Vertelka. Kaip yra žinoma, V. Baltušis yra šio nusikalstamo susivienijimo vadeiva. „A. 

Vertelka dažnai būdavo pavadinamas Tulpinių vadeiva, nors tikrasis jų vadas buvo Virginijus 

Baltušis“48. Nusikalstamo susivienijimo buvimą patvirtina byloje esantys duomenys. 1994 metų sausio-

birželio mėnesiais Panevėžyje bendrai nusikalstamai veiklai sukūrė šaunamaisiais ginklais, 

sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis ginkluotą nusikalstamą susivienijimą „Tulpiniai“, 

arsenalą, ne tik nusikaltimų darymo metu, bet ir tarp jų, buvo pasiskirsčiusi užduotimis ir pareigomis. 

Be to, ši grupuotė palaikė ryšius ir su kitų miestų nusikaltėliais49, kuriam vadovavo V. B., ir nuo 1994 

 
42 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Lietuvos Respublikos Seimas. Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr. 

89-2741. 
43 PIESLIAKAS, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Aplinkybės darančios įtaką baudžiamajai 

atsakomybei ir nusikalstamos veikos teisiniai padariniai. Vilnius: Justitia, 2008, p. 110. 
44 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 15. 
45 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 64. 
46 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 145. 
47 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 146. 
48 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 209. 
49 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-84/2013 [interaktyvus]. Prieiga per 

internetą: https://eteismai.lt/byla/272867375727928/2K-84/2013  

https://eteismai.lt/byla/272867375727928/2K-84/2013


92 

 

metų liepos mėnesio iki 2001 m. lapkričio 23 d. dalyvavo jo veikloje įtraukdami naujus narius. Papildant 

pažymėtina ir tai, kad nusikalstamas susivienijimas „Tulpiniai“, kuriame vienas iš vadovų buvo A. V., 

ne tik ilgą laiką darė labai sunkius nusikaltimus, ši nusikaltėlių grupuotė palaikė griežtą vidinę drausmę, 

naudojo konspiracinius metodus, turėjo gausų ir įvairių ginklų  

Baudžiamoji atsakomybė atsiskleidžia, jog Tulpinių nusikalstamo susivienijimo nariai yra įkalinti 

iki gyvos galvos. Kaip minėjau aukščiau, Tulpinių gauja palaikė artimus santykius su Klaipėdos 

Gaidjurginiais, todėl atėjo metas atskleisti šio nusikalstamo susivienijimo detales. 

Klaipėdos Gaidjurginiai palaikė glaudžius ryšius su aukščiau aptartais Tulpiniais, nes šių dviejų 

gaujų nusikaltimai labai panašūs, o ir panašūs ne šiaip sau, žudant žmones jie padėdavo vieni kitiems. 

Pradedant nuo pradžių, Sigitas Gaidjurgis vertėsi juodųjų metalų supirkimu Klaipėdoje, todėl niekam 

nebuvo įtarimų apie šio asmens juodus darbelius. Sigitas Gaidjurgis 1995 metais Klaipėdoje subūrė 

nusikalstamą susivienijimą. Tai patvirtina byloje esantys duomenys apie S. Gaidjurgio sukurtą 

susivienijimą. S. G. kartu su A. J. ir R. M., dėl kurių ikiteisminis tyrimas nutrauktas jiems mirus, bendrai 

nusikalstamai veiklai – daryti tyčinius nužudymus, teroro aktus ir kitus sunkius ir labai sunkius 

nusikaltimus – 1995 m. Klaipėdos mieste sukūrė S. G. vadovaujamą nusikalstamą susivienijimą, 

ginkluotą įvairiais šaunamaisiais ginklais (įvairių markių pistoletais, pistoletais–kulkosvaidžiais, 

automatais dviem koviniais granatsvaidžiais, įvairiais sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis. 

Nusikalstamo susivienijimo dalyviai rengė bendrus pasitarimus, kuriuose buvo parengiami nusikaltimų 

planai, pasiskirstomi vaidmenys, nuo 1996 m. sausio mėnesio parenkami ir užverbuojami nauji nariai 

<...> Nusikalstamo susivienijimo veikloje dalyvavo S. G. nuo 1995 m. iki 2002 m. rugsėjo 19 d.50. Sigitas 

Gaidjurgis pasižymėjo žiaurumu, nes žudė be gailesčio ir be jokios priežasties žmones, net artimiausius 

draugus. „Nagrinėjant S. Gaidjurgio bylą nepavyko rasti daugybės nužudytųjų kūnų. Liudininkai 

pasakoja, kaip A. Juodris su S. Gaidjurgiu nušovė ne vieną saviškį, o štai jų lavonų niekas neranda iki 

šiol“51. Jis žudė ne tik saviškius, bet ir verslininkus, kurie trukdė jam, nes jis norėjo vienas valdyti visą 

Klaipėda. „Už 16 žmonių nužudymą ir kitus nusikaltimus teismas S. Gaidjurgiui skyrė kalėjimą iki 

gyvos galvos“52. Tačiau tikėtina, jog aukų buvo daugiau, nes galėjo būti, jog S. Gaidjurgis po nužudymo 

kitą dieną pats vienas perkasdavo savo aukas į kitą vietą, kad nebūtų išaiškinti jo nusikaltimai ir taip 

apsaugodavo save, jei būtų suimtas vienas iš jo bendrininkų ir jei viską papasakotų. Taip pat būtina 

pažymėti, jog S. Gaidjurgis neprisipažino nei dėl vieno nužudymo. 

Tulpiniai ir Gaidjurginiai nuteisti iki gyvos galvos už padarytas visas nusikalstamas veikas. 

„Abiejų gaujų vadeivos pasodinti už grotų iki gyvenimo pabaigos, o buvusių jų parankinių jau ir kaulai 

baigia supūti. Mat vadeivos, bijodami net savo šešėlio, šaudė visus, kurie žinojo apie jų juodus darbus“53. 

Nuo 2005 iki 2014 metų Lietuvoje veikė Kauno Agurkinių nusikalstamas susivienijimas. S. V. 

2005 metais dėl savanaudiškų paskatų, siekdamas neteisėtai disponuoti labai dideliais narkotinių, 

psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų kiekiais, užsiimti jų kontrabanda, bendrai daryti kitus sunkius 

ir labai sunkius nusikaltimus, organizavo (įkūrė) šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ginkluotą 

nusikalstamą A susivienijimą ir šiam susivienijimui nuo 2005 m. iki 2014 m. vadovavo, įtraukė į šio 

nusikalstamo susivienijimo veiklą N. T., A. Pe., D. P., T. P. ir kitus nuosprendyje nurodytus asmenis54. 

„Per beveik du dešimtmečius trukusią kriminalinę odisėją įvairiose šalyse – Rusijoje, Ukrainoje, 

Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Brazilijoje ir kitur – Agurkiniai užsiėmė narkotikų 

prekyba, automobilių vagystėmis, turėjo sukaupę įspūdingą ginklų arsenalą ir buvo pasiryžę dar 

platesnio masto kriminalinei veiklai“55. Specialioje Agurkinių nusikaltimų veiklai apžvelgti skirtoje 

pažymoje, nurodyta, jog Agurkinių gauja turi visus bendrininkavimo formų būtinus formaliuosius 

požymius. Nustatyta jog šį nusikalstamą susivienijimą sudarė daugiau nei trys asmenys, taip pat šiai 

gaujai inkriminuojami nusikaltimai priskiriami prie sunkių ir labai sunkių. Agurkinių nusikalstamo 

susivienijimo narius siejo stiprūs tarpusavio ryšiai, nes jie veikė ilgą laiką, nariai pasiskirstydavo 

užduotis, nustatytas gaujos lyderis - Saulius Velečka. „Taip pat būtina pažymėti, kad Agurkinių 

nusikalstamas susivienijimas atitinka ne tik formaliuosius įstatyme nurodytus požymius, bet ir 

ikiteisminio tyrimo metu yra nustatyti šie požymiai, kurie patvirtina nusikalstamo susivienijimo buvimą, 

tai pelno siekimas iš vykdomos nusikalstamos veiklos, disponavimas bendrosiomis lėšomis, ryšio ir kitų 

 
50 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-83-2011 [interaktyvus]. Prieiga per 

internetą: https://eteismai.lt/byla/47608914077451/2K-83/2011  
51 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 134. 
52 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 235. 
53 ŽUTAUTAS, V. Mirties fabrikas. Kaunas: UAB „Kriminalistika“, 2011, p. 3. 
54 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-65-648/2021.  
55 DARGIS, D. Kriminalinė Agurkinių Odisėja. Vilnius: UAB Šviesos takas, 2018, p. 9. 

https://eteismai.lt/byla/47608914077451/2K-83/2011
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techninių priemonių panaudojimas nusikalstamoje veikoje, konspiracijos laikymasis, fizinės ir psichinės 

prievartos panaudojimas, ginkluotumas, aiški hierarchinė struktūra ir pastovus, ilgalaikis nusikalstamų 

veikų planavimas“56. „Klaipėdos teismas S. Velečką pripažino kaltu dėl 2005 – 2013 metais veikusio 

ginkluoto Agurkinių nusikalstamo susivienijimo organizavimo ir vadovavimo jam“57. Taip pat būtina 

pažymėti, jog pagal byloje esančius duomenis, šio nusikalstamo susivienijimo vadovas S. Velečka yra 

nusteistas ir už neteisėtą laisvės atėmimą, plėšimą ir nužudymą.  S. Velečkai pagal  Lietuvos apeliacinio 

teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 23 d. <...> paskirtas bausmes 

subendrinti bausmių apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 

laisvės atėmimą septyniolikai metų58. Tačiau 2021 metais Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sušvelnino 

Agurkinių nusikalstamo susivienijimo nariams bausmes, argumentuojant jog šio nusikalstamo 

susivienijimo bylos nagrinėjimo trukmė užsitęsė per ilgai. Ir nusikalstamo susivienijimo nariams 

bausmes sutrumpino nuo metų iki pusantrų metų. Taigi, pagal LAT nutartį S. Velečkai paskirtą galutinę 

subendrintą bausmę dėl pernelyg ilgos proceso trukmės sušvelninti iki šešiolikos metų laisvės 

atėmimo59. 

Trumpai įvardinus Tulpinių, Gaidjurginių nusikalstamus susivienijimus, darytina išvada, jog šios 

buvusios grupuotės buvo pačios pavojingiausios, kurios siejo baimę visiems, dėl jų veikimo buvo 

prarasta daug nekaltų gyvybių. Aptarus šių nusikalstamų susivienijimų baudžiamąją atsakomybę, 

matoma, jog veikimas šiame susivienijime gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę iki gyvos galvos 

pagal LR BK 249 straipsnį. Baudžiamosios atsakomybės iki gyvos galvos pavyko išvengti tik Agurkinių 

nusikalstamam susivienijimui, tačiau šio susivienijimo nariai dar ne greitai išeis iš įkalinimo įstaigos. 

 

Išvados 

 

1. Bendrininkavimas – tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir 

sulaukusių baudžiamajame įstatyme nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. 

Kadangi, nusikalstamiems tikslams pasiekti suvienijamos kelių nusikaltėlių pastangos, tokia 

nusikalstama veika yra pavojingesnė už vieno asmens padarytą nusikaltimą. 

2. Įvardinus bendrininkavimo formų reikšmę baudžiamajai atsakomybei, matoma, jog 

nusikalstamos veikos padarymas bendrininkų grupėje ne visuomet yra pripažįstama sunkinančia 

aplinkybe. Organizuota grupė yra pavojingesnė bendrininkavimo forma, nes organizuotos grupės nariai 

atlieka kelis nusikaltimus arba vieną sunkų ir labai sunkų nusikaltimą bet kurioje nusikalstamos veikos 

padarymo stadijoje.  

3. Nusikalstamas susivienijimas yra pati pavojingiausia bendrininkavimo forma ir gali užtraukti 

pačią sunkiausią baudžiamąją atsakomybę, kokią tik numato sankcijos. 
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SPECIFICS OF ENGLISH LANGUAGE IN ADVERTISING TEXTS 
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Annotation 

 

In this study I seek to gain insight into specifics of english language in advertising texts about tourism and 

how advertisements help people to choose destinations.  

Keywords: tourism, advertising texts; advertisement. 

 

1. INTRODUCTION 

 

People are by nature explorers. People have been wandering and exploring the planet since the 

beginning of time. As a result, our desire to discover new things hasn't changed. There are a variety of 

new technologies available at this time that make our lives more simpler. There are several destinations 

to choose from. With so many possibilities, advertising that assist individuals in deciding what they 

want to see or experience are required.  

Reaserch object – advertising texts about tourism. 

The aim of the research is to gather and analyze the exmples of advertising texts about tourism. 

To achieve the aim the following objectives have been set: 

1. Analyze history of migration and the need to explore. 

2. Reveal the particularities of tourism advertisement specifics. 

3. To compare and analyse six advertising texts about tourism. 

 

2. HISTORY IN MIGRATION 

 

People have been wandering and exploring the earth since the beginning of time, and there has 

always been an urge to keep going. Find a safe place to dwell, hunt, and reproduce.  

Human migration is an important adaptive strategy for dealing with misfortune and seeking a 

better quality of life. As a universal avenue for encouraging exchanges of ideas, culture, money, and 

products, international migration is a critical contributor to globalisation. Global migration is a network 

of countries linked by a variety of people movement corridors. Despite the critical significance of human 

migration in linking people from all over the world, the architecture and behaviour of the international 

migration network, as well as its variations over time, are little understood. We show that throughout 

the later half of the twentieth century, the global human migration network grew increasingly linked, 

and that migrant destination choice is influenced by colonial and postcolonial histories, language, 

religion, and distances. 

3. TOURISM ADVERTISEMENT SPECIFICS 

 

People still have the need to roam and explore in our modern environment; it is in our DNA. Even 

if just for the holidays. There are several travel possibilities, including categories for experiences, such 

as relaxing, sightseeing, or challenging. As a result, there is a demand for tourism-related advertising 

texts to assist in deciding what you want to do on your vacation. What there is to see and what there is 

to do. 

„An experimental study approach is used to evaluate four hypotheses about the impact of message 

format on the efficacy of print advertising for an urban tourism destination. The findings suggest that 

pictures and text are the most important features, whereas logos and headlines are minor considerations. 

Pictures are particularly efficient in attracting customers and eliciting a desire to act, but language is 

most good at conveying information.“ (Alain Decrop 2015). 



96 

 

4. ANALYSIS OF  SIX ADVERTISEMENTS 

 

There are a lot of specifics in advertisements: The history, the features, the things that are unique 

to that particular place, keywords.  

In the analysed tourism texts, the image of the advertised place was the most important thing, 

which attracts the potential customer's eye, and the text draws them in to the possibility of travelling, 

seeing and experiencing everything. It sells the opportunity to admire indescribable views, describes the 

feeling of travelling and holidaying in those places. 

The second most important thing in the texts analysed are certain words that draw attention. 

Stories about fun, relaxation, hotel. 

In all six advertising texts the most used words were nouns and verbs. Adjectives were not used 

as much. 

 
1 lentelė. selected words 

Advertisements Adjectives Nouns Verbs 

1. Distinctive, precious, 

unique 

Geology, habitat, gully, 

being, land 

Depict, migrating, 

merged, make 

2. Lovely, unique World, island, beach, 

paradise 

Colored 

3. Breathtaking, romantic Beach, water, paradise, 

mountain 

Discover, walk, stop 

4. Special, legendary, rich, 

historical 

Food, forest Love, wander, live, 

enjoyed 

5. Unique, unforgettable, 

cooling 

Economy, colony, 

attraction, activity, 

experience 

Based, gives, 

comes,provides 

6. Gentle, small, cool, 

golden 

Tranquility, beach, crab, 

water, sand 

Walked, blew, crawled, 

turns 

 

 

 
1 pav. Selected words trends 

 

CONCLUSION 

 

After studying advertising texts and literature, I can see that most important thing in advertising 

texts are the view and advertisement. In tourism advertising texts the most used words were nouns and 

verbs. They are the key words in describing seesights, destinations and activities. Nouns help describe 
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enviroment, views. Verbs help imagine fun activities. And adjectives help to combine everything into 

one beautiful advertising text. 
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Anotacija 

 

Elektroninis marketingas yra labai svarbus šiuolaikinėms organizacijoms, kai vis daugiau veiklos atliekama 

internete, o kai kurios kompanijos vykdo išimtinai verslą virtualioje erdvėje. Elektroninio marketingo priemonių 

naudojimas įmonėms suteikia konkurencinį pranašumą, padeda geriau komunikuoti su tikslinėmis grupėmis ir 

leidžia su jomis užmegzti stabilų ir ilgalaikį ryšį. Kad elektroninio marketingo priemonių poveikis tikslinei 

auditorijai būtų kuo stipresnis, įmonėms būtina tirti, kaip jas būtų galima tobulinti. Elektroninio marketingo 

priemonių tobulinimas yra nuolatinis procesas įmonėse, kurios siekia keistis, adekvačiai reaguodamos į rinkos 

pokyčius. Straipsnyje pateikiami VŠĮ Sūduvos mokomojo šaudymo centre taikomų elektroninio marketingo 

priemonių tobulinimo tyrimo rezultatai.  

Raktažodžiai: elektroninis marketingas, internetinė reklama. 

  

 Įvadas 

 

Tyrimo aktualumas ir problema. Elektroninio marketingo koncepcija vis dažniau analizuojama ir 

įgauna praktinę vertę dėl pakitusios verslo aplinkos, kuriai stiprų poveikį daro internetas ir informacinės 

technologijos. Daugiau nei trys milijardai žmonių pasaulyje aktyviai naudojasi internetu. Internetas 

nuolat pritraukia vis daugiau vartotojų. R. Žitkienės ir kt. (2021) pastebėjimu, elektroninė aplinka tapo 

neatsiejama šiandieninės marketingo aplinkos dalimi. Informacinių technologijų transformacija leidžia 

pasiekti norimą auditoriją, naudojant įvairius verslo instrumentus, neatsižvelgiant į vartotojo buvimo 

vietą. Didėja vartotojų, naudojančių internetą prekių ir paslaugų paieškai, skaičius. Nepaisant visų 

elektroninio marketingo teikiamų galimybių, dažnai įmonių marketingo veikla internete apsiriboja tik 

Facebook paskyros sukūrimu ar internetinės svetainės sukūrimu ir jos populiarinimu. Įmonės dažnai 

nenaudoja daugiau elektroninio marketingo priemonių, kad būtų geriau išnaudotos abipusės 

komunikacijos, interaktyvumo galimybės (Labanauskaitė, Jonuškienė, 2020). Šiame straipsnyje 

nagrinėjama problema – nepakankamas elektroninio marketingo priemonių išnaudojimas VŠĮ Sūduvos 

mokomasis šaudymo centre.  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti VŠĮ Sūduvos mokomajame šaudymo centre  taikomų elektroninio 

marketingo priemonių tobulinimo galimybes.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti elektroninio marketingo sampratą, elektroninio marketingo skleidimo priemones, 

elektroninio marketingo formų tobulinimo sprendimus.  

2. Nustatyti, kaip vartotojai vertina VŠĮ Sūduvos mokomojo šaudymo centro elektroninio 

marketingo formas.  

3. Parengti VŠĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras elektroninio marketingo formų tobulinimo 

sprendimų planą. 

Tyrimo metodika. Teoriniai: mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė. 

Empiriniai: VŠĮ Sūduvos mokomajame šaudymo centre naudojamų elektroninio marketingo priemonių 

analizė (kokybinis tyrimas), anketinė apklausa (kiekybinis tyrimas). 

 

1. Elektroninio marketingo samprata ir specifika 

 

Elektroninis marketingas – specifinė sritis, apimanti gana platų elementų spektrą, kurį reikia 

puikiai suprasti, norint efektyviai organizuoti kampanijas internete. Reikia puikiai išmanyti reklamą, 

internetą kaip technologiją, remtis negausiais interneto vartotojų poreikių bei įpročių tyrimais, 

bendriausia statistika. 
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1.1. Elektroninio marketingo apibrėžimas, savybės  

 

Reklama internete – tai komercinio pobūdžio žinutės, kurios tam tikrais apibrėžtais formatais yra 

pateikiamos specialiose išnuomotose erdvėse, kitų organizacijų interneto svetainėse. Reklama internete 

dar vadinama interaktyviąja reklama, kur reikia akcentuoti vartotojo svarbą, kadangi dėka 

interaktyvumo vartotojas nebėra vien pasyvus reklaminio pranešimo priėmėjas. Atsiradus internetui ir 

kitoms technologijoms sparčiai didėja ryšys tarp vartotojų ir reklamuotojų. Vartotojai gali rinkti ir teikti 

informaciją komercinės interneto svetainėse, gali išsirinkti jiems patinkančią informaciją, bendrauti su 

kitais vartotojais, lygiai kaip ir su prekių bei paslaugų tiekėjais. Panašiai ir reklamos teikėjai gali naudoti 

informaciją, gautą iš vartotojų, siekdami suskirstyti reklaminius pranešimus, suskirstyti auditoriją, 

palengvinti pasirinktų prekių ir paslaugų paiešką vartotojams. Dialogas vyksta realiu laiku ir primena 

realų pokalbį tarp pirkėjo ir pardavėjo. 

Internetas, kaip ir televizija bei radijas, plačiai naudojamas kaip reklamos pateikimo terpė. 

Santykinai nedidelė kaina, galimybė pasiekti konkurentų vartotoją, įvairiais techniniais sprendimais 

internetas pranoksta kitas ryšio su visuomene priemones. Reklamos internete plėtrą vis dar riboja tai, 

kad būtina turėti kompiuterį ar išmanųjį telefoną ir ryšį su internetu. Nepaisant to, reklamos rinka bei 

komercinė veikla internete sparčiai progresuoja (Davidavičienė et al, 2009). 

Internetinė reklama, kaip ir kitos reklamos priemonės, siekia tam tikrų tikslų, kurie panašūs į 

bendruosius įmonės tikslus, t. y. sukurti palankų įmonės, prekės ar paslaugos įvaizdį; informuoti 

vartotojus apie naujas prekes ar paslaugas; išnaudoti įvairiausias prekių ar paslaugų pristatymo 

galimybes; operatyviai reaguoti į situacijos pasikeitimą rinkoje, ir žinoma, parduoti prekes ar paslaugas. 

Taip pat reklama socialinėse medijose tampa vienu efektyviausių būdų pritraukti kuo daugiau vartotojų 

ir paveikti juos taip, kad jie taptų nuolatiniais vartotojais (Davidavičienė et al, 2009). 

 

1.2. Internetinės reklamos skleidimo priemonės 

 

Kiekviena įmonė, siekdama savo tikslų, renkasi skirtingas reklamos internete priemones. Visos 

jos nuolat kinta, nes atsiranda vis naujų informacinių technologijų. Beveik visų internete naudojamų 

priemonių tikslas yra nukreipti vartotoją į pagrindinę reklamuojamą interneto svetainę, kurioje jis gali 

rasti visą jį dominančią informaciją. Mokslinėje literatūroje populiariausios ir dažniausiai minimos šios 

internetinės reklamos priemonės: 

Interneto svetainė. Tai informacijos blokų ir priemonių rinkinys, kurio tikslas supažindinti 

potencialų pirkėją su įmone, jos prekėmis bei paslaugomis, sudaryti galimybę pirkėjui ir įmonei 

tiesiogiai bendrauti. Tai vienas pagrindinių būdų reklamuotis internete. Reklamos svetainę sudaro keli 

vienas su kitu nuorodomis susieti puslapiai. Bendrovės svetainę paprastai sudaro tokie struktūriniai 

elementai: pagrindinis puslapis, navigacijos sistema, informacija apie įmonę, informacija apie prekes ir 

paslaugas, kainoraštis, registracijos sistema, skyrius partneriams, įmonės naujienos, bendravimo su 

klientais skyrius, užsakymo realiu laiko režimu sistema, pardavimo skatinimo akcijų skyrius (Pajuodis, 

A. 2008). Visų pirma reikia pritraukti vartotojus, kad jie užeitų į interneto svetainę, bet tuo pačiu būdu 

galima pasiekti daug daugiau potencialių vartotojų negu įprasta, ir tai kainuos mažiau nei vienas puslapis 

reklamos žurnale. Pagrindinis internetinių svetainių bruožas – neribotas informacijos kiekis. Be to, labai 

svarbu užmegzti ir plėtoti ryšį su vartotoju, kad vėliau jis dar kartą sugrįžtų į jūsų tinklapį. Interneto 

skydeliai (angl. Banner) – populiariausia interaktyvios reklamos forma. Tai stačiakampė reklamos erdvė 

tinklalapyje, dažnai animuota, traukianti vartotojus paspausti ją pele ir taip patekti į reikiamą tinklalapį 

– reklamos užsakovo svetainę. Vartotojui užtenka tik pelės pagalba užeiti ant skydelio ir jį paspaudus 

jis atsiduria kompanijos interneto svetainėje. Šios reklamos sudaro daugiau kaip 50% visų reklamų 

internete. Tačiau ne visi skydelius priima palankiai, todėl kyla abejonių dėl jų veiksmingumo. Pagal 

naudojama technologiją internetiniai skydeliai skirstomi į tris kategorijas: grafiniai skydeliai, tekstiniai 

skydeliai, interaktyvūs skydeliai (Pajuodis, 2008). 

Dar vienas tipas – reklaminės juostos – tai ryškiausiai matoma ir bene efektyviausia reklamos 

internete priemonė. Tai stačiakampis, ką nors reklamuojantis paveiksliukas, interneto svetainės 

puslapyje. Reklaminės juostos principas toks, kad daugiau informacijos vartotojas gaus tik užėjęs ant 

jos ir paspaudus. Šio internetinės reklamos tipo priemonės būna dviejų tipų: nejudančios ir interaktyvios. 

(Davidavičienė et al, 2009). 

Raktažodžiai – tai bet kokius kompanijos pasirinktus žodžius, dažnai produktų pavadinimus. 

Raktiniai žodžiai pasiekia kur kas platesnę rinkos publiką, prie paieškos žodžio reklamos taip pat reikėtų 

priskirti ir paieškos svetaines, kurių paskirtis aptarnauti didžiulę internautų auditoriją, ieškančią 
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įvairiausios informacijos. Šiandien dauguma kompanijų nelaukia, kol vartotojai patys suras jų puslapį, 

ir pasinaudoja tinklo nuorodų servisais, automatiškai nukreipdami informaciją į vartotojo kompiuterį, 

įskaitant naujienas apie kompaniją, jos įrengimus, teikiamus produktus bei paslaugas (Pajuodis, A. 

2008). 

Elektroninis paštas. Tai viena populiariausių interneto paslaugų. Elektroninis paštas gali būti 

pageidaujamas (komercinis paštas, kurio pageidauja pats vartotojas) ir nepageidaujamas (kurio 

vartotojas nepageidauja, kuris „užteršia“ elektroninio pašto dėžutę nereikalinga medžiaga, gaišina laiką 

ir psichologiškai neigiamai veikia vartotoją). 

Diskusijų forumai arba naujienų klubai, kurie skirti apsikeisti informacija, konkrečios tematikos 

klausimams aptarti. Diskusijų grupės skirstomos pagal temas, todėl informaciją reikia adresuoti tokiai 

grupei, kurioje pranešimas pasieks tikslinę auditoriją. Tai netiesioginė reklama, nes nenaudojamos 

reklaminės juostos ar kitokie reklamos internete būdai. Grupėse galima pristatyti naują prekę ar 

paslaugą, supažindinti su įmonės veikla, o susidomėjusiems pasiūlyti apsilankyti įmonės interneto 

svetainėje. 

Internetiniai dienoraščiai. Svetainė, kurioje organizacija gali greitai dalintis idėjomis ir 

informacija. Žmonės gali komentuoti skelbiamus pranešimus bei pateikti tinklapių, nukreipiančių į 

įdomias svetaines, nuotraukas ir susijusius internetinius dienoraščius. Internetinių dienoraščių skelbiami 

pranešimai sukuriami greitai.  

 

1.3. Elektroninio marketingo priemonių tobulinimo sprendimai 

 

Elektroninio marketingo priemonių tobulinimas yra nuolatinis procesas įmonėje, siekiančioje kuo 

geresnio marketingo tikslų įgyvendinimo ir vartotojų poreikių tenkinimo. Elektroninio marketingo 

priemonių tobulinimo sprendimus galima suskirstyti pagal elektroninio marketingo sritis ir jiems 

priklausančias priemones. 

Interneto reklamos tobulinimas. Šis sprendimas susijęs su interneto reklamos veiksmingumo 

didinimu. Itin svarbus aspektas interneto reklamos veiksmingumui užtikrinti – informacijos pateikimas 

reklamoje. Siekdama patobulinti savo interneto reklamą, įmonė turi pateikti informaciją, kuri aiškiai 

skatintų tikslinę auditoriją pirkti siūlomas prekes ir paslaugas (Labanauskaitė, Jonuškienė, 2020).  

Įmonės interneto svetainės tobulinimas. Įmonės stengiasi patobulinti savo interneto svetaines, kad 

praturtintų klientų patirtį. Aktyvus ir nuolatinis interneto svetainės turinio atnaujinimas ir dinamiškas 

tobulinimas yra itin svarbios strategijos, padedančios vartotojams sugrįžti į interneto svetainę. Norint 

patobulinti interneto svetainę, kad ji būtų aukštos kokybės, reikia išteklių ir specialios patirties, kurios 

turi ne visos įmonės. Tobulinant interneto svetainę, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas turiniui 

(Labanauskaitė ir kt., 2020).  

Įmonės socialinio tinklo paskyros tobulinimas. Įmonės naudoja socialinius tinklus tiek 

komunikacijai, tiek elektroniniam marketingui: nuo žinutės apie įmonę pateikimo iki tiesioginio 

pardavimo per socialinius tinklus, kai reikia samdyti savo srities specialistus, kurie užsiimtų tik įmonės 

marketingu socialiniuose tinkluose. Įmonėms yra aktualūs savo socialinio tinklo paskyros tobulinimo 

sprendimai. Jos gali efektyviai išnaudoti socialinius tinklus, apjungdamos savo vartotojus į 

bendruomenes. Tai leistų veiksmingai palaikyti abipusę komunikaciją, pateikti tikslinei auditorijai 

išskirtinius pasiūlymus. (Labanauskaitė ir kt., 2020).  

Elektroninio pašto marketingo tobulinimas. Elektroninio pašto marketingą tikslinga tobulinti dėl 

to, kad jis padeda įmonėms išlaikyti esamus klientus, kurti veiksmingus santykius su jais ir generuoti 

vartotojams pridėtinę vertę (Labanauskaitė, Jonuškienė, 2020). Elektroninio pašto marketingą reikia 

gerai suplanuoti ir įvykdyti, kad būtų užtikrinta maksimali grąža. Siųsdama suasmenintus elektroninius 

laiškus vartotojams, įmonė padidina tikimybę gauti didesnį kiekį tiesioginių atsakymų. Siekiant 

patobulinti elektroninio pašto marketingą, reikia aiškiai identifikuoti tikslines grupes ir joms dozuotai 

siųsti pranešimus elektroninių laiškų pavidalu  (Labanauskaitė ir kt., 2020).  

Mobiliojo marketingo tobulinimas formuoja galimybes garsinti prekės ženklą, kurti artimesnį 

įmonės santykį su vartotoju (Labanauskaitė, Jonuškienė, 2020). Veiksmingas mobilaus marketingo 

tobulinimo veiksmų planas turėtų apimti šiuos aspektus: sąsajos dizainas, tai tinklalapio turinio 

pritaikymas pagal mobiliojo telefono ekrano dydį, kad vartotojai galėtų patogiai prieiti prie turinio 

intuityviu būdu mažesniame ekrane ir naudotis visomis mobiliojo įrenginio funkcijomis. Vartotojų 

elgesio tyrimas - juo siekiama ištirti „kada“, „kur“ ir „kodėl“ žmonės naudoja išmaniuosius telefonus ir 

planšetinius kompiuterius, kad būtų galima geriau suprasti vartojimo tendencijas, poreikius ir lūkesčius. 
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Virusinio marketingo tobulinimas. Virusinį marketingą būtina tobulinti dėl to, kad jis formuoja 

galimybę įmonėms plėsti savo pardavimus ir didina prekės ženklo žinomumą (Labanauskaitė, 

Jonuškienė, 2020). Įmonė turi suformuoti originalią ir unikalią virusinės žinutės koncepciją ir ją 

paskleisti internete, geriausiai socialiniuose tinkluose. Įmonės naudoja skirtingus metodus, kad 

paskatintų visuomenę pasidalinti teigiama žinia apie įmonės produktą ir prekės ženklą. Iš esmės tai yra 

kūrybiškumo ir originalumo reikalaujantis procesas. Pagrindiniai virusinio marketingo tobulinimo 

veiksmai yra originalios ir unikalios virusinės žinutės koncepcijos sukūrimas ir kūrybiškas jos 

pateikimas internete (ypač socialiniuose tinkluose). 

 

2. VŠĮ SŪDUVOS MOKOMOJO ŠAUDYMO CENTRO ELEKTRONINIŲ MARKETINGO 

PRIEMONIŲ TAIKYMO ANALIZĖ 

 

Vykstant karui Ukrainoje, Lietuvoje kelis kartus išaugo ginklų pardavimai, daugėja norinčių gauti 

leidimą juos turėti (lrt.lt ), bet vien tik įsigyti ir turėti šaunamąjį ginklą nepakanka, laibai svarbu mokėti 

juo naudotis, treniruotis ir daryti tai pastoviai. Tai galima išmokti prisijungus prie Lietuvos kariuomenės, 

įstojus į KASP (Krašto apsaugos savanorių pajėgos) ar LŠS (Lietuvos Šaulių sąjunga), bet ką daryti 

tiems, kurie neturi laiko ar galimybės prisijungi prie šių organizacijų veiklos, bet nori išmokti naudotis 

ginklu, prireikus jo pagalba apsiginti? Šie žmonės visada gali kreiptis į VŠĮ Sūduvos mokomąjį šaudymo 

centrą, kur jiems bus sudarytos visos sąlygos išmokti naudotis ginklais, palaikyti naudojimosi ginklu 

įgūdžius ir juos tobulinti. 

 

2.1. VŠĮ Sūduvos mokomojo šaudymo centro elektroninio marketingo  

priemonių turinio analizė  

 

VŠĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras (SMŠC) – tai viešoji įstaiga, įsikūrusi  Marijampolės 

miesto ribose, prie šiaurinio miesto apvažiavimo, kelyje A-5, Kaunas-Marijampolė-Suvalkai. VŠĮ 

SMŠC užsiima šaudymo įgūdžių ugdymu, organizuoja ir vykdo šaudymo sporto varžybas, organizuoja 

ginklo savigynai praktinius kursus. Gali pasiūlyti šaudymą į skraidančius taikinius (lėkšteles), turi 

judančio taikinio sektorių ("bėgantis šernas"), yra 2 trumpųjų ginklų sektoriai (pistoletiniai sektoriai), 

ilgųjų ginklų sektorius (maksimalus šūvio nuotolis nuo 100 m iki 300 m).  

Šiame poskyryje analizuojamos VŠĮ SMŠC elektroninio marketingo priemonės. Kaip pirminiai 

duomenys naudojami Facebook paskyra, taip pat paieškos marketingo rezultatai pagal raktinius žodžius. 

Ši analizė naudinga praktiškai, siekiant įvertinti kaip VŠĮ SMŠC naudoja elektroninio marketingo 

priemones. 

Interneto reklama. VŠĮ SMŠC, naudodama interneto reklamą, informuodama apie būsimus 

renginius ir teikiamas paslaugas. Pagrindinės interneto reklamos priemonės yra reklaminės antraštės. 

Interneto reklamą įmonė naudoja tik savo interneto svetainėje ir Facebook paskyroje, todėl tai riboja 

elektroninio marketingo veiksmingumą, nes mažiau išnaudojamos įmonės žinomumo didinimo 

galimybes, reklamuojant ją kituose interneto puslapiuose. 

Viešieji ryšiai. Pagrindinė šios elektroninio marketingo srities priemonė yra interneto svetainė. 

VŠĮ SMŠC turi savo internato svetainę adresu https://marijampolessaudykla.business.site Per šią 

interneto svetainę vykdoma elektroninė prekyba statybinėmis prekėmis. Taigi, tai ne tik viešųjų ryšių 

priemonė, bet ir įmonės pajamų gavimo instrumentas. VŠĮ SMŠC interneto svetainės viršutinė antraštė 

pateikiama 1 paveiksle. Viršutinėje antraštėje pateikiamas įstaigos pavadinimas, galima parašyti 

užklausą. Viršutinėje antraštėje pateikiamas įmonės pavadinimas, galima parašyti užklausą, vartotojas 

gali nuorodą į Google žemėlapį, yra nuorodą į svetainės žemėlapį. Apatinė juosta yra neaktyvi. 

 

1 pav. VŠĮ SMŠC svetainės viršutinė antraštė (VŠĮ SMŠC duomenys, 2022) 

 

VŠĮ SMŠC interneto svetainės apatinė antraštė pateikiama kontaktinis telefonas, adresas ir 

šaudyklos darbo laikas. VŠĮ SMŠC interneto svetainėje komunikacija yra vienkryptė, stokoja grįžtamojo 

ryšio. Tai pagrindinis interneto svetainės trūkumas. Esminiai privalumai tai, kad interneto svetainės 

struktūra aiški, paprasta ir patogi, neperkrauta informacija ir reklama, išlaikytas vizualiai patrauklus ir 

vieningas firminis stilius visuose interneto svetainės grafiniuose sprendimuose.  
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Socialinių medijų marketingas. Pagrindinė šios elektroninio marketingo srities priemonė yra 

socialiniai tinklai. VŠĮ SMŠC turi savo Facebook paskyrą, Kitų socialinių tinklų nenaudoja. Facebook 

paskyros viršutinę antraštę reprezentuoja įstaigos logotipas ir šaudyklos vaizdas. Facebook paskyroje 

vartotojai gali užmegzti ryšį su įstaiga, jai rašydami žinutes, taip pat per Like paspaudimus, komentarus. 

Interaktyvi komunikacija Facebook puslapyje leidžia atsižvelgti į klientų pastabas, nuomones ir 

lūkesčius. 

Asmeninis pardavimas. Pagrindinė šios elektroninio marketingo srities priemonė yra elektroninio 

pašto marketingas. VŠĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras savo veikloje šios priemonės nenaudoja, 

nes mano, kad jos efektyvumas yra ribotas. 

Paieškos marketingas. Šiai sričiai priskiriama paieškos sistemų optimizacija ir paieškos sistemų 

marketingas. Galima teigti, kad pirmame interneto paieškos Google puslapyje galima rasti nuorodas į 

įmonę pagal raktinius žodžius, susijusius su šios įmonės pavadinimu.  

Virusinis marketingas. Šią priemonę įmonė naudoja savo Facebook paskyroje, sukurdama 

kūrybiškas reklamines koncepcijas, kurios būtų įsimintinos ir patrauklus tikslinei auditorijai, kad šie 

jiems siunčiama žinute norėtųsi dalintis savo socialiniuose tinkluose arba perduotų „iš lūpų į lūpas“. 

Mobilusis marketingas. Pagrindinės šios srities priemonės yra SMS, MMS ir skambučiai. Nė 

vienos iš šių priemonių VŠĮ SMŠC savo veikloje nenaudoja.  

Galima teigti, kad VŠĮ SMŠC naudoja įvairias elektroninio marketingo priemones, tačiau jų 

spektras galėtų būti platesnis (nenaudojamas el. pašto marketingas, mobilusis marketingas, įmonė neturi 

Instagram paskyros).  

 

2.2. VŠĮ Sūduvos mokomojo šaudymo centro elektroninio marketingo 

priemonių tobulinimo galimybių analizė 

 

Siekiant išsiaiškinti VŠĮ SMŠC elektroninio marketingo priemonių galimybes buvo atlikta ir 

anketinė apklausa, apklausti VŠĮ SMŠC lankytojai. 

Pirmiausiai respondentų buvo prašoma įvertinti teiginius apie VŠĮ SMŠC interneto reklamą (žr. 

2 pav.). Mažuma respondentų (12%) visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad jie pastebi VŠĮ. 

2 pav. VŠĮ SMŠC interneto reklamos vertinimas 

 

SMŠC interneto reklamą. Trečdalis respondentų (36%) visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad 

jie pasinaudoja VŠĮ SMŠC interneto reklamos pasiūlymais. Pusė respondentų (53%) visiškai sutiko arba 

sutiko su teiginiu, kad jiems patinka VŠĮ SMŠC interneto reklamos dizainas. Galima teigti, kad 

silpnesnioji VŠĮ SMŠC interneto reklamos vieta yra internetinių reklaminių pasiūlymų pasinaudojimas 

tarp vartotojų. 
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Toliau respondentų prašyta įvertinti teiginius apie VŠĮ SMŠC interneto svetainę (žr. 3 pav). 

 
3 pav. VŠĮ SMŠC interneto svetainės vertinimas 

 

Dauguma respondentų (86%) visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad VŠĮ SMŠC interneto 

svetainės struktūra yra aiški, paprasta ir patogi. (86%) tiriamųjų visiškai pritarė arba pritarė teiginiui, 

kad VŠĮ SMŠC interneto svetainė yra vizualiai patraukli. Dauguma respondentų (82%) visiškai sutiko 

arba sutiko su teiginiu, kad VŠĮ SMŠC interneto svetainė yra informatyvi. (78%) tiriamųjų visiškai 

pritarė arba pritarė teiginiui, kad navigacija VŠĮ SMŠC interneto svetainėje yra patogi. Prasčiausi 

vertinimo rezultatai gauti ties teiginiu „Aš gaunu grįžtamąjį ryšį iš VŠĮ SMŠC interneto svetainės“. Šis 

aspektas rodo, kad įmonė savo interneto svetainėje turėtų užmegzti aktyvesnį dvikryptį ryšį su savo 

vartotojais, suteikiant jiems galimybes rašyti komentarus, atsakyti į vartotojų paklausimus ir realiu laiku 

reaguoti į skundus per interaktyvų bendravimą.  

4 pav. VŠĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras Facebook paskyros vertinimas 

 

Apklausos metu respondentų buvo prašoma įvertinti teiginius apie VŠĮ SMŠC Facebook paskyrą 

(žr. 4 pav.). Susisteminus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad dauguma respondentų (86%) visiškai sutiko 

arba sutiko su teiginiu, kad VŠĮ SMŠC Facebook paskyros struktūra yra aiški, paprasta ir patogi. (88%) 

tiriamųjų visiškai pritarė arba pritarė teiginiui, kad VŠĮ SMŠC Facebook paskyra yra vizualiai patraukli. 

Dauguma respondentų (84%) visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad VŠĮ SMŠC Facebook paskyra 

yra informatyvi. (80%) tiriamųjų visiškai pritarė arba pritarė teiginiui, kad navigacija VŠĮ SMŠC 

Facebook paskyroje yra patogi. (70%) respondentų visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad jie gauna 

grįžtamąjį ryšį iš VŠĮ SMŠC Facebook paskyros. Reikia pasakyti, kad Facebook paskyroje kaip 

socialiniame tinkle sudarytos palankesnės sąlygos su vartotojais palaikyti grįžtamąjį ryšį, todėl, tikėtina, 

dėl to respondentai geriau vertino šį aspektą, palyginti su grįžtamąja komunikacija VŠĮ SMŠC interneto 

svetainėje.  
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Tyrimo metu respondentų buvo prašoma įvertinti teiginius apie VŠĮ SMŠC paieškos marketingą 

(žr. 5 pav.). Dauguma respondentų (80%) visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad jie greitai 

5 pav. VŠĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras paieškos marketingo vertinimas  

 

suranda VŠĮ SMŠC, kai ieško internete (kai paieškos rezultatai rodomi centre). (86%) tiriamųjų visiškai 

pritarė arba pritarė teiginiui, kad greitai suranda VŠĮ SMŠC, kai ieško internete (kai paieškos rezultatai 

rodomi šone). Galima teigti, kad daugelis respondentų nesunkiai suranda VŠĮ SMŠC elektroninį puslapį 

kai jo ieško.  

Atliekant tyrimą respondentų buvo  prašoma įvertinti teiginius apie VŠĮ SMŠC virusinį 

marketingą (žr. 5 pav.). Nemažai respondentų (63%) visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad jiems 

 

5 pav. VŠĮ Sūduvos mokomasis šaudymo centras virusinio marketingo vertinimas 

 

patinka žinutės VŠĮ SMŠC Facebook paskyroje. (71%) tyrimo dalyvių visiškai pritarė arba pritarė 

teiginiui, kad žinutės VŠĮ SMŠC Facebook paskyroje yra kūrybiškos ir originalios, tačiau tik (36%) 

respondentų nurodė, kad dalinasi žinutėmis iš VŠĮ SMŠC Facebook paskyros. Tai riboja virusinio 

marketingo sklaidą tarp tikslinės auditorijos, todėl įmonė turėtų skatinti vartotojus (per kūrybinius 

sprendimus) dalintis virusinėmis žinutėmis, nes tai yra nemokama reklama. Virusinis marketingas 

tiriamoje įmonėje galėtų būti efektyvesnis (sklaidos požiūriu). 

 

IŠVADOS 

 

1. Elektroninis marketingas – tai marketingo procesas, grindžiamas elektroninių priemonių 

(interneto, informacinių technologijų) naudojimu, siekiant marketingo tikslų įgyvendinimo. 

Elektroninio marketingo priemonių visuma formuoja elektroninį marketingą.  

2. Esminės elektroninio marketingo priemonių naudojimo sritys ir priemonės yra šios: interneto 

reklamą formuoja „iššokančių langų“ reklama, slankioji reklama ir reklaminės antraštės, viešuosius 

ryšius – įmonės interneto svetainė, socialinių medijų marketingą – socialiniai tinklai, asmeninį 

pardavimą – elektroninio pašto marketingas, paieškos marketingą – paieškos sistemų optimizacija ir 

paieškos sistemų marketingas, mobilųjį marketingą – SMS, MMS marketingas ir skambučiai. Įmonės, 

siekdamos didesnio poveikio, turi naudoti ne kurią nors vieną elektroninio marketingo priemonę, o jas 
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derinti tarpusavyje, pasirenkant įvairius tokių priemonių rinkinius, atsižvelgiant į tikslinės auditorijos 

poreikius. 

3. Ištyrus VŠĮ SMŠC elektroninio marketingo priemonių tobulinimo galimybes, nustatyta, kad 

įmonė nenaudoja reklamos kitose interneto svetainėse. Interneto svetainėje komunikacija yra 

vienkryptė, stokoja grįžtamojo ryšio. Įmonė neturi Instagram paskyros, nenaudoja el. pašto marketingo 

ir mobiliojo marketingo, nors šios priemonės galėtų būti paveikios. Dauguma respondentų internetinėje 

paieškoje greitai suranda VŠĮ SMŠC paskyrą, tačiau mažiau nei pusė pastebi VŠĮ SMŠC reklamą 

internete ir pasinaudoja reklaminiais pasiūlymais,  didžiajai daugumai respondentų Facebook paskyros 

struktūra yra aiški, paprasta ir patogi, tačiau mažiau nei pusė respondentų dalijasi VŠĮ SMŠC 

virusinėmis žinutėmis Facebook paskyroje.  
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KULTŪRINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO GALIMYBĖS KAIMO 

BENDRUOMENĖJE 
 

Dovydas Stralkus 

Lekt. Danutė Mickevičienė 
Marijampolės kolegija 

 
Anotacija 

 

Įvairių kaimo bendruomenių vykdomos kultūrinės ir projektinės veiklos: ekskursijos ir gerosios patirties 

įgijimas, edukacijos, pramoginiai ir kultūriniai renginiai, įtraukia ne tik oficialius bendruomenės narius, bet ir 

didžiąją dalį oficialiai bendruomenei nepriklausančių kaimelio, miestelio gyventojų. Kiekvienas naujas kultūrinis 

renginys augina šios paslaugos vartotoją dvasiškai, žadina asmeninį žingeidumą, praplečia akiratį. Nenuostabu, 

kad to rezultate auga ir kultūrinių paslaugų poreikis, kuris skatina kaimo bendruomenes ieškoti naujų idėjų bei 

veiklų, kurios atitiktų esamą kultūros vartotojo paslaugų poreikį. 

Raktažodžiai: kultūra, kultūriniai poreikiai, bendruomenė, kultūrinė veikla. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Kultūros sąvoka, jos produktas globaliame pasaulyje yra kintantis 

ir nepastovus dalykas prisitaikantis ne tik prie kultūros naudotojo poreikių, bet ir naujausių technologijų 

skatinančių tobulėti šio produkto vartotoją (Bartkevičiūtė ir kt., 2007). Taip, kaip keičiasi kultūra, taip 

keičiasi ir jos kaip teikiamos paslaugos poreikis. Norint išsiaiškinti ar kultūros paslaugos pateikiamas 

turinys yra aktualus įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, dera analizuoti kultūrinėje veikloje 

dalyvaujančių asmenų vertybes, požiūrį į kultūrą, teikiamas viltis ateities kultūros veikloms bei kokių 

kultūrinių paslaugų jiems trūksta norint tobulėti tiek materialiai (edukacijos, rankdarbių gamybos 

užsiėmimai), tiek dvasiškai (koncertai, spektakliai, ekskursijos). Įvairių kaimo bendruomenių vykdomos 

kultūrinės ir projektinės veiklos: ekskursijos ir gerosios patirties įgijimas, edukacijos, pramoginiai ir 

kultūriniai renginiai, įtraukia ne tik oficialius bendruomenės narius, bet ir didžiąją dalį oficialiai 

bendruomenei nepriklausančių kaimelio, miestelio gyventojų. Kiekvienas naujas kultūrinis renginys 

augina šios paslaugos vartotoją dvasiškai, žadina asmeninį žingeidumą, praplečia akiratį. Analizuojant 

mokslinę literatūrą, pastebėta, kad to rezultate auga ir kultūrinių paslaugų poreikis, kuris skatina kaimo 

bendruomenes ieškoti naujų idėjų bei veiklų, kurios atitiktų esamą kultūros vartotojo paslaugų poreikį. 

Šiame darbe sieksime išsiaiškinti kultūrinių poreikių tenkinimo galimybes kaimo bendruomenėje. 

Tyrimo objektas - kultūrinių poreikių tenkinimo galimybės kaimo bendruomenėje. 

Tyrimo tikslas - išanalizuoti kultūrinių poreikių tenkinimo galimybes kaimo bendruomenėje. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išsiaiškinti vartotojų kultūrinius poreikius. 

2. Pristatyti bendruomenės sampratą ir jos reikšmę, tenkinant socialinius, kultūrinius poreikius. 

3. Išanalizuoti kultūrinių poreikių tenkinimo galimybes kaimo bendruomenėje. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. 

 

1. Vartotojų kultūriniai poreikiai 

 

Analizuojant vartotojų poreikius, marketinge yra naudojamasi Maslow poreikių piramidės 

teorija (1 pav.), tai yra paprasčiausias bei žinomiausias motyvacijos aiškinimo būdas, kurio idėja – visus 

žmones valdo 5 tipų poreikiai, kuriuos galima hierarchiškai suskirstyti į piramidę.  Maslow nuomone 

(2011, p. 104), vartotojas nuolat susiduria su daugeliu nepatenkintų poreikių. Ne visi jie tampa veiklos 

motyvais, nes vartotojas niekada neturi galimybių visus juos patenkinti. Susidaro poreikių grupės, kurios 

skiriasi savo svarba ir patenkinimo eiliškumu. Piramidės apačioje yra fiziologiniai poreikiai, antroje 

pakopoje savisaugos, trečioje bendravimo, ketvirtoje pažinimo poreikiai, piramidės viršuje saviraiškos 

poreikiai. 
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1. pav. Maslow, A. H. Poreikių piramidė. Šaltinis: Maslow, A. H. Būties psichologija, 2011 

 

Baranauskas  (2006) savo knygoje „Vartotojų elgsena“ analizuoja fiziologinius, savisaugos, 

bendravimo, pripažinimo ir kitus poreikius. 

Fiziologiniai poreikiai. Tai yra svarbiausi pirminiai poreikiai (maistas, drabužiai, pastogė ir 

pan.), kurių patenkinimo lygis lemia žmogaus išgyvenimo galimybę, be šių poreikių žmonės 

neišgyventų. Kol šios grupės poreikiai bent iš dalies nėra patenkinti, į kitas grupes dėmesys yra 

nekreipiamas (2006, p. 52). 

Savisaugos poreikiai. šie poreikiai yra susiję su kiekvieno žmogaus noru jaustis saugiai, nepatirti 

fizinio skausmo, nepatekti į nenumatytas ar nepalankias situacijas. Tai skatina vartotojus dalį lėšų 

taupyti, skirti draudimui, sveikatos apsaugai (2006, p. 52). 

Bendravimo poreikiai. Noras ir galimybė juos patenkinti atsiranda tada, kai pirmųjų grupių 

poreikiai jau yra patenkinti. Šie poreikiai apima siekimą būti pripažintam, mylimam šeimoje ir kitose 

žmonių grupėse, bendrauti su pageidaujamais žmonėmis. Tokie poreikiai gali tapti motyvu derintis prie 

šių grupių atstovų drabužiais, vartojimo manieromis. Šie poreikiai labiau priklauso nuo amžiaus. Noras 

nesijausti vienišam ir priklausyti kokiai nors grupei ypač būdingas paaugliams ir senyvo amžiaus 

žmonėms (2006). 

Pripažinimo poreikiai. Šie poreikiai pradeda reikštis tada, kai vartotojo pajamos yra pakankamai 

didelės ir gali būti skiriamos jo statusui visuomenėje formuoti. Tuo siekiama aplinkinių pripažinimo ir 

pagarbos. Tai natūralaus žmogaus noro pirmauti atspindys. Šiuos poreikius pabrėžtinai demonstratyviai 

tenkina staiga praturtėję, palyginti menkai išprusę asmenys. Kiti juos tenkina subtiliau. 

Saviraiškos poreikiai. Kiekvienas žmogus siekia atskleisti savo galimybes ir talentus, užsiimti 

didžiausią malonumą teikiančia veikla. Tai siejasi su atitinkamų prekių pirkimu ir vartojimu. Šiuos 

poreikius tenkinti dažnai būna neįmanoma, kol nepatenkinti kitų grupių poreikiai. Realiai juos tenkina 

nedaugelis žmonių (2006).  

Taigi, kiekvienas žmogus siekia patenkinti savo poreikius pagal šią piramidę, todėl, kad kiekvieno 

poreikio patenkinimas iššaukia kitą poreikį. Kalbant apie kultūros poreikius, juos galima priskirti 

pažinimo bei saviraiškos poreikiams, todėl, kad žmogaus noras siekti, domėtis renginiais bei kultūra, ar 

juose dalyvauti atsiranda tuomet, kada patenkina fiziologinius, saviraiškos ir bendravimo poreikius. 

Šiuolaikinė visuomenė daug dėmesio skiria vartotojų poreikių patenkinimui, nes kiekviena organizacija 

nori pritraukti kuo daugiau vartotojų, todėl vienintelis būdas jų rasti ir juos pritraukti yra atsižvelgti ir 

analizuoti vartotojų poreikius.  

Kaimo bendruomenių, organizuojami įvairūs renginiai bei kultūrinės ir užimtumo veiklos yra 

vykdomos įvairiose aplinkose, kurios daro įtaką tos bendruomenės narių kultūriniams poreikiams. Nuo 

renginio aplinkos, kaimo vietovės, kurioje gyvuoja bendruomenė, jos veiklos aktyvumo, bendruomenės 

labui neatlygintinai dirbančių žmonių, bendruomenės pirmininko vadybinių gebėjimų priklauso 

organizuojamų kultūrinių renginių kokybė ir galimybė tenkinti vietinės ir netgi aplinkinių bendruomenių 

narių kultūrinius poreikius. XXI amžiuje žmonių kultūriniai poreikiai auga, todėl itin svarbu, kad 

organizuojami renginiai būtų kuo labiau įvairesni, įdomesni ir juose dalyvautų gausesnis skaičius 

interesantų. Kultūrinių renginių, atitinkančių bendruomenės narių kultūrinius poreikius, organizavimui 

reikalinga ne tik finansinė, bet ir objektyvi pasirengusių kultūros vadybininkų pagalba, jų konsultacijos, 

patarimai įvairiais organizaciniais klausimais. 

Kultūriniai renginiai bendruomenėms – ypač svarbus kultūrinių poreikių tenkinimo būdas ir 

laisvalaikio praleidimo galimybė. Siekiant pagerinti kultūrinį žmonių ir kaimo bendruomenių gyvenimą 
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yra labai svarbu organizuoti daugiau ir įvairesnių masinių renginių, skiriant daugiau projektinių lėšų 

kultūros sričiai. 

Siekiant patenkinti vartotojo kultūrinius poreikius organizacija privalo žinoti, kas yra jos 

vartotojai. Bendrai apibrėžus, vartotojai yra tie žmonės, kurie perka ir vartoja organizacijos pagamintus 

produktus.  

Kalbant apie kultūrą, produktas yra renginys, šventė, paroda, edukacija ir t.t., o vartotojai – tie, 

kurie lanko, vykdomus renginius. Kultūros vartotojai yra labiau priklausomi nuo savo pomėgių, todėl 

kultūros renginius organizuojančios įmonės, organizacijos bei bendruomenės turėtų atsižvelgti į 

vartotojų tipus. Pasaulinėje kokybės vadybos praktikoje yra naudojami įvairiausi metodai, pagal kuriuos 

galima nustatyti vartotojo patenkinimo lygį. Vartotojų patenkinimo rodikliai parodo, kaip organizacijai 

sekasi gerinti savo veiklą atsižvelgiant į vartotojų poreikius, jų pasitenkinimą, išleidžiamus kaštus.  Kaip 

teigia  Vanagas (2005, p. 93), efektyvi sistema suteikia informaciją apie vartotoją, naudojant ją yra 

lengviau pastebėti savo vartotojus ir gerinti vartojimo rodiklius, pritraukti naujus vartotojus ir pan. 

Vartotojams ir galutiniams vartotojams yra svarbūs šie produkto požymiai: atitiktis, patikimumas, 

prieinamumas, pristatymas, kaina ir kt.  

Vartotojų poreikių patenkinimas, anot  Pociūtės (2005, p. 126), gali būti apibūdinamas dvejopai.   

1. Kaip rezultatas. Kalbant apie rezultatą, tai jis yra tuomet, kai vartotojas prekę ar paslaugą vartoja. 2. 

Kaip procesas. Kalbant apie procesą, tai gali būti akcentuojamas vartotojo suvokimas, jo psichologinis 

procesas, kuomet tikslas yra poreikių patenkinimas. 

Norint nustatyti vartotojų poreikius labai svarbu atkreipti dėmesį į informaciją ir jos kaupimą. 

Turint informaciją galima nustatyti kaip poreikiai pakito, kokie nauji reikalavimai atsirado. Aukščiausią 

vartotojų pasitenkinimo lygį, Pociūtės požiūriu, galime pasiekti tuomet, „kai bus patenkinti vartotojo 

norai ir lūkesčiai ir produktas ar paslauga atitiks visus reikalavimus“ (2005).  

Labai svarbu yra žinoti, ko vartotojai tikisi iš produkto ar paslaugos ir kokie yra keliami 

reikalavimai kultūrai. Analizuojant poreikius, reikia apibrėžti, kas yra vartotojų elgsena. Anot  

Bakanausko (2006, p. 79), vartotojų elgsena - tai mokslas apie individus, grupes ar organizacijas ir jų 

naudojamus procesus renkantis, įsigyjant/perkant, vartojant gaminį, paslaugą, idėją, kad galėtų 

patenkinti savo poreikius ir norus.  

 

2. Bendruomenės samprata ir jos reikšmė, tenkinant socialinius, kultūrinius poreikius 

 

2.1.  Kaimo bendruomenės apibūdinimas 

 

Daugelis iš mūsų suprantame ką reiškia šie žodžiai – bendruomenė, bendruomeniškumas, tačiau 

nedaugelis galėtume juos apibūdinti. Tai yra todėl, kad  bendruomenė neturi tikslaus apibrėžimo, kuriuo 

tiksliai ir aiškiai galima būtų ją apibūdinti. Grigo  požiūriu, bendruomenę galime apibūdinti  taip:  

1. Bendruomenė - šeimų ar žmonių grupė, kurią jungia tam tikros bendro naudojimo vertybės, 

turinti vieningas tarnybas, įstaigas, ir interesus ar geografinį artumą. 

2. Bendruomenė - sąvoka, kuri yra vartojama socialiniams santykiams grupėje ar tam tikroje 

teritorijoje, aplinkoje apibūdinti. 

3. Bendruomenė - grupė, kurioje vyksta edukacinis darbas, kurio tikslas yra, kad vaikas ar suaugęs 

žmogus užimtų aktyvią gyvenimo poziciją, savo asmeninius interesus, asmeninę naudą, asmeninę veiklą 

organiškai susietų su kitų bendruomenė žmonių interesais.  

4. Bendruomenė - pirminė socialinės organizacijos forma, atsiradusi giminystės ryšių pagrindu ir 

apibūdinama betarpiškų santykių tipu (R. Grigas, 2000, p. 87). 

Viešosios  teisės požiūriu kaimo bendruomenė – savivaldybės vienetas vietos reikalams spręsti ir 

tvarkyti. Juridinį statusą turinti kaimo bendruomenė yra visuomeninė organizacija, sukurta bendriems 

narių poreikiams tenkinti ir iškilusioms problemoms spręsti. Anot J. Jasaičio (2006) realiausia išeitis 

pilietinei visuomenei stiprėti – vietos bendruomenių kūrimasis. 

Kaip teigia profesorius  Grigas (2000, p. 97), kaimo bendruomeniškumas aktualus dėl tarpusavio 

pagalbos, sprendžiant savo gyvenimo ir dabartinės veiklos problemas, kultūros tęstinumo. Nes tik 

intensyviai tarpusavyje bendraujantys ir sąveikaujantys žmonės „vartoja kultūrinio elgesio normas ir net 

istorinį paveldą, socialinės tvarkos palaikymo ir priešinimosi negatyviems reiškiniams, įgimto žmonių 

bendravimo, kurio dėka ir įgyjama patirtis bei kultūra“ (2000, p. 97). Yra ir daugiau bendruomenės 

apibrėžimų, tačiau šie leidžia suprasti tai, kas yra bendruomenė. Šie apibrėžimai apima įvairias 

mokslines sritis. Iš pateiktų apibrėžimų apie bendruomenę galime sakyti, kad bendruomenė 

susiformuoja turėdama aiškų tikslą, tokius pačius interesus, kuriuos sieja bendra geografinė padėtis.  
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Savarankiška kaimo bendruomenė sugeba kurti savo veiklos strategiją. Beresnevičiūtės  ir kitų  

nuomone (2003, p. 19) strategija apima bendruomenės tikslus, vertybes, veiklos principus ir būdus. Ji 

susieja bendruomenės viziją  ir realybę  Štai keletas dažniausiai pasikartojančių kaimo bendruomenių 

tikslų:  

1. Bendruomenės ekonominių, socialinių, aplinkosaugos ir kitų problemų sprendimas. 

2. Kultūros ir sporto renginių organizavimas. 

3. Gyventojų telkimas bendrai veiklai, jų bendruomeniškumo ugdymas. 

4. Gyventojų švietimas, mokymų, edukacijų rengimas, informacijos sklaida. 

5. Vaikų ir jaunimo užimtumas (2003, p. 19). 

Savarankiškos bendruomenės veikla yra įvairiapusė – bendruomenė sugeba kaupti ir skleisti 

įvairią informaciją, savarankiškai priimti sprendimus, efektyviai skirstyti ir tvarkyti savo išteklius, 

skatinti ir organizuoti nuolatinį bendruomenės narių mokymąsi ir kultūrinį užimtumą. 

 

2.2. Bendruomenės reikšmė tenkinant socialinius, kultūrinius poreikius 

 

Bendruomenė, tai artima žmogui socialinė aplinka. Tai yra žmogų supantis socialinis pasaulis, 

kuris yra materialus ir dvasinis. Baršauskienė, Leliūgienė  rašo, kad sociokultūrinė veikla yra specifinė 

bendruomeninio ugdymo sritis, sudaranti palankias sąlygas įvairios socialinės padėties, įvairių tautybių 

ir įvairaus amžiaus žmonėms realizuoti savo socialinius, kultūrinius, švietimo poreikius, siekiant 

sėkmingai integruotis į aplinką (2001, p. 23). 

Bendruomenė, kurios nariu jis yra, visada žmogui turėjo didelę reikšmę. Vietos bendruomenė, 

pasak Poviliūno – tai „tam tikra socialinė grupė, kurios pagrindą sudaro maža, konkreti geografinė vieta, 

gyvenančius žmones sieja konkretūs tarpusavio santykiai“ (2003, p. 71). Žmonės tapatina save su vietos 

bendruomene, kas reiškia, jog asmuo yra ne tik tam tikro miestelio, kaimo gyventojas, bet ir priklauso 

konkrečiai bendruomenei. 

Kiekviena bendruomenė turi tik jai būdingas nuostatas ir elgesį, kurias perima jai priklausantis 

žmogus. Šios nuostatos ir elgesys gali skirtis nuo kitų grupių ir visiškai neatitikti visuomenėje priimtinų 

nuostatų. Matulionio požiūriu, kiekvienas žmogus jaučia poreikį priklausyti kuriai nors grupei, o 

priklausydamas jai, jis perima jos nuostatas, vertybes, požiūrius ir traktuoja juos kaip savus. (2001, p. 

46). Matekonienės  ir kitų požiūriu, bendruomenės gyvavimas priklauso nuo ją sudarančių narių, kurie 

gyvena toje vietovėje, susidomėjimo bei dalyvavimo, kadangi: jų įgūdžiai, tradicijos, žinios bei energija 

yra pagrindiniai bendruomenės gyvavimo šaltiniai, jų atsidavimas yra gyvybiškai svarbus (jei nariai 

nepalaiko iniciatyvos, ji žūsta), jie geriausiai žino su kokiomis problemomis bei poreikiais jie susiduria, 

o taip pat, jie valdo daugelį išteklių – žemę, pastatus, vietos gaminius – kuriais remiama bendruomenės 

veikla (2002, p. 132). 

Bendruomenėje žmones sieja artimi santykiai, kurie leidžia susipažinti su kaimynais, kitais 

įdomiais ir savitą charakterį turinčiais bendruomenės nariais. Bendravimas su kitais žmonėmis leidžia 

geriau pažinti ne tik kitus, bet ir save patį. Žmonės priklausydami bendruomenei ugdo savybes, tokias 

kaip draugiškumas, komunikabilumas, pagarba kitam žmogui, pareigingumas, atsakingumas, 

darbštumas bei kitas. 

Visuomeniškas, subrendęs žmogus yra sveikas psichologiškai, domisi kitais žmonėmis ir jų 

gerove ir vien tik gerai atlikti vieną ar kitą socialinį vaidmenį nepakanka. Žmogus yra toks individas, 

kurio prigimtis numato pranašumo prieš kitus siekimą, tik jam vienam priskiriamą individualumą, 

gamybinį bei kūrybinį potencialą, kuriuo jis gali pasigirti. Savęs realizavimas, kuris apima visų asmens 

vaidmenų plėtotę ir jų suderinimą yra natūralus kiekvieno žmogaus siekis. Toks savęs realizavimas, 

atradimas savo vietos pasaulio platybėse, sumažina psichinę įtampą ir vidinį konfliktą.  

Savojo „aš“ stiprumas bei gebėjimas jausti pagarbą ne tik kitiems, bet ir sau suteikia jėgų sėkmingai 

įveikti krizes, kurios ištinka kiekvieną žmogų, be to, garantuoja autonomiją, pasitikėjimą, iniciatyvą, 

identitetą, darbštumą, intymumą, produktyvumą ir integralumo pajutimą. Taip psichologas Eriksonas 

grafiškai vaizduoja žmogaus gyvenimo tarpsnius, jo krizes bei pasiekimus (Pikūnas,  Palujanskienė 

2001, p. 219). 

Apibendrinant išanalizuotą literatūrą, kaimo bendruomenę  galima apibūdinti  kaip savanoriškais 

ryšiais, bendromis vertybėmis vienijamą žmonių grupę, kurią sieją panaši pasaulėžiūra, vertybės, 

panašus gyvenimo būdas. Kaimo bendruomenė organizuoja kultūros ir sporto renginius, rūpinasi 

jaunimo laisvalaikio užimtumu, jaunimo ir kitų kaimo bendruomenės narių socialinių problemų 

sprendimu, projektų įgyvendinimu, kaimo infrastruktūros gerinimu, bendruomeniškumo jausmo 
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stiprinimu. Tokios veiklos padeda sutelkti žmones, sukurti bendruomeniškumo atmosferą, sumažinti 

priešiškumą ir nepasitikėjimą, tenkinti poreikius.  

 

3. Kultūrinių poreikių tenkinimo galimybės kaimo bendruomenėje 

 

Tyrimui pasirinkti Igliškėlių ir Igliaukos vietovių kultūrinių renginių lankytojai, žiūrovai. Jų 

amžius siekia nuo 18 metų iki 66 metų ir daugiau. Apklausta 32 moterys ir 20 vyrų. Anketų išdalinta 

60, grįžtamasis ryšys 52. Tyrime buvo naudoti tyrimo metodai: anketinė apklausa, statistinė duomenų 

analizė. Anketa sudaryta iš 18 klausimų: buvo siekiama išsiaiškinti, kokias renginių formas ir kokiu 

savaitės laiku bei dažniu respondentai juose dalyvauja dažniausiai. Taip pat buvo norima sužinoti 

respondentų amžių, socialinę padėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, kokie renginiai labiausiai domina 

respondentus, kokie yra pagrindiniai juos sudominantys veiksniai renkantis renginį, iš kur apklaustieji 

gauna informaciją apie jų vietovėje organizuojamas kultūrines veiklas, kokio žanro/stiliaus atlikėjus 

apklaustieji nori išgirsti ir kiti klausimai. 

Išanalizavus statistinius duomenis, nustatyta, kad moterys kultūriniame bendruomenės gyvenime 

dalyvauja aktyviau (62%). Dagiau nei ketvirtadalis respondentų, aktyviausiai dalyvaujančių 

bendruomenės kultūriniame gyvenime yra daugiau nei 66 metų amžiaus. Kultūrinius renginius aktyviau 

lanko ir bendruomenės kultūrinėje veikloje labiau dalyvauja respondentai turintys aukštąjį universitetinį 

ir neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą (33%). Respondentai turintys vidurinį su profesine 

kvalifikacija išsilavinimą taip pat aktyviai dalyvauja kultūrinėje bendruomenės veikloje (27%). 

Išsiaiškinome, kad Igliaukos ir Igliškėlių vietovėse organizuojamuose bendruomenių renginiuose 

dalyvauja, ne tik šių kaimelių, bet ir kitų miestų, miestelių ir kaimų gyventojai. 

Šiame darbe buvo siekiama išsiaiškinti ar respondentus tenkina jų gyvenamojoje vietovėje 

organizuojami renginiai. Dagiausiai apklaustųjų (75%) atsakė, kad kultūriniai renginiai juos tenkina. 

Tik mažiau nei ketvirtadalis apklaustųjų (21%) atsakė, kad renginiai juos tenkina ne visada ir 4% 

respondentų nurodė, jog yra nepatenkinti lankomais renginiais. Galima daryti prielaidą, kad daugiau nei 

pusė respondentų yra patenkinti renginiais, kuriuos jie lanko (žr. 1 pav.). 

 

 
1 pav. Lankomų renginių vertinimas (%) 

 

Analizuojant statistinius duomenis išsiaiškinome ar respondentai lankosi kitų miestelių, kaimų 

organizuojamuose kultūriniuose renginiuose ar kitose veiklose. 11 asmenų atsakė neigiamai, tai yra, jog 

nesilanko kitų miestelių vykdomose kultūrinėse veiklose. Didžioji dalis respondentų, daugiau nei pusė 

(41 vnt.), atsakė į šį klausimą teigiamai ir pateikė štai tokius atsakymų variantus: 7 asmenys, iš jau 

minėtų, 41 dažniausiai pasirinkusių teigiamą variantą ir dalyvauja Igliaukos organizuojamuose 

renginiuose, kiti 7 asmenys lankosi Marijampolės miesto renginiuose, 6 respondentai dažniausiai 

dalyvauja Igliškėlių kultūriniame gyvenime, Daukšiuose (5 vnt.), Liudvinave (4 vnt.), Tautkaičiuose (3 

vnt.), Gudeliuose (3 vnt.), Šakiuose (2 vnt.), Kalvarijoje (2 vnt.), Baraginėje (2 vnt.). Galime daryti 

prielaidą,  jog daugiau nei pusė apklaustųjų aktyviai dalyvauja ne tik savo, bet ir kitų miestelių 

kultūriniuose renginiuose bei kitose veiklose. Toks dalyvavimas kitų miestelių renginiuose plečia 

žmogaus akiratį, generuoja naujas idėjas ir prisideda prie individo kultūrinių poreikių tenkinimo (žr. 2 

pav.). 
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2 pav. Kitų miestelių kultūrinių renginių lankomumas (vnt.) 

 

Klausimu „Kaip dažnai dalyvaujate jūsų gyvenamos aplinkos vykdomoje kultūrinėje veikloje?“ 

respondentai pagal pateiktus atsakymus pasiskirstė taip: daugiau nei trečdalis (34%) respondentų 

kultūrinėje veikloje dalyvauja bent kartą per mėnesį, (25%) apklaustųjų savo gyvenamojoje aplinkoje 

vykdomuose renginiuose lankosi bent kartą per tris mėnesius. Mažiau (23%) kultūrinėje veikloje 

dalyvauja kartą per savaitę, o (10%) tiriamųjų dažniau nei kartą per metus. Tik (8%) respondentų 

pasirinko atsakymo variantą „Kartą per pusę metų“. Iš pateiktų duomenų, galime daryti prielaidą, jog 

dažniausiai kultūriniuose renginiuose respondentai lankosi bent vieną kartą per mėnesį, (23%) bent kartą 

per savaitę dalyvauja meno mėgėjų kolektyvų veikoje, repeticijose. Ši veikla daro įtaką respondentų 

kultūrinių poreikių tenkinimui (žr. 3 pav.). 

 

 
3 pav. Respondentų dalyvavimas kultūrinėje veikoje (%) 

 

Analizuojant kokie veiksniai įtakoja renginio pasirinkimą, buvo nustatyta, kad daugiau nei pusė 

apklaustųjų, (52%) rinkdamiesi renginius pirmiausiai dėmesį atkreipia į organizuojamų renginių 

programą. Kita dalis tiriamųjų, daugiau nei trečdalis, (34%) renginius renkasi pagal vietą ir laiką. Į 

renginio reklamą didesnį dėmesį atkreipia tik (8%) apklaustųjų, o mažiau (6%) respondentų renginius 

renkasi pagal kainą. Galime daryti prielaidą, kad daugiau nei pusės respondentų nuomone, didžiausią 

įtaką renginio pasirinkimui turi programa, jos turinys (žr. 4. pav). 
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4 pav. Veiksniai įtakojantys renginio pasirinkimą (%) 

 

Nustatyta kokie renginiai respondentams patinka labiausiai. Daugiausiai tiriamųjų pasirinkimų 

sulaukė koncertai (39 vnt.), spektakliai (24 vnt.) ir festivaliai (19 vnt.) bei edukacijos (19 vnt.). Mažiau: 

kino vakarai (15 vnt.), minėjimai (14 vnt.), šokių vakarai (12 vnt.) ir parodos (12 vnt.). Mažiausiai 

tiriamiesiems patinka šios renginių formos: sporto renginiai (9 vnt.), renginiai vaikams/jaunimui (6 

vnt.), etniniai renginiai (6 vnt.), seminarai (4 vnt.), protmūšiai (4 vnt.), žygiai (3vnt.), vasaros stovyklos 

(3 vnt.) ir plenerai (2 vnt.). Galime daryti prielaidą, kad respondentams labiausiai patinka šie kultūriniai 

renginiai: koncertai, spektakliai ir festivaliai, o mažiausiai - žygiai, vasaros stovyklos ir plenerai. (žr. 5 

pav.) 

 

 
5 pav. Labiausiai patinkantys renginiai (vnt.) 

 

Darbe išsiaiškinome kokio žanro/stiliaus atlikėjus bendruomenės organizuojamuose renginiuose 

respondentai pageidautų pamatyti, išgirsti. Daugiau nei trečdalis (37%) apklaustųjų renginiuose norėtų 

matyti popkultūros žanro/stiliaus atlikėjus. Mažiau (25%) renginiuose norėtų išgirsti modernios muzikos 

kūrinius. (22%) apklaustųjų pasirinko pageidaujamą žanrą/stilių - folkloro atlikėjus. Mažiausiai 

pageidaujamas išgirsti žanras/stilius yra klasikinės muzikos kūriniai (16%). Galime daryti prielaidą, jog 

kaimo bendruomenės vykdomose veiklose respondentai dažniau pageidautų išgirsti popkultūros ir 

modernios muzikos žanro/stiliaus atlikėjus (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Atlikėjų žanro/stiliaus pageidavimas renginiuose (%) 

 

Nustatyta, kad daugiau nei pusės apklaustųjų nuomone (52%), bendruomenėje vykdoma kultūrinė 

veikla pakankamai tenkina jų kultūrinius poreikius. Mažiau nei ketvirtadalis (23%) apklaustųjų 

pasirinko atsakymo variantą, jog jų kultūriniai poreikiai bendruomenėje yra tenkinami. Ketvirtadalis 

(25%) respondentų teigia, jog bendruomenės vykdoma kultūrinė veikla nepakankamai tenkina 

poreikius. Nė vienas respondentas (0%) neišreiškė nuomonės, kad renginiai  bendruomenėje netenkina 

kultūrinių poreikių. Taigi, galime daryti prielaidą, kad kultūriniai renginiai ir kita organizuojama su 

kultūra susijusi veikla, pakankamai tenkina respondentų kultūrinius poreikius. (žr. 7 pav.). 

 

 
7 pav. Kultūrinių poreikių tenkinimas bendruomenėje (%) 

 

Apibendrinant galima teigti, kad daugiau nei pusė apklaustųjų aktyviai dalyvauja ne tik savo, bet 

ir kitų miestelių kultūriniuose renginiuose bei kitose veiklose. Toks dalyvavimas kitų miestelių 

renginiuose plečia žmogaus akiratį, generuoja naujas idėjas ir prisideda prie individo kultūrinių poreikių 

tenkinimo. Daugiau nei pusė respondentų yra patenkinti bendruomenės renginiais, kuriuos jie lanko. 

Beveik pusė respondentų renginiuose dalyvauja savaitgaliais. 
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Išvados 

 

1. Kultūriniai poreikiai priklauso nuo to, kokias vertybes, pomėgius, elgsenos normas žmogus 

turi. Kultūrinius poreikius įtakoja gyvenamoji aplinka, subkultūra, šeima. Minėtos aplinkos veikdamos 

kartu ir atskirai, netiesiogiai individui sukuria jo požiūrį į kultūrą, pagal kurį individas tenkina savo 

kultūrinius poreikius.  

2. Bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo rodikliai įtakoja kultūrines veiklas, 

kuriomis bendruomenė gerina savo veiklą atsižvelgiant į vartotojų poreikius, jų pasitenkinimą, 

išleidžiamus kaštus. 

3. Dažniausiai kultūriniuose renginiuose respondentai lankosi bent vieną kartą per mėnesį, mažiau 

nei trečdalis -  bent kartą per savaitę, dalyvauja meno mėgėjų kolektyvų veikoje, repeticijose. Ši veikla 

daro įtaką respondentų kultūrinių poreikių tenkinimui. Daugiau nei pusės respondentų nuomone, 

didžiausią įtaką renginio pasirinkimui turi programa, jos turinys. Vis labiau globalėjančiame pasaulyje, 

informacinės technologijos ir socialiniai tinklai, tampa vieni iš svarbiausių priemonių reklamuojant 

kultūrinius renginius. Respondentams labiausiai patinka šie kultūriniai renginiai: koncertai, spektakliai 

ir festivaliai, o mažiausiai - žygiai, vasaros stovyklos ir plenerai.  
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PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA 

Roberta Tamaliūnienė 

Lekt. Aušra Gabrevičienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

 

Pajamų ir sąnaudų apskaita yra svarbus aspektas įmonės valdyme. Nuolat besikeičiantys įstatymai, susiję 

su pajamų ir sąnaudų apskaita ir apmokestinimu gali sukelti problemų apskaitos darbuotojams dokumentuojant ir 

klasifikuojant jas, o padarytos klaidos gali iškreipti įmonės veiklos rezultatus finansinėse ataskaitose. Straipsnyje 

pateikiama pajamų ir sąnaudų teorinių aspektų samprata, principų taikymas pripažįstant pajamas ir sąnaudas 

įmonėje. 

Raktažodžiai: pajamos, sąnaudos, pelnas. 

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Konkurencingos verslo aplinkos sąlygomis įmonės yra 

suinteresuotos didinti pardavimus bei gerinti savo veiklos rezultatus – siekti kuo didesnio pelno. Pelnas, 

tai skirtumas tarp uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų. Taigi, siekiant pelningos veiklos, svarbu ne tik 

uždirbti kuo daugiau pajamų, bet ir optimizuoti patiriamas sąnaudas. Šiam tikslui pasiekti, labai svarbu 

tinkamai vesti apskaitą bei gerai išmanyti teisės aktus, susijusius su pajamų ir sąnaudų apskaita. 

Nuolatiniai verslo aplinkos pokyčiai lemia didėjančią pajamų ir sąnaudų valdymo kokybės 

svarbą. Norint gauti kuo didesnį pelną, kas yra vienas svarbiausių įmonių tikslų, nepakanka vien 

sugebėjimo suteikti paslaugas ar parduoti prekes kuo brangiau. Svarbu tinkamai vykdyti pajamų ir 

sąnaudų apskaitą. Svarbu paminėti, jog pajamos negali būti tapatinamos su gaunamu pelnu.  Pelnas gali 

būti didinamas dvejopai - didinant uždirbamas pajamas arba mažinant sąnaudas, tačiau siekiant didesnio 

pelno, būtina užtikrinti, kad pajamos ir sąnaudos būtų tinkamai pripažįstamos ir su jomis susijusios 

operacijos teisingai registruojamos. Tik teisinga šių dviejų matų apskaita, leis analizuoti gautą 

informaciją, stebėti pokyčius ir priimti sprendimus. 

Tyrimo tikslas - išanalizuoti pajamų ir sąnaudų apskaitą. 

Tyrimo objektas - pajamų ir sąnaudų apskaita. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išnagrinėti pajamų ir sąnaudų apibrėžimus ir sudėtį. 

2. Išanalizuoti pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir registravimo apskaitoje principus. 

3. Apibrėžti pajamų ir sąnaudų analizės metodus. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, apskaitos standartų, kitų informacijos šaltinių 

analizė. 

 

Pajamų ir sąnaudų samprata 

 

Vienas iš svarbiausių finansinę įmonės būklę apibūdinančių rodiklių – finansinis veiklos 

rezultatas. Finansinis rezultatas – tai suma apskaičiuojama iš pajamų atimant sąnaudas. Kuo uždirbtos 

pajamos didesnės, o išlaidos mažesnės, tuo gaunamas didesnis įmonės pelnas. Kaip teigia Vaicekauskas 

(2020), vienas iš pagrindinių absoliutinių finansinių rodiklių, parodančių kokią ekonominę naudą teikia 

verslo subjektas, yra pajamos. Pajamų apskaitą Lietuvoje reglamentuoja 10-asis Verslo apskaitos 

standartas (VAS „Pajamos“, 2015). Šiame standarte pajamos apibrėžiamos kaip „ekonominės naudos 

padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų 

sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus 

savininkų įnašus“. Tokia samprata teigia, kad pajamos tiesiogiai yra siejamos su įmonės turto didėjimu 

ir naudos kūrimu. Apibrėžiant pajamų sąvoką, svarbu pabrėžti, jog įmonės pajamomis negali būti 

laikomi akcininkų įnašai, kurie didina nuosavą kapitalą bei pridėtinės vertės mokestis (Subačienė ir kt., 

2015). Taip pat autorė pažymi, kad pajamomis nėra pripažįstami jokie išankstiniai mokėjimai, avansai 

bei užstatai. 

Pajamos yra glaudžiai susijusios su sąnaudomis, kurios patiriamos pajamoms uždirbti per 

ataskaitinį laikotarpį. Nors kuo mažesnės sąnaudos, tuo didesnis gaunamas pelnas, svarbu ne tik patirti 

kuo mažiau išlaidų, bet ir tinkamai jas apskaičiuoti ir pateikti apskaitoje, todėl svarbu apibrėžti sąnaudų 

sampratą. Sąnaudos geriausiai apibūdinamos kaip išleisti pinigai ar kitos formos išlaidos, kurias įmonė 

išleidžia stengdamasi gauti pajamas. Visos šios sąnaudos reprezentuoja verslo vykdymo kainą – šiomis 
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sumomis generuojamas pelnas (Corporate Finance Institute, 2022). Averkamp (2022) teigimu, svarbu 

suprasti skirtumą tarp sąnaudų ir išlaidų (sumokamų pinigų), nes kiekvienas iš apibrėžimų turi skirtingą 

reikšmę apskaitoje. Išlaidos, tai piniginė priemonė (pinigai), kurios atsisakoma norint nusipirktą turtą. 

Sąnaudos, tai piniginė vertė, kuria buvo padengta veikla generuojant pajamas, tad visos sąnaudos yra 

išlaidos, bet ne visos išlaidos yra sąnaudos (Averkamp, 2022). Sąnaudų apskaitą Lietuvoje 

reglamentuoja 11-asis VAS „Sąnaudos“. Šiame standarte nurodoma, jog „sąnaudos tai ekonominės vertė 

sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per 

ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. Lietuvos 

Respublikos pelno mokesčio įstatyme (2001) sąnaudos apibrėžiamos kaip išlaidų dalis, kuri patiriama 

to laikotarpio pajamos uždirbti. 

 

Pajamų ir sąnaudų grupavimas 

 

Tiek pajamos, tiek sąnaudos finansinėje apskaitoje kategorizuojamos į įvairias grupes. 

Klasifikavimo procesas svarbus tam, kad atitinkamos pajamos ir sąnaudos būtų priskirtos vienarūšėms 

grupėms, kadangi, anot Budrienės ir kt. (2018), svarbu užtikrinti, kad duomenys atskleistų teisingą 

įmonės finansinę situaciją.  

Remiantis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VAS-

15 patvirtintu pavyzdiniu sąskaitų planu, pagrindinės pajamų rūšys yra šios: 

50 – pardavimo pajamos 

51 – pajamos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio 

54 – kitos veiklos pajamos 

55 – investicijų į patronuojančios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos 

56 – kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 

58 – kitos palūkanų ir panašios pajamos 

Pajamų skirstymas svarbus siekiant atskleisti kuo tikslesnį įmonės veiklos rezultatą finansinėse 

ataskaitose. 

Remiantis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VAS-

15 patvirtintu pavyzdiniu sąskaitų planu, pagrindinės sąnaudų rūšys yra šios: 

60 – pardavimo savikaina 

61 – sąnaudos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio 

62 – pardavimo sąnaudos 

63 – bendrosios ir administracinės sąnaudos 

64 – kitos veiklos sąnaudos 

67 – finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas 

68 – palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 

69 – pelno ir panašūs mokesčiai 

Sąnaudos gali būti grupuojamos į įvairias grupes, atsižvelgiant į jų atsiradimo kilmę ir kokiai 

veiklai jos gali būti priskiriamos. Svarbu pabrėžti, jog tikslingiausia sąnaudas klasifikuoti, atsižvelgiant 

į įmonės veiklą. 

 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

 

Apskaitant pajamas ir sąnaudas svarbu ne tik jas teisingai klasifikuoti, bet ir tinkamai jas 

pripažinti apskaitoje. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarką tiksliausiai apibrėžia verslo apskaitos 

standartai.  

Analizuojant pajamų pripažinimo tvarką, svarbu suprasti, jog jos turi būti tinkamai įvertintos ir 

atitikti tam tikrus kriterijus. Kaip teigia Žaptorius (2010), pajamos gali būti pripažintos tik tuo metu, kai 

jos uždirbamos, nepriklausomai koks jų gavimo laikas, tai reiškia, jog pajamos prižįstamos tada, kai 

padidėja ekonominė nauda įmonei, kai sumažėja ar padidėja įmonės turtas, kai parduodamos prekės ar 

suteikiamos paslaugos.  

Pripažįstant pajamas, jos turi atitikti tam tikras sąlygas. Svarbu paminėti, jog pajamomis gali būti 

priskirtos tik įmonei priklausančios sumos (Burškaitienė, 2012). VAS (2015) nurodoma, jog pripažįstant 

pajamos, jos turi atitikti šias sąlygas: 

1. Pajamos turi atitikti jų apibrėžimą ir galima patikimai nustatyti jų vertę. 

2. Pajamų registravimas vyksta laikantis kaupimo ir palyginimo principų. 

3. Pajamomis laikomas įmonės ekonominės naudos padidėjimas. 
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Aptariant aukščiau paminėtas sąlygas, svarbu pabrėžti, jog pripažįstant pajamas, gautos ar 

gautinos sumos turi būti vertinamos tikrąją verte. Svarbu paminėti, jog į pripažįstamų pajamų sumą 

negali būti įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis ar iš trečių asmenų gautos sumos.  

Kaip nurodoma 10-ajame VAS pajamas galima pripažinti dviem būdais: kaupimo ir palyginimo.  

Apibrėžiant pajamų kaupimo principą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymo (2015) 11 straipsnyje nurodoma, jog „ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į įmonės apskaitą 

registruojami tada, kai jie įvyksta ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Pagal kaupimo principą, pajamos registruojamos tada, 

kai jos uždirbamos“. Abakumovas (2022) analizuodamas kokybišką finansinių ataskaitų turinio 

pateikimą, palyginimo principą, pripažįstant pajamas aiškina taip – pajamos ir sąnaudos, susijusios su 

tuo pačiu sandoriu, turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Lietuvos Respublikos įmonių 

finansinės atskaitomybės įstatymo (2015) 12 straipsnyje nurodoma, jog „įmonės pajamos, uždirbtos per 

ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos 

turi būti sudaromos taip, kad finansinių ataskaitų informacijos vartotojai galėtų palyginti jose pateikiamą 

informaciją su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų įmonių pateikiama informacija ir teisingai įvertinti 

įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų, jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, 

pokyčius. Finansinėse ataskaitose turi būti pateikiama ataskaitinių ir praėjusių bent vienų metų 

atitinkama informacija“. Nagrinėdamas šias įstatymo nuostatas, Endrijaitis (2016) teigia, jog palyginimo 

principas finansinėje apskaitoje svarbus dviem aspektais: 1) vadovaujantis šiuo principu, per ataskaitinį 

laikotarpį uždirbtos pajamos siejamos su sąnaudomis, patirtomis jas uždirbant; 2) finansinės ataskaitos 

turi būti rengiamos taip, kad šių ataskaitų informacijos vartotojai galėtų palyginti jose pateiktą 

informaciją su kitų įmonių teikiama informacija ir tinkamai įvertinti įmonės finansinės būklės, veiklos 

rezultatų, pinigų srautų pokyčius, taip pat visose finansinėse ataskaitose turi būti pateikiama ataskaitinių 

ir praėjusių bent vienų finansinių metų atitinkama informacija. Endrijaitis (2016) nurodo, kad pirmasis 

aspektas svarbus apmokestinant pelno mokesčiu, o antrasis reikšmingai svarbus mokesčių 

administratoriui atliekant pelno mokesčio kontrolę. Taip pat autorius nurodo, kad palyginimo principas 

neatsiejamas nuo kaupimo principo, kadangi kaip pažymima pajamų kaupimo principo aiškinime, 

sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos – rodo palyginimo 

principo taikymą. 

Sąnaudos kaip ir pajamos apskaitoje pripažįstamos kaupimo arba palyginimo principais. Kaip 

nurodoma 10-ajame ir 11-ajame VAS, remiantis kaupimo principu, sąnaudos apskaitoje registruojamos 

tada, kai jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo pinigai, o palyginimo principas nurodo, 

kad apskaitoje pajamos ir susijusios sąnaudos su tuo pačiu sandoriu pripažįstamos tą patį ataskaitinį 

laikotarpį.  

Sąnaudomis gali būti pripažinta tik ta sunaudoto turto, jo vertės sumažėjimo ar padidėjusių 

įsipareigojimų dalis, kuri atitinka sąnaudų apibrėžtį ir tenka to pačio laikotarpio uždirbtoms pajamos 

(Kačerauskienė, 2019). Bikienė ir Pučkienė (2012) akcentuoja tokias sąnaudų pripažinimo sąlygas: 

1. Sąnaudomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos sumažėjimas. 

2. Sąnaudomis laikomas tik turto sumažėjimo ar įmonės skolų padidėjimo dalis, tenkanti pajamų 

uždirbimui. 

3. Sąnaudos apskaitoje registruojamos, tada kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką. 

 

Pajamų ir sąnaudų apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose 

 

Apskaitant pajamas pagrindinis dokumentas yra sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, kuri 

pateikiama pirkėjui už įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas. Sąnaudų registravimo dokumentai: 

sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, kvitai, nurašymo aktai ar kiti dokumentai. Svarbus aspektas 

tai, kad operacijos grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus 

buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų 

rekvizitus, bei kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus 

papildomus rekvizitus (Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymas, 2001). 

Priklausomai nuo vykstančių operacijų, skiriasi sąskaitų korespondencijos variacijos sąskaitų 

plane. Pajamų apskaitai skirta 5 sąskaitų planų grupės sąskaitos.  Sąnaudų apskaitai skirta 6 sąskaitų 

planų klasės sąskaitos. Visos pajamų ir sąnaudų sąskaitos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

uždaromos naudojant suvestinę sąskaitą 390. Šioje sąskaitoje debetuojamos sąnaudos ir kredituojamos 

pajamos.  
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Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, įmonės laikotarpio veiklos rezultatas įforminamas 

ataskaitoje – pelno (nuostolių) ataskaitoje. Ši ataskaita atspindi pajamų ir sąnaudų pokyčius per 

laikotarpį, kadangi, kaip nurodoma 3-ajame VAS (2015), „duomenys apie įmonės per ataskaitinį 

laikotarpį uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas pateikiami pelno (nuostolių) ataskaitoje“.  

 

Pajamų ir sąnaudų analizė 

 

Visos įmonės, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, sudarinėja metines finansinės atskaitomybės 

ataskaitas, kuriose vaizduojamas įmonės ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas. Svarbu suvokti, 

kokie veiksniai lemia vienokius ar kitokius gaunamus veiklos rezultatas. Šiam tikslui pasiekti atliekamos 

finansinių rodiklių analizės. Finansinė analizė – tai  visapusis, objektyvus ir nuoseklus įmonės finansinės 

ir kitų, su ja susijusių veiklų, tyrimas, siekiant padėti įmonės vadovybei priimti teisingus valdymo 

sprendimus ir įgyvendinti numatytus tikslus (Mackevičius ir kt., 2011). Gronsko (2017) teigimu, norint 

priimti argumentuotus ir optimalius sprendimus, sąlygojančius norimus finansinių rezultatų pokyčius, 

svarbus veiksnys yra reguliarus ir pagrįstas įmonės finansinių rezultatų ir jų pokyčių analizavimas. 

Remiantis mokslinės literatūros analize, matyti jog dažniausiai atliekant finansinę analizę 

naudojami trys būdai: 

1. Horizontalioji analizė 

2. Vertikalioji analizė 

3. Finansinių rodiklių analizė 

Horizontalioji analizė reiškia dviejų ar daugiau metų duomenų palyginimą (Mackevičius ir 

Valkauskas, 2017). Mackevičiaus ir kt. (2011) teigimu, atliekant horizontalią pelno (nuostolių) ataskaitų 

analizę tam tikrų metų ataskaitos rodikliai lyginami su ankstesnių laikotarpių atitinkamais rodikliais – 

apskaičiuojamas absoliutus rodiklių pokytis, o gautas santykis išreiškiamas procentine išraiška. Kaip 

nurodo Grėbliūnaitė ir kt. (2020), absoliutus rodiklio pokytis rodo, keliais vienetais lyginamo laikotarpio 

rodiklis yra didesnis arba mažesnis lyginant su bazinio laikotarpio rodikliu. Horizontalioji analizė yra 

puikus įmonės veiklos būklės įvertinimo būdas pasirinktu laikotarpiu, siekiant identifikuoti stipriąsias 

ir silpnąsias įmonės sritis bei siekiant atrasti efektyvius veiklos gerinimo būdus. 

Vertikalioji analizė atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su 

bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas procentais (Mackevičius ir kt., 

2011). Pasak Buškevičiūtės ir kt. (2010), atliekant vertikaliąją analizę, galima įvertinti ar racionaliai 

naudojamas turtas, galima nustatyti finansavimo struktūros pokyčius, pajamų ir sąnaudų struktūrą ir jos 

kitimo priežastis ir įmonės finansinės būklės kitimo veiksnius. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji 

analizė ypatingai reikšminga vertinant sąnaudas, nes tokiu būdu nustatoma kas jas sudarė bei kokios 

sąnaudos buvo patirtos gaminant ir realizuojant produktus (Mackevičius ir Valkauskas, 2017). 

Finansinių rodiklių analizė vieno ar kelių absoliučių rodiklių santykis su kitu arba keliais 

absoliučiais rodikliai (Stončiūtė ir Zonienė, 2019). Kaip teigia Bagdonas ir Railienė (2013), finansinių 

rodiklių santykinės analizės metu atskleidžiamas įmonės pelningumas, mokumas, kapitalo struktūra ir 

kt. Pasak Subačienės ir kt. (2015), gauti analizės rezultatai išreiškiami sumomis, koeficientais arba 

procentais. 

 

Išvados 

 

1. Pajamos - ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės 

padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas 

kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus. Sąnaudos tai ekonominės vertė sumažėjimas, 

pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, 

kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. Pajamos gali būti skirstomos 

pagal įvairius kriterijus, tačiau dažniausia skirstomos į pardavimo pajamas, kitos veiklos pajamas bei 

finansinės ir investicinės veiklos pajamas. Sąnaudos pagal paskirtį skirstomos į šešias grupes: pardavimo 

savikaina, pardavimo sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, 

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, pelno mokesčio sąnaudos. 

2.  Pajamos gali būti pripažintos tik tuo metu, kai jos uždirbamos, nepriklausomai koks jų gavimo 

laikas.  Sąnaudos apskaitoje registruojamos, tada kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 

laiką. Pajamos ir sąnaudos registruojamos laikantis kaupimo ir palyginimo principų. Pajamų apskaitai 

skirta  sąskaitų planų penkta klasė, sąnaudų apskaitai –  šeštos sąskaitų planų klasės sąskaitos. Visos 
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pajamų ir sąnaudų sąskaitos, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, uždaromos naudojant suvestinę 

sąskaitą, o rezultatas atskleidžiamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

3. Finansinė analizė – tai visapusis, objektyvus ir nuoseklus įmonės finansinės ir kitų su ja 

susijusių veiklų tyrimas, siekiant padėti įmonės vadovybei priimti teisingus valdymo sprendimus ir 

įgyvendinti numatytus tikslus. Dažniausiai, atliekant finansinę analizę, naudojami trys būdai: 

horizontalioji analizė, vertikalioji analizė, finansinių rodiklių analizė. 
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Lekt. Danguolė Šidlauskienė 
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Anotacija 

 

Pelno gavimas neapsiriboja vien tik pajamų gavimu įmonėje. Tam svarbūs tiek pajamų, tiek sąnaudų 

veiklos rezultatai. Kiekvienoje įmonėje, siekiančioje sėkmingo veiklos vystymosi, itin svarbu yra šių veiklos 

rezultatų tinkamas planavimas ir analizė. Be šių dalykų įmonės vadovybė negalėtų priimti tinkamų sprendimų, 

kurie nulemtų pelningą įmonės esamą ir tolimesnę veiklą. Šiame straipsnyje naudojant mokslinės ir teisinės 

literatūros, norminių dokumentų analizės ir sintezės, palyginimo, apibendrinimo, grafinio vaizdavimo tyrimo 

metodus yra išanalizuota pajamų ir sąnaudų samprata, nustatyta pajamų ir sąnaudų apskaitos ypatumai. Taip pat 

pateikta pajamų ir sąnaudų finansinės analizės tyrimas, gautas remiantis UAB „X“ 2019 – 2021 m. Pelno 

(nuostolių) ataskaitų duomenimis.  

Raktažodžiai: pajamos, sąnaudos, pelnas, finansinė analizė, apskaita.  

 

Įvadas 

 

Temos aktualumas ir problema. Pagrindinis kiekvienos verslo organizacijos tikslas yra pelno 

siekimas. Pelnui uždirbti įmonė turi uždirbti pajamas, o jas uždirbant taip pat patirti ir sąnaudas, todėl 

šių veiklos rezultatų apskaita ir analizė yra nepaprastai svarbūs kiekvienoje sėkmingo vystymosi 

siekiančioje įmonėje. Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje įmonės yra priverstos konkuruoti tarpusavyje 

ypač sudėtingomis ir besikeičiančiomis sąlygomis. Stengiantis išsilaikyti tokioje konkurencingoje 

rinkoje ir garantuoti tolimesnį ir nepertraukiamą veiklos vystymąsi, įmonėms privalu nuolat analizuoti 

savo veiklos rezultatus ir juos vertinti. Todėl pajamų ir sąnaudų stebėjimas bei analizė tampa puikia 

priemone, padedančia išsilaikyti šioje rinkoje. Šiame tyrime siekiama išsiaiškinti kaip tinkamai vesti 

pajamų ir sąnaudų buhalterinę apskaitą, garantuojančią teisingus duomenis finansinėse ataskaitose bei 

analizuoti finansinių ataskaitų duomenis siekiant pelningos veiklos. 

Tyrimo objektas – UAB „X“ pajamos ir sąnaudos, jų apskaita ir analizė. 

Tyrimo tikslas – ištirti UAB „X“ pajamų ir sąnaudų apskaitą bei atlikti jų finansinę analizę. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti pajamų ir sąnaudų  sampratą teoriniu aspektu. 

2. Išanalizuoti pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir grupavimo bei apskaitos ypatumus. 

3. Ištirti UAB „X“ pajamų ir sąnaudų apskaitą. 

4. Atlikti UAB „X“ pajamų ir sąnaudų analizę. 

Tyrimo metodai: teorinis: literatūros šaltinių sisteminė analizė; matematinės statistikos: gautų 

duomenų analizė. 

 

1. Pajamų ir sąnaudų sampratos analizė 

 

 Siekiant įvertinti ūkio subjekto pajamų ir sąnaudų apskaitos ypatumus, pirmiausia reikalinga 

pateikti pajamų ir sąnaudų sampratą. Tyrimo metu buvo atlikta mokslinės literatūros, teisės aktų ir 

norminių dokumentų analizė ir 1 lentelėje pateikta pajamų ir sąnaudų samprata. 

 
1 lentelė. Pajamų ir sąnaudų samprata 

Autorius Apibūdinamas pajamos ar sąnaudos 

M.P. Scott (2022) Pajamų sąvoka suprantama, kaip „pinigų ar turto suma, kurią per tam tikrą laikotarpį 

asmenys arba subjektai gauna kaip kompensaciją už paslaugas, mokėjimą už produktus, 

investicijų grąžą ir pan.“.  

R. Subačienė, R. 

Budrionytė ir kt. 

(2015) 

„Pajamos – įmonės ekonominės naudos padidėjimas, pasireiškiantis turto (arba jo 

vertės) padidėjimu per ataskaitinį laikotarpį arba įsipareigojimų sumažėjimu, dėl kurio 

padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus“. 

1-asis Verslo apskaitos 

standartas „Finansinė 

atskaitomybė“ (2010) 

„Pajamų uždirbimas dažniausiai pasireiškia įmonės turto padidėjimu. Tačiau, jei įmonė 

gautą naudą (dažniausiai pinigais) pirmiausia panaudoja skoloms ir prievolėms 

likviduoti, tada pajamų uždirbimas pasireiškia įmonės įsipareigojimų sumažėjimu“. 
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Gyventojų pajamų 

mokesčio įstatymas 

(2002) 

„Pajamos yra per mokestinį laikotarpį gautas atlygis už atliktus darbus, suteiktas 

paslaugas, už parduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą 

turtą ar lėšas ir/arba kita gauta nauda pinigais ir/arba natūra“. 

R. Subačienė, R. 

Budrionytė ir kt. 

(2015) 

„Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas, kuris pasirodo kaip turto arba jo vertės 

sumažėjimas ar įsipareigojimų padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį“. 

J. Kagan (2021) „Sąnaudos tai išlaidos, pasireiškiančios ekonominės naudos sumažėjimu patiriamu 

vykdant įprastą įmonės veiklą“. 

J. Černauskė (2018) „Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, jo pardavimo, 

netekimo, jo vertės sumažėjimo ar prisiimtų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį, kai 

dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus kapitalo tiesioginį mažinimą“. 

D. Liberto (2021) „Sąnaudos – tai išlaidos, kurias įmonė patiria siekdama gauti pajamas“. 

Verslo žinių žodynas „Sąnaudos tai prekių gamybos, paslaugų teikimo metu sunaudotų ekonominių išteklių 

vertinė išraiška“. 

 

Apibendrinus 1 lentelėje pateiktus pajamų ir sąnaudų sąvokų apibrėžimus, galima teigti, kad tiek 

pajamų, tiek sąnaudų apibrėžimų yra įvairių, tačiau visi jie panašūs. Pajamų koncepcija yra visapusiška, 

tačiau daugiausiai apimanti tuos pačius pajamų gavimo būdus ir analogišką struktūrą. Pateikti pajamų 

apibrėžimai patvirtina, jog pajamos yra daug apimanti turto grupė. Žvelgiant į pajamas glaustai, jos gali 

būti apibrėžiamos ir kaip ūkio subjekto galimybes parodantis rodiklis, tačiau pažvelgus plačiau, jos gali 

atspindėti ne tik įmonių, bet ir šalies ekonominį išsivystymą. Apibendrinus pateiktus sąnaudų 

apibrėžimus galima prieiti išvados, jog daugumoje literatūros šaltinių sąnaudos apibūdinamos kaip 

ekonominės vertės sumažėjimas dėl turto sunaudojimo. 

Apibendrinant pajamų ir sąnaudų koncepcijas labai svarbu pabrėžti ir pajamų ir sąnaudų 

prasmingumą. Necheukhina N.S., Mustafina O.V. (2018) teigia, jog pajamos ir sąnaudos – tai dvi 

pamatinės kategorijos, kurios yra pagrindinė finansinė dedamoji, užtikrinanti ūkio subjekto veiklos 

rezultatą. Teigiamas veiklos rezultatas (pelnas) yra efektyvumo rodiklis, leidžiantis ūkio subjektams 

išlaikyti reikšmingą verslo lygį ir jo plėtros galimybę ateityje. Galima daryti išvadą, jog tiek pajamos, 

tiek sąnaudos kiekvienoje įmonėje yra reikšmingos, nes pajamų didinimas yra pelno didinimo veiksnys, 

o sąnaudos padeda patikimai nustatyti įmonės ataskaitinio laikotarpio finansinį rezultatą įmonėje. 

 

2. Pajamų ir sąnaudų grupavimo ir pripažinimo analizė 

 

Finansinėje apskaitoje pajamos paskirstomos pagal jų sudėtį taip, kad atitinkamos pajamos būtų 

kaupiamos tam tikrose vienarūšėse grupėse, susidedančiose iš sintetinių sąskaitų arba subsąskaitų. 

Kokias sąskaitas įmonė pasirenka naudoti, priklauso nuo jos vykdomos veiklos rūšies, dydžio, gamybos 

tipo ir kt. A. Ivanauskienė (2016) akcentavo sąnaudų skirstymo pagal įmonės veiklą svarbą. Pasak 

autorės, tai tikslinga apibrėžti kiekvienos įmonės apskaitos politikoje.  

 Pajamoms registruoti atskirose sąskaitose naudojama sąskaitų 5 klasė (grupė). Vadovaujantis 

apskaitos instituto direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15 dėl pavyzdinio sąskaitų 

plano patvirtinimo, pajamas galima suskirstyti į 6 grupes (žr. 1 pav.) 

 

 
1 pav. Pajamų klasifikavimas 

 

Toks, kaip pateigta 1 pav., pajamų grupavimas yra gana smulkiai išskirstytas. Tai itin svarbu 

rengiant įmonės Pelno (nuotolių) ataskaitą. Remiantis 1 paveiksle pateikta medžiaga, galima išnagrinėti 

kiekvienos pajamų grupės sandarą. 
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Pardavimo pajamos susideda iš parduotų prekių ir suteiktų paslaugų pajamų, atėmus nuolaidas ir 

grąžinimus. Pardavimo pajamos – didžiausia įmonės pajamų sudedamoji dalis, kuri atsiranda įmonėje 

pardavus prekes ar suteikus paslaugas. 

Įmonės, kurių pagrindinė veikla yra biologinio turto auginimas, žemės ūkio produktų gamyba ir 

apdorojimas ir kurios biologinį turtą vertina tikrąja verte, biologinio turto tikrosios vertės pokytį parodo 

biologinio turto tikrosios vertės pokyčio straipsnyje. 

Kitos veiklos pajamos yra gaunamos ne iš pagrindinės įmonės veiklos ir jas sudaro: ilgalaikio 

materialiojo turto perleidimo pelnas, turto nuomos pajamos, pajamos, gavus likvidavus ilgalaikį turtą, 

gautos kompensacijų sumos, kurios viršija patirtus nuostolius ir pan.  

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamų 

straipsnyje parodomi dividendai iš investicijų į šių įmonių akcijas bei tokių investicijų perleidimo 

pelnas. 

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamų straipsnyje parodomos kitų ilgalaikių investicijų ir 

paskolų palūkanų pajamos, kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelnas, dividendai iš kitų 

ilgalaikių investicijų ir kitos panašios pajamos. 

Kitų palūkanų ir panašių pajamų straipsnyje parodomos palūkanos už klientams ar įmonės 

darbuotojams suteiktas ar kitas paskolas, už banke laikomus pinigus, dėl išvestinės finansinės priemonės 

atsiradęs pelnas, valiutų kursų pokyčio pelnas, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, 

investicijų perleidimo pelnas ir pelnas dėl investicijų tikrosios vertės padidėjimo, kitos su finansine ir 

investicine veikla susijusios pajamos. 

Visoms įmonėms, vykdant savo veiklą, tenka naudoti turtą, pirkti teikiamas paslaugas, mokėti 

mokesčius valstybei bei darbo užmokestį darbuotojams, patirti kitų, verslo individualumo nulemtų, 

sąnaudų. Sąnaudoms apskaitoje registruoti naudojama 6 sąskaitų klasė, kuri detalizuojama į 

subsąskaitas. Pagal apskaitos instituto direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15 

patvirtintą pavyzdinį sąskaitų planą sąnaudas galima suskirstyti į 8 grupes. Sąnaudos apima kur kas 

daugiau dalių nei pajamos. Taip yra todėl, kad sąnaudos siejamos su ištekliais, kurių gali būti daug, o 

pajamos orientuotos tik į prekes ar paslaugas.  

Reikšmingiausia sąnaudų rūšis – pardavimo savikaina. Kaip teigiama 11-ame VAS (2015), 

pardavimo savikaina yra per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios per 

ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms. Šios savikainos rūšies sandara 

sudaryta iš parduotų prekių savikainos ir suteiktų paslaugų savikainos, pirkimų sumų, tiesioginių ir 

netiesioginių gamybos išlaidų, atsargų padidėjimų ar sumažėjimų bei nuolaidų ir grąžinimų. 

Pardavimo sąnaudos – tokia sąnaudų dalis, kuri tiesiogiai susijusi su prekių pardavimu. 

Pardavimo sąnaudas sudaro prekybos patalpų nuomos, eksploatavimo sąnaudos, pagamintų prekių 

sandėliavimo ir reklamos išlaidos bei prekybos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas.  

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – tokia ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, kuri 

susieta su įmonės tipine veikla, sudarančia tinkamas sąlygas to pačio laikotarpio pajamoms uždirbti. 

Šioms sąnaudoms priskiriamos nuomos sąnaudos, remonto ir eksploatacijos sąnaudos, draudimo 

sąnaudos, darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos, ilgalaikio materialiojo turto vertės 

nusidėvėjimo sąnaudos, nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos, abejotinų ir beviltiškų skolų 

sąnaudos. 

Kitos veiklos sąnaudos siejamos su netipine įmonės veikla. Šias sąnaudas sudaro parduotų 

netipinės veiklos produkcijos ar perparduotų prekių savikaina, suteiktų paslaugų savikaina, ilgalaikio 

turto perleidimo nuostolis. 

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo straipsnio skiltyje atsispindi 

finansinio turto ir trumpalaikių investicijų, išskyrus vertinamų tikrąja verte, vertės sumažėjimo sąnaudos 

ir vertės sumažėjimo panaikinimas. 

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų straipsnyje parodomos patronuojančiosios, patronuojamųjų, 

asocijuotųjų ir kitų įmonių suteiktų paskolų palūkanos, palūkanos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą 

turtą, dėl išvestinės finansinės priemonės atsiradę nuostoliai, valiutų kursų pokyčio nuostoliai, 

investicijų perleidimo nuostoliai ir nuostoliai dėl investicijų tikrosios vertės sumažėjimo, baudos ir 

delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus ir kitos su finansine ir investicine veikla susijusios sąnaudos. 

Pelno mokesčio straipsnyje parodomos pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal mokesčius 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), 

apskaičiuotos pagal 24-ąjį verslo apskaitos standartą Pelno mokestis. Pelno mokesčio sąnaudas sudaro 

ataskaitinių metų pelno, atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)  ir panašūs mokesčiai: 

nekilnojamo turto mokesčiai, neatskaitomo pridėtinės vertės, aplinkos teršimo ir kiti mokesčiai. 



124 

 

Taigi, išnagrinėjus pajamų ir sąnaudų grupavimą, galima prieiti išvados, jog tiek pajamas, tiek 

sąnaudas galima grupuoti įvairiai, atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį. Sąnaudų neišvengia jokia 

įmonė, be jų būtų neįmanoma įvertinti esamos įmonės finansinės situacijos, todėl reikalingas ypatingas 

dėmesys siekiant teisingai pripažinti ir pajamas, ir sąnaudas bei nustatyti jų dydį. 

10-ąjame Verslo apskaitos standarte Pajamos (2015) pabrėžiama, jog pajamos pripažįstamos 

vadovaujantis kaupimo principu, o tai reiškia, kad jos apskaitoje registruojamos tik tada kai uždirbamos, 

nepaisant pinigų gavimo laiko. Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai 

pardavėjas įvykdo visas pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas ir visa su prekėmis ar 

paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda perduodama pirkėjui. Gautos įplaukos, kurios yra 

nesusijusios su rizikos ir naudos perdavimu, apskaitoje registruojamos kaip gauta išankstinė įmoka, kuri 

pajamomis bus laikoma tada, kai su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika ir nauda bus perduota 

pirkėjui. Rizikos ir naudos perdavimo momentas dažniausiai sutampa su nuosavybės teisės perdavimo 

momentu. Pajamų pripažinimo laikas ne visada sutampa su sąskaitos išrašymo momentu, todėl, 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, prieš sudarydama finansines ataskaitas, įmonė turi patikrinti ar 

visos ataskaitinio laikotarpio pajamos yra užregistruotos. 

Pagal D. Burkštaitienę (2012),  sąnaudos apskaitoje pripažįstamos remiantis kaupimo ir 

palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 

neatsižvelgiant į laiką, kuomet išleisti pinigai. Palyginimo principas numato, kad ataskaitinio laikotarpio 

pajamos turi būti siejamos su sąnaudomis, patirtomis toms pajamoms uždirbti.  

Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri arba patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio 

pajamas, arba negali būti siejama su ateinančių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu. Remiantis 

11-uoju VAS (2015), sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, turi būti 

paskirstytos tiems ataskaitiniams laikotarpiams, per kuriuos jos teiks įmonei ekonominę naudą. 

 

3. UAB „X“ pajamų ir sąnaudų registravimas 

 

Visos išlaidos apmokamos pagal gautas sąskaitas faktūras ir registruojamos buhalterinėje 

programoje. Gavus sąskaitas, kurios priskiriamos sąnaudoms, atliekama tokia sąskaitų korespondencija 

(žr. 2 lent.). 

 
2 lentelė. Sąnaudų fiksavimas apskaitoje 

DEBETAS KREDITAS 

6110 Nuomos sąnaudos 

61101 Kuro sąnaudos 

6111 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos 

61110 Dienpinigiai 

6112 Nurašymo aktai 

6113 Draudimo sąnaudos 

6114 Darbuotojų darbo užmokestis 

6115 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 

6116 Socialinio draudimo sąnaudos 

6117 Garantinio fondo sąnaudos 

6118 Įvairios paslaugos 

61180 Ūkio sąnaudos 

 

 

 

 

 

 

4431 Skola tiekėjams 

 SKOLOS APMOKĖJIMAS 

4431 Skola tiekėjams 2710 Banko sąskaita 

 

Kaip galima pastebėti iš 2 lentelės, sąnaudų sąskaita pasirenkama atsižvelgiant į patirtas sąnaudas. 

Buhalterė įmonėje debetuoja patirtas sąnaudas ir fiksuoja skolų tiekėjams didėjimą. Kai skola 

apmokama atliekama sekanti sąskaitų korespondencija, debetuojant skolas tiekėjams ir kredituojant 

banko sąskaitą. 

UAB „X“ pajamas pripažįsta tik tada, kai paslauga jau atlikta ir klientui pateikta sąskaita faktūra. 

Pagrindinė sąskaita, susijusi su pajamomis, yra 500 – Pardavimo pajamos, kuri skaidoma į: pardavimas 

vamzdžiai, salono pardavimo, transporto paslaugų bei ilgalaikio turto pardavimo pajamas. 

Pardavus paslaugas apskaitoje registruojami šie įrašai (žr.: 3 lent.). 
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3 lentelė. Pajamų fiksavimas apskaitoje 

DEBETAS KREDITAS 

PARDUODAMA SKOLON 

2441 Debetinės skolos 

(pirkėjai) 

6000 Parduotų atsargų 

savikaina 

5001 pardavimas vamzdžiai/ 502 salono pardavimo 

pajamos 

4484 Mokėtinas PVM 

2014 Prekės skirtos perparduoti 

 

ATSISKAITOMA IŠ KARTO 

2710 Bankas/ 272 Kasa  

6000 Parduotų atsargų 

savikaina 

5001 pardavimas vamzdžiai/ 502 salono pardavimo 

pajamos 

4484 Mokėtinas PVM 

2014 Prekės skirtos perparduoti 

 

GAUNAMOS PAJAMOS UŽ PASLAUGŲ SUTEIKIMĄ 

2441 Debetinės skolos 

pirkėjai/271 bankas/ 272 kasa  

505 Transporto paslaugų pajamos 

4484 Mokėtinas PVM 

 

Taigi, iš 3 lentelės matoma, kad bendrovės apskaitoje fiksuojamos pajamos jas kredituojant, taip 

pat iš karto nurašant patirtas sąnaudas už suteiktas paslaugas. 

Pasibaigus finansiniams metams 6 klasės sąskaitos uždaromos. UAB „X“ sąnaudas uždaro per 

390 sąskaitą „Pajamų ir sąnaudų suvestinė“. Tuomet 390 sąskaita „Pajamų ir sąnaudų suvestinė“ 

perkeliama į 340 „Nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai). 

 

4. Pajamų ir sąnaudų analizė 

 

Remiantis A. Tuovila (2022), finansinė veiklos analizė yra įmonių ir kitų su finansais susijusių 

organizacijų finansinių operacijų įvertinimo procesas, atliekamas siekiant nustatyti tam tikrų turto 

grupių našumą ir tinkamumą. Kiekvienoje organizacijoje finansinė analizė yra ypatingai svarbi, siekiant 

nustatyti įmonės galimybes, rasti esamas spragas ir jas koreguoti. Sekant pajamų ir sąnaudų 

dėsningumus skirtingais laikotarpiais, įmonių vadovai turi galimybę įvertini įmonės finansinę būklę, o 

tai leidžia jiems priimti teisingus valdymo sprendimus. 

Horizontali (kitimo) ir vertikali (struktūros) analizė – puikus būdas stebėti dinaminiams 

pokyčiams. Analizuojant pajamų ir sąnaudų grupes, darbe naudojami trijų metų duomenys, o 

ataskaitiniais finansiniais metais laikytini 2021 finansiniai metai. Šių metų duomenys lyginami su 2020 

m. bei 2019 m. atitinkamais duomenimis.  

Pirmiausia atliekama pajamų ir sąnaudų vertikali (struktūros) analizė. Gauti rezultatai 

vizualizuojami diagrama (žr. 2 pav.). 

 

 
2 pav. UAB „X“ pajamų ir sąnaudų vertikali (struktūros) analizė 

 

Remiantis 2 pav. duomenimis galima pastebėti, jog analizuojamu laikotarpiu (2019-2021 m.) 

visas įmonės pajamas sudarė kitos veiklos pajamos bei pardavimo pajamos. Pardavimo pajamas įmonėje 

sudaro paslaugų bei atsargų pardavimo pajamos, ilgalaikio turto pardavimo pajamos, o kitos veiklos 

pajamos – ilgalaikio turto perleidimo pelnas bei kitos netipinės veiklos pajamos. Vertikali pajamų 

analizė parodė, kad įmonėje didžiausią dalį pajamų sudaro pardavimo pajamos, kurios 2019 m. siekė 
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100% visų įmonės pajamų, 2020 m. 95,8%, o 2021 m. 85,6%. Taip pat iš šios struktūros analizės galima 

pastebėti ryškų kitų veiklos pajamų dydžio kilimą ( 2019 m. kitos veiklos pajamos buvo 0%, o 2021 m. 

– 14,3%). Šių pajamų dalis įmonėje kilo dėl ilgalaikio turto perleidimo pelno. Nors kitos veiklos pajamos 

ir padidėjo, tačiau stebimas vertikalus pardavimo pajamų mažėjimas, kuris gali liudyti apie finansinius 

sunkumus įmonėje.  

Pardavimo pajamų sumažėjimas įmonėje gali būti tiesiogiai susijęs su sąnaudų didėjimu. 

Remiantis 2 paveikslo duomenimis, matoma, jog įmonėje sąnaudas sudaro veiklos sąnaudos ir 

netekimai. Visais analizuojamais laikotarpiais veiklos sąnaudos sudarė didžiausią visų sąnaudų dalį 

(2019 m. – 98,6%, 2020 m. – 99,9 %, o 2021 m. – 99,2%). Taip yra todėl, kad veiklos sąnaudos turi 

ganėtinai daug dedamųjų, tokių kaip: bendrosios ir administracinės sąnaudos, kuro sąnaudos, remonto 

ir eksploatacijos sąnaudos, draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, darbo užmokesčio bei kitos 

panašios sąnaudos. Kita sąnaudų grupė – netekimai. Pastebima teigiama netekimų tendencija 

analizuojamu laikotarpiu, nes įmonei pavyko 2021 m. pasiekti 0% netekimų lygį. Aukščiausias 

netekimų skaičius buvo 2019 m. ir siekė 0,3%, o 2020 m. šios sąnaudos siekė jau tik 0,02%.  

Remiantis tiriamo laikotarpio Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, pastebima, jog įmonė 

visiškai nepatiria finansinės – investicinės veiklos sąnaudų. Taip pat remiantis šių ataskaitų duomenimis 

matoma ir tai, kad didžiausią dalį veiklos sąnaudų sudaro bendrosios ir administracinės sąnaudos, o 

mažiausią – veiklos mokesčių sąnaudos. Kadangi bendrosios ir administracinės sąnaudos užima tokią 

didelę dalį, svarbu išskirti šių sąnaudų pasiskirstymą. Tam atlikti naudojama ataskaitinių – 2021 m. 

duomenys. (žr. 3 pav.). 

 

 
3 pav. UAB „X“ bendrųjų ir administracinių sąnaudų pasiskirstymas 2021 m. 

 

3 pav. atskleidžia, jog didžiausią dalį bendrųjų ir administracinių sąnaudų sudaro atsargų 

sunaudojimo sąnaudos (30,2%) bei darbuotojų darbo užmokestis (22%). Toliau, kaip reikšmingos 

išskiriamos kuro sąnaudos (18,8%), Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (13,2%) bei remonto ir 

eksploatacijos sąnaudos (12,4%). Mažiausiai reikšmingos yra ūkio sąnaudos, kurios siekia vos 0,1% 

bendrųjų ir administracinių sąnaudų.  

Vadovaujantis pajamų ir sąnaudų vertikaliomis (struktūros) analizėmis, galima daryti prielaidą, 

jog įmonėje jau yra finansinių sunkumų, tokių kaip pardavimo pajamų mažėjimas, kuris gali nulemti 

mažėjantį pelną.  

Siekiant teisingai įvertinti įmonėje esamą situaciją, tikslinga atlikti horizontalią pajamų analizę 

(žr. 4 pav.). 
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4 pav. UAB „X“ horizontali pajamų analizė     

 

Horizontalioji pajamų analizė patvirtina, jog pajamos įmonėje augo. Vadovaujantis 4 pav. 

duomenimis pastebima, kad nuo 2019 m. iki 2020 m. pajamos išaugo 8339,33 Eur, ir tai siekia 38%, o 

2020-2021 m. pajamos išaugo dar labiau – 16568,45 Eur (55%). Remiantis analizės duomenimis 

pastebima, kad tiriamoji įmonė 2020 m. sumažino atsargų (vamzdžių) pardavimus, o 2021 m. jų visiškai 

atsisakė ir orientavosi į paslaugų teikimą. Paslaugų pajamos 2019-2020 m. sumažėjo 266,22 Eur, tačiau 

2021 m. išaugo 14810 Eur, o tai siekia net 69%. Krautuvo paslaugos ženkliai didėjo 2019-2020 m. 

laikotarpiu, tačiau ir 2020-2021 m. stebimas šių pajamų padidėjimas 31%.  

Remiantis 4 paveikslo duomenimis stebimas didelis kitos veiklos pajamų augimas 2020-2021 m. 

laikotarpiu. Jis siekia netgi 432%. Šių pajamų augimą įtakojo nemažas pelnas, gautas perleidus ilgalaikį 

materialųjį turtą.  

Įmonėje augančios pajamos neduoda daug finansinės naudos, jeigu kartu ženkliai auga ir 

sąnaudos. Todėl atliekama ir UAB „X“ sąnaudų horizontali analizė (žr. 5 pav.). 

 

 
5 pav. UAB „X“ horizontali sąnaudų analizė 

 

Vadovaujantis 5 pav. pateiktais duomenimis pastebima, jog UAB „X“ sąnaudos analizuojamu 

laikotarpiu taip pat augo. Ženkliausias augimas stebimas 2019-2020 m., kuomet sąnaudos išaugo 

16747,49 Eur, o tai sudarė net 92%. Po 2020 m. sąnaudų augimą UAB „X“ vadovams pavyko 

pristabdyti, tačiau augimas nebuvo visiškai panaikintas, nes stebimas dar 16% sąnaudų augimas 2020-

2021 m. laikotarpiu.  

Siekiant išsiaiškinti, kuriuos sąnaudų dalių kiekius bendrovės vadovams derėtų koreguoti, svarbu 

detalizuoti atskiras sąnaudų grupes, išskiriant turinčias didžiausią tendenciją didėti.  

2019-2020 m. laikotarpiu didžiausias sąnaudų augimas stebimas ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

sąnaudose (3856,07 Eur). Taip pat ženkliai augo ir remonto ir eksploatacijos sąnaudos bei paslaugų 

sąnaudos. 2020 m. stebimas turto vertės sumažėjimų sąnaudų padidėjimas 100%. Taip yra todėl, nes 

2019 m. UAB „X“ šių sąnaudų neturėjo. Tačiau 2021 m. šios sąnaudos vėl sumažėjo 18%.  

2020-2021 m. laikotarpiu sąnaudų kitimo situacija yra šiek tiek geresnė, nes sąnaudų padidėjimas 

fiksuojamas mažesniu procentu nei 2019-2020 m. Fiksuojamas staigus augimas nurašymo aktų 

sąnaudose (768%), taip pat ir banko paslaugų sąnaudos (180% augimas). Kuro sąnaudų augimas taip 
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pat išlieka aukštas (146%), tačiau šių sąnaudų didėjimas transporto paslaugų bendrovėje yra priimtinas 

ir UAB „X“ vadovai nelabai turi priemonių šioms sąnaudoms mažinti, nes jų augimas priklauso nuo 

kylančių kuro kainų rinkoje. 2021 m. ženkliai sumažėjo ryšių, kanceliarinės ir įvairių paslaugų sąnaudos, 

nes ataskaitiniais metais UAB „X“ šios sąnaudos siekia 0 Eur. Stebima teigiama dinamika veiklos 

mokesčių bei kelių mokesčių sąnaudose – šios sąnaudos 2020 m. sumažėjo 100% ir iki 2021 m. 

nepadidėjo. 

Atlikus horizontalią bei vertikalią analizes, nustatyta, kad UAB „X“ analizuojamu laikotarpiu 

(2019-2021 m.) pajamos augo, tačiau kartu tolygiai augo ir sąnaudos, kas įtakojo 2020 m. patirtą 

nuostolingą rezultatą. 2021 m. bendrovei pavyko pasiekti pelno, tačiau jis nedidelis dėl itin didelių 

patiriamų sąnaudų. 

 

 

Išvados 

 

1. Įmonės pajamomis laikoma įmonės ekonominės naudos padidėjimas, o sąnaudomis – šios 

naudos sumažėjimas. Pajamos ir sąnaudos įtakoja įmonės veiklos rezultatus, todėl yra neatsiejama nuo 

įmonės pelno. 

2. Tiek pajamos, tiek sąnaudos apskaitoje pripažįstama kaupimo ir palyginimo principais. 

Pajamos ir sąnaudos gali būti grupuojama įvairiai. Grupavimo pasirinkimas priklauso nuo įmonės 

apskaitos politikos bei verslo apskaitos standartų. Pajamos registruojamos 5 klasės sąskaitose, o 

sąnaudos apskaitoje registruojama sąskaitų plano 6 klasės sąskaitose.  

3. UAB „X“ apskaitoje patiriant sąnaudas debetuojama patirtos sąnaudos ir fiksuojamas skolų 

tiekėjams didėjimas. Kai skola apmokama debetuojama skolas tiekėjams ir kredituojama banko sąskaita. 

Bendrovės apskaitoje fiksuojamos pajamos jas kredituojant, taip pat iš karto nurašant patirtas sąnaudas 

už suteiktas paslaugas.  

4. Atlikta UAB „X“ įmonės analizė atskleidė sunkumus, susijusius su pajamomis ir sąnaudomis. 

Atlikti skaičiavimai parodė, jog daugiausiai pajamų įmonė gauna iš suteikiamų paslaugų, tačiau 

bendrovė patiria labai dideles sąnaudas lyginant su uždirbamų pajamų kiekiu. Didžiausią dalį sąnaudų 

tiriamojoje įmonėje sudaro veiklos sąnaudos.  Dideli sąnaudų kiekiai bendrovei neleidžia pasiekti 

efektyvaus rezultato ir mažina gaunamą pelną.  
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SOCIALINIO DARBUOTOJO VAIDMENYS, ĮTRAUKIANT SENYVO 

AMŽIAUS ASMENIS Į DIENOS CENTRŲ VEIKLAS 
 

Vaida Vosyliūtė 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė 
Marijampolės kolegija 

 
Anotacija  

 

Visuomenėje vis daugėja senyvo amžiaus asmenų ir pastebimas demografinis senėjimas. 2020 metų 

duomenimis, Lietuvoje senyvo amžiaus asmenys sudarė 20,5% visos populiacijos. Visuomenė turi taikytis prie 

tokių pokyčių ir užtikrinti senyvo amžiaus asmenims orų gyvenimą, kuris susideda iš daugybės aspektų. 

Svarbiausieji yra gera psichologinė ir fizinė būklė bei tinkama socializacija. Senyvame amžiuje vyksta žmogaus 

vaidmenų gyvenime kaita. Vyresnio amžiaus žmonės dažnai jaučia vienišumą, socialinę izoliaciją, bendravimo su 

aplinkiniais sunkumus, taip pat labai atsargiai priima pažangos procesą, vengia bet kokių naujovių ar žinių. 

Siekiant išvengti nepatogumų ir sąlygoti senjorų aktyvų gyvenimą, stengiamasi kurti įvairias laisvalaikio 

programas, kurios suteikia senyvo amžiaus asmenims galimybę sveikai pasitikti senatvę, realizuoti save 

visuomeninėje veikloje, patenkinti bendravimo poreikį ir taip išlikti aktyviais visuomenėje. 

Raktažodžiai: vyresnio amžiaus asmuo, socialinio darbuotojo vaidmenys, dienos centrų veikla. 

 

Įvadas  

 

Temos aktualumas ir problematika. Visuomenėje daugėja senyvo amžiaus asmenų ir šis procesas 

sąlygoja, kad visuomenė turi taikytis prie tokių pokyčių ir užtikrinti senjorams saugų, orų ir sveiką 

gyvenimą. Aktualiausia ir svarbiausia senjorams yra gera psichologinė ir fizinė būklė bei tinkama 

socializacija. Senyvame amžiuje vyksta žmogaus vaidmenų gyvenime kaita. Mirus sutuoktiniui, 

vaikams sukūrus savo šeimas, žmogui išėjus į pensiją, nedirbant, negalint užsiimti įprasta laisvalaikio 

veikla ir netekus kai kurių socialinių ryšių apima vienatvės jausmas, trūksta savirealizacijos. Vakarų 

šalyse vyresnis amžius yra laisvės ir mokymosi metas. Lietuvoje požiūris į senyvo amžiaus asmenis yra 

neatsiejamas nuo sudėtingos šalies visuomenės. Vyrauja padidėjusi psichologinė įtampa tarp kartų. 

Vyresnio amžiaus žmonės dažnai jaučia vienišumą, socialinę izoliaciją, bendravimo su aplinkiniais 

sunkumus, taip pat labai atsargiai priima pažangos procesą, vengia bet kokių naujovių ar žinių. Todėl 

stengiamasi vis plačiau kurti laisvalaikio programas, kuriomis siekiama suteikti senyvo amžiaus 

asmenims galimybę sveikai pasitikti senatvę, realizuoti save visuomeninėje veikloje, patenkinti 

bendravimo poreikį ir taip išlikti aktyviais visuomenėje (Čeremnych E. ir kt., 2004). Senyvo amžiaus 

asmenų užimtumas mūsų visuomenėje yra labai svarbus, todėl socialiniai darbuotojai turi gerai išmanyti 

savo kompetencijas dirbant senyvo amžiaus asmenų dienos centruose. Jie turi įsijausti į savo vaidmenis 

ir įgalinti senyvo amžiaus klientus užsiimti visuomenine veikla, integruotis į bendruomenę, ieškoti 

bendraminčių, aktyviai leisti laisvalaikį, realizuoti save ir turiningai leisti laiką. Dėl to socialiniams 

darbuotojams būtina gerai išmanyti savo vaidmenis senyvo amžiaus asmenų įtraukime į dienos centrų 

veiklas. Lietuvos socialinio darbo erdvėje nemažai dėmesio skiriama senyvo amžiaus asmenų centrams 

ir jų veikloms, senyvo amžiaus asmenų socializacijai bei užimtumui. Dienos centrai labai svarbūs 

senyvo amžiaus klientams, kad šie jaustų mažiau vienatvės ir galėtų realizuoti save bei atrasti 

bendraminčių.  

Tyrimo objektas: socialinio darbuotojo vaidmenys.  

Tyrimo tikslas: atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenis, įtraukiant senyvo amžiaus asmenis į 

dienos centrų veiklas.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Apžvelgti socialinio darbuotojo vaidmenis ir veiklos specifiškumą, dirbant su senyvo amžiaus 

asmenimis dienos centruose.  

2. Atskleisti užimtumo veiklų svarbą senyvo amžiaus asmenims dienos centruose. 

3. Nustatyti socialinių darbuotojų vaidmenis, įtraukiant senyvo amžiaus asmenis į dienos centrų 

veiklas.  

Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių apžvalga ir analizė, teisės aktų analizė, pusiau struktūruotas 

interviu, kokybinė turinio (content) analizė. 
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1. Socialinio darbuotojo vaidmenys ir veiklos specifika, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis 

 

Socialinio darbo profesija nuolat reikalauja pasirengimo, įvairių žinių bei kompetencijų, 

kūrybiškumo, skirtingų darbo metodų ieškojimo, gebėjimo prisitaikyti prie situacijos. Socialinis 

darbuotojas, dirbdamas su senyvo amžiaus asmenimis, turi atlikti ne vieną vaidmenį. 

Dirbant senyvo amžiaus asmenų dienos centruose, socialiniai darbuotojai privalo patenkinti 

lankytojų poreikius, norus ir reikmes. S. Koskinen (2002) teigia, jog senyvo amžiaus asmenims 

svarbiausia yra vertybinės nuostatos. Labai svarbu suvokti socialinio darbo žinias bei praktinius 

įgūdžius. Literatūros šaltiniuose aprašomos trys sritys. Labiausiai išskiriama vertybių sritis. Senyvo 

amžiaus asmenys priskiriami vieniems iš silpniausių socialinio darbo klientų. Jų galvose yra daug 

baimių, įsitikinimų ir visokios (tiek teigiamos, tiek neigiamos) gyvenimiškos patirties. Bendraujant bei 

dirbant su senyvo amžiaus klientais gali kilti vertybinių problemų bei konfliktinių situacijų. Antroji sritis 

yra žinių. Reikia suprasti senėjimo procesą ir jo aktualumą, būti susidūrus su tuo praktikoje, suprasti ir 

išpildyti poreikius. Trečioji yra įgūdžių sritis. Dirbant senyvo amžiaus asmenų dienos centruose, būtina 

gebėti išreikšti jausmus, bendrauti, atlikti socialinio darbo vaidmenis ir laiku juos keisti, mokėti 

suformuoti komandą ir sukurti ryšį joje. (Koskinen, 2002). Tinkamai taikydami socialinio darbo žinias 

ir perprasdami klientus, socialiniai darbuotojai gali tinkamai prisitaikyti prie klientų poreikių. Dirbant 

senyvo amžiaus asmenų dienos centruose, reikia užtikrinti jų lankytojų gerovę. Walker G. Naegele 

(2013) teigia, socialinis darbas gerontologijoje išskiriamas kaip seno asmens gerovės užtikrinimo 

politika. Teigiama, kad socialiniai darbuotojai privalo suprasti senėjimo proceso įtakotus biologinius, 

fizinius ir socialinius kaitos aspektus. Darbuotojams reikia žinoti pirmuosius negalavimų simptomus, 

dažniausiai pasitaikančių ligų požymius. Socialinio darbo specialistai turi suvokti, kad dienos centro 

lankytojų produktyvumui didelę reikšmę turi ligos ir dėl jų kilusi emocinė būsena. 

Senyvame amžiuje klientams didelę įtaką daro aplinka. Remiantis Večkiene (2002), socialiniai 

darbuotojai turi atkurti senyvo amžiaus asmenų vidinius resursus bei jų pusiausvyrą. Pagal Večkienę 

(2002), galima išskirti keturis socialinio darbuotojo veiklos tikslus, kuomet dirbama senyvo amžiaus 

asmenų dienos centruose. Kiekvieną iš šių tikslų įgyvendinti labai svarbu. Socialiniai darbuotojai turi 

ugdyti ir skatinti dienos centrų lankytojų kompetencijas, suteikti asmeninio sprendimo priėmimo 

galimybes bei drąsinti juos susidoroti su problemomis. Kitas veiklos tikslas yra suteikti pagalbą senyvo 

amžiaus asmenims ir jų artimiesiems gaunant tam tikras paslaugas. Socialinio darbo specialistas turi 

atlikti tarpininko, konsultanto, atvejo vadybininko vaidmenis. Dienos centre dirbantis specialistas turi 

nuolat aiškintis kliento poreikius, nukreipti jį reikiama linkme, bendradarbiauti bei koordinuoti paslaugų 

teikimo procesą. Dar vienas tikslas dirbant senyvo amžiaus asmenų dienos centre yra padėti klientui būti 

pilnaverčiu visuomenės nariu, bendrauti su aplinkiniais ir įsitraukti į bendruomenines veiklas. 

Senėjimo procesas yra labai sudėtingas ir tik gerai jį išmanant galima kryptingai dirbti. Danilova 

ir  Golubeva (2007) rašo, jog socialinio darbo eigą dienos centruose galima paversti sklandesne labiau 

įsigilinant į žmogaus gyvenimo pokyčius. Socialinio darbo procesas su senyvo amžiaus asmenimis 

tampa lengvesnis, kuomet suprantama individualios pagalbos asmeniui nauda, sudaromos galimybės 

atlikti mažiau buities darbų, suprantama, kad senyvo amžiaus asmuo jaučiasi silpnesnis visuomenės 

narys, suvokiamos ir įvardijamos sveikatos problemos, įvardijamas neįgalumas, biologinių procesų 

vykimo neišvengiamumas, supranta, kad yra išsivysčiusios nepriklausomybės, prisimenama praeitis 

(karas, tarpasmeniniai santykiai, neigiama gyvenimiška patirtis ir kt.). Senyvo asmens būsenai daug 

įtakos turi su gyvenamąja vieta susijusios problemos, išryškėję skirtumai tarp vyrų ir moterų, kažkada 

įvykę stiprūs stresiniai įvykiai, tokie kaip vienatvė dėl mirusio sutuoktinio, pasikeitę socialiniai 

vaidmenys, senyvo amžiaus asmens rūpestis kitu asmeniu, artimuoju. Senyvo amžiaus asmenys linkę į 

viską labai jautriai reaguoti. Jie išgyvena giminaičių problemas. Dienos centro lankytojus kamuoja 

seksualinės problemos, ekonominės problemos, pavojaus problemos, nesugebėjimas savimi pasirūpinti, 

rasti tinkamą pagalbą, motyvacijos stoka. Bendro supratimo apie žmogaus problemas skatinimas galėtų 

būti tikslinės pagalbos suteikimas socialiniams darbuotojams, atliekant sprendimų priėmėjo ir 

konsultanto vaidmenis. 

Apibendrinant galima teigti, kad socialinis darbuotojas, analizuodamas ir vertindamas kliento 

poreikius bei situaciją, atlieka daug vaidmenų. Socialinės paslaugos turi atliepti kliento poreikius. Labai 

dažnai socialiniai darbuotojai tampa susisiekiančiais darbuotojais, mobilizuotojais, tarpininkais. 

Reikalui esant ir klientui sutinkant, socialiniams darbuotojams gali tekti įsijausti į konsultanto, gynėjo, 

vertintojo, bendruomenės planuotojo, mokytojo, elgesio keitėjo, paslaugų teikėjo, duomenų tvarkytojo, 

administratorius vaidmenis. 
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2. Socialinio darbuotojo pagalba, organizuojant senyvo amžiaus asmenų laisvalaikį dienos 

centruose 

 

Dirbant senyvo amžiaus asmenų dienos centruose, labai svarbus klientų užimtumo 

organizavimas. Socialiniai darbuotojai privalo dienos centro lankytojams numatyti tokias laisvalaikio 

veiklas, kurios ugdytų bendravimo įgūdžius, skatintų saviraišką ir kūrybinį potencialą senyvo amžiaus 

asmenims. Socialinių paslaugų formos, kuriomis remiasi specialistai, organizuodami senyvo amžiaus 

asmenų laisvalaikį, aprašytos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme dėl 

socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo. Įstatyme sociokultūrinės paslaugos apibūdinamos 

laisvalaikio organizavimo paslaugomis, teikiamomis siekiant išvengti socialinių problemų, mažinti 

socialinę atskirtį, aktyvinti bendruomenę. Teikiant tokias paslaugas, asmenys gali bendrauti, būti 

grupinio socialinio darbo užsiėmimų dalyviai, užsiimti mėgstama veikla. (LR Socialinių paslaugų 

katalogas, 2022). Gavėjų grupei priskiriami senyvo amžiaus asmenys. Viena iš socialinių paslaugų 

teikimo vietų nurodoma socialinių paslaugų įstaigos – dienos centrai. Teikimo trukmė apibrėžiama 

atsižvelgiant į klientų poreikį. Dar viena socialinė paslauga, išskiriama Lietuvos Respublikos Socialinių 

paslaugų kataloge yra socialinės priežiūros paslauga – socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir 

atkūrimas. Senyvo amžiaus asmenys išskiriami kaip gavėjai. Viena iš paslaugos teikimo vietų 

įvardijama senyvo amžiaus asmenų dienos centrai. Taigi, organizuojant senyvo amžiaus asmenų 

laisvalaikį, labai svarbu atsižvelgti į sociokultūrinius ir komunikacinius poreikius, kad senyvo amžiaus 

asmenys dienos centruose galėtų būti aktyviais bendruomenės nariais, rasti bendraminčių ir realizuoti 

save.  

Socialinių darbuotojų paskata yra labai svarbi senyvo amžiaus asmenų įsitraukimui į dienos 

centrų veiklas. Psichosocialinio palaikymo svarba itin didelė tiems senyvo amžiaus asmenims, kurie 

gyvena vieni. Nebendravimas su aplinkiniais įtakoja užsisklendimą, nenorėjimą veikti. Kai tokie 

žmonės izoliuoja save nuo socialinės aplinkos, jie labai apriboja savo galimybes. Užimtumas skatina 

bendrauti, užmegzti naujus ryšius, atrasti naujoves. Rodžersas rašo, jog bendraujant su senu žmogumi 

svarbu laikytis penkių principų: 1. Kiek galint ilgiau siekti jo savarankiškumo; 2. Aptarti su juo 

kiekvieną būsimą procedūrą ar veiksmą; 3. Išsiaiškinti jo poreikius ir jo iniciatyvumą tuos poreikius 

tenkinant; 4. Parodyti būsimą veiksmą dar prieš pradedant jį; 5. Atliekamą veiksmą skaidyti į dalis, o 

pažangą girti ir aiškinti jos reikšmę jam pačiam (Rodžersas, 2020.). Šie principai labai svarbūs palaikant 

ir įgalinant senyvo amžiaus asmenis įsitraukti į dienos centrų veiklas.  

Socialiniai darbuotojai turėtų siekti, kad visiems senyvo amžiaus asmenų dienos centrų 

lankytojams būtų galimybė dalyvauti prasmingoje veikloje, kuri sukurtų siekiamą gyvenimo aplinką ir 

naujas, geresnes sąlygas. Visi žmonės yra skirtingi ir nevienodai vertina tą pačią laisvalaikio veiklą. 

Laisvalaikis gali būti asmens tapatybės, tobulėjimo, patirties, prestižo, statuso, naujos patirties, ramybės, 

džiaugsmo, saviraiškos šaltinis. Laisvalaikis gali reikšti pinigų šaltinį, buvimą tarp žmonių, tarnavimą 

kitiems, laiko praleidimą, išsigelbėjimo radimą, kompetencijos plėtrą, lavinimąsi. Reikia suvokti, jog 

skirtingos laisvalaikio veiklos kiekvienam turi skirtingą reikšmę. Senyvo amžiaus asmenų užimtumui 

keliami reikalavimai: veiklų trukmė negali būti didesnė nei dvi arba trys valandos, turi būti kuo mažiau 

monotonijos, negali būti labai didelio susikaupimo. Įtampos, kad dienos centro lankytojai nepavargtų 

(Theurer ir kt., 2015). 

Socialiniai darbuotojai turi atsižvelgti į tai, kad gyventojams senstant veikla turi būti keičiama bei 

pritaikoma jų galimybėms. Dėl to senyvo amžiaus asmenų dienos centrai dažnai apsiriboja smulkių 

rankdarbių, aplinkos tvarkymo organizavimu, biblioteka, dainavimo būreliais ir panašiomis veiklomis. 

Daug senyvo amžiaus žmonių, būdami vyresnio amžiaus, turi panašius užsiėmimus kaip ir prieš tai. 

Senyvame amžiuje atsiradęs laisvalaikis leidžiamas dienos centruose, bendraminčių tarpe. Senyvo 

amžiaus asmens charakterio bruožai lemia jo veiklos tęstinumą. Socialiniai darbuotojai turi stengtis 

įgalinti senyvo amžiaus asmenis veikti dienos centruose, skatinti užsiimti mėgstama veikla, bendrauti 

su kitais lankytojais, atsiverti, išreikšti save. Tik tokiu būdu socialinio darbuotojo klientai neužsisklęs 

savyje ir toliau užsiims saviraiška.  

Apibendrinant galima teigti, kad vienas pagrindinių socialinių darbuotojų profesinės sėkmės 

dirbant su senyvo amžiaus asmenimis kriterijų yra gebėjimas įsijausti į tinkamus socialinio darbuotojo 

vaidmenis ir taip atliepti klientų poreikius. Socialiniai darbuotojai privalo laikytis etikos principų, gerbti 

senyvo amžiaus asmenų teises, užtikrinti asmenų orumą, suteikti sprendimo priėmimo galimybes bei 

visomis priemonėmis siekti, kad asmenys turėtų pilnavertį ir kokybišką užimtumą. 
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3. Senyvo amžiaus asmenų laisvalaikis ir užimtumas dienos centruose 

 

Senyvo amžiaus asmenys dienos centruose užsiima įvairia veikla, pradedant saviraiška, 

sveikatingumo palaikymu, baigiant asmeniniu tobulėjimu ir savo sugebėjimų bei talentų demonstravimu 

visuomenėje. Visas veiklas organizuoja socialiniai darbuotojai, atsakingi už dienos centrų lankytojų 

gerovę. 

Senyvo amžiaus asmenų užimtumas ir laisvalaikis dienos centruose planuojamas labai atsakingai. 

Tai rodo Tarptautinės socialinių darbuotojų federacijos pateikiamas profesionalaus socialinio darbo 

apibrėžimas: socialinio darbo profesija skatina socialinius pokyčius, tarpusavio santykių problemų 

sprendimą bei žmonių įgalinimą ir išlaisvinimą siekti gerovės. Naudodamasis žmogaus elgesio ir 

socialinių sistemų teorijomis, socialinis darbas vykdo intervenciją tose srityse, kur žmonės sąveikauja 

su aplinka (www.ifsw.org.). Tai reiškia, kad senyvo amžiaus asmenų laisvalaikis organizuojamas 

atsakingai įvertinus poreikius ir esamas galimybes. Socialinių darbuotojų organizuojamos pramogos, 

šventės, meniniai renginiai, būreliai, socialiniai projektai padeda spręsti senyvo amžiaus žmonių 

problemas: integraciją į visuomenę, mažina socialinę atskirtį, skatina visuomeninį aktyvumą, norą 

bendrauti. Sprendžiant socialines žmonių problemas, meninių, kultūrinių veiklų iniciatyvos gali imtis 

tiek socialiniai darbuotojai, tiek savanoriai, ar studentai praktikantai. Organizuojant renginius ar šventes 

nebūtinas specialus meninis išsilavinimas – svarbu surinkti kūrybingą ir kompetentingą komandą, 

mokėti atrasti ir sudominti veiklos idėja gabius asmenis. Meninis renginio lygis daug priklauso nuo 

gebėjimo tinkamai pateikti, subalansuoti bei organizuoti skirtingų galimybių asmenų meninę veiklą 

(Theurer ir kt., 2015). 

Senyvo amžiaus asmenims labai svarbu aktyviai leisti laisvalaikį ir įsitraukti į visuomenines 

veiklas. Tik nuo žmogaus priklauso, kaip jį paveiks senėjimo procesas. „Senatvė – paskutinysis stambus 

ir neapibrėžtos trukmės žmogaus individualios raidos tarpsnis“ (Bagdonas, Kairys, Zamalijeva, 2017, 

p. 81). Tai reiškia, kad senyvo amžiaus asmuo pats sprendžia savo aktyvumo laipsnį, kuris lemia gerovę. 

Senyvo amžiaus asmenys gyvena praeitimi, laikosi tvirtos savo nuomonės ir nelinkę jos keisti. 

Prisiminimus galima apibūdinti kaip sukeliančius skausmą, neigiamas emocijas, dažnai sau sunku 

atleisti praeities klaidas. Mikulionienės, Rapolienės ir Valavičienės (2018) tyrimas atskleidžia, kad 

senyvo amžiaus asmenims labai svarbi autonomija, privati erdvė, laisvė patiems tvarkytis savo 

kasdieninį gyvenimą, kurti emocinį komfortą. Senyvo amžiaus asmenys yra labai žingeidūs, išsaugoję 

savo pomėgius, tad jie nori būti pastebėti, suprasti ir reikalingi aplinkiniams. Geriausia jų saviraiška gali 

būti įgyvendinama dienos centruose, kur jie randa bendraminčių, yra įgalinami socialinių darbuotojų. 

Senyvo amžiaus asmenims iškyla egzistenciniai klausimai, ima aiškėti, jog dėl mirties tikimybės yra 

galimybė prarasti tai, ką dar galima patirti. „Vyresnio amžiaus žmonės pradeda įsisąmoninti, jog jų 

gyvenimo trukmė yra ribota, todėl pirmenybę ima teikti su emocijomis susijusiems tikslams, palaikyti 

tik pačius artimiausius tarpasmeninius santykius“ (Gustainienė ir Burauskaitė, 2018, p. 86). Dėl to 

būtina stebėti, kokius santykius senyvo amžiaus asmenys palaiko savanoriškai dėl to, kad tai naudinga 

arba neišvengiama. Tiek santykiai, tiek senyvo amžiaus asmenų mėgstama veikla juos įprasmina, leidžia 

išpildyti norus ir reikmes Tik aktyviai veikiantis asmuo gali įveikti aplinkoje atsiradusius sunkumus ir 

užsitikrinti psichologinę gerovę. Senyvo amžiaus asmenų dienos centrai padeda suderinti laisvalaikį, 

bendruomeninį ir fizinį aktyvumą. Užsiimantys visuomenine veikla ir aktyviai dienos centruose save 

realizuojantys senyvo amžiaus asmenys nejaučia socialinės atskirties, yra apsupti bendraminčių ir juos 

išklausančių bei įgalinančių socialinių darbuotojų, psichologiškai stabilūs ir savarankiški.  

Apibendrinant galima teigti, jog senyvo amžiaus asmenims labai svarbu, kad dienos centruose 

dirbtų kompetentingi darbuotojai, išmanantys senėjimo procesą ir padedantys pamatyti jame teigiamas 

puses. Senėjimo ypatumai priklauso nuo kiekvieno žmogaus sukauptos asmeninės patirties, 

pasaulėžiūros. Senyvo amžiaus asmenims labai svarbus įsitraukimas į visuomenę ir savirealizacija, nes 

tada jie tampa mažiau pažeidžiami psichologiškai. Socialiniai darbuotojai, dirbantys senyvo amžiaus 

asmenų dienos centruose, gali padėti klientams tinkamai adaptuotis visuomenėje. 
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4. Socialinių darbuotojų vaidmenų, įtraukiant senyvo amžiaus asmenis į dienos centrų 

veiklas, tyrimo analizė 

 

4.1. Veiklos, kuriomis socialinės darbuotojos dažniausiai užsiima su senyvo amžiaus 

asmenimis dienos centre 

 

Tyrimo metu paaiškėjo, kokiomis veiklomis socialinės darbuotojos užsiima su senyvo amžiaus 

asmenimis. Tai labai įvairiapusės veiklos, tokios kaip amatų būreliai, kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas, diskusijų, seminarų, viktorinų organizavimas, dainavimo užsiėmimų 

organizavimas, aromaterapijos užsiėmimai, pasivaikščiojimai šiaurietiško ėjimo lazdomis, kulinariniai 

šou, stalo žaidimų turnyrai, konsultacijos. Apklaustųjų teigimu, amatų būrelių užsiėmimai labai svarbūs 

senyvo amžiaus asmenims:  „ <...> suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, 

tinkamumą užsiimti skirtingu amatu...“ (Agnė, 28 m.), „ <...> stengiamės realizuoti savo gaminamus 

rankdarbius. Tai yra siuvinėjimas, mezgimas, tai, kas šiai dienai būna aktualu...“ (Vakarė, 31 m.). 

Tyrimo metu atskleista, kad dienos centre užsiimama kasdienio gyvenimo įgūdžių palaikymu ir 

ugdymu: „ <...> socialinių įgūdžių ugdymas arba palaikymas, taip pat atkūrimas individualiai ir 

pagalbos sau grupėse, neįgaliųjų kasdienis gyvenimas, įgūdžių ugdymas ar palaikymas...“ (Agnė, 28 

m.). Tyrimo analizė parodė, kad seminarai, diskusijos ir kitos bendruomenę telkiančios veiklos gerina 

tarpusavio santykius: „ <...> siekiant pagerinti senyvo amžiaus asmenų kasdienius ir socialinius 

įgūdžius, rengiame aktyvias veiklas, tokias kaip diskusijos, viktorinos, seminarai ir visos užduotys 

koncentruotos yra į komandinį darbą bei tarpusavio santykių puoselėjimą...“ (Inesa, 30 m.). 

Interviu metu atskleista, kad socialinės darbuotojos dienos centruose senyvo amžiaus asmenims 

organizuoja menines veiklas, tokias kaip dainavimas, kulinariniai šou: „ <...> mes dabar veiklas 

orientuojamės pagal projektą. Vyksta dainavimo užsiėmimai...“ (Ieva, 34 m.), „ <...> būna arbatos 

pertraukėlės, būna pyragų kepimas...“ (Laura, 56 m.). Remiantis gautais rezultatais, galima teikti, kad 

senyvo amžiaus asmenys skatinami išsikalbėti, būti bendruomenės dalimi, nes vykdomos asmeninės ir 

grupinės konsultacijos, bendri užsiėmimai, skatinantys mąstymą, tokie kaip stalo žaidimų turnyrai. Be 

to, mažinama įtampa bei siekiama, kad dienos centro lankytojai būtų atsipalaidavę. Tam naudojami 

aromaterapijos užsiėmimai: „ <...> stalo žaidimai, tokios lengvos veiklos organizuojamos pas mus...“ 

(Ieva, 34 m.), „ <...> įvairiausi žaidimai ir taip toliau. Priklausomai nuo to, kokios nuotaikos ateina 

lankytojai...“ (Ilona, 64 m.), „ <...>meninis užimtumas, aromaterapija...“ (Ieva, 34 m.).  

Apibendrinant tyrimo metu gautus duomenis apie veiklas, kuriomis socialinės darbuotojos 

užsiima su senyvo amžiaus asmenimis dienos centruose, galima teigti, kad socialinės darbuotojos, 

dirbdamos senyvo amžiaus asmenų dienos centruose, klientus užima tokiomis veiklomis, kaip amatų 

būreliai, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, diskusijų, seminarų, viktorinų 

organizavimas, dainavimo užsiėmimų organizavimas, aromaterapijos užsiėmimai, pasivaikščiojimai 

šiaurietiškomis ėjimo lazdomis, kulinariniai šou, stalo žaidimų turnyrai, konsultacijos. Tokios veiklos 

skatina savo gebėjimų vertinimą, įsiliejimą į bendruomenę, savarankiškumą ir kūrybiškumą, 

atsipalaidavimą, sveiką gyvenimo būdą ir atsiskleidimą bei savo problemų atskleidimą. 

 

4.2. Socialinio darbuotojo vaidmenys, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis dienos centruose 

 

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, kokius socialinio darbuotojo vaidmenis atlieka darbuotojai, 

vykdydami veiklą su senyvo amžiaus asmenimis dienos centruose. Buvo atskleista daug įvairių 

vaidmenų, kuriuos atlikdami darbuotojai įtraukia senyvo amžiaus asmenis į dienos centrų veiklas. 

Labai svarbus mokytojo vaidmuo, nes klientai daug mokosi iš socialinių darbuotojų „ <...> 

dažniausiai realizuoju tokius vaidmenis kaip mokytojas, tarpininkas bei vertintojas...“ (Agnė, 28 m.), „ 

<...> tai norėčiau išskirti mokytojo, kai reikia suteikti tam tikrų žinių, mokyti socialinio bendravimo ir 

kitų įgūdžių reikalingų...“ (Inesa, 30 m.).  

Tiriamosios atskleidė administratoriaus vaidmens buvimą: „ <...> dažniausiai realizuoju tokius 

vaidmenis kaip administratorius...“ (Agnė, 28 m.), „ <...> kartais ir lydinčiu asmeniu tenka būti...“ 

(Ieva, 34 m.).  

Tyrimo metu išaiškėjo, kad socialinės darbuotojos įkūnija tarpininko, vertintojo ir gynėjo 

vaidmenis: „ <...> dažniausiai realizuoju tokius vaidmenis kaip tarpininkas...“ (Agnė, 28 m.), „ <...> 

dažniausiai realizuoju tokius vaidmenis kaip vertintojas...“ (Agnė, 28 m.), „ <...> taip pat tenka būti 

gynėju, kai padedu klientams įgyti paslaugas tose situacijose, kai tam tikri jų prašymai atmetami. 

Padedu gauti paslaugas tiems, kurie turi ypatingų poreikių...“ (Inesa, 30 m.).  
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Analizuojant tyrimo metu gautus duomenis, išryškėjo konsultanto, išklausytojo ir pagalbininko 

vaidmenų svarba. Tiriamosios šiuos vaidmenis įvardino kaip labiausiai reikalingus, kuriant ryšį su 

senyvo amžiaus asmenimis: „ <...> taip pat svarbūs išklausytojo, patarėjo vaidmenys...“ (Inesa, 30 m.), 

„ <...> gal daugiau toks konsultantas, kaip ir patarėjas....“ (Ieva, 34 m.), „ <...> taip pat svarbūs 

išklausytojo, patarėjo vaidmenys...“ (Inesa, 30 m.), „ <...> aš manau, kad mano, kaip darbuotojos 

pareiga, yra padėti žmogui, palengvinti jo socialinį gyvenimą, išklausyti...“ (Giedrė, 55 m.), „ <...> 

socialinio darbuotojo vaidmuo, visų pirma, yra pagalba asmeniui. Ta pagalba kreipiama kiekvienam 

asmeniui pagal tai, kokios jam reikia. Komunikuojant išsiaiškinama, kokios pagalbos senyvo amžiaus 

asmeniui reikia. Kartais reikia padėti nueiti kažką nusipirkti, atlikti vienokią ar kitokią veiklą...“ (Laura, 

56 m.).  

Apibendrinant galima teigti, jog socialiniai darbuotojai, dirbdami senyvo amžiaus asmenų dienos 

centruose, atlieka daug profesinių vaidmenų, tokių kaip mokytojo, tarpininko, konsultanto, išklausytojo, 

pagalbininko, vertintojo ir gynėjo, kurie padeda bendraujant su klientais, įgalinant juos ir įtraukiant į 

įvairias veiklas. 

 

Išvados 

 

1. Socialinio darbuotojo veikla senyvo amžiaus asmenų dienos centruose yra labai specifiška. 

Socialinis darbuotojas turi atlikti daug profesinių vaidmenų, kad patenkintų klientų poreikius ir pasiektų 

išsikeltus tikslus. Atliepdami klientų poreikius, socialiniai darbuotojai dažnai tampa susisiekiančiais 

darbuotojais, mobilizuotojais, tarpininkais, konsultantais, gynėjais, vertintojais, mokytojais, 

bendruomenės planuotojais, elgesio keitėjais, paslaugų teikėjais, duomenų tvarkytojais, 

administratoriais. Socialiniai darbuotojai privalo laikytis etikos principų, remtis socialinio teisingumo ir 

klientų įgalinimo principais ir padėti senyvo amžiaus asmenims neužsisklęsti savyje bei tobulėti, 

nepaisant amžiaus. 

2. Senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybę galima ženkliai gerinti įgalinant juos užsiimti 

mėgstama veikla, dalyvauti renginiuose. Dienos centruose senyvo amžiaus asmenys įtraukiami į 

visuomenines veiklas, idėjomis dalijasi su bendraminčiais, kuria tvarius socialinius ryšius, stiprina savo 

sveikatą, užsiima rankdarbiais, klauso paskaitų ir tobulėja, dalyvauja dainavimo, meno terapijos 

užsiėmimuose.  

3. Išanalizavus atlikto tyrimo metu gautus rezultatus galima teigti, jog socialiniai darbuotojai, 

atlikdami profesinius vaidmenis, įtraukiant senyvo amžiaus asmenis į dienos centrų veiklas, turi atlikti 

mokytojo, tarpininko, konsultanto, išklausytojo, pagalbininko, vertintojo, laisvalaikio planuotojo, 

gynėjo vaidmenis. Organizuodami veiklas, socialiniai darbuotojai remiasi empatija, konfidencialumo 

principu, yra draugiški, atviri, nuoširdūs, atsidavę ir įsipareigoję senyvo amžiaus asmenims. Skatindami 

senyvo amžiaus asmenų savarankiškumą, saviraišką ir kūrybinį potencialą socialiniai darbuotojai gali 

padėti jiems sėkmingai adaptuotis kintančioje visuomenėje. 
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