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PERSONALO VADYBA 
Janina Prišmantienė 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 

 
ĮVADAS 

 
 Gamybos ar kitos veiklos procese dalyvauja trys pagrindiniai veiksniai: gamybos 
objektai, darbo priemonės ir darbo jėga. Darbo jėga apibūdinama įvairiomis sąvokomis – kadrai, 
darbo jėga, darbo resursai, žmogiškieji ištekliai, personalas. Organizacijos lygiu vartojama 
personalo sąvoka, kuria apibūdinami visi jos darbuotojai.  
 Personalo vaidmuo veiklos procese yra ypatingas. Šių dienų konkurencingame pasaulyje 
dažniausiai organizacijos darbuotojai - jos “žmogiškieji ištekliai“, o ne mašinos, pastatai ar 
kompiuteriai – lemia firmos konkurencinį pranašumą.  
 Našumo didinimas rinkos ekonomikoje yra svarbiausias veiksnys, o personalas vaidina 
esminį vaidmenį mažinant darbo jėgos kaštus. Daugeliui firmų veiksmingiausias darbo jėgos 
kaštų mažinimo būdas - įvesti griežtą darbuotojų skaičiaus kontrolę. Personalo tarnybos 
dažniausiai vaidina pagrindinį vaidmenį planuodamos ir įgyvendindamos darbuotojų skaičiaus 
mažinimo programas. Jos turėtų padėti darbuotojams prisitaikyti prie padidėjusių reikalavimų 
skyriuose, kur buvo sumažintas darbuotojų skaičius, skatinti juos išmokti dirbti naujomis 
sąlygomis. 

Daugelio šiandien vykstančių valdymo pokyčių tikslas – priversti įmonę greičiau ir 
lanksčiau reaguoti į gamybos naujoves bei technologijos tobulėjimą, vartotojų poreikius bei 
konkurentų metamus iššūkius. Įgyvendinant šiuos tikslus personalo tarnybos turi vaidinti 
lemiamą vaidmenį: jos turi sukurti sistemą, kuri susieja darbuotojų materialinį skatinimą su 
komandos tikslais. 

Darbuotojų elgesys ypač svarbus aptarnavimo sferos firmose, kurios neturi ko daugiau 
parduoti, išskyrus geras paslaugas, todėl darbuotojų elgsena bei motyvacija, tuo pačiu ir 
personalo valdymas, joms yra svarbiausias veiksnys. Mokslininkai pastebėjo, kad pažangūs 
personalo tarnybų veiklos metodai, tokie kaip sąlygų darbuotojų karjerai sudarymas, 
orientavimo, mokymo, bendravimo programų kūrimas naujiems darbuotojams, gerų darbo 
sąlygų sudarymas, padeda darbuotojams geriau teikti paslaugas bei pagerina pačios paslaugos 
kokybę. Tai atneša įmonei daugiau pelno. 

Dėl konkurencijos ir poreikio operatyviau reaguoti į pokyčius darbuotojų pritarimas 
tampa ypač svarbus. Vienas iš “Toyota Motor Manufakturing” firmos vadovų yra pasakęs:
 “Mūsų sėkmės laidas yra žmonės. Mašinos neturi naujų idėjų, jos nesugeba spręsti 
problemų ar pastebėti naujų galimybių. Tik mąstantys žmonės gali ką nors pakeisti. Kiekvienoje 
automobilių gamykloje veikia tokie patys įrengimai. Tačiau žmonės jose labai skirtingai 
panaudojami ir įtraukiami į įmonės valdymą. Darbo jėga suteikia kompanijai tikrąjį konkurencinį 
pranašumą”. 

Ugdyti darbuotojų pritarimą, t.y. suderinti darbdavio ir darbuotojų tikslus taip, kad 
pastarieji norėtų atlikti savo darbą kuo geriau, tarsi būtų organizacijos savininkai, yra 
daugiaplanis uždavinys, ir čia personalas vaidina pagrindinį vaidmenį. 

Galbūt didžiausias personalo vaidmens pokytis yra tas, kad darbuotojai vis aktyviau 
dalyvauja kurdami ir įgyvendindami organizacijos strategiją. Personalas įpareigojamas ne vien 
vykdyti strateginį firmos planą, o vis dažniau įtraukiamas į ankstyvuosius tokio plano kūrimo bei 
įgyvendinimo etapus.  
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PERSONALO VADYBOS TURINYS IR UŽDAVINIAI 
 
Skiriamos dvi personalo vadybos sudedamosios dalys : 

• Personalo organizavimas, 
• Personalo valdymas. 

 
Personalo organizavimas yra susijęs su personalo skyriaus ar tarnybos atliekamomis 

funkcijomis: 
• Personalo apskaita ir statistika; 
• Darbuotojų poreikio planavimas; 
• Darbuotojų priėmimas, perkėlimas, atleidimas; 
• Darbo organizavimas ir apmokėjimas; 
• Kvalifikacijos kėlimas ir kt. 

 
Personalo valdymas apima vadovų ir darbuotojų tarpusavio bendravimą : 

• Bendradarbių pažinimas; 
• Bendradarbių motyvavimas; 
• Poveikio priemonių taikymas; 
• Valdymo stiliai; 
• Valdymo metodai. 

 
Personalo vadyba veiksminga tik tada, kai vadovaujamasi pažangiais ir realiais 

principais, kurie užtikrina personalo vadybos pažangą, auklėjamąjį kryptingumą, naujų idėjų 
formavimą ir diegimą. Teorija visada turi lenkti praktiką. Kuo trumpesnis tarp jų laiko tarpas, tuo 
spartesnė pažanga. Principų realumas garantuoja, kad jie bus įgyvendinti per maksimaliai trumpą 
laiką. Realios sąlygos turi atitikti teorines, kitaip personalo vadybos teorijos yra 
neįgyvendinamos ir atitrūksta nuo realybės. Todėl automatiškai perkelti kitų šalių patirtį 
netikslinga, jeigu firmoje realios sąlygos labai skiriasi nuo tų, kuriomis ši teorija buvo sukurta. 

Personalo kvalifikacijos formavimui turėtų būti teikiamas prioritetas, personalo profesinis 
pasirengimas turi aplenkti technikos ir technologijos plėtrą .Reikia sudaryti sąlygas asmenybei 
tobulėti. Tam reikalingi papildomi ištekliai, tačiau jie ateityje atsipirks. Papildomus išteklius 
reikėtų laikyti ne išlaidomis, o investicija. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti formuojama socialinė 
personalo vadybos koncepcija, kurioje sudaromos sąlygos darbuotojų galimybių ir polinkių 
realizavimui, sukuriamos sąlygos profesiniam tobulėjimui, stimuliuojami jų augimo poreikiai, 
t.y. sukuriama pagrįsta poreikių ir gabumų atskleidimo sistema. Ši koncepcija neprieštarauja 
įmonės tikslams didinti pelną ir rentabilumą. Ji prisideda prie darbuotojų motyvavimo lygio, 
pasitenkinimo darbu ir konkurencingumo darbo rinkoje didinimo, įmonės įvaizdžio gerinimo. Ši 
koncepcija padeda pasisamdyti kvalifikuotesnių, labiau motyvuotų darbuotojų. 

Įgyvendinant šią koncepciją turėtų būti vadovaujamasi tokiais principais: 
• Įmonės ir darbuotojo interesų suderinamumas; 
• Partnerystės (bendradarbiavimo) principas; 
• Kvalifikacijos ir atsakomybės principas; 
• Personalo augimo principas; 
• Optimalių darbo sąlygų principas; 
• Autonomizavimo principas; 
• Humanizavimo principas; 
• Ekonomiškumo principas. 
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Turimo personalo potencialo naudojimo lygį lemia ne tik materialūs veiksniai, bet ir 
įmonės kultūra bei personalo politika. Personalo politiką veikia vyraujanti įmonės filosofija, 
atspindinti įmonės vadovybės ir savininkų siekius bei įmonės kultūra, kurioje atsispindi įmonės 
darbuotojų noras vykdyti įmonės filosofijoje suformuluotus reikalavimus. 

Personalo politika formuojama suderinus norus ir realias galimybes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav. Filosofijos, kultūros ir politikos ryšys. 
 
Įmonės filosofija grindžiama idealais, kurie dažniausiai formuluojami vadovaujantis 

savininko, vadovo, visuomenės nuomone, o įmonės kultūra pagrįsta realiomis vertybėmis, kurios 
remia filosofiją ar  jai prieštarauja. Todėl įmonės kultūrą galima laikyti labai reikšmingu sėkmės 
veiksniu. Stebima, kad įmonės, veikiančios tose pačiose rinkose tokiomis pačiomis veiklos 
sąlygomis, pasiekia nevienodų rezultatų. Priežastis ta, kad įmonės sėkmei daug didesnę įtaką 
daro ne įmonės politika, valdymo struktūra, turima technika ir technologija, o valdymo stilius, 
darbuotojų vertybių sistema. Įmonės kultūra skatina arba slopina nustatytų tikslų siekį. Keičiant 
įmonės kultūrą reikėtų: 

Tobulinti įmonės įstatus, atsižvelgiant į įmonės filosofiją, tikslus. 
Suformuluoti formalias valdymo taisykles. Keičiant kultūrą, lemiamą vaidmenį vaidina 

vadovybė, kuri (demokratiškai ar autokratiškai) suformuluoja reikalavimus, pati jų laikosi ir 
numato jų realizavimo būdus. 

Suformuluoti formalias elgesio taisykles, kurių privaloma laikytis bendradarbiaujant su 
klientais, tiekėjais, visuomene, valstybinių institucijų atstovais. 

Plėtoti bendradarbiavimo techniką. Dažniausiai įmonės filosofija nustatoma aukščiausio 
lygio strateginiuose sprendimuose. Svarbu, kad įmonės darbuotojai suprastų, ar priimamuose 
sprendimuose realizuojama įmonės filosofija. 

Atitinkamai keisti įmonės įvaizdį. Įmonės filosofija ir kultūra turi būti žinoma 
visuomenei. 

Tobulinti darbuotojų atrankos metodus. Tikslas - skatinti darbuotojus taikyti įmonės 
filosofiją ir kultūrą atitinkančias priemones priimant sprendimus.  

Įmonės filosofija, kultūra ir įmonės bei personalo politika yra vienos sistemos elementai, 
kurie tarpusavyje turi būti suderinti. Personalo politika yra svarbiausia įmonės politikos dalis, 
apimanti pagrindinius personalo tikslus ir elgsenos normas, bendradarbiams keliamus 
reikalavimus, įmonės įsipareigojimus bei personalo ugdymo koncepciją. Įmonės personalo 
politikoje suformuojama kryptinga įmonės orientacija personalo srityje. Personalo politikoje 
akcentuojama : 

 
 
 
 
 

ĮMONĖS FILOSOFIJA 

PERSONALO POLITIKA 

ĮMONĖS KULTŪRA 

NORĖTI 

GALĖTI 

Reali personalo 
vadybos sistema 
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• Saugaus darbo ir gamybos bei socialinių sąlygų užtikrinimas; 
• Darbo santaikos tarp skirtingų personalo grupių: vadovų, specialistų, darbininkų, 

užtikrinimas; 
• Savininkų (akcininkų) ir personalo interesų derinimas; 
• Personalo potencialo optimizavimas, pabrėžiant darbuotojų interesų prioritetą; 
• Darbo apmokėjimo organizavimas, pabrėžiant socialinį problemos aspektą; 
• Personalo našumo ir efektyvumo motyvavimas. 

 
Kiekvienos įmonės personalo politika skiriasi. Dr. A. Sakalas nurodo galimas 4 įmonės 

strategijos variantus ir pateikia po 3 personalo politikos teiginius, akcentuojančius kiekvieno 
varianto skirtumus, o ne bendrumą. 

 
I – ESMINIO PABLOGĖJIMO 
VARIANTAS 

II - EVOLIUCINIS VARIANTAS 

Šiandieninė situacija yra laikina. 
Visi susiveržkime diržus ir pralaukime 
sunkius laikus. 
Bloga būklė nuo mūsų nepriklauso, ją 
nulemia išorinės sąlygos. 

Šiandieninė situacija yra gana gera. 
Mūsų kolektyvas visada buvo geras, toks 
jis ir dabar. 
Nereikia per daug atskleisti rezervų, 
neaišku kas bus rytoj. 

III - RIBOTO EFEKTYVUMO 
VARIANTAS 

IV - REVOLIUCINĖS RAIDOS 
VARIANTAS 

Vienintelė išeitis - aktyvi racionalizacija. 
Kiekvienas darbuotojas turi maksimaliai 
panaudoti savo potencialą. 
Turi būti sukurta nepakantumo atmosfera 
blogai dirbantiems. 

Mūsų bendradarbiai - svarbiausias mūsų 
resursas. 
Įmonės ir bendradarbių santykiai 
ilgalaikiai. 
Mūsų plėtotės tikslas - aprūpinti savo 
darbuotojus darbu – pragyvenimo šaltiniu. 

 
Pav. Personalo politikos pagrindiniai teiginiai skirtingiems strategijų variantams 

(dr.A.Sakalas) 
 
Nepakanka suformuluoti pažangius principus, jais būtina vadovautis tiek vadovams, tiek 

eiliniams darbuotojams. Diegiant personalo politiką, labai svarbus yra informacinis - agitacinis 
darbas, kurio uždavinys - suvienodinti skirtingų personalo grupių požiūrį. Bendradarbių vienybė 
pasiekiama informuotumo pagrindu. Dėl informacijos stygiaus kyla įvairių konfliktų: streikų, 
tylaus pasipriešinimo, apkalbų. Šiuos trūkumus galima pašalinti įtraukus darbuotojus į 
kolektyvinį problemų sprendimą. 

Pagrindinės personalo politikos kryptys įforminamos atskiru dokumentu arba gali būti 
įkomponuojamos į kitų veiklos sričių strategiją (1 pavyzdys). 

 
1 pavyzdys 

 
Personalo politikos (strategijos) struktūra 
 

• Preambulė. 
• Pagrindiniai principai. 
• Tikslaus ir savalaikio personalo poreikio planavimo diegimas; 
• Rūpestingas naujų darbuotojų atrinkimas ir adaptavimas; 
• Savalaikis personalo pokyčių planavimas; 
• Neatėjimo į darbą planavimas ir valdymas; 
• Savalaikis kvalifikacijos kėlimas; 
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• Įmonės klimato, skatinančio inovacijas, grupinį darbą, kūrimas; 
• Darbuotojų pagal amžių, išsilavinimą ir būsimuosius uždavinius atitikimas; 
• Valdymo personalo praktika užsienyje; 
• Kolektyvinio valdymo stiliaus naudojimas; 
• Aktyvus bendradarbiavimas nustatant tarifus, reguliuojant vidinę tvarką. 
• Paaiškinimai. 

Paaiškinimuose smulkiai aprašomi planuojami rodikliai. Pavyzdžiui, siektina darbuotojų 
išsilavinimo struktūra. Taip pat rengiami kiti dokumentai: 

Personalo veiklos nurodymai – suformuluojami bendri darbo principai. 
Dokumentai, reglamentuojantys įvairias darbo sritis – taisyklės, reglamentai, 

premijavimo nuostatai, darbuotojų atestavimo tvarka, dalyvavimo pelnuose sistema, skyrių ir 
darbuotojų pareiginės instrukcijos ir kt. 

 
PERSONALO ORGANIZAVIMAS 

 
Personalo organizavimas siaurąja prasme dažnai apima reikalingo įmonei personalo 

skaičiaus ir struktūros nustatymo ir palaikymo sistemą. Svarbiausi darbai organizuojant 
personalo sistemą: 

   
DARBŲ KOMPLEKSAI DARBŲ DETALIZAVIMAS 

1. Personalo skyriaus organizavimas 
 

1. Personalo skyriaus sukūrimas. 
2. Organizacinės struktūros projektavimas. 
3. Skyriaus pareigybių, nuostatų rengimas. 

2. Turimo personalo potencialo įvertinimas 1. Personalo statistika ir apskaita. 
2. Darbo ir darbo vietų vertinimas. 
3. Darbuotojų vertinimas. 

3. Turimo personalo potencialo vystymosi 
prognozė 

1. Išėjimas į pensiją. 
2. Išėjimas į krašto tarnybą. 
3. Tekamumo dydis(kadrų). 
4. Išsimokslinimo ir kvalifikacijos pokyčiai. 

4. Reikiamo potencialo prognozė 1. Bendrasis personalo poreikis. 
2. Bendrojo poreikio struktūra. 

5. Poreikio padengimas 1. Papildomojo poreikio ir struktūros 
nustatymas. 
2. Vidiniai ir išoriniai poreikio padengimo 
šaltiniai. 
3. Personalo telkimas iš kitų įmonių ir 
mokymo įstaigų. 

6. Kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas 1. Savarankiškas kvalifikacijos kėlimas. 
2. Kvalifikacijos kėlimas darbo vietose. 
3. Organizuotas kvalifikacijos kėlimas. 
4. Perkvalifikavimas. 

7. Personalo įvedimas, paskirstymas, 
atleidimas 

1. Priėmimas. 
2. Adaptavimas. 
3. Perkėlimas. 
4. Atleidimas. 

8. Darbo apmokėjimas ir organizavimas 1. Darbo apmokėjimo formų ir sistemų 
parinkimas. 
2. Motyvavimo sistemos sukūrimas. 

9. Darbo ir socialinio saugumo užtikrinimas 1. Darbo saugumo užtikrinimas. 
2. Socialinio saugumo užtikrinimas. 
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Tik užtikrinus kiekvienos darbo funkcijos įgyvendinimą, įmonėje gali sėkmingai veikti 
personalo sistema. 

 
Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai 
 
Personalo vadybos subjektai skirstomi į vidinius ir išorinius. Ar personalo vadybos 

subjektai priskiriami vidiniams, ar išoriniams, priklauso nuo nagrinėjamos sistemos. Jei 
nagrinėjama įmonė, tai vidiniai veiklos subjektai yra įmonės veikloje ir valdyme dalyvaujantys 
asmenys ir jų grupės. Veiklos subjektai klasifikuojami pagal dvi nuostatas: pagal profesinę 
specializaciją ir pagal santykį su kapitalu. 

Pagal profesinę specializaciją personalas klasifikuojamas : 
• Darbininkai - pagrindiniai ir pagalbiniai; 
• Vadovai - pagal darbų sudėtį: linijiniai ir funkciniai; pagal valdymo lygį: aukščiausiojo, 

vidutinio, žemiausiojo lygio; 
• Specialistai - jie parengti dirbti ne vadovavimo, o kitose srityse; 
• Kiti tarnautojai – darbuotojai, techniškai aptarnaujantys vadovus ir specialistus. 

Tokia klasifikacija paremta darbuotojų darbo pasidalijimu apdorojant informaciją ir 
priimant sprendimus. 

Pagal santykį su kapitalu personalas skirstomas: 
• Darbdaviai ir jų įgalioti asmenys - darbdavys pats gali nedirbti įmonėje, o valdyti ją per 

patikėtuosius asmenis (administracijos ar valdymo personalas); 
• Darbuotojai. 

 
Prie vidinių veiklos subjektų grupių priskiriamos direktorių valdybos, stebėtojų tarybos, 

profsąjungos. 
Išoriniai veiklos subjektai skirstomi į dvi grupes: 
Veiklą reglamentuojantys ir prižiūrintys subjektai - LR Seimas, LR Vyriausybė, SODRA, 

Mokesčių inspekcija, Darbo inspekcija, teismai ir kt. 
Tam tikras darbo su personalu funkcijas perimantys subjektai – bendro ir profesinio 

mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sistema, konsultavimo. informavimo ir kitos 
tarnybos. 

 
Darbo su personalu organizavimo formos 
 
Personalo organizavimo uždaviniams spręsti kuriamos atitinkamos struktūros, kurios 

priklauso nuo tokių veiksnių : 
• Turimų darbuotojų potencialo, kvalifikacijos. 

Jei personalo tarnybos darbuotojų kvalifikacija žema, jai nepavedama kai kurių personalo 
organizavimo uždavinių: darbo ir užmokesčio organizavimo ir pan. Šiuo atveju personalo 
organizavimas yra decentralizuojamas, t.y. darbai paskirstomi kitoms tarnyboms. Jei personalo 
tarnybos specialistai ir jos vadovas yra stiprūs – kuriama centralizuota, plačius įgaliojimus turinti 
personalo tarnyba. 

• Uždavinių delegavimo lygio. 
Priklausomai nuo vadovo vadovavimo stiliaus klausimus jis sprendžia pats arba 

deleguoja juos į žemesnius lygius. 
• Orgtechnikos ir technologijos lygio. 

Naujų technologijų naudojimas personalo tarnybos darbuotojų veikloje keičia darbų 
imlumą ir darbuotojų skaičių. 

• Įmonės dydžio, specializacijos lygio. 
Pagal dydį įmonės skirstomos į mažas, vidutines ir dideles. 
Mažoje įmonėje galimi du personalo organizavimo variantai: 
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1.Centralizuotas – personalo organizavimo klausimus sprendžiančio darbuotojo vieta yra 
aukščiausiame valdymo lygyje. Tai nesuteikia jam sprendimo teisės, tačiau užtikrina tiesioginį 
kontaktą su aukščiausia vadovybe, sutrumpina sprendimo priėmimo kelią.  

2.Decentralizuotas – personalo organizavimo klausimus sprendžiantis darbuotojas yra 
pavaldus vienos, dažniausiai svarbiausios, tarnybos vadovui. Čia kiekvienos problemos 
sprendimas yra sudėtingesnis, idėja suformuluojama aukščiausiame lygyje ir perduodama per 
ekonominio padalinio vadovą už personalą atsakingam darbuotojui. Jis parengia sprendimo 
projektą, derina su tiesioginiu vadovu ir pateikia vadovybei. Tik priėmus galutinį sprendimą 
projektas pradedamas įgyvendinti. Šis variantas yra sudėtingas dėl to, kai personalo darbuotojas 
sprendžia visas su personalu susijusias problemas, o jo veiklą kontroliuoja siauros funkcijinės 
tarnybos vadovas. Todėl iškyla problema dėl tarnybų interesų prioritetų derinimo. 

Vidutinėje ir didelėje įmonėje šalia techninės, ekonominės funkcijos išskiriama personalo 
organizavimo funkcija.  

Didelėse įmonėse galimi du personalo organizavimo variantai:  
1.Centralizuotas. 
2.Decentralizuotas. Esant decentralizuotam personalo organizavimui, centrinėje 

personalo tarnyboje formuojama personalo politika, klausimų sprendimo metodai, o konkrečius 
klausimus sprendžia gamybinių, atskirų funkcinių padalinių personalo tarnybos. Šis variantas 
racionalus, kai gamybiniai padaliniai labai savarankiški, specializuoti ir autonomiški teritoriniu 
požiūriu. 

Formuojant personalo valdymo organizacinę struktūrą, susiduriama su daugeliu 
problemų, kurių sprendimas priklauso nuo konkrečių įmonės sąlygų. 

 
Personalo apskaita ir statistika 
 
Informacija apie darbuotojus reikalinga tam, kad galima būtų priimti sprendimus. 

Organizuojant personalo vadybos informacinį aprūpinimą, informaciją reikia teikti laiku ir 
reikiamos apimties. Duomenų apie personalą banko struktūra gali būti labai įvairi, tačiau į jį turi 
būti įtraukti pagrindiniai duomenys: identifikavimo duomenys; duomenys apie darbuotojo 
statusą; duomenys apie veiklą užsienyje; išsilavinimas ir specialios žinios; darbuotojų stebėjimų, 
įvertinimo duomenys; darbo užmokesčio, atsiskaitymų duomenys; duomenys apie karinę 
tarnybą, sveikatos būklę; duomenys apie suteiktas atostogas; kiti duomenys. 

Nepriklausomai nuo to, kokia yra oficialioji statistinė atskaitomybė, įmonė turi turėti jai 
reikalingą informaciją. Skiriamos šios pagrindinės personalo statistikos kryptys: 

• Personalo būklė ir personalo ugdymas; 
• Amžiaus struktūra; 
• Personalo naudojimas; 
• Personalo kaita; 
• Personalo ir socialinės sąnaudos. 

 
Personalo poreikio planavimas 
 
Planuojant personalo poreikį reikia numatyti, kiek ir kokių darbuotojų reikia įmonei. 
Poreikio planavimas analizuojamas keliais požiūriais : 

• Turi leisti nustatyti reikiamą darbuotojų skaičių, jų struktūrą, papildomąjį poreikį ir jo 
patenkinimo šaltinius. Tai rodo formalią poreikio planavimo pusę. 

• Poreikio nustatymas turi rodyti darbuotojų interesą kelti kvalifikaciją, daryti karjerą, 
realizuoti savo siekius ir polinkius. 

• Mokslo ir technikos vystymosi sąlygomis reikia įvertinti reikalavimą ugdyti kvalifikaciją, 
aplenkiant mokslinės techninės pažangos tempus. 
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Pagrindiniai poreikio nustatymo parametrai yra bendrasis ir papildomasis poreikis.  
Bendrasis poreikis - tai valdymo personalo skaičius, kurio reikia įmonės uždaviniams 

spręsti. Papildomasis poreikis - tai darbuotojų skaičius, kurio reikia papildyti sistemą, kad 
darbuotojų skaičius planinio laikotarpio pabaigoje būtų lygus bendrajam poreikiui. Papildomasis 
personalo poreikis tenkinamas iš vidini arba iš išorinių įmonės šaltinių. 

Planuojant papildomojo valdymo darbuotojų poreikio tenkinimo šaltinius, galimi keli 
variantai : 

• Duomenys apie darbuotojų perėjimą įmonės viduje ir į išorę nustatomi pagal 
susidariusias praeities ir dabarties tendencijas, pakoregavus jas, atsižvelgiant į 
numatomus pokyčius. Šiuo atveju prioritetas nesuteikiamas nė vienam judėjimui. Tokio 
požiūrio gali būti laikomasi nustatant poreikį ilgesniam laikotarpiui. 

• Nustatant valdymo darbuotojų judėjimo tendencijas, prioritetas teikiamas judėjimui savo 
įmonėje: įvertinama, kiek darbuotojų pagal savo moralines savybes gali tikėtis būti 
įtraukti į rezervą aukštesnėms pareigoms eiti. Tik jei trūksta savų išteklių, pritraukiama 
darbuotojų iš šalies. 
Antrasis variantas labiau atitinka valdymo darbuotojų sistemos tikslus, nes leidžia geriau 

naudoti savo valdymo personalo potencialą, geriausius darbuotojus paaukštinti pareigose, 
sumažinti jų kaitą, padidinti motyvavimą. Naudojant šį variantą reikia atsižvelgti į pareigybinį 
judėjimą, valdymo darbuotojų įvertinimą, jų atestavimą, rezervo formavimą. 

 
DARBO VIETŲ IR PERSONALO VERTINIMAS 

 
Darbo vietų vertinimas yra susijęs su darbo vietoje atliekamų darbų komplekso, jos 

techninio aprūpinimo vertinimu, reikalavimų ją užimančiam darbuotojui nustatymu. Darbo vietų 
vertinimo rezultatais remiamasi sprendžiant eilę problemų: 

• Jie leidžia pagrįsti darbuotojų darbo apmokėjimo bazę; 
• Jie yra pagalbinė darbo vietos reikalavimų ją užimančiam darbuotojui nustatymo 

priemonė; 
• Jie yra darbo vietos gerinimo priemonė: parenkama tinkamiausia įranga, jos išdėstymas, 

darbo sąlygos; 
• Jie yra darbo humanizavimo prielaida. Darbo humanizavimas kelia didesnius 

reikalavimus darbui ir darbo vietos organizavimui. 
 
Darbo vietų vertinimas pagal Ženevos schemos ir REFA reikalavimus 
 

Ženevos schemos 
reikalavimai 

REFA reikalavimai Detalizavimas 

I. GALĖTI 1. Žinios. 
 

2. Fizinė būklė. 

Išsilavinimas, patyrimas, protinis 
išsivystymo lygis; 
Sveikata, fizinis pasiruošimas, 
koordinacija. 

II. ATSAKOMYBĖ 3. Atsakomybė Už save, už kitų darbą ir saugumą. 
III. APKROVIMAS 4. Protinis 

 
5. Fizinis 

Dėmesys, mąstymo įtampa ir 
intensyvumas; 
Dinaminis, statinis, vienpusis. 

IV. DARBO 
SĄLYGOS 

6. Aplinkos įtaka Klimatas, drėgmė, švara, dulkės, 
garai, triukšmas, apšvietimas, darbo 
sauga. 
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Darbo vietų vertinimui taikomi tokie metodai: 
1. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai:rangavimo,balų, prioritetų, darbo 

kategorijų,užmokesčio grupių. 
2. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Jais galima įvertinti darbo vietų/darbų 

reikalavimus pagal diferencijuotą reikalavimų sistemą. Reikia: 
• Darbo vietų aprašymo; 
• Reikalavimų aprašymo; 
• Reikalavimų klasifikavimo – darbų įvertinimo. 

 
Vertinant darbo vietą laikomasi tokio nuoseklumo: 

• Nustatomi vertinimo kriterijai; 
• Pasirenkama vertinimo sistema; 
• Nustatomas kiekvieno reikalavimo reikšmingumas; 
• Atliekamas ekspertinis vertinimas ir skaičiuojami galutiniai rezultatai 

Personalo vertinimui naudojamos šios sąvokos: darbuotojų darbingumo, asmenybės, 
elgsenos, panaudojimo, suderinamumo, potencialo, gabumų įvertinimas. Asmenybė vertinama 
pagal charakterio savybes. Asmenybės savybės turi būti siejamos su tam tikrais darbais, kurie 
išdėstyti pareiginėje instrukcijoje. 

Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai: 
• Vadovavimo proceso gerinimas; 
• Personalo įvedimo proceso optimizavimas; 
• Mokėjimo pagal darbo rezultatus ar savybes organizavimas; 
• Personalo ugdymo sistemos tobulinimas; 
• Bendradarbiavimo intensyvumo didinimas; 
• Bendradarbių motyvavimo gerinimas. 

 
Personalo vertinimo kryptys: 

• Žmogaus potencialas, charakterio ypatumai ir polinkiai vertinami įvairiais testais. Tokio 
vertinimo nepakanka, kad pasiekti vertinimo tikslų. 

• Kompleksiniai žmogaus vertinimo metodai. Jie pagrįsti Ženevos schemoje 
suformuluotomis vertinimo kryptimis. 
 
Darbuotojai vis dažniau vertinami taikant ištisą metodų kompleksą, kurie leidžia įvertinti 

ir darbo rezultatus, ir jų potencialą: 
• Charakteristikų metodai – kai laisvai pasirenkamos vertinimo charakteristikos (laisvasis) 

ir kai vertinama pagal griežtai nustatytą kriterijų kompleksą (reglamentuotas). 
• Rangavimo metodai – taikomas diferencijuotas rangavimas ir reglamentuotas 

rangavimas. 
• Kiti vertinimo metodai – specialieji metodai, Įvertinimo centrų metodas (ĮC). 

 
Personalo vertinimo patikimumas priklauso nuo daugelio veiksnių: sprendžiamų 

uždavinių, taikomų metodų, kriterijų objektyvumo, ekspertų kvalifikacijos. 
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PERSONALO VALDYMO UŽDAVINIAI IR TURINYS 
 

Organizacijos skiriamos pagal bendrus bruožus: 1) tikslai; jų įgyvendinimui ir pasiekimui 
reikalinga darbo jėga, kuri įmonėje vadinama 2) personalu; bendrų tikslų pasiekimui būtina 
vykdyti tam tikrą veiklą. Veiklos nukreipimas tinkama linkme vadinamas 3) personalo valdymu. 
Kadangi įmonėje egzistuoja tam tikros normos ir vertybės, turinčios įtakos personalo valdymui, 
jos gali skatinti personalą maksimaliai išnaudoti savo veiklą bendrų tikslų pasiekimui. Tokios 
normos yra vadinamos 4) organizacijos kultūra.  

Personalo valdymas – sistema, kurios tikslas užtikrinti efektyvų bendradarbių, t.y. 
vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų. 

Žmogaus vaidmuo personalo valdyme užima du skirtingus vaidmenis: vadovas, kuris 
atstovauja savininkų interesus bei atlieka valdymo funkcijas ir realizuoja organizacijos tikslus ir 
uždavinius, ir pavaldiniai, kurie atlieka pagrindinį darbą, t.y. organizacijos tikslų įgyvendinimo 
procesą. Pavaldinių vaidmuo dažnai įmonėje yra svarbesnis nei vadovų, nes nuo jų 
kvalifikacijos, pasirengimo bendradarbiauti priklauso įmonės konkrečių praktinių užduočių 
atlikimas. Skiriamos dvi pagrindinės personalo valdymo funkcijos: 

• Tikslų formavimas; 
• Tikslų įgyvendinimas. 

Tačiau įmonės personalo valdymą galima nagrinėti keliais aspektais: 
• Įmonės, organizacijos lygiu; 
• Individo lygiu. 

Šie skirtingi lygiai parodo atskiras personalo nagrinėjimo sritis: pirmasis, kada įmonės 
personalas analizuojamas kaip organizacijos valdymo lygis (aukščiausias, vidutinis ir žemiausias 
valdymo lygis), tai priklauso nuo įmonės organizacinių valdymo lygių sudėties. Antrasis – per 
žmonių poveikį žmonėms, per santykius tarp bendradarbių.  

Valdymas – tai specifinė veiklos rūšis, neorganizuotą minią paverčianti efektyviai, 
tikslingai ir našiai dirbančia grupe. Personalo valdymo turinį galime apibrėžti valdymo elementų 
sąveika. Vadovų poveikis bendradarbiams priklauso nuo išorinės ir vidinės aplinkos, tačiau 
personalo valdymo turinyje išskiriamos trys dalys: 

Formalioji personalo valdymo dalis – personalo politikos formavimas, valdymo 
struktūra, koncepcijos. 

Personalo vadybos technika – naudojama orgtechnika, ryšių tinklai ir kita. Tai labai 
svarbus elementas, darantis įtaką personalo valdymui. 

Pagrindiniai personalo valdymo darbai – bendradarbių pripažinimas, motyvavimas, 
vadovo autoriteto formavimas, valdymo stilius ir metodai. 

Šiuolaikinis personalo valdymas – tai dviejų požiūrių derinimas: įmonės ir asmenybės. 
Personalo valdyme visada yra didesnis ar mažesnis konfliktas tarp bendradarbių humanistinių 
tikslų ir įmonės lūkesčių. Personalo vadyboje turi būti mėginama suderinti šiuos tikslus pagal 
vieną iš alternatyvų: 

Teikiant prioritetą įmonės ar atskiro individo tikslams (valdymas bus pagrįstas 
konfrontacija, priešiškumu); 

Mėginant suderinti įmonės ir atskirų individų interesus (įmonės tikslų siekti individui yra 
malonu, nes tai saviraiškos ir bendradarbiavimo procesas). 
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PERSONALO VALDYMO ĮGYVENDINIMAS ĮMONĖJE 
 

Personalo valdymas įmonėje yra formalizuojamas, nukreipiamas pageidaujama linkme. 
Formalizavimas pasireiškia įvairiomis formomis ir lygiais. 

Pagrindiniai reikalavimai personalui valdyti atsispindi galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos įstatymuose. Jie nustato įmonės savarankiškumo laipsnį, reglamentuoja atskiras 
veiklas, personalo valdymo taisykles ir pan. Įmonės požiūriu tai išorinė aplinka, kuri riboja ar 
skatina įmonės vidines galimybes. 

Įmonės vidaus reglamentai, nuostatos. Tai personalo politika, konkrečios jos 
įgyvendinimo priemonės, išreikštos įmonės valdymo koncepcijoje; tam tikri personalo valdymą 
reglamentuojantys įsakymai, nutarimai (pavyzdžiui, darbo laiko reglamentas, vidaus tvarkos 
taisyklės ir kt.). 

Įmonės valdymo struktūra, kuri daro personalo valdymui netiesioginį poveikį. Ji 
organizuojama, atsižvelgiant į vyraujančius personalo politikos teiginius, valdymo koncepciją. 
Valdymo struktūra reglamentuoja ar skatina atskirus personalo valdymo darbus. 

 
Įmonės personalo valdymo teisinis reguliavimas 
 
1.Formali personalo galimybė dalyvauti valdyme yra nustatyta įmonės įstatuose: 

visuotinis darbuotojų susirinkimas, visuotinis akcininkų susirinkimas, atstovavimas stebėtojų 
taryboje ir kitose įstatuose reglamentuotose komisijose. 

2.Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas (pavirtintas 2002-06-04, įsigaliojo 2003-01-01). 
I skyrius. Darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai . 

Darbo įstatymai nustato : 
• Gyventojų užimtumo teisinius pagrindus; 
• Kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo taisykles bei šalių atsakomybę už 

įsipareigojimus; 
• Minimalųjį darbo užmokesčio dydį, taip pat darbo apmokėjimo sąlygas; 
• Maksimaliąją darbo laiko trukmę ir minimaliąsias poilsio laiko normas; 
• Minimaliųjų lengvatų, garantijų, kompensacijų dydį ir kitų darbo teisių lygį; 
• Pagrindines darbuotojų saugos ir sveikatos normas bei taisykles; 
• Profesinių sąjungų ir kitų darbuotojų atstovų teises darbo srityje; 
• Pagrindines profesinio pasirengimo ir kvalifikacijos kėlimo nuostatas; 
• Darbo drausmės užtikrinimo pagrindus; 
• Materialinės atsakomybės sąlygas ir dydį (ribas); 
• Pagrindines darbo įstatymų laikymosi priežiūros ir kontrolės nuostatas. 

( žr. Darbo kodeksas) 
 
Įmonės valdymo koncepcija 
 
Valdymo koncepcijos sujungia atskirų žmonių elgseną (personalo valdymo aspektą) ir 

daiktinius formaliuosius komponentus (įmonių valdymo aspektą) į vieningą sistemą, kuria 
vadovaujamasi organizuojant įmonės valdymą. Plačiausiai paplitusios trys valdymo koncepcijos: 

1.Valdymas pagal išimties principą. 
Koncepcija remiasi atsakomybės delegavimu. Kiekvienas darbuotojas, laikydamasis 

nustatytų taisyklių, savarankiškai ir atsakingai atlieka tam tikrus uždavinius. Suformuojami tam 
tikri kiekybiniai tikslai. Jei nuo jų tam tikru mastu nukrypstama, susidaro išimtinė situacija, kuri 
reikalauja vadovo įsikišimo. Diegiant šią koncepciją būtina, kad: 

• Bendradarbis gautų aiškią savarankiško darbo sritį, grįstą reikalingomis instrukcijomis ir 
atsakomybe; 

• Kiekvienam uždaviniui būtų nustatyti kontroliuojami dydžiai, kuriuos reikia pasiekti; 
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• Būtų nustatytos nukrypimų nuo kontroliuojamų dydžių ribos. Jas peržengus susidaro 
išimtinė situacija. 
Naudojant šią sistemą vadovui nereikia dirbti rutininių darbų, jis gali susikoncentruoti 

spręsti strateginius uždavinius, tačiau sistemos neigiamas bruožas – orientacija į neigiamus 
nukrypimus. Vyrauja autoritarinis valdymo principas: užduotis – nukrypimas – kontrolė – 
reguliavimas. 

2.Valdymas atsakomybės delegavimo principu. 
Čia vyrauja bendradarbių santykių ir atsakomybės delegavimo principai. Bendradarbių 

santykių valdymas reiškia autoritarinio valdymo atsisakymą ir perėjimą prie kooperatinio 
valdymo stiliaus.Atsakomybės delegavimas apima bendrų, o ne dalinių uždavinių delegavimą 
ilgam laikui, vadovaujantis teiginiu, kad kvalifikuotas, sąmoningas bendradarbis turi turėti 
savarankišką darbo sritį, uždavinius. Pagrindas yra pareiginės instrukcijos ir bendrieji valdymo 
nurodymai, kuriuose tvirtai nustatomos atsakomybės sritys, pavaldumas, teisės, 
bendradarbiavimo tarp vadovų ir bendradarbių taisyklės. Šiuo atveju atsakomybė paskirstoma 
žemyn valdymo lygiams. Vadovas atsakingas už tai, kad būtų parinkti tinkami darbuotojai, 
suformuluoti darbo tikslai, pateikta reikalinga informacija, teisingai vykdoma tarnybinė priežiūra 
ir kontrolė. Bendradarbis visiškai atsakingas už veiklą jam deleguotoje srityje. Nedeleguojama 
vadovo tarnybinės priežiūros ir kontrolės pareiga, nors reikalaujama, kad bendradarbis pats 
praneštų apie atsiradusius nukrypimus. Koncepcijos privalumai: 

• Centralizavimas pakeičiamas decentralizavimu; 
• Visi sprendimai paskirstomi darbuotojams, kurie turi reikiamą kompetenciją; 
• Vadovams nereikia dirbti rutininių darbų, laikas skiriamas strateginiams uždaviniams 

spręsti; 
• Įmonės veikla nesutrinka, kai pasikeičia aukštesniojo lygio vadovybė, nes bendradarbiai 

žino savo veiklos sritį. 
Deleguojant uždavinius reikia derinti su darbuotojais. Pasikeitus sąlygoms jie turi būti 

peržiūrimi. 
3.Tikslinis valdymas 
Jis pagrįstas tikslų hierarchizavimu, tikslų ir organizacinių struktūrų, taikomų sprendimo 

metodų atitikimu. Ši koncepcija vadovaujasi pagrindiniais principais: 
• Orientuojamasi į tikslus; bendradarbiai patys pasirenka jų įgyvendinimo priemones; 
• Keičiantis aplinkybėms, tikslinami tikslai; 
• Siekiama, kad bendradarbiai dalyvautų nustatant tikslus; 
• Darbas nuolat vertinamas, nukrypimai analizuojami. 

 
Diegiant tikslinį valdymą, pirmiausia nustatomi tikslai, paskui – organizacinė struktūra 

jiems įgyvendinti, trečia – nustatoma atskirų vadovų ir bendradarbių atsakomybė, teisės ir 
pareigos. Taip pat reikia sukurti stebėjimo, sėkmės matavimo ir kontrolės sistemas, nustatyti 
stebėjimo kriterijus. Būtina sukurti mokėjimo sistemą, kurioje vyrautų ne baudos už neatliktus 
darbus, o skatinimas už kvalifikacijos kėlimą ir reikalingų savybių ugdymą. 

Kiekviena įmonė, atsižvelgdama į savo sąlygas, turėtų sukurti konkrečią, labiausiai jai 
tinkančią, valdymo koncepciją. Valdymo koncepcija patikrinama praktikoje ir tobulinama. 

Šios valdymo koncepcijos yra kompleksinės, tačiau naudojamos ir tos, kuriose 
akcentuojamas kuris nors vienas labai svarbus valdymo elementas: krizių vadyba, visuotinė 
kokybės vadyba, ekologijos vadyba ir kita. Tokios koncepcijos gali būti įtraukiamos į vieną iš 
kompleksinių valdymo koncepcijų ir sustiprinti jos veiksmingumą. Dažniausiai į vieną 
koncepciją sujungiami įvairių koncepcijų labiausiai pavykę elementai. Tai parodo, kad nė vienos 
iš jų negalima laikyti absoliučiai geriausia, o pasikeitus sąlygoms, atsiranda vis naujų integruotų 
koncepcijų. 
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MOTYVAVIMO SVARBA PERSONALO VALDYME 
 
Organizacijos sėkmę dažnai lemia sugebėjimas tinkamai pasinaudoti darbuotojų 

turimomis žiniomis, kvalifikacija, atskleisti ir ugdyti jų potencialą. Personalo motyvavimas turi 
tapti bendros organizacijos veiklos strategijos dalimi, siekiant suvienyti darbuotojus ir nukreipti 
jų pastangas bendrų tikslų siekimui. Norint sukurti veiksmingą motyvavimo sistemą 
organizacijoje, neužtenka darbuotojų skatinimui naudoti atskiras motyvavimo priemones. Jos turi 
sudaryti vieningą sistemą, apimančią ir jungiančią visus pagrindinius personalo motyvavimo 
aspektus. Motyvavimo sistemos bus veiksmingos, jei tenkins dvi pagrindines sąlygas : 

• Iš vienos pusės, jos motyvuoja darbuotojus siekti organizacijos keliamų tikslų; 
• Iš kitos pusės, patenkina darbuotojų lūkesčius bei viltis. 

Pagrindiniai motyvavimo sistemos elementai, tikslai bei uždaviniai yra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Motyvavimo sistemos elementai nurodo pagrindines kryptis, kurios turi būti vystomos 

įmonėse: 
1.Pirmiausia turi būti sukurta teisinga ir motyvuojanti atlyginimo už darbą sistema. Tokių 

sistemų sukūrimo pagrindą įmonėse sudaro objektyvus darbų bei asmeninio darbuotojų indėlio 
įvertinimas. 

2.Lygiagrečiai reikia sukurti efektyvią personalo profesinio augimo ir ugdymo sistemą, 
kuri leistų pripažinti darbuotojų nuopelnus, sudarytų sąlygas jiems plėtoti savo sugebėjimus 
organizacijoje bei užtikrinti galimybę kilti karjeros laiptais. 

Motyvavimo 
sistemos dalys 

Personalo motyvavimo sistema 

Materialinis 
atlyginimas 
už darbą 

Personalo 
pripažinimas 

Darbo pobūdis 
ir darbo aplinka 

Motyvavimo 
sistemos tikslai 

Sukurti teisingą ir 
motyvuojančią 
atlyginimo už 
darbą sistemą 

Sukurti efektyvią 
personalo 
ugdymo ir 
profesinio augimo  
sistemą 

 Sudaryti sąlygas 
dirbti įdomų 
atsakingą 
darbą;užtikrinti 
gerus santykius 
tarp darbuotojų

Pagrindinės 
veiklos kryptys 

Darbo santykinės 
vertės įvertinimas 
 
Darbuotojų 
asmeninio indėlio 
įvertinimas 

Karjeros 
planavimo 
sistemos 
organizavimas 
 
Personalo 
ugdymo sistemos 
organizavimas 

Palankių darbo 
sąlygų sudarymas 
 
Delegavimas 
 
Įtraukimas į 
sprendimų 
priėmimą 
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3.Darbuotojams privalo būti sudarytos sąlygos dirbti įdomų, atsakingą darbą, atitinkantį 
jų sugebėjimus bei polinkius. Tam reikia sukurti darbuotojų įtraukimo į sprendimų priėmimo, 
atsakomybės ir įgaliojimų delegavimo mechanizmą. 

 
Darbo apmokėjimo sistema įmonėje galėtų būti tokia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pastovaus darbo užmokesčio dalies dydį turi lemti atliekamo darbo sudėtingumas, nuo 
kurio priklauso darbuotojo kvalifikacija, reikalinga pareigoms atlikti, nervinė ir fizinė 
įtampa, atsakomybės lygis ir pan. Todėl pirmiausia turi būti įvertinamos darbo vietos. 

• Kintamo darbo užmokesčio dalis, skirta įvertinti individualius darbuotojų pasiekimus. Ji 
turi būti nustatoma priklausomai nuo individualių ir kolektyvinių pasiekimų. Individuali 
darbuotojų pasiekimų dalis vertinama pagal atliktų darbų kokybę, laiką, iniciatyvumą, 
stropumą, universalumą ir kt. Kolektyvinė dalis – pagal kolektyvo pasiekimus, ir 
mokama už darbų kokybę, terminų laikymąsi ir pan. Kintamoji darbo užmokesčio dalis 
sudaro apie 30-40% pastovaus darbo užmokesčio. 

• Premijos turėtų būti skiriamos už ypatingus, svarbius įmonei pasiekimus. Šie 
vienkartiniai mokėjimai neturi būti įprasti ir nuolatiniai. Premijos gali būti individualios 
ir kolektyvinės. Individualios – už racionalius pasiūlymus, gamybos kaštų mažinimą, 
kūrybinius projektus, broko ir atliekų mažinimą. Kolektyvinės – už gerus gamybinius 
rezultatus, energijos, žaliavų, darbo užmokesčio fondo taupymą. 
 
Personalo pripažinimo sistema 
 
Įmonė, norėdama pritraukti ir išlaikyti gerus darbuotojus, turėtų sukurti efektyvią 

nematerialinio skatinimo sistemą, kuri leistų pasiekti šiuos tarpusavyje susijusius tikslus: 
• Maksimalų darbuotojų sugebėjimų ir galimybių panaudojimą ir ugdymą; 
• Darbuotojų profesinio augimo poreikių patenkinimą; 
• Sudarymą sąlygų dirbti įdomų, atsakingą, darbuotojų polinkius ir galimybes atitinkantį 

darbą; 
• Bendradarbiavimu, pasitikėjimu pagrįstų santykių susiformavimą. 

 
Efektyviai veikiančios organizacijos yra suinteresuotos visų savo darbuotojų profesiniu 

augimu, rūpinasi jų karjera bei siūlo įvairias jos planavimo programas. Tai naudinga ir įmonei, ir 
darbuotojams. Karjeros planavimas įmonėse organizuojamas dviem kryptimis: iš darbuotojų 
pusės – individualiai planuoti savo karjerą, iš organizacijos pusės – organizuoti darbuotojo 

Darbo apmokėjimo sistema 

Pastovus darbo 
užmokestis 

Kintamas darbo 
užmokestis 

Premijos 

Priklauso nuo 
darbo pobūdžio ir 
turinio 

Priklauso nuo 
darbuotojo 
savybių ir 
elgsenos darbe 

Skiriamos už 
ypatingus veiklos 
rezultatus 
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individualios karjeros rėmimą sudarant įvairias karjeros planavimo programas. Karjeros 
planavimo procesas susideda iš tokių pagrindinių etapų: 

• Savęs įvertinimas; 
• Galimybių numatymas; 
• Tikslų nustatymas; 
• Individualių karjeros planų parengimas; 
• Plano įgyvendinimas. 

Darbuotojų ugdymas turi būti atliekamas kasdieninio gyvenimo rėmuose, didinant jų 
kompetenciją, sugebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, suteikiant žinių, lavinant įgūdžius, patirtį ir 
taisant galimas klaidas. Formuojant personalo ugdymo strategiją, reikia įvertinti: 

• Personalo ugdymas susijęs su kvalifikacija, kuri bus reikalinga ateities darbų atlikimui; 
• Personalo ugdymo tikslai turi būti formuluojami atsižvelgiant į įmonių ir darbuotojų 

interesus; 
• Turi būti sudaroma konkreti personalo ugdymo programa; 
• Personalo ugdymo programos eiga turi būti vertinama (tikslas - nustatyti programos 

rezultatus ir silpnas vietas, kad būtų galima jas pašalinti). 
 
Darbo pobūdis ir darbo aplinka 
 
Ne mažiau svarbią reikšmę darbuotojų motyvacijai turi darbo pobūdis bei darbo aplinka, 

t.y. galimybė dirbti įdomų ir atsakingą darbą, dalyvauti sprendimų priėmimo procese; turėti geras 
darbo sąlygas, palankų mikroklimatą, vadovų palaikymą ir supratimą. Negalima sukurti jokių 
formalių sistemų ar programų tokios palankios darbui aplinkos sudarymui. Tai labiau priklauso 
nuo bendrų organizacijos vertybių, vadovavimo lygio ir kultūros. Ypatingą svarbą įgavo nauji 
vadovų veiklos aspektai, kurie yra tiesiogiai nukreipti į darbuotojų motyvacijos ir kūrybingumo 
didinimą : 

• Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą; 
• Delegavimas, t.y. pasidalijimas savo valdžia; 
• Savalaikis ir tinkamas darbuotojų pasiekimų įvertinimas. 

 
DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ 

 
Delegavimas, kompetencijos paskirstymas glaudžiai susijęs su decentralizavimo principu. 

Delegavimas – tai kompetencijos perdavimas iš viršaus į apačią. Decentralizavimas yra 
horizontalus uždavinių paskirstymas ir su tuo susijusi horizontali (funkcinė) subsistemų ir darbo 
vietų autonomija. Tačiau vadovybė niekada nedeleguoja uždavinių, susijusių su: 

• Įmonės tikslų ir jų realizavimo strategijos nustatymu; 
• Gamybos ir pardavimų politikos nustatymu; 
• Sprendimais finansų ir kainų politikos srityje; 
• Vidine ir išorine reprezentacija ir pan. 

Delegavimu siekiama šių tikslų: 
• Panaikinti darbuotojų paskirties neatitinkančias funkcijas; 
• Kiekvienam darbuotojui suteikti kompetenciją, kurios reikia jo uždaviniams atlikti; 
• Padidinus kompetenciją, siekiama motyvuoti bendradarbius, skatinti jų ugdymą, didinti 

pasitenkinimą darbu. 
Kiekviena delegavimo sritis apibūdinama trimis elementais: 

• Uždaviniais, kurie perduodami darbuotojams. 
• Darbuotojo kompetencija. 

Atsakomybe, kuri priklauso nuo pavestų uždavinių. Už įprastus darbus perduodama visa 
atsakomybė, už sudėtingus – tik dalinė. 
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Svarbu, kad bendradarbis kartu su uždaviniais gautų ir reikiamą kompetenciją. Ją sudaro 
ne tik mokėjimas atlikti darbą, bet ir jam atlikti reikalingi įgaliojimai. Tik tuomet jis gali imtis 
atsakomybės už atliekamą darbą. 

Formalūs delegavimo elementai pasireiškia per pareigybių aprašymą ir formalią 
organizacinę struktūrą. Teisingas delegavimas yra naudingas visiems veiklos dalyviams: 

• Įmonei, nes uždaviniai bus atlikti aukštesniu kompetencijos lygiu, greičiau ir geriau; 
• Valdymo personalui. Jam nereikia spręsti rutininių uždavinių, todėl jis turi daugiau laiko 

sudėtingoms problemoms nagrinėti; 
• Bendradarbiams, nes jiems patikimi atsakingi uždaviniai, o jie užtikrina kvalifikacinį, 

asmeninį ir socialinį darbuotojo augimą. 
 
Uždavinių delegavimas neišsprendžia visų problemų, reikia nuolat kontroliuoti, kad būtų 

išaiškinti ir pašalinti pasitaikantys trūkumai. 
Kontrolės formalioji pusė – tai planinės ir faktiškos būklės palyginimas. Kontrolės 

procese nustatomi nukrypimai, priežastys, kad būtų užkirstas kelias nukrypimams ateityje. 
Reikia nustatyti ir kaltininkus. Kontrolė bus veiksminga tuomet, jei bus laikomasi principų: 

• Ekonomiškumo principo; 
• Nustatytų konkrečių rodiklių, laiko terminų; 
• Kontrolė turi būti kompleksinė, apimanti visas kryptis ir etapus, reikalingus galutiniam 

rezultatui pasiekti; 
• Kontrolė turi būti dokumentuojama; 
• Kontrolė turi būti lanksti; 
• Kontrolė turi turėti strateginę kryptį. 

 
Skiriama dviejų rūšių kontrolė: tarnybinė priežiūra ir rezultatų kontrolė. Tarnybinė 

priežiūra yra kiekvieno vadovo pareiga. Vadovas turi įsitikinti, kad bendradarbis, kuriam 
deleguota užduotis, siekia patikėtų tikslų, taiko tinkamus metodus, jei reikia, jam padeda, pataria. 
Kuo labiau kvalifikuotas bendradarbis, tuo daugiau savarankiškumo, iniciatyvos, asmeninio 
pripažinimo jam suteikiama. 

Rezultatų kontrolė leidžia nustatyti, kaip pasiekti rezultatai atitinka planą. Tam reikia: 
• Nustatyti galutinius ir tarpinius rezultatus ir jų tikrinimo grafiką; 
• Rezultatai turi būti pateikti aiškiai, trumpai, standartizuota forma; 
• Atlyginti už gerą darbą, paskatinti darbuotojus (įvairiomis priemonėmis); 
• Jei nustatyti trūkumai atsirado dėl darbuotojo kaltės, reikia juos šalinti: sudaryti 

kvalifikacijos kėlimo planą, mokyti darbuotojus darbo vietoje ir pan. 
Labai svarbi savikontrolė. Būtina nustatyti, ar darbuotojas jaučia atsakomybę už atliktą 

darbą, prisiima valdymo atsakomybę, laiku informuoja apie nukrypimus. 
Kur kas sudėtingiau yra kontroliuoti valdymo santykius, kurie dažniausiai lemia 

rezultatus. Vadovas turi įsitikinti: 
• Ar bendradarbis veikia ir priima sprendimus savarankiškai; 
• Ar jis formuluoja ir teikia pasiūlymus, naujas idėjas; 
• Ar gerai bendradarbiaujama su kitais pavaldiniais; 
• Ar pakankamai informuojami bendradarbiai; 
• Ar tinkamai koordinuojama pavaldžių bendradarbių veikla; 
• Kaip vadovai informuojami apie darbo eigą. 

Tinkamai suderinus tarnybinę priežiūrą, rezultatų kontrolę ir savikontrolę, galima tikėtis 
pasiekti gerų rezultatų. 
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DARBO KOMANDOSE PRINCIPAI 
doc. dr. Ligita Šimanskienė 
Klaipėdos universitetas 

 
Paskutiniaisiais dešimtmečiais, ieškant vis naujų, efektyvesnių valdymo formų, 

akcentuojamas komandinis darbas, kuris, kaip teigiama, yra vienas puikesnių valdymo 
mechanizmų. Kyla klausimas - ar tai tikrai yra vaistas, kuris gali išgelbėti irstančią organizaciją? 
Ar tai tokia galinga jėga, kuri padės demonstruoti pranašumus prieš kitas organizacijas? 
Tyrimais įrodyta, kad komandinis darbas yra pranašesnis, bet čia iškyla kitos problemos- ar visi 
darbuotojai nori ir gali dirbti komandose, ar pagaliau vadovas moka suburti ir vadovauti 
komandoms? Darbas komandose yra, viena vertus, paprastas (kai žinai, kaip tai daryti), kita 
vertus, labai sudėtingas, nes priklauso nuo daugybės įvairiausių veiksnių, kuriuos visus 
koordinuoti ar bent suvokti reikia tiek pastangų, tiek laiko, tiek sugebėjimų. Kalbėti vien tik apie 
komandinį darbą, neatkreipiant dėmesio į platesnį kontekstą, t.y. į organizaciją, į ją veikiančią 
aplinką, yra mažų mažiausia nekorektiška. Mąstant plačiau, pirmiausia reikėtų apibrėžti, kokia 
yra nagrinėjamos organizacijos organizacinė kultūra, ką ji skatina, kokie jos keitimo 
mechanizmai. Tokiu būdu tampa aiškiau, į ką atkreipti dėmesį formuojant komandas. 

Organizacijos kultūra galima vadinti bet kurios konkrečios organizacijos kultūrinę 
aplinką - tai yra savaime susiklosčiusių vertybių, normų, paskatinimų, papeikimų, herojų ar 
bendravimo ryšių sistema, o organizacinė kultūra - tai sąmoningai sukurta kultūra organizacijos 
tikslui siekti, norint sujungti visų darbuotojų interesus organizacijos naudai.  

 Bendrąja  prasme organizacinė kultūra - tai keitimasis patirtimi, istorija, tai taisyklės, 
kurios apibūdina organizaciją. Organizacinės kultūros keitimas yra sėkmingo naujos strategijos 
realizavimo pagrindas. Organizacinė kultūra yra organizacijos realybė, daranti įtaką viskam, kas 
vyksta organizacijoje. Kultūra reiškiasi per filosofiją, taisykles, normas, vertybes, klimatą, 
simbolius, herojus ir beveik viską, ką daro jos nariai.  

Organizacinės kultūros yra kuriamos metų metus. Tose organizacijose tai atlieka 
dominuojančios žmonių grupės. Kiekviena organizacinė kultūra yra skirtinga ir gali būti stipri 
arba ne. Nepaisant įvairių organizacinės kultūros tipų, vienos organizacijos gali būti efektyvios, 
o kitos, priskiriamos tam pačiam tipui, - neefektyvios. Taip atsitinka dėl to, kad organizacijos 
tikslai keičiasi, todėl turėtų keistis ir organizacinė kultūra, kuri reikiamomis sąlygomis gali 
neatitikti keliamų reikalavimų. Tam tikrų taisyklių laikymasis gali tapti net trukdžiu, siekiant 
naujų tikslų. Todėl būtina lanksčiai reaguoti į aplinkos pokyčius. 

Viena svarbiausių bendrų vertybių ir įsitikinimų funkcijų yra suteikti organizacijos 
nariams identiškumo jausmą, kuris ugdo įsipareigojimą organizacijai. Tai užtikrina organizacijos 
stabilumą, yra savotiškas planas, padedantis formuoti elgesį, motyvuojant darbuotojus elgtis 
tinkamai. 

Vertybės - tai pagrindinės organizacijos koncepcijos, sudarančios kultūros pagrindą. 
Vertybė - tai tikėjimas savo veiklos ir siekių (idėjų, tikslų, veiksmų, rezultatų) teisingumu bei 
viršenybe kitos veiklos atžvilgiu, tapęs visko (žmonių, daiktų, reiškinių) vertinimo kriterijumi. 
Kuo daugiau organizacijos narių pripažįsta tą ar kitą vertybę, tuo mažiau organizacijoje kyla 
konfliktų. Vertybėmis nurodoma, kaip reikia dirbti, į ką kreipiamas dėmesys, ko siekiama. 
Herojai personifikuoja kultūros vertybes kaip realius, apčiuopiamus vaidmenis ir modelius, kurie 
nurodo, kaip darbuotojams elgtis. Heroizmas simbolizuoja specifinius gaminius, atspindi 
vystymosi perspektyvas ir motyvuoja darbuotojus. Heroizmas yra lyderiavimo komponentas, 
kurį modernioji vadyba yra užmiršusi. Jie labai svarbūs, kuriant verslo organizaciją. Kada 
organizacijoje esama herojų, galima neabejoti, jog čia egzistuoja ir stipri kultūra, kurią žmonės 
priima. Istorijos - tai pasakojimai, kurie gali būti su kūrybos elementais ar realūs pasakojimai 
apie herojus, vertybes, vadovų požiūrį į organizaciją ir dirbančiuosius, kurie atspindi ir palaiko 
organizacinę kultūrą. Ritualai ir ceremonijos - tai sistema, ką reikia daryti kiekvieną dieną. 
Ritualai parodo darbuotojams, kokia elgsena yra svarbi, kokie yra standartai. Per ritualus ir 
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ceremonijas stengiamasi inspiruoti vieną ar kitą žmogaus elgseną. Ritualai simbolizuoja 
pagrindines vertybes, jie tampa įpročiais, kartu suteikia žmonėms saugumo jausmą. Ritualai, 
kurie sėkmingai veikė vienoje kultūroje, gali visiškai nepasiteisinti kitoje. Kultūrinių ryšių 
tinklas - tai bendravimo ryšiai organizacijoje, jais parodoma, kaip siekiama karjeros, kokios 
vertybės ir kokie herojai. Šis tinklas padeda suprasti, kas iš tiesų vyksta organizacijoje. Šiuo 
tinklu ne tik siunčiama informacija, bet ir išraiškingai interpretuojama. Mokslininkai teigia, kad 
90 procentų to, kas vyksta organizacijose, yra neformalūs ryšiai. 

Kultūrinės vertybės, organizacijos ceremonijos ir ritualai, herojai ir kultūriniai simboliai 
tarpusavyje yra susiję. Kiekviena organizacija turi savas tradicijas, vertybes, ritualus ir herojus. 
Tai ir atspindi konkrečios organizacijos organizacinę kultūrą. Daugelis organizacijų turi aiškų 
požiūrį į tai, kas laikoma geru ar blogu elgesiu bendradarbių, vadovų, pavaldinių, klientų 
atžvilgiu. Etiniai lūkesčiai, kaip kultūros dalis, nurodo pagrindines vertybes, kurias individas 
turėtų įsisąmoninti bei laikytis organizacijoje ir už jos ribų.   

Jei organizacija nori veikti sėkmingai, ji turi būti lanksti kintančioms veiklos sąlygoms. 
Procesų, vykstančių organizacijos aplinkoje, ir pačios organizacinės kultūros bei valdymo 
potencialo tarpusavio ryšys ir svarba yra neabejotini. Strateginiame planavime dominuoja 
samprata apie organizaciją, kaip apie atvirą socialinę-ekonominę sistemą, kurios veiklos 
efektyvumą daugiausiai lemia procesai, vykstantys už organizacijos ribų. Todėl bandymai kurti 
strateginius planus, neatsižvelgiant į organizacijos vertybes ir žmonių poreikius bei 
susiformavusias tradicijas, yra visiškai nieko neverti. Pasipriešinimas bus didžiulis, nes žmonės 
nesuvoks tų pertvarkymų esmės ir naudos. Strategija neduos lauktų rezultatų, jeigu bus pamiršta 
organizacinė kultūra, jeigu nebus kuriami modeliai, kaip keičiant tam tikras vertybes galima 
siekti naujų tikslų. Pravartu prisiminti, kad daug ką lemia nelabai matomas organizacijos 
veiksnys - organizacinė kultūra. 

Pokyčiai organizacijose yra neišvengiamas dalykas, o jeigu organizacija nori tapti 
efektyvi, tai tiesiog būtina atsižvelgti į rinkos sąlygas bei į pačios organizacijos gyvavimo ciklus. 
Verslininkystė yra nenutrūkstamas procesas: kai tik atsiranda naujų galimybių, jos iškart 
panaudojamos. Šiandien svarbu, kad organizacijos sugebėtų laiku sureaguoti į vykstančius 
išorinius pokyčius, nes tai vienintelis būdas išlikti konkurentabiliomis.  

Organizacinei kultūrai keičiantis, galimos šios problemos: nežinomybė, ar pokytis 
pavyks; žmonės jaučiasi nesaugūs; darbuotojai buriasi į bendrų interesų grupes; yra asmeninių 
nuostatų prieš pokyčių įgyvendintojus ir organizatorius; žmonės neturi reikiamos informacijos, 
todėl galimi neramumai. Pakeisti organizacinę kultūrą nėra lengva, nes žmonės įpratę prie 
nusistovėjusių santykių, vertybių, bendravimo tinklo. Todėl būtina gerai teoriškai pasirengti ir 
kryptingai vadovauti šiam procesui. Pertvarka turi paliesti visą veiklos spektrą - nuo 
technologijos, organizacinių struktūrų, darbo apmokėjimo iki tarpusavio santykių kolektyvo 
viduje, gamintojų ir vartotojų. 

Pertvarkymų būtinumą neišvengiamai lydi pasipriešinimas pertvarkai. Viena vertus, 
vykdant pokyčius organizacijose pažeidžiami tradiciniai valdymo modeliai ir metodai, kuriuos 
vadovai buvo išmokę arba sukaupę per praktinę patirtį, kas sukelia pačių vadovų diskomfortą 
(prieštaravimas tarp žinomo stabilumo ir nežinomos, bet viliojančios ateities). Kita vertus, visų 
darbuotojų reakcija (pasipriešinimas). Taigi numatomos reformos paliečia visos organizacijos 
veiklą, ne tik atskirus jos padalinius ar žmones. Dažniausiai žmonės priešinasi pertvarkai, kai 
jaučiasi nesaugūs, ypač kai supranta, kad vadovybė negali užtikrinti sėkmės, nes : 

• Reikia rizikuoti, kas prieštarauja jų nusistatymui; 
• Jaučia, kad po permainų jie gali būti nereikalingi; 
• Nebus pajėgūs dirbti naujomis sąlygomis; 
• Negali ar nenori mokytis. 

Kultūrą pakeisti nėra lengva. Daugelis vadovų nepakankamai įvertina, kiek laiko reikia, 
kad būtų pasiekta realių ir ilgalaikių pasikeitimų organizacinėje kultūroje. Kai kurie autoriai 
abejoja, ar kultūrą iš viso galima pakeisti. Jeigu tai įmanoma, tam reikia daug laiko, užsispyrimo 
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ir kantrybės. Pagaliau kultūros pokyčiai reiškia naujus elgesio modelius, vertybes. Turi atsirasti 
nauji ritualai, naujos apeigos ir ceremonijos, nauji herojai ir naujos istorijos.  

Ruošiant žmones pokyčiams, reikia sutelkti dėmesį į jų sugebėjimus ir elgseną, įgūdžius 
ir motyvaciją, kuriuos galima atskleisti per apmokymo programas, žmonių atrinkimo procedūras. 
Taip lengviau galima pakeisti vyravusią organizacinę kultūrą. Struktūrinius pokyčius galima 
vykdyti per formuojamą politiką, procedūras, naują hierarchiją. Technologiniai pokyčiai 
įgyvendinami lengviausiai, taikant naujus darbo metodus, apmokant darbuotojus, kaip reikia 
dirbti nauja įranga. Pokyčiai vienoje srityje būtinai skatins pokyčius ir kitur. Organizacinės 
kultūros pokyčiai bus efektyvūs, jei bus vykdomi po ilgų darbuotojų diskusijų, naudojant šias 
priemones: motyvacinės programos, mokymas, nauja struktūra, formuojamos grupės normos, 
naujos istorijos ir simboliai, priežasčių, kam reikia pokyčių, išsiaiškinimas. Vadovai, 
įgyvendindami pokyčius specifinės organizacinės kultūros pagrindu, turi būti teoriškai pasirengę 
ir turėti specifinių, būtinų vadovui, lyderio savybių. 

Vadovavimas žmonėms yra svarbiausia valdymo funkcija, garantuojanti jos egzistenciją. 
Efektyvus vadovavimas yra svarbesnis už fizinius išteklius. Pastebėta, kad lyderiai, jeigu jie 
nuoseklūs, modeliuoja ir reprezentuoja kultūrą beveik viskuo, ką jie daro. Egzistuoja daugybė 
būdų, kaip stimuliuoti darbuotojus dirbti, tačiau visa tai atlikti turi vadovas. Todėl be tinkamo 
vadovavimo negali efektyviai dirbti nė viena organizacija. Vadovavimo stilius bendrame 
vadovavimo kontekste yra įprasta vadovo elgsenos pavaldinių atžvilgiu maniera, norint juos 
paveikti ir paskatinti siekti organizacijos tikslo. Įgaliojimų pavaldiniams suteikimo laipsnis, 
valdžios tipai, rūpestis pavaldiniais ar gamyba - visa tai atspindi vadovo-lyderio valdymo stilių. 
Kadangi kiekvienas vadovas yra unikali asmenybė, nepaisant daugybės stiliaus teorinių 
apibrėžimų, sunku konkretų vadovą priskirti konkrečiam stiliui. Lyderiai yra žmonės, 
perduodantys ir įtvirtinantys organizacijoje kultūrą, todėl vadovavimui svarbūs lyderio 
sugebėjimai, užduoties pobūdis, komandos lygis, organizacinės kultūros kokybė, vertybės, 
vadovavimo stilius. Organizacinė kultūra daro įtaką verslininko vertybėms. Dažniausiai vadovai 
jau turi susiformavę pozityvią vertybių skalę, todėl jų pavyzdžiu formuoti pozityvias darbuotojų 
vertybes yra paprasčiau. Tačiau pats vienas vadovas retai kada gali pakeisti visos organizacijos 
narių normas bei vertybes. Jo veiksmai priklausys nuo jo ambicijų, gabumų ir apskritai nuo 
asmenybės: ar jai svarbūs tik asmeniniai tikslai, ar ir organizacijos laimėjimai. Tokios 
diferenciacijos nėra, jei organizacija priklauso vadovui (jis yra tos organizacijos savininkas) arba 
turi didelę dalį jos akcijų. Tuo atveju vadovas visada ieškos geriausio sprendimo, stengsis kurti 
pozityvią organizacinę kultūrą ir sieks efektyvumo. Rinkos sąlygomis efektyvios yra tik tos 
organizacijos, kurių darbuotojai turi išskirtinių, tik tam kolektyvui būdingų, savybių, kas rodo 
organizacijos savitumą. Siekiant suburti komandą, aukšti reikalavimai keliami vadovams. 
Woodcock, Francis akcentuoja tam tikrus vadovų apribojimus, kuriuos reikia įveikti, norint tapti 
efektyviu vadovu. Autoriai pateikia šiek tiek netradicinę sampratą apie vadovui keliamus 
reikalavimus bei jų tyrimais nustatytas problemas: 

1. Nesugebėjimas savęs valdyti (rūpinimasis fizine sveikata, racionalus jėgų 
paskirstymas, stresų įveikimas, racionalus laiko paskirstymas, maksimalus laiko ir galimybių 
panaudojimas, būtinas poilsis); 

2. Nėra aiškios vertybinės orientacijos (požiūris į vertybes, vertybinės skalės 
suformavimas, gyvenimo pozicija); 

3. Neaiškūs asmeniniai tikslai (tikslų atrinkimas: gyvenimo pozicija, savo pasiekimų 
vertinimas, pagalba kitiems formuluojant tikslus); 

4. Sustabdytas tobulėjimas (savianalizė, kritiškas vertinimas, efektyvus grįžtamasis ryšys, 
atvirumas ir lankstumas, profesinis ir pareigybinis augimas); 

5. Nepakankami sprendimų priėmimo įgūdžiai (sprendžiamų problemų sisteminimas, 
sprendimų priėmimo lygiai, žmonių panaudojimas sprendžiant problemas); 

6. Nepakankamas kūrybingumas (barjerai kūrybingumui, kūrybiškas problemų 
sprendimas, idėjų generavimas, idėjų atrinkimas, kūrybinės grupės); 
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7. Nemokėjimas paveikti žmones (pirmiausia pasitikėti savimi, asmeninių santykių 
pagerinimas, kitų įtakojimo pagrindai, mokymasis klausyti); 

8. Nepakankamas vadovaujančio darbo ypatumų suvokimas (organizacinės kultūros 
suvokimas, sukūrimas palankaus klimato darbe, asmenybės energingumas organizacijoje, 
motyvacija, lyderystės teorijų taikymas, lyderio asmenybė); 

9. Nepakankamas sugebėjimas vadovauti (vadovo vaidmens supratimas, savo vaidmens 
analizė, darbų paskirstymas pavaldiniams, atsakomybės delegavimas, apdovanojimas už 
efektyvų darbą, nuobaudų taikymas, elgesys su “sunkiais” žmonėmis); 

10. Nemokėjimas apmokyti (aplinkos sukūrimas, kuri skatintų mokytis, atestacijos 
pravedimas, patirties perdavimas, galimybė konsultuotis, grįžtamojo ryšio sukūrimas); 

11. Nesugebėjimas suformuoti komandos (suvokimas grupinio darbo reikšmingumo, 
lyderio vaidmuo grupėje, prioriteto grupiniam darbui nustatymas, efektyvus vadovavimo stilius, 
kolektyvo brandumas). 

Žmogaus socializacija vykdoma įvairiais būdais, kurie būdingi tam tikrai visuomenei. 
Organizacinė socializacija - tai yra procesas, kurio metu individai įgyja socialinių žinių ir 
gebėjimų, būtinų tam tikram vaidmeniui atlikti. Sėkminga socializacija yra tada, kai nauji 
darbuotojai jaučia pasitenkinimą, gali tobulėti ir bendrauja su organizacijos nariais; darbo grupė 
jaučia pasitenkinimą ir poreikį tobulėti; investuojamos lėšos į naujokus (įvairios apmokymo ir 
perkvalifikavimo programos); darbuotojai susitapatina su organizacija. Taigi socializacija - tai 
žmogaus vystymasis visą jo gyvenimą sąveikaujant su aplinka. Socializacija formuoja žmogų 
kaip visuomenės, kuriai jis priklauso, narį. Individo socializacija vyksta jam patekus į įvairias 
aplinkybes, kurios daro skirtingą poveikį ir skatina skirtingą elgesį. Socializavimasis - tai 
asmenybės nuostatų, vertybių, mąstymo būdų ir kitų asmeninių socialinių savybių perėmimas. 
Svarbu remtis tautinėmis tradicijomis, gyvenimo normomis, kartų tarpusavio santykiais, etniniais 
stereotipais, vertybinėmis orientacijomis, darbo, buities, laisvalaikio tradicijomis. 

Prie organizacijos sėkmės veiksnių galima priskirti bendradarbių susitapatinimą su 
organizacija. Galbūt tai yra svarbiausias komponentas. Teoriškai skiriami trys tapatumo poliai: 
faktiškasis, idealusis ir vertybinis. Jų įvairios konfigūracijos sudaro visumą. Tai, kokią 
konfigūraciją konkretus individas atitinka, lemia jo tapatumo pojūtį bei formuoja tapatumo 
bazinę struktūrą. Individas arba ją teigia ir stiprina, arba ja abejoja ir ieško struktūros perkūrimo 
būdų. Tapatumas organizacijai yra nematomas įtakos veiksnys. Bendradarbiai apie tai 
neklausiami, jų tapatumo laipsnis dažniausiai lieka neaiškus, nes jį sunku ištirti. Tapatumo 
laukiama, tikimasi. Pastebėtas teigiamas ryšys tarp ištikimybės grupei, didžiavimosi ja bei jos 
narių veiklos produktyvumo. Normos yra svarbios siekiant tapatumo su grupe. Laikantis jos 
normų, individai gali greičiau susitapatinti su grupe. Paprastai atsidavę kolektyvui eiliniai 
darbuotojai yra geros nuomonės apie savo vadovybę. Darbuotojui svarbiausia integruotis į darbo 
grupę, kurios sėkmė priklauso nuo kiekvieno nario sėkmingos veiklos. Darbuotojas 
integruojamas per vertybines orientacijas, emocinį tapatumą ir kolektyvinį apsisprendimą. 

Taigi, kad darbuotojas greičiau pritaptų organizacijoje, būtina suteikti kuo daugiau 
informacijos apie organizacijos tikslus, organizacinę kultūrą, taip pat svarbi aiški vadovo 
pozicija ir teisinga kiekvieno darbuotojo motyvacija. Be abejo, šis procesas vien tuo 
neapsiriboja, daug kas priklauso nuo paties darbuotojo vertybinės orientacijos ir jos santykio su 
organizacijos vertybėmis, nuo asmens psichologinių savybių, darbuotojo požiūrio į organizaciją 
(ar jis jaučia, kad dirba prestižinėje organizacijoje), šeimos narių požiūrio į organizaciją. 
Nuostatos ir lūkesčiai pasireiškia emociniame lygmenyje ir veikia intuityviai. Todėl svarbu, kad 
darbuotojai gerai pažintų vienas kitą. Tada kiltų mažiau konfliktinių situacijų, darbuotojai noriau 
dirbtų šioje organizacijoje, komandoje. Nuo vadovo požiūrio į tai, kas vyksta organizacijoje, 
priklauso ir socializacijos, adaptacijos bei identiškumo procesai. Jie svarbūs, formuojant naują, 
tinkamą organizacinę kultūrą, kurioje darbuotojai būtų lojalūs organizacijos siekiams, 
susitapatintų su organizacija, nauji darbuotojai greičiau įsitrauktų į organizacijos gyvenimą, 
jaustų pasitenkinimą darbu. Tokiu būdu darbuotojai tampa puikiais komandos nariais. 
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Taigi, aptarus bendruosius, tačiau svarbiausius dalykus, galima kalbėti apie grupės ir 
komandos sąvokas. Darbo grupė - tai grupė, kurioje žmonės pirmiausia sąveikauja tarpusavyje, 
kad keistųsi informacija ir priimtų sprendimus, kurių tikslas- padėti vienas kitam vykdyti savos 
srities užduotis. Darbo grupėms nėra reikalo ar galimybių užsiimti kolektyviniu darbu, 
reikalaujančiu bendrų pastangų. Grupių veiklos rezultatas yra paprasčiausia visų grupės narių 
individualių indėlių suma. Darbo komanda - efektyviai dirbančių žmonių grupė, kuri aiškiai 
suvokia tikslus, žino būdus, kaip siekti tikslų įgyvendinimo, būdingas puikus bendravimas, 
tarpusavio pagalba bei ateities problemų numatymas. Individualios komandos narių pastangos 
suteikia rezultatą, kuris yra didesnis nei jų individualių indėlių suma. Komandų kūrime nėra 
nieko magiška, kas užtikrintų, jog ši pozityvi energija bus sukurta. Vien pavadindami grupę 
komanda, automatiškai nepagerinsime jos veiklos rezultatų. Svarbu žinoti dar keletą sąvokų. 
Vaidmuo - normatyvais nusakytos elgesio normos, kurių turi laikytis individas, užimantis tam 
tikrą poziciją tarpasmeninių santykių sistemoje. Statusas - grupės nario padėtis grupės santykių 
sistemoje kitų grupės narių atžvilgiu. Grupės norma - neformalaus elgesio standartas, kurio 
laikosi dauguma grupės narių. Grupės darna - grupės sugebėjimas individualaus elgesio 
iniciatyvumą ir formų įvairovę nuolat derinti su bendrais veiksmais, kuriais siekiama bendro 
tikslo. Grupės sutelktumas - žmones grupėje laikančių ir ryšius tarp jų stiprinančių jėgų poveikio 
visiems grupės nariams galutinis efektas. 

Grupių ypatybės: 
• Grupės narių tarpusavio elgesio kontrolė; 
• Grupės narių santykių intymumas; 
• Neišvengiama konkurencija; 
• Kiekvienas narys oficialiai užima tam tikras pareigas, bet realiai išsikovoja tam tikrą 

poziciją socialinių santykių sistemoje; 
• Kiekvienai pozicijai būdingas savitas vaidmuo: vaidmens laukimas, iš kiekvieno asmens 

aplinkiniai tikisi tam tikrų, tai pozicijai būdingų veiksmų; vaidmens suvokimas, kaip 
asmuo supranta, ko iš jo tikisi; vaidmens elgsena - realūs veiksmai, kuriuos asmuo 
atlieka, būdamas tam tikroje pozicijoje; 

• Socialinės kontrolės mechanizmas: grupė stebi, ar vaidmuo atitinka lūkesčius, tada 
asmuo įgyja autoritetą, tuo išsikovoja statusą grupėje ir už jos ribų; 

• Yra ne visada iš pirmo žvilgsnio pastebima hierarchija; 
• Neišvengiamas ir konformizmas. 

 
 Akcentuotinomis vadovams grupės ypatybėmis laikytinos šios: 

• Įstojimo į grupę bei pasitraukimo iš jos savanoriškumas; 
• Siekimas išsaugoti optimalų grupės dydį; 
• Būtinas grupės stabilumas; 
• Idealu, jei grupė referentiška, t.y. kiekvienas asmuo būtų patrauklus kitiems; 
• Pageidautina, kad grupė būtų autonomiška, t.y. savotiškai atsiribotų nuo kitų grupių; 
• Grupė turi būti susitelkusi, jai būdingas “mes” jausmas; 
• Vadovavimas turėtų būti arčiau demokratinio (kolegialaus) stiliaus; 
• Puiku, jei tvyro palanki psichologinė atmosfera. 

 
Ko reikia, siekiant sukurti komandą? 
1.Vadovybės palaikymas - autonomija, suteikta galimybė panaudoti įvairius 

gebėjimus,užduoties svarba, grįžtamasis ryšys, atsakomybė už galutinį rezultatą. 
2.Komandos sudėtis - kokie žmonės sudaro komandą pagal amžių, lytį (geriau, jeigu 

mišri tiek amžiaus, tiek lyties atžvilgiu); gebėjimus (reikalingi techninį patyrimą turintys, taip pat 
įgudusių spręsti problemas bei bendravimo su žmonėmis įgūdžius turintys žmonės); kaip 
pasiskirstomi vaidmenys; komandos dydis (5-7 žmonės); lankstumas; darbui komandoje 
atiduodama pirmenybė. 
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3.Darbo pobūdis - ištekliai (tiek informaciniai, tiek materialiniai - kiek remia pastangas ir 
norus organizacijos vadovybė); vadovavimas ir struktūra (darbų pasiskirstymas, vadovo 
paskyrimo būdas); darbo įvertinimo ir atlygio sistemos (reikia įvertinti ne tik individualų indėlį, 
bet ir komandinio darbo rezultatus, kurie motyvuotų darbuotojus veikti). 

4.Procesas - komandos narių įsipareigojimas bendram tikslui (gerai, jeigu siekiant 
individualaus tikslo, tuo pačiu siekiama ir bendrojo); bendra vertybinė orientacija; konkrečių 
tikslų formulavimas (svarbu, kaip tai suvokiama, ar suprantami būdai, kaip to tikslo siekti); 
konfliktų sprendimas (konfliktai ne visada blogas dalykas, ypač jeigu konfliktuojama dėl 
komandos ateities). 

Tradiciškai yra skiriami 5 komandos gyvavimo ciklo etapai: formavimas (kurio metu 
renkami žmonės, tinkantys dirbti komandoje ar atlikti specifinę užduotį), sumaištis (atsiranda 
lyderiavimo problema, nesuderinti tikslai, vertybės, konfliktai su kitais nariais), norminimas 
(pasiskirstymas vaidmenimis, išsiaiškinamos taisyklės), darbo atlikimas, išformavimas. Jeigu 
komandos veikla pasiteisino, tuomet nebūtina jos išformuoti, galima skirti naują užduotį. Tokiu 
būdu tas pats ciklas vyks, tačiau jeigu bus maža darbuotojų kaita, tuomet mažiau bus konfliktų ir 
trinties antrajame etape.  

Daug diskusijų kelia komandiniai vaidmenys. Neabejotina, kad egzistuoja mūsų 
prigimtiniai skirtumai. Todėl neišvengiamai skiriasi mūsų elgsena, pasaulėžiūra, daugelio dalykų 
samprata. Skiriami 9 vaidmenys, kurie turėtų būti komandoje. Idealu, jeigu mes galime darbe 
atsiskleisti ir dirbti darbus tik tokius, kas nulemta mūsų prigimties, tačiau dažnai dirbama tai, kas 
nelabai atitinka prigimtines savybes. Pagaliau, jeigu mūsų prigimtiniai duomenys netinka darbui, 
kurį mes dirbame, negi mokymas netenka prasmės? Reikia ieškoti kito darbo? Ar tai iš tiesų per 
didelis stresas asmenybei? Tai, be abejo, klausimai, į kuriuos nėra vienareikšmio atsakymo, kaip 
ir į kitus vadybos klausimus. Trumpa vaidmenų charakteristika: išteklių tyrinėtojas - 
ekstravertiškas, entuziastingas, įgudęs diplomatas, turintis daug kontaktų išorėje; koordinatorius 
- ramus, savimi pasitikintis, kontroliuojantis žmogus, vienijanti jėga komandoje; formuotojas - 
įsitempęs, dinamiškas, nekantrus, turintis daug idėjų, nori greito rezultato ir daro spaudimą 
kitiems; idėjų generuotojas - individualistas, mąstantis, nesidomi smulkmenomis, generuoja 
naujas idėjas, visuotinai nepriimtinas; vertintojas - neemocingas, apdairus, bešališkai analizuoja 
kitų žmonių idėjas, sveikai mąstantis; komandos žmogus - socialiai orientuotas, geras 
klausytojas, jautrus, diplomatas, minimizuoja tarpasmenines problemas; vykdytojas - 
konservatyvus, pareigingas, prognozuojamas, mėgsta kurti tvarką; užbaigėjas - kruopštus, 
tvarkingas, patikrina kiekvieną detalę, linkęs per daug rūpintis; specialistas - tikslingas, 
naudingas tik labai siaurame srityje. Išvardinome pagrindinius vaidmenis. Priklausomai nuo 
užduoties ir organizacijos veiklos pobūdžio parenkami žmonės, kurie gali atlikti tam tikrus 
vaidmenis ir įgyvendinti iškeltus tikslus. 

Woodcock, Francis (1982) nurodo komandos formavimo sunkumus bei kliūtis: 
• Netikęs vadovas - prastas specialistas, nevykęs organizatorius ar ydinga asmenybė 

(sėkmę lemia: tolerancija kitų narių įsitikinimams (šie jį laiko garbingu); įgaliojimų 
delegavimas; aiškūs veiklos tikslai ir jų vertinimo kriterijai; nori ir sugeba teikti ir gauti 
pasitikėjimą ir ištikimybę; turi jėgų, kad išlaikytų komandos vienybę, autoritetą; sugeba 
suvokti darbuotojų viltis, būgštavimus, reikmes; gerbia jų orumą; tiesiai ir garbingai 
priima faktus; skatina grupės tobulėjimą; nustato ir palaiko efektyvius darbo būdus; 
stengiasi, kad darbas taptų pasitenkinimo, įkvėpimo, atpildo šaltiniu). 

• Nepakankama darbuotojų kvalifikacija (būtinas galinčių drauge dirbti bendradarbių 
kolektyvas, kiekvienas atlieka tam tikrą vaidmenį). 

• Nekonstruktyvus klimatas (teigiamas požymis - komandos narių ištikimybė jos 
uždaviniams, palaikymas, dalyvavimas). 

• Migloti tikslai (naudingi, kai: juos svarsto ir priima visi suinteresuoti darbuotojai, 
atsakomybės ribos nusakomos dalyvaujant visiems darbuotojams, svarbiausia - rezultatai, 
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tikslai keliami nurodant veiklos rezultatą, įvertinimo būdą, kontrolės periodiškumą, 
koreguojami, atsižvelgiant į aplinkybes, pamatuojami, derinami laiko atžvilgiu). 

• Žemi darbo rezultatai (tikslas - gauti apčiuopiamus rezultatus, laimėjimai skatinami). 
• Neefektyvūs darbo metodai (sprendžiami klausimai: kokiu būdu priimami sprendimai; 

kaip renkama ir pateikiama informacija; kokie ryšiai komandoje ir už jos ribų; ar 
efektyviai panaudojami ištekliai; sprendimų analizė; kaip įvertinami nauji uždaviniai; 
kokie efektyvumo nustatymo kriterijai). 

• Atvirumo stygius ir konfrontacija dėl: mandagumo; baimė prarasti “savo veidą”; nenoro 
“įsiūbuoti laivą”; kvalifikacijos stokos: supranta analizės privalumus, bet nesijaučia 
galėsiantys kvalifikuotai ją atlikti. 

• Nebrandūs bendradarbiai (sėkmė - visų darbuotojų pastangų suvienijimo vaisius; 
darbuotojai turi būti aktyvūs, energingi, bebaimiai). 

• Nepakankamas novatoriškumas ir kūryba (kūrybiškumo 5 stadijos: trūkstamos grandies, 
t.y. uždavinio, nustatymas; idėjos pradžia, atsiradimas; vertingiausių idėjų rutuliojimas; 
jų patikrinimas; pritaikymas). 

• Nekonstruktyvūs santykiai su kitais kolektyvais (lyderis gali padėti pašalinti konfliktus, 
rasti bendrų idėjų, pasiekti asmeninio tarpusavio supratimo; sukurti pasitikėjimo 
nuotaiką, klimatą). 

• Nevienodas elgesys su visais pavaldiniais (vienodi reikalavimai, rodomas pavyzdys, 
nesileidžia į apkalbas). 
 
Tyrimais nustatyta, kad labai svarbus yra tinkamas bendravimas, nes tokiu būdu 

išsiaiškinami keliami tikslai, būdai, kaip tų tikslų siekti, vertybės, lūkesčiai ir t.t. Patarimai, kaip 
tapti efektyviu klausytoju: 

• Nustoti kalbėti. 
• Laisvai priimti kalbėtoją (neturėti išankstinio nusistatymo, atsisakyti stereotipų, pamiršti 

buvusius nesutarimus). 
• Parodyti, kad norite klausytis (pakviesti atsisėsti, akių kontaktas). 
• Pašalinti kliudymus (uždaryti langus, duris, išjungti telefonus ir pan.). 
• Įsijausti į kalbėtojo vaidmenį (pamodeliuoti, ką jūs darytumėte šio žmogaus vietoje, 

visiškai kito žmogaus motyvų ir jausmų nesuprasime ir priimti sprendimai gali kitam 
netikti). 

• Klausti klausymus (kad parodytume, kad jums įdomu ir rūpi problema). 
• Nekalbėti (jeigu esame plepiai, yra pavojus, kad pradėsim patys kalbėti apie savo ar 

pažįstamų problemas, tokiu būdu ir nesuprasime, ko norėjo mūsų pašnekovas). 
Siekiant puikaus bendravimo rekomenduojama kategoriškus pasakymus pakeisti 

nekategoriškais pasakymais, kalbant nuo “Jūs” požiūrio pereiti prie “Mes” požiūrio bei pereiti 
nuo negatyvaus klausymo formulavimo prie pozityvaus klausymo formulavimo. Pavyzdžiai 
pateikti 1 lentelėje: 

 
1 lentelė 

Kategoriški pasakymai 
 

Nekategoriški pasakymai 

Jūs visada vėluojate Paskutiniu metu padažnėjo Jūsų vėlavimas 
Jūs visada man prieštaraujate Pasitaiko, kad Jūs man prieštaraujate 
Tu niekada neįvykdai savo planų iki pabaigos Būna atvejų, kad tu nepabaigi darbų iki pabaigos
Jūs visada vengiate visuomeninio darbo Deja, Jūs kai kada vengiate visuomeninio darbo 
Tu niekada neišklausai manęs  Labai gaila, pasitaiko, tu neišklausai visų mano 

minčių 
Jūs visada teisinatės Apgailestauju, bet Jums būdinga kartais teisintis 
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Tu niekada nieko neatlieki laiku Gaila, tau kartais nepavyksta įgyvendinti 
paskirtų užduočių 

Jūs visada kuo nors skundžiatės Keista, bet Jums būdinga kartais skųstis 
JŪS požiūris MES požiūris 

Jūs daug nuveikėte, kad įveiktumėte krizinę 
situaciją 

Sutikite, mes įdėjome daug pastangų, kad 
išbristumėm iš krizinės situacijos 

Jūs iš tiesų suinteresuoti apsvarstyti šį klausimą Mes su Jumis, be abejo, suinteresuoti apsvarstyti 
šį klausimą 

Jūs esate mūsų bendramintis Smagu pripažinti, kad mes su Jumis esame 
bendraminčiai 

Jūs daug dirbote, kad išspręstumėte šią problemą Mums reikėjo daug ir sunkiai dirbti, kad 
išspręstume šią problemą 

Negatyvus klausimo formulavimas Pozityvus klausimo formulavimas 
Ar Jūsų neapsunkins tai padaryti? Jūsų juk neapsunkins tai padaryti? 
Jūs neturite šio dydžio kostiumo? Jūs juk rasite man reikiamą dydį? 
Jūs nemanote, kad tai naudingas pasiūlymas? Jūs juk matote šio pasiūlymo naudą? 
Ar Jūs negalėsite skirti man 5 minutes laiko? Ar Jūs galite skirti man 5 minutes? 
Ar Jūs nepaskambintumėte man šiandien 
vakare? 

Jūs galėtumėte paskambinti man vakare? 

Jūs netaikote šiai prekei nuolaidų? Jūs juk taikote šiai prekei nuolaidas? 
Ar Jūs nepadėsite man spręsti problemos? Jūs juk padėsite išspręsti man šią problemą? 

“Aš” pozicija “Jūs” pozicija 
Aš įsitikinęs - Jūs neteisus Ar Jūs nemanote, kad šiuo klausimu mes 

kažkiek abu neteisūs? 
Aš tvirtinu, kad šis projektas dar neišbaigtas Ar Jūs pastebite, kad šis projektas dar 

neišbaigtas? 
Aš noriu Jus matyti 18 val. Ar Jums patogu susitikti 18 val.? 
Aš noriu, kad Jūs įvykdytumėte šiuos 
nurodymus 

Jums juk paprasta įgyvendinti šią užduotį? 

Aš Jums tuoj įrodysiu Tuojau Jūs galėsite tuo įsitikinti 
Aš įsitikinęs, kad Jūs turite atsiprašyti Ar Jūs nemanote, kad mums reikia vienas kito 

atsiprašyti? 
  
Dirbant komandose ypatingai svarbu pažinti kolegas, kad būtų galima patikėti vieną ar 

kitą užduotį; būtina suinteresuoti darbuotojus, kad jie matytų asmeninę naudą; tiesiog privalomas 
dalykas yra bendro tikslo nustatymas, ir jis siejamas su vertybėmis, kurios turėtų būti bent jau 
panašios, jeigu nevienodos; privalomas ir visų komandos narių geranoriškumas, nes bet kokią 
idealią idėją gali sugadinti intrigos, savų interesų tenkinimas; komanda neįmanoma be 
pasitikėjimo kitais, nes siekiama bendro, o ne individualaus rezultato ir, be abejo, turi būti 
efektyvus vadovavimas. 

Vadovo charakteristika, kuris moka formuoti komandinį darbą: 
• Turi vadovavimo įgūdžių; 
• Nuoseklus; 
• Palaiko kolektyvizmo idėjas; 
• Teisingai parenka darbuotojus; 
• Rūpinasi visais nariais; 
• Sukuria palankų klimatą; 
• Suinteresuotas rezultatais; 
• Puikiai suvokia ryšį su visa organizacija; 
• Naudoja efektyvius darbo metodus; 
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• Skirsto darbuotojams užduotis pagal jų sugebėjimus ir prigimtines savybes; 
• Moka analizuoti darbuotojų darbą be kritikos; 
• Skatina darbuotojus tobulėti; 
• Skatina kūrybiškumą; 
• Kuria sveikus tarpgrupinius santykius; 
• Išnaudoja konfliktus;  
• Siekia grįžtamojo ryšio; 
• Planuoja laiką; 
• Siekia aukštų tikslų; 
• Formuoja aukštus organizacinės kultūros kriterijus. 
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Seilius, A. 2001. Vadovavimas sprendimų priėmimo procesui. Klaipėda: KU leidykla. 
Seilius, A. 1998. Organizacijų tobulinimo vadyba. Klaipėda: KU leidykla. 
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INOVACIJŲ VADYBA 
Dr. Daiva Labanauskaitė 
Klaipėdos universitetas 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 

 
Naujo produkto sąvoka pakankamai plati ir sudėtinga. Mokslinėje literatūroje šiuo 

klausimu yra įvairių nuomonių ir pozicijų. Tačiau šis klausimas yra strategiškai svarbus 
pasirenkant produkto kūrimo politiką. 

Vieniems rinkos dalyviams naujas produktas gali būti visiška technologinė inovacija 
naujoje rinkoje, pavyzdžiui, savo laiku - kompiuteris, mikrobangų krosnelė. Kitiems rinkos 
dalyviams naujas produktas gali būti tiesiog jau egzistuojantis, patobulintas produktas, pvz., 
naujas lūpų dažų šešėlis ar indų ploviklis su citrinos kvapu. Netgi nuo konkurentų nukopijuotas 
sėkmingas produktas imituojančiai įmonei yra pakankamai naujas produktas. Tarptautiniame 
marketinge seni produktai vėl tampa naujais, kai jie pasiūlomi vartotojams mažiau išvystytoje 
šalyje. Pavyzdžiui, pasaulyje yra daug vietų, kur televizorius yra naujas produktas. 

Kaip jau minėjau, marketingo koncepcija produktą apibrėžia kaip kompleksą 
apčiuopiamų ir neapčiuopiamų savybių. Jeigu nors viena iš šių savybių pasikeičia, galima sakyti, 
kad atsirado naujas produktas. 

Taigi, visiškai suprantama, kad terminas "naujas" yra reliatyvus. Naujumo reikšmė 
priklauso nuo to, ar mes esame įmonės vadovai, ar vartotojai. Naujo produkto sąvoka glaudžiai 
susijusi ir su inovacijos supratimu. Profesorius B. Melnikas savo knygoje rašo, kad inovacija – 
tai funkcinė, iš esmės pažangi naujovė, orientuota į seno pakeitimą nauju. Inovacija gali būti 
laikoma idėja, veikla ar koks nors materialus objektas, kuris yra naujas žmonėms, jų grupei ar 
organizacijai, kuri jį įgyvendina ar naudoja. 

  
1 lentelė. Naujų produktų inovatyvumo lygio vertinimas  

 Nauji vartotojui 
 Taip Ne 

Taip 

Produktai – naujovė 
(10% naujų produktų) 
*kompaktinės plokštelės 
*mobilieji telefonai 

Nauji produktai – 
dublikatai 
(20% naujų produktų) 
*skalbimo milteliai 
“Clorox” 
*momentinių fotografijų 
fotoaparatai “Kodak” 

 
Nauji įmonei 

Ne 

Produktų modifikacijos - 
patobulinimas  
(26% naujų produktų) 
*vitaminizuoti sausi 
pusryčiai 
-Asortimento išplėtimas 
(26%) 
*džiūvėsiai"Ritz" 
-Perpozicionuoti produktai 
(7%)** 
*tabletės "Tums" su kalciu 

Tai nėra nauji produktai 

 
* Pateikiami naujų produktų procentai pagal "Booz Allen & Hamilton". Zr. New Product Management for the 1980s. (New York: 

Booz Allen & Hamilton, 1982), p.8-10. 
** Naujų produktų procentai sumoje lygūs 89% nuo bendro produktų skaičiaus, išnagrinėto "Booz allen & Hamilton" tyrimo metu. 

Likusių 11% nepavyko niekam priskirti. 

Naujų produktų kūrimo priežastys 
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Manoma, jog naujus produktus kurti skatina:  
1) paklausos kitimas, 
2) konkurentų produktų pasiūla, 
3) produkto populiarumo sumažėjimas, 
4) visuomeniniai pokyčiai,  
5) techninė pažanga,  
6) įmonės potencialo pasikeitimai,  
7) teisinės aplinkos pokyčiai. 
 
Paklausos kitimas. Ilgainiui vartotojai pradeda keisti požiūrį į įmonės siūlomą produktą. 

Tai daryti juos verčia ne tiek mados pasikeitimas, kiek nuomonės apie produktą kitimas. Įmonė, 
norėdama neprarasti savo vartotojų segmento, priversta pateikti jų reikalavimus atitinkantį naują 
produktą. 

Konkurentų produktų pasiūla. Kad ir koks tobulas būtų produktas, jis vis tiek gali būti 
dar geresnis. Esant konkurencijai rinkoje, kiekviena įmonė stengiasi aplenkti kitą. Kadangi 
įmonės nenori prarasti savo vartotojų, o kartu ir netekti pelno, jos priverstos kurti naujus 
produktus, kurie sėkmingai galėtų konkuruoti rinkoje. 

Produkto populiarumo sumažėjimas. Produkto populiarumas sumažėja dėl kokybės 
pablogėjimo arba dėl sąlyginio jo intensyvumo kriterijaus pasikeitimo. 

Visuomeniniai pokyčiai. Visuomeniniai pokyčiai yra kompleksinis dydis, kuris 
išreiškiamas kaip atitinkamo laikotarpio vertybių sistemos kitimas arba kaip mados kitimas. Čia 
mados sampratą reikia traktuoti ne siaurąja prasme, bet į ją pažvelgti plačiau, t.y., madą reikia 
suprasti kaip produkto medžiagos, formos ir spalvos kitimą bėgant laikui. Kaip žinoma, mados 
įtakai pasipriešinti mažai kas gali. Todėl visuomeniniai pokyčiai skatina kurti ir gaminti naujus 
produktus. 

Techninė pažanga. Konkurentai, panaudoję gamyboje naują techninį sprendimą, gali 
sukurti naują produktą. Pasireiškia geresnė konkurencinė pasiūla. Galimi ir kiti atvejai. Vienas iš 
jų - kai rinkai siūlomi nauji techniniai problemų sprendimai, įgalinantys kurti konkrečius naujus 
produktus. Antras - kai įmonėje sukuriamas naujas produktas, o vėliau ieškoma visų galimų šio 
produkto panaudojimo sričių. 

Įmonės potencialo pasikeitimas. Praėjus tam tikram laikotarpiui, keičiasi įmonės 
gamybos, tiekimo, pardavimo ir kitos galimybės. Todėl gali paaiškėti, kad iki šiol gaminami 
produktai neatitinka naujų įmonės galimybių. Atsižvelgiant į tai, atsiranda būtinybė kurti naujus 
produktus, kurie geriau tenkintų įmonės galimybes. 

Teisinės aplinkos pokyčiai. Kurdama ir gamindama naujus produktus, įmonė susiduria su 
įvairiais teisiniais apribojimais. Gali atsitikti taip, kad, priėmus kokius nors teisinius aktus, 
produkto gamyba turės būti nutraukta. Todėl įmonė rinkai ir vartotojams turi nuolat pateikti 
naujus produktus. 

Atlikus naujo produkto kūrimo parengiamuosius darbus organizacijoje, pereinama prie 
produkto vystymo proceso, kuris vykdomas atsižvelgiant į įmonės pasirinktą naujo produkto 
strategiją. Šis procesas vykdomas šešiais etapais: generuojamos idėjos, kurios vėliau įvertinamos 
ir atrenkamos, atliekama verslo analizė, produkto prototipo vystymas, vykdomas bandomasis 
marketingas ir galiausiai - komercializacija arba, kitaip tariant, naujo produkto pavertimas pelno 
šaltiniu. Pirmieji naujo produkto vystymo proceso etapai laikomi koncepcijos tikrinimu, t.y. jos 
egzistavimo tikslingumo ir naudingumo nustatymu. Sekantys trys etapai - tai jau paties produkto 
vystymas ir testavimas. Detalią naujo produkto vystymo proceso schemą savo knygoje 
“Marketingo valdymas ir strategija” (Marketing management and strategy) pateikia Piter Doyle 
(1 paveikslas). 

Kuriant naują produktą ir norint išvengti rizikos, apžvelkime kiekvieno naujo produkto 
vystymo proceso etapo paskirtį ir naudojamas marketingo informacijos rūšis bei metodus. 
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Naujo produkto strategijos nustatymas. Jo metu, atsižvelgiant į įmonės tikslus, 
identifikuojamos naujo produkto nišos rinkoje, kurios įvertinamos remiantis įmonės stipriųjų ir 
silpnųjų pusių įvertinimo pagalba. 

Idėjų generavimas. Etapo paskirtis - išvystyti galimų produktų koncepcijas. Marketingo 
informacija arba idėjos surenkamos iš darbuotojų, vartotojų, mokslininkų ir konkurentų. Taikomi 
"proto šturmo" ir fokusuotų grupių metodai. 

Atrinkimas ir įvertinimas. Trečiajame etape, remiantis atrinktais kriterijais, atrenkamos 
geros idėjos, kurios patikrinamos svorio centro sistemos pagalba. 

Verslo analizė. Identifikuojamos produkto savybės ir jo marketingo strategija, o taip pat 
atliekami finansiniai skaičiavimai. Tai atliekama remiantis produkto savybėmis, numatoma 
marketingo komplekso strategija. Verslo analizės metu plačiai taikomos ekonominė, marketingo, 
gamybos, teisinė ir pelningumo analizės. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Naujo produkto vystymo proceso schema 

Korporatyvinė 
strategija 

Idėjos 

Tyrimai ir 
analizė 

Koncepcijos 
tikrinimas 

Verslo analizė 

Prekinio ženklo 
vystymas 

Įdiegimas 

Bandomasis 
marketingas 

Įvedimas į 
nacionalinę rinką 

Kontrolė 

Korporacijos siekiai 
Jos galimybių spektras 
Vytimosi kryptis 

Veiklos sferos 
nustatymas 

Rinkos tyrimai 
Kontroliniai klausimai 

Strateginis gyvybiškumas 
Bendras atitikimas 

Tikslinės auditorijos 
tyrimai 

Rinkos pranašumas 

Investicijos, sąnaudų 
ir pajamų analizė 

Komercinis potencialas 

Produkto testavimas 
Įpakavimo testavimas 
Pavadinimo testavimas 
Kainos tyrimai 
Reklamos testavimas 

Marketingo kompleksas 

Mažmeninės prekybos 
auditas; Vartotojų 
spektras; Vartotojų 
nuomonės apžvalga 
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Produkto prototipo vystymo etapo metu kuriamas produkto prototipas ir testuojamas 
laboratorijoje bei su vartotojais. 

Bandomasis marketingas – tai produkto ir marketingo strategijos ribotoje rinkoje 
testavimas. Naudojamos nedidelės ir kontroliuojamos realizavimo rinkos. 

Komercializacijos paskirtis pasiūlyti rinkai produktą, surasti jam vietą rinkoje. 
Naudojami žemėlapiai ir produkto pozicionavimas. 

Naujo produkto vystymas prasideda nuo idėjos. Naujų produktų idėjas generuoja 
vartotojai, įmonės darbuotojai, mokslininkai ir konkurentai. Idėjų generavimas - tai sistematiškai 
organizuota naujų produktų paieška. 

Vartotojų pasiūlymai. Įmonės dažnai analizuoja vartotojų skundus ir problemas, 
norėdamos atrasti galimybes naujų produktų sukūrimui. Labai svarbi marketingo tyrimų forma - 
asmeninis interviu - padeda suprasti vartotojų poreikius ir norus bei leidžia sėkmingai patobulinti 
produktus. 

Darbuotojų pasiūlymai. Darbuotojai gali perduoti savo pasiūlymus panaudojant 
pasiūlymų dėžutes arba konkursus. Ypač veiksmingas būdas sužinoti darbuotojų idėjas -
materialinis ir kitoks jų skatinimas (premijos, atostogos už pasiūlytas idėjas). 

Mokslininkų pasiūlymai. Labai svarbus naujų produktų idėjų šaltinis yra mokslinių 
tyrimų organizacijų ar padalinių pasiūlymai. Tai labai veiksmingos ir profesionalios idėjos, 
tačiau jos brangiai kainuoja. 

Konkurentų produktai. Naujų produktų idėjos gali būti atrastos ir analizuojant konkurentų 
veiklą. Pavyzdžiui, viešbučių versle viešbučių kompanija gali sudaryti specialią grupę, kuri 
stebėtų konkurentų viešbučius, o paskui minėta kompanija gali pralenkti konkurentus siūlydama 
naują produktą - patobulintą viešbučių sistemą, sukurtą atsižvelgiant į stebėjimų duomenis. 

 
Įmonės vidiniai ir išoriniai šaltiniai suteikia informaciją apie būtinumą kurti naujus 

produktus, bet to, nepakanka idėjoms toliau analizuoti. 
Tik intensyviai sprendžiant iškilusią problemą, galima tikėtis, kad tolesnė analizė duos 

norimus rezultatus. Todėl naudojami idėjų generavimo metodai, kurie padeda gauti net pačias 
fantastiškiausias naujų produktų kūrimo ar jų tobulinimo idėjas. 

Loginiai analitiniai metodai remiasi mąstymo principais. Kuriant naujus produktus, 
dažniausiai naudojami tokie loginiai analitiniai metodai: 

• Funkcinės analizės. Surašomos tos produktų funkcijos, kurias jie jau atlieka. Po to 
bandoma sudaryti įvairias tų funkcijų kombinacijas ir šitaip gimsta idėjos kurti naujus 
produktus. 

• Morfologinės analizės. Naudojant šį metodą, pirmiausia tiksliai suformuluojamas 
uždavinys. Po to sudaromas visų objekto charakteristikų sąrašas ir surašomi galimi 
kiekvieno požymio variantai. Susumavus prieš tai atliktų veiksmų rezultatus, sudaroma 
lentelė ir pagal ją suformuluojamos idėjos.  
Intuityviniai metodai remiasi intuicija, nuojauta. Dažniausiai naudojami tokie 

intuityviniai metodai: 
• Proto šturmo metodas. Surenkama 3-8 asmenų grupė, geriausia iš skirtingu įmonės 

padalinių. Pasiūloma tema, susijusi su naujo produkto kūrimu. Šiame etape yra labai 
svarbu, kad iškeltos idėjos, nors ir kokios fantastiškos jos pasirodytų, nebūtų 
kritikuojamos. Siūlomas idėjas galima tobulinti arba kokiu nors būdu jungti kartu su 
kitomis. Svarstymai yra užrašomi, o vėliau juos peržiūri produkto vadovas ir specialistai. 

• Metodas 6-3-5. Šeši asmenys užrašo į formuliarą po tris idėjas. Po to formuliaras su 
užrašytomis trimis idėjomis perduodamas kitam asmeniui, kad šis patobulintų pasiūlytas 
idėjas. Šitaip formuliarais pasikeičiama penkis kartus. 

• Sinektika. Surenkama grupė žmonių, kurią sudaro įvairių profesijų atstovai ir naujų 
gaminių kūrimo specialistai - profesionalai. Grupė turi savo vadovą, kuris supažindina su 
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problema. Tolesniame etape dalyviai paprašomi problemą perkelti į kitus galimus 
lygmenis, naudojant analogijas. Svarstymai užrašomi ir analizuojami. 
Idėjų paieška gali būti patikėta ir kompiuteriui. Jis randa naują idėją ir jos įgyvendinimo 

būdus. Kompiuteriniai metodai vienas nuo kito skiriasi kūrybinio proceso organizavimu. 
Antrasis etapas naujo produkto vystymo procese - idėjų atrinkimas ir įvertinimas. Jo metu 

analizuojamos visos idėjos ir nustatoma, kurios iš jų yra tinkamos tolesniam vystymui, o kurios - 
bevertės. 

Atrinkimo ir įvertinimo tikslas - kuo anksčiau išskirti tinkamus ir atmesti netinkamus 
pasiūlymus. 

 

 
2 pav. Naujų produktų kūrimo procese atkrentančios idėjos. 
 
Vertinant naujo produkto idėjas galima naudoti vidinį ir išorinį vertinimą. Įmonės viduje 

įvertinamas siūlomo naujo produkto techninis įvykdomumas. Taip pat įvertinama ir tai, kaip 
idėja atitinka pasirinktą naujo produkto strategiją. Išoriniu vertinimu tikrinama pati naujo 
produkto idėjos koncepcija, kaip ji atitinka vartotojų poreikius. Koncepcijos tikrinimas paprastai 
būna sudarytas iš žodinio būsimo produkto aprašymo, kartais pridedami eskizai, reklaminė 
literatūra. Tikrinimo metu atsakoma į kelis raktinius klausimus: Kaip vartotojas suvokia 
produktą? Kas jį vartos? Kaip jis bus vartojamas? 

Apskritai, atliekant idėjų vertinimą turi būti atsakyta į tris klausimus: 
• Ar yra realus vartotojų poreikis produktui? 
• Ar įmonė turi mokslines ir technines galimybes vystyti produktą? 
• Ar yra pakankamas potencialas šiam produktui, kad būtų galima gauti pelną? 

Visos gautos idėjos yra įvertinamos pagal tam tikrus kriterijus, tiek kokybinius, tiek 
kiekybinius. Paprastai idėjos įvertinamos balais nuo l iki 10. 

Idėjų įvertinimo balais modelio sudarymo eiga yra tokia: 
• Išskiriami vertinimo kriterijai. Jie turi padėti įmonei priimti sprendimus; 
• Nustatomas kriterijų svarumas. Kriterijų svarumą reikia nustatyti todėl, kad, priimant 

sprendimus, jie yra nevienodai svarbūs. Kriterijų svarumas nustatomas dalyvaujant visų 
įmonės padalinių atstovams; 

• Idėjai skiriama nuo l iki 10 balų. Balai skiriami pagal pasirinktus kriterijus. Kad būtų 
išvengta skirtingų vertinimų, tai turi padaryti vienas įmonės darbuotojas; 

• Apskaičiuojami balai pagal kiekvieną kriterijų. Tam kriterijui surinkti balai sudauginami 
su svarumo koeficientu; 
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• Apskaičiuojama idėjos balų suma. Gauta balų suma leidžia spręsti, ar verta toliau domėtis 
naująja idėja, ar ją paprasčiausiai reikia atmesti. Atmesti galima tas idėjas, kurios surinko 
mažai balų. Kitaip tariant, paliekamos idėjos, įvertintos aukščiausiais balais, o likusios 
atmetamos. 
Šis metodas yra gana paprastas ir patikimas. Be klasikinio idėjų įvertinimo balais 

metodo, dar vadinamo Scoringo modeliu, yra įvairių jo modifikacijų. 
3 paveiksle pateiktas rinkos galimybių įvertinimas, remiantis įmonės tikslais ir ištekliais. 

 
3 pav. Rinkos galimybių įvertinimas, remiantis įmonės tikslais ir ištekliais 
 
Prieš pradedant kurti naujo produkto prototipą, naudingas žingsnis - naujo produkto 

koncepcijos tikrinimas. Koncepcijos tikrinimas - koncepcijos poveikio tikslinėms vartotojų 
grupėms tikrinimas, siekiant išsiaiškinti jos patrauklumo laipsnį. 
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Atidirbtą idėją reikia paversti produkto koncepcija. Sąvokos produkto idėja, koncepcija ir 
įvaizdis yra skirtingos ir jų negalima maišyti. 

Produkto idėja - tai bendras produkto, kurį įmonė galėtų pateikti rinkai, aprašymas. 
Produkto koncepcija - tai detalus produkto idėjos aprašymas, apibūdinant vartotojams 

naudingas savybes. 
Produkto įvaizdis - realus arba numanomas vartotojų požiūris į produktą. 
Tikrindama koncepciją, įmonė sudaro naujo produkto charakteristikų ir naudingų savybių 

aprašymą ir pasiūlo jį vartotojams kartu su naujo produkto iliustracija. Vartotojai įvertina naujo 
produkto idėją. 

Verslo analizė - tai tikimybės, kad realūs naujo produkto pardavimo apimties, rinkos 
dalies ir pelno dydžiai atitiks laukiamus dydžius, įvertinimas. 

Naujo produkto idėja, pasiekusi šį naujo produkto vystymo proceso etapą, išplečiama į 
konkretų verslo pasiūlymą, kuriame: 

• Identifikuojamos produkto savybės, 
• Nustatoma paklausa, konkurencija rinkoje, 
• Nustatomas būsimas produkto pelningumas, 
• Sudaroma produkto vystymo programa, 
• Paskiriama, kas atsakingas už tolesnį produkto vystymo studijavimą. 

Kitais žodžiais tariant, šiame verslo pasiūlyme turi būti produkto savybių sąrašas, 
informacija apie reikiamus išteklius ir marketingo planas. 

Verslo analizė - tai paskutinis koncepcijos patikrinimas, po kurio didžiulis kapitalas yra 
investuojamas į naujo produkto prototipo sukūrimą. Todėl čia labai svarbi yra ekonominė 
projekto analizė. 

Taip pat svarbus verslo analizės momentas - svarstymas, ar naujas produktas turės būti 
patentuotas ar ne. 

Produkto prototipo vystymo etape "idėja ant popieriaus" paverčiama materialiu produktu. 
Pagaminami keli pirmieji modeliai pagal ankstesniuose etapuose nustatytus projektus, brėžinius, 
specifikacijas. Produkto prototipo vystymas - tai produkto pirmųjų pavyzdžių kūrimo 
koncepcijos pagrindu procesas, kurio eigoje paaiškėja, ar įgyvendinamos praktikoje koncepcijoje 
nustatytos idėjos. 

Prototipas turi atitikti šiuos reikalavimus: vartotojai turi matyti produkto naujumą; 
prototipas - naujas produktas - turi atitikti ergonomikos ir saugumo reikalavimus; prototipo 
gamybos kaštai neturi viršyti jo kūrimo kaštų. 

Tyrinėtojai ir gamybos inžinieriai pateikia marketingo specialistams gaminį, kuris vėliau 
gali būti testuojamas rinkoje, apie jį gaunama tikra vartotojų nuomonė. Tačiau negalima sakyti, 
kad tai produktas galutinėje savo formoje. Jeigu, atlikus testavimą, vartotojai lieka nepatenkinti 
produkto savybėmis, jos bus pakeistos. Ir šis testavimo ir tobulinimo procesas vyks tol, kol nebus 
atrastos tikrosios, geriausios produkto savybės. 

Šio etapo metu taip pat atliekami laboratoriniai bandymai, kurie padeda išrinkti 
geriausias produkto savybes ir sukurti tobulą produktą. 

Produkto apibūdinimas padeda transformuoti vartotojų lūkesčius į fizines produkto 
savybes. Pavyzdžiui, dirbtinės kiaulienos idėją reikia įgyvendinti produkte, kurio išvaizda ir 
skonis būtų identiški natūraliai kiaulienai, tačiau jis turėtų mažiau riebalų ir būtų maistingesnis. 

Naujo produkto fizinių savybių, atitinkančių vartotojų lūkesčius, išvystymo procesas - tai 
vienas sudėtingiausių marketingo uždavinių. Kompanija "BIC", išeidama į rinką su kvepalų ir 
odekolonų po 5 dolerius asortimentu, bandė pasinaudoti savo, kaip vienkartinių produktų rinkos 
lyderio, reputacija. Ji patyrė nesėkmę, nes pabrėžė, jog naujovė yra tai, kad kvepalai 
vienkartiniai, o turėjo akcentuoti pagrindinę kvepalų savybę - jų kvapą. Vartotojams buvo per 
mažai priežasčių susidomėti šiuo produktu. 

Pagrindinė problema, iškylanti patenkinant vartotojų poreikius vystant produkto prototipą 
- skirtingi mokslinių tyrimų padalinio ir marketingo padalinio tikslai bei uždaviniai šiame 
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procese. Mokslinių tyrimų padalinio personalas linkęs koncentruoti dėmesį ties aukštos kokybės, 
sėkmingai sukonstruotų produktų vystymu, kuris reikalauja pakankamai daug laiko. Marketingo 
padalinio personalas taip pat vertina kokybę, tačiau, jo nuomone, inžinieriniu požiūriu tobuli 
produktai ne visada yra tai, ko nori vartotojai, o jų išvystymo ilgalaikiškumu gali pasinaudoti 
konkurentai.  

Koordinacija tarp mokslinių tyrimų ir marketingo padalinių ypač svarbi firmoms, 
gaminančioms gamybinės paskirties produktus, nes daugelio jų išvystymas yra labai brangus. 
Greitas technologinis progresas reiškia daugybę pakeitimų produktuose, o šie pakeitimai turi 
atitikti vartotojų poreikius. Marketingo padalinio darbuotojams reikia nuolat bendradarbiauti su 
mokslinių tyrimų padalinio kolegomis, siekiant, kad produktai atitiktų pirkėjų specifikacijas. 
Organizacijos - pirkėjos neretai bendradarbiauja su marketingo ir mokslinių tyrimų padaliniais, 
nustatydamos specifikacijas, o tai dar padidina veiksmų koordinavimo su mokslinių tyrimų 
padaliniu svarbą ir sudėtingumą. 

Gamyba, kaip ir moksliniai tyrimai, turi būti suderinti su marketingu vystant įvairias 
naujų produktų savybes. Gali prisireikti naujų gamybinių pajėgumų, kurių pobūdį numatys 
galimos gamybos apimtys ir produktų atsiradimo rinkoje terminai. Tai itin svarbūs veiksniai 
marketingo vadybininkui. Marketingo personalas labiausiai kreipia dėmesį į produkto kokybę ir 
terminus gamybos procese, o gamybos vadybininkus labiau domina sąnaudų efektyvumas. 

Bandomasis marketingas - tai eksperimentinė procedūra, kuri suteikia galimybę patikrinti 
naują produktą realiose rinkos sąlygose ir tuo būdu gauti informaciją apie potencialų realizacijos 
dydį nacionalinėje rinkoje. Testuojamos rinkos - tai didmiesčiai ar nedideli geografiniai regionai, 
kuriuose paskirstomas naujas produktas. Jis parduodamas tipinėse vietose, kuriose vartotojai iš 
tikrųjų pirks šį produktą. 

Bandomasis marketingas - tai naujo produkto vystymo etapas, kai produktas ir 
marketingo programa tikrinami sąlygose, artimose rinkos sąlygoms. Vartojimo prekių rinkoje 
dažniausiai naudojami šie naujo produkto testavimo būdai: pardavimo masto tyrimas, 
stimuliuota parduotuvės technika, tiriamosios rinkos kontrolė, rinkos tyrimai. 

Pardavimo masto tyrimas. Vartotojų grupei, kuri jau buvo pirkusi produktą, siūloma jį 
vėl pirkti ta pačia arba panašia kaina kaip ir analogišką konkurentų produktą. Produktas siūlomas 
nuo dviejų iki penkių kartų vis pasižymint, koks yra naujojo ir konkurentų produkto pakartotinio 
pirkimo santykis. Šis santykis parodo vartotojų pasitenkinimo naujuoju produktu lygį. 

Stimuliuota parduotuvės technika. Potencialių vartotojų grupė (30-50 žmonių) 
pakviečiama pažiūrėti kelių produktų reklaminius filmukus, tarp kurių parodoma naujo produkto 
reklama, bet apie tai potencialių vartotojų grupei nesakoma. Po to visiems potencialiems 
vartotojams duodama nedidelė pinigų suma produktams pirkti. Tyrinėtojai stebi, kiek vartotojų 
nupirko naują produktą ir kiek - konkuruojantį produktą. Vartotojai apklausiami, kodėl jie 
pasirinko vieną ar kitą produktą. Po kelių savaičių ta pati vartotojų grupė apklausiama telefonu, 
siekiant sužinoti, koks jų požiūris į naująjį produktą, ar jie pirks jį pakartotinai. 

Tiriamosios rinkos kontrolė. Kai kurios įmonės sudaro sutartį su keliomis mažmeninėmis 
parduotuvėmis, kurios už atitinkamą mokestį sutinka dalyvauti tyrime. Naujas produktas 
pristatomas į parduotuves. Tiriamosios rinkos kontrolė leidžia įmonei gamintojai įvertinti 
produkto "buvimo parduotuvėje" veiksnius, išreikšti reklamos poveikį vartotojų elgesiui, 
nedarant jam tiesioginio poveikio. Po kiek laiko galima apklausti vartotojus, išsiaiškinti jų 
požiūrį į naują produktą. 

Rinkos tyrimai. Įmonė pasirenka kelis miestus ar rajonus, kuriuose bus atliekami rinkos 
tyrimai. Šiuose miestuose organizuojama reklaminė kampanija. Pardavimo agentai stengiasi kuo 
daugiau parduoti naujo produkto. Rinkos tyrimai - tai pardavimo plano, įdiegiant naują produktą 
į rinką, patikrinimas. Atliekant rinkos tyrimus, gaunama išsami informacija, kurią galima 
panaudoti prognozuojant pardavimo mastą, tikrinant alternatyvius marketingo planus. Be to, 
atlikdama rinkos tyrimus, įmonė gali išsiaiškinti produkto trūkumus ir juos pašalinti prieš 
pateikdama jį į rinką. 
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Naujo produkto, skirto pramoninių prekių rinkai, bandomojo marketingo procesas yra 
kitoks. Nauji produktai patiria ilgai trunkantį patvarumo, ergonomiškumo išbandymą 
laboratorijoje. Jeigu tyrimo rezultatai patenkinami, galima pradėti naujo produkto 
komercializaciją, įtraukiant jį į katalogus ir pateikiant paskirstymo kanalo dalyviams. Rinkos 
tyrimai leidžia patikrinti produkto funkcionalumą realiomis sąlygomis, kainų elastingumą, rinkos 
potencialą ir pan. 

Bandomasis marketingas retai taikomas naujiems gamybinės paskirties produktams. Kai 
kuriems produktams, pavyzdžiui, lėktuvams, automobiliams, jis yra per brangus. 

Populiariausias naujo produkto tyrimo būdas yra jo vartojimas. Įmonė gamintoja siūlo 
realiems klientams (kitoms įmonėms) tam tikrą laiką naudotis nauju produktu. Šitaip sužinoma 
nuomonė apie naują produktą. 

Kitas būdas - pristatyti naują produktą mugėse, parodose ir pan. Mugės pritraukia daug 
potencialių vartotojų, kurie per trumpą laiką gali susipažinti su nauju produktu. 

Bandomasis marketingas remiasi moksliniu ir laboratoriniu testavimu, ir tai yra 
kontroliuojamas eksperimentas, o ne šiaip bandymas bet kokia kaina parduoti produktą rinkai. 
Tai, kad verslininkas pirmiausiai pristato naują produktą nedideliam geografiniam regionui, o ne 
iš karto veikia nacionaliniame lygmenyje, dar nereiškia, jog atliekamas bandomasis marketingas. 
Tie, kas naudoja šį siaurą suvokimą bandomajam marketingui apibrėžti, vėliau gali stebėtis, 
kodėl jų naujas produktas, taip sėkmingai pasirodęs nedideliame geografiniame regione, žlugo 
nacionalinėje rinkoje. 

Bandomasis marketingas atlieka dvi svarbias funkcijas valdyme. Pirma, bandomasis 
marketingas suteikia galimybę įvertinti alternatyvių veikimo būdų, pavyzdžiui, skirtingo 
įpakavimo, kainos, pasekmes. Tuomet galima pasirinkti geriausią alternatyvą. Antra, bandomasis 
marketingas įgalina vadovus identifikuoti ir pataisyti bet kokius produkto trūkumus, jeigu jie 
nebuvo pastebėti ankstesniuose naujo produkto vystymo proceso etapuose. Vėliau šių trūkumų 
ištaisyti nebebus galima. 

Bandomasis marketingas yra brangi tyrimų procedūra. Tačiau kaip bebūtų, jeigu įmonė 
turi pakankamai lėšų investavimui į naujo produkto kūrimą bei gamybą, bandomojo marketingo 
išlaidos gali atrodyti visai nedidelės, palyginus su nuostoliais žlugus projektui. 

Bandomosios rinkos užtikrina ne tik duomenų apie pirkimą bei pakartotinio pirkimo 
koeficientų gavimą, bet ir informacijos, kurią galima panaudoti marketingo komplekso 
koregavimui, gavimą.  

Nepaisant visų bandomojo marketingo pranašumų, jis reikalauja didelių išlaidų ir laiko. 
Be to, jeigu produktas yra bandomas kelis mėnesius, konkurentai gali jį nusikopijuoti. Kodėl 
daug firmų imasi alternatyvų bandomajam marketingui, kurios leistų sutaupyti laiko ir pinigų. 
Viena iš produkto bandymo formų - parduotuvės bandymo imitacija, kur vartotojams siūloma 
apsipirkti eksperimentinėse parduotuvėse, kur yra naujų produktų, ir sekami atlikti pirkimai. 
Kitas produkto bandymo metodas - eksperimentas "pardavimų banga", kur naujus produktus 
pristato vartotojams į namus, nustato jų reakciją ir pasiūlo po kurio laiko vėl pirkti, kad nustatytų 
pirkimo pasikartojimo koeficientą. Kompanijos vis dažniau naudoja šiuos metodus, siekdamos 
išvengti naujų produktų kopijavimo rizikos ir didelių išlaidų, susijusių su bandomuoju 
marketingu. 

Paprastai bandomąjį marketingą ir pigesnes jo alternatyvas naudoja įmonės, gaminančios 
vartojimo produktus, o ne pramoninius produktus. Vykdyti bandomąjį marketingą pramoniniams 
aukštų technologijų produktams būtų neleistinai brangu; be to, tokie bandymai leistų 
konkurentams įsigyti pavyzdžius ir nukopijuoti naują technologiją. Taip pat, dauguma firmų, 
gaminančių pramoninius produktus, turi siaurą pirkėjų ratą vos keliuose regionuose. Bandomasis 
marketingas tuomet iki komercializacijos nebūtinas, nes tokios firmos gali tiesiogiai kreiptis į 
tam tikrus vartotojus ir taip patikrinti koncepciją arba išbandyti produkto prototipus. 

Įmonių, gaminančių gamybinės paskirties produktus, marketingo specialistai naudoja 
sekančius bandomojo marketingo metodus: 
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• produktų naudojimo testai, 
• pramonės šakos parodos,  
• parodos tarpininkams ir dileriams,  
• standartinis arba kontroliuojamas bandomasis marketingas. 

 
Produktų naudojimo testai. Šiuo atveju, marketingo specialistas išsirenka nedidelę 

potencialių pirkėjų grupę, sutinkančią kurį laiką eksploatuoti naują produktą. Techninis 
gamintojo personalas stebi, kaip pirkėjai naudoja produktą. Toks testas reikalauja pirkėjų 
apmokymo ir aptarnavimo. Po testavimo marketingo specialistas klausia pirkėjų reakcijos į 
produktą ir ar norės pirkėjas jį pirkti. 

Pramonės šakos parodos. Nauji pramoniniai produktai gali būti testuojami prekybinėse 
prezentacijose. Tokios prezentacijos pritraukia daug pirkėjų, kurie apžiūri naujus produktus 
trumpą laiką (keletą dienų). Gamintojo atstovai mato pirkėjų reakciją į atskiras produkto 
charakteristikas ir gali įvertinti pirkėjų interesą ir polinkį įsigyti produktą. 

Parodos tarpininkams ir dileriams. Marketingo specialistas taip pat gali išbandyti naujus 
gamybinės paskirties produktus demonstracinėje salėje dileriams ir tarpininkams, kuriame jie 
gali būti pristatyti kartu su kitais įmonės bei konkurentų produktais. Šis metodas suteikia 
informacijos apie pranašumus bei kainų skaičiavimą natūralioje produktų pardavimo 
atmosferoje. 

Standartinis arba kontroliuojamas bandomasis marketingas. Galiausiai, kai kurie 
marketingo specialistai naujų produktų potencialo įvertinimui naudoja standartinį arba 
kontroliuojamąjį bandomąjį marketingą. Jie pristato ribotą produktų kiekį ir prekybininkai 
parduoda juos keliuose regionuose. Kompanija pateikia visą reklaminių priemonių, pardavimo 
skatinimo priemonių rinkinį ir kitą marketingo palaikymą. Toks bandomasis marketingas leidžia 
įmonei išbandyti produktą ir jo marketingo programą realiose rinkos sąlygose. 

Naujas produktas, praėjęs penkis filtravimo etapus naujo produkto vystymo procese, 
pagaliau yra paruoštas galutiniam etapui - komercializacijai. Komercializacija reiškia sprendimą 
gaminti ir pateikti rinkai naują produktą. Tai yra paskutinis šansas sustabdyti projektą, jeigu 
vadovai mano, kad rizika yra per didelė, palyginus su būsimu pelnu. Kiek bebūtų išleista pinigų 
penkiems ankstesniems naujo produkto vystymo proceso etapams, vis tiek komercializacija 
pareikalaus žymiai didesnių sumų. Komercializacija - tai naujo produkto serijinės gamybos 
įsisavinimas ir pateikimas rinkai. 

Nors ir kokių atsargumo priemonių buvo imtąsi ankstesniuose etapuose, vis tiek 
komercializacijos etape išlieka tikimybė, kad produktas žlugs. Ši tikimybė atsiranda dėl galimo 
nepakankamo bandomojo marketingo ar verslo analizės. 

Jeigu įmonė nusprendžia pateikti produktą nacionalinei rinkai, ji turi pasirinkti, ar pateikti 
naują produktą palaipsniui iš regiono į regioną, ar vienu metu visai šaliai. Siekdamos 
minimizuoti riziką, daugelis įmonių teikia pirmenybę laipsniškam pateikimui, pradedant 
regionais, kur konkurencija mažiausia. 
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VARTOTOJŲ ELGSENA 
Dr. Daiva Labanauskaitė 
Klaipėdos universitetas 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 

 
Norėdami geriau patenkinti vartotojų poreikius, marketologai bando suprasti vartotoją, 

nuodugniau atskleisti jo savybes. Tačiau čia iškyla problema: kaip apžvelgti visas vartojimo 
savybes, jei kiekvienas žmogus yra skirtingo amžiaus, turi pajamas, išsilavinimą, skonį ir pan., o 
nuo to priklausys ir tai, ką jis vartos ar pirks. Ir vis dėlto reikia atrasti tam tikrus kriterijus ir 
atlikti jų klasifikaciją, pagal kurią būtų nesunku nagrinėti vartotojo savybes. 

Dažnai vartotojo savybės nagrinėjamos, remiantis keturiais esminiais veiksniais: 
• kultūriniu, 
• socialiniu, 
• asmeninio pobūdžio, 
• psichologiniu. 

 
Socialiniai veiksniai. Jie taip pat turi būti nagrinėjami kalbant apie vartotojų elgseną, nes 

asmens elgesiui pirmiausia didelę įtaką daro daug mažų grupių: referentinės grupės, šeima bei 
visuomeninė padėtis ir vaidmenys (rolės). 

Grupės, kurios turi tiesioginę įtaką ir kurioms asmuo priklauso, vadinamos narystės, 
arba pirminėmis, grupėmis, nes asmuo nuolat palaiko neformalų ryšį su jos nariais. Tai šeima, 
draugai, kaimynai, bendradarbiai. 

Įtakos (referentinės) grupės - tai tokios grupės, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai turi 
įtakos asmens elgesiui bei vertybių formavimuisi. Dažnai asmuo yra veikiamas net tų grupių, 
kurioms jis nepriklauso. Marketologai mėgina identifikuoti grupes, darančias pirkėjui įtaką, o jų 
įtaka pasireiškia trims būdais: 

• Jos supažindina ir paveikia nauju elgesiu ir gyvenimo būdu;. 
• Jos daro įtaką asmens vertybių sistemai, elgesiui, nes asmuo nori pritapti; 
• Norintiems pritapti daromas savotiškas "spaudimas", kuris gali turėti įtakos prekės arba 

jos ženklo pasirinkimui. 
Nors mažiausia įtakos grupė yra šeima, tačiau, palyginus šeimą su referentine grupe, 

šeimos įtaka yra žymiai didesnė. Pvz., vartotojo tėvai gali orientuoti šeimos nario pirkimo 
elgseną, remdamiesi religija, politika, ekonomika, asmeninėmis ambicijomis, meile, netgi 
tuomet, kai vartotojas gyvena atskirai nuo tėvų. Tai yra savaime suprantamas dalykas, kadangi 
vartotojo atžvilgiu šeima yra pati svarbiausia organizacija visuomenėje. Todėl rinkos tyrinėtojus 
labai domina kiekvieno šeimos nario - vyro, žmonos, vaikų vaidmuo, pasirenkant prekes ir 
paslaugas. 

Priklausomai nuo prekės kategorijos galima nustatyti, kas ką pirks. Štai žmona tradiciškai 
bus maisto produktų, virtuvės indų, drabužių pirkėja. Tačiau tai nėra taisyklė. Esminių prekių 
(maisto, drabužių) pardavėjai daro klaidą, manydami, kad vienintelė tokio tipo prekių pirkėja yra 
moteris, iš tiesų pirkėjas gali būti ir paauglys, ir vyras. 

Jei pirkinys brangus, jo pirkėjais tampa vyras ir žmona kartu. Labai svarbu išsiaiškinti, 
kieno - vyro ar žmonos (o gal vaiko) - nuomonė yra svarbesnė, perkant vieno ar kito tipo prekę 
(paslaugą). Dažniausiai vyro nuomonė svaresnė, perkant automobilį, televizorių; žmonos - 
perkant skalbimo mašiną, kilimus, baldus. 

Visuomeninė padėtis (statusas) ir vaidmenys. Žmogus yra daugelio socialinių grupių 
narys. Pagal jo padėtį, kiekvienoje iš šių grupių galima spręsti apie individo statusą bei vaidmenį. 
Kiekvienas vaidmuo turi statusą, kuris atspindi visą visuomenės jai suteiktą garbę. Žmogus 
dažnai pasirenka tokią prekę, kuri suteikia informacijos apie jo statusą visuomenėje. Todėl rinkos 
tyrinėtojai mato potencialią galimybę prekes paversti į "statusų simbolius'". Pasirodo, tokie 
simboliai skirtingi ne tik skirtingų visuomenės klasių, bet ir skirtingų geografinių rajonų.  
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Individualus statusas grupės viduje priklauso nuo grupių, kurių nariu asmuo yra ar nori 
būti: 

• Narystės grupė, kuriai asmuo tiesiogiai priklauso, pvz., kaimo klubas; 
• Aspiracijų (troškimų) grupė, kuriai individas trokšta priklausyti; 
• Disociatyvi grupė: individas nori, kad kiti manytų jį jai nepriklausant. 

Asmeninio pobūdžio veiksniai. Pirkėjo sprendimams daro įtaką ir jo asmeninės savybės. 
Tai suvokiame, nagrinėdami tokias faktorių (veiksnių) grupes: 

• Amžius ir šeimos gyvenimo ciklo etapai; 
• Užsiėmimo pobūdis( profesija); 
• Ekonominė padėtis (pajamos); 
• Gyvenimo stilius; 
• Asmenybės tipas (asmenybė ir nuomonė apie save), taip pat daranti nemažą daiktų 

pirkimo procese. 
Amžius ir gyvenimo ciklo stadija. Keičiantis žmogaus amžiui, gerokai keičiasi jo 

pirkimai bei įvairių prekių ir paslaugų vartojimas: keičiasi skonis drabužiams, baldams, keičiasi 
pramogų pobūdis, maisto produktų vartojimas. 

Pirkimui turi įtakos ir šeimos gyvenimo ciklas - stadijos, kurias natūraliai pereina 
žmogus: nevedęs (iki vedybinis ciklas), vedęs, bet dar neturintis vaikų, vedęs ir turintis vaikų, 
vedęs ir turintis suaugusių vaikų ir pan. 

Iš maisto produktų, pirmaisiais gyvenimo metais "mažajam ir reikliajam vartotojui" 
reikia tik produktų, reikalingų būtent kūdikio mitybai. Paaugęs vaikas vartos įvairiausius maisto 
produktus, o štai suaugęs žmogus - galbūt tik specialios dietos produktus. Marketologai 
didžiausią dėmesį skiria suaugusio žmogaus stadijai. 

Kaip vartotojo charakteris priklauso nuo šeimos gyvenimo ciklo etapo, gana išsamiai 
išnagrinėjo Ph. Kotleris ir kiti autoriai. Dažniausiai pateikiami 6 šeimos gyvenimo ciklo etapai. 
I etapas - Jaunuoliai, gyvenantys atskirai nuo tėvų. Jų uždarbis santykinai mažas. Dalis santaupų 
išleidžiama poilsiui, pramogoms, sportui, kita dalis – pagrindinėms reikmėms. II etapas -  
jaunavedžiai be vaikų. Šiame etape daugiau pinigų išleidžiama namų apyvokos daiktams, 
kelionėms, draudimui. III etapas – vedę su mažais vaikais. Išaugę šeimos poreikiai verčia 
taupyti, didelė išlaidų dalis skirta vaiko reikmėms patenkinti. IV etapas – vedę su paaugusiais 
vaikais. Šiame etape daug išleidžiama vaikų lavinimui, keičiami baldai, automobiliai, daugelis 
prekių perkamos dideliais įpakavimais. V etapas – tuščias lizdas. Pajamos pakankamai didelės, 
didėja santaupos, Daug išleidžiama kelionėms, atostogoms, perkami brangūs daiktai, 
remontuojami namai. VI etapas – vieniši, pagyvenę pensininkai. Pajamų sumažėja, daugiau 
išleidžiama sveikatos priežiūrai, pastebimas taupus pinigų naudojimas.  

Užsiėmimų pobūdis (profesija) turi tiesioginę įtaką naudojamų prekių bei paslaugų 
pasirinkimui. 

Darbininkas gali pirkti darbinę aprangą, avalynę; firmos vadovas gali vilkėti brangius 
kostiumus, keliauti lėktuvu ir pan. Todėl marketologai siekia pagal užsiėmimų (profesijos) 
pobūdį išskirti tokias grupes, kurioms būtų būdingas didelis suinteresuotumas tam tikromis 
prekėmis ar paslaugomis. Firma netgi galėtų specializuotis gaminti prekes, reikalingas kokios 
nors konkrečios profesijos grupei. 

Ekonominė padėtis (pajamos) turi įtakos žmogaus perkamajai galiai, todėl marketologai 
turi nuolat stebėti pajamų, santaupų ir susidomėjimo lygio poslinkius jautrių kainai prekių 
atžvilgiu. 

Marketologai, siūlantys prekes, kurių realizavimas priklauso nuo vartotojų pajamų lygio, 
privalo nepaliaujamai stebėti asmeninių pajamų naudojimą bei santaupų procentą. Jei ekonominė 
padėtis, (konkrečiai - pajamos), blogėja, marketologas privalo pakeisti prekių dizainą, kainą, 
įpakavimą ir pan. 
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Gyvenimo stilius (būdas) - tai žmogaus gyvenimo šablonas, kurį apibūdina jo veikla, 
pomėgiai, nuomonė. Gyvenimo būdas apima daugiau nei socialinė klasė ar asmenybė. Gyvenimo 
būdų skirstymo ir vertinimo technika vadinama psichografija. 

Asmenų, priklausančių tai pačiai subkultūrai, tai pačiai socialinei klasei ir netgi turinčių 
tokį patį užsiėmimų pobūdį gyvenimo būdas gali būti visiškai skirtingas. Pavyzdžiui, sumani 
šeimininkė gali būti ir verslo moteris, ir kartu laisvas nuo rūpesčių žmogus. Tai moters gyvenimo 
vaidmenys, o šių vaidmenų susiliejimas į visumą sudarys išorinę moters gyvenimo stiliaus pusę. 
Jei ši moteris dar taps, tarkim, motina (dar vienas labai svarbus jos gyvenimo įvykis), tai irgi 
atsispindės jos gyvenimo stiliuje. 

Taigi gyvenimo stilius yra tarsi asmenybės gyvenimo fonas, išryškėjantis veikloje, 
interesuose, nuomonėse. Gyvenimo stiliaus įvertinimo technika, kuri žinoma kaip psichografija, 
nurodo keturis pagrindinius kriterijus: veikla, interesai, nuomonės, demografiniai bruožai. 

Gyvenimo stiliaus koncepcija padeda marketologams geriau suprasti vartotojų savybių 
visumą ir jų įtaką pirkimo procese. 

Asmenybės tipas (ir savęs suvokimas). Asmenybė atspindi unikalias psichologines 
charakteristikas, kurios parodo reakciją į aplinką, bei atitinkamą elgesį. 

Asmenybė apibūdinama šiomis savybėmis: pasitikėjimas savimi, dominavimas, 
draugiškumas, savarankiškumas, savigyna, pritapimas ir pan. 

Kiekvienas žmogus yra tam tikro asmenybės tipo, kurį nulemia tokios individo savybės: 
Įsitikinimas - atsargumas 
Įtakingumas - prisirišimas 
Nepriklausomybė - agresyvumas 
Nepastovumas - ištvermingumas 
Savigarba - sėkmės siekimas 
Valdingumas - tvarkingumas 
Komunikabilumas - prisitaikymas 
 
Asmenybės tipo ir tam tipui būdingų savybių žinojimas yra labai naudingas, analizuojant 

vartotojo elgesį, kada dominuoja tam tikras ryšys tarp asmenybės tipų ir prekės pasirinkimo. 
Pavyzdžiui, alaus kompanija gali nustatyti, kad daugelis aktyvių alaus vartotojų išsiskiria 
gyvesniu bendravimu bei agresyvumu. Šią informaciją galima sėkmingai panaudoti reklamai — 
sukurti personažą, kuriam budingos būtent tokios savybės. 

Taigi asmeninės savybės būtinai pasitelkiamos tiriant vartotojų elgseną. 
Kultūriniai veiksniai. Kultūra yra visuomenės gyvenimo būdas, jos normos ir vertybės, 

perduodamos iš kartos į kartą ir besiformuojančios veikiant dabar vykstantiems reiškiniams. 
Kultūra formuojasi ir kinta palyginti lėtai, ankstesnių tradicijų išsaugojimas dažniausiai laikomas 
teigiamu reiškiniu. Todėl kultūra tarsi apibrėžia tam tikras jos visuomenės narių elgesio ribas. 
Marketologai nuolat stengiasi numatyti net ir nežymius kultūros poslinkius, kad galėtų pasiūlyti 
naujų, paklausių produktų. 

Kiekvienoje kultūroje yra smulkesnių subkultūrų (mikrokultūrų), kurias sudaro žmonių 
grupės, turinčios kasdieninio gyvenimo patyrime ir situacijose savo vertybių sistemas. Tautinės 
grupės, tokios kaip lenkų, italų, žydų turi savitus etninius skonius ir pomėgius. Religinės grupės 
(katalikai, musulmonai, induistai) yra subkultūros su joms būdingais polinkiais arba tabu. 
Rasinės grupės - juodaodžiai, geltonodžiai, baltaodžiai - skiriasi savo požiūriais bei kultūros 
stiliais. Geografiniai rajonai, tokie kaip Žemaitija, Suvalkija, Aukštaitija. turi skirtingas savo 
gyvenimo stiliaus, etnines charakteristikas. Daugelis šių mikrokultūrų daro įtaką parenkant 
prekių reklamą, pateikimą. 

Beveik kiekviena visuomenė turi tam tikrą socialinę struktūrą, kurioje galima išskirti 
klases. Socialinę klasę sudaro tie visuomenės nariai, kurių vertybės, interesai ir elgesys yra 
panašūs. Socialinės klasės nustatomos remiantis ir derinant keletą kriterijų. Marketologus 
socialinės klasės domina dėl žmonių, priklausančių vienai socialinei klasei, pirkimo įpročių 
panašumo. 
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Psichologinio pobūdžio veiksniai. Visi išnagrinėti veiksniai (kultūriniai, socialiniai, 
asmeniniai) atskleidė nesunkiai pastebimas vartotojo savybes. Tačiau lygiai tokie pat svarbūs ir 
psichologiniai veiksniai, kurių sąlygotas vartotojo savybes labai sunku atskleisti, nes jos veikia 
vartotoją iš vidaus. Tai plačiau nagrinėjama tolimesniuose skyriuose, bet čia reikėtų paminėti 
tokias: poreikiai ir motyvacija, suvokimas, pažinimas ir patirtis, mokymasis, požiūriai 
(nuomonė). 

Kiekvienas žmogaus poelgis turi priežastį, kuri gali būti racionali, emocionali, bet 
skatinanti veiklą. Tas skatinimas vadinamas motyvu. Svarbiausias prekių pirkimo ir vartojimo 
motyvas yra poreikis. Marketinge nagrinėjamos Z. Froido ir A. Maslovo poreikių atsiradimo 
teorijos. Nors kiekvienas žmogus yra unikalus, tačiau visų poreikiai panašūs. Marketologai turi 
atsižvelgti, kokių poreikių grupė yra svarbesnė vienu ar kitu atveju. 

Pažinimas, suvokimas taip pat turi įtakos pirkimų elgsenai, nes tai reakcija į aplinką ir 
jos poveikis. Visi žmonės aplinką pažįsta, padedami penkių pojūčių, tačiau kiekvienas šią 
informaciją interpretuoja savaip. Žmonių suvokimą lemia šie trys perceptiniai procesai: 

• selektyvus dėmesys (atsirinkimas) - žmonės stengiasi iš visos informacijos atrinkti 
reikalingą. Tai patvirtina, kad marketologai turi ypač stengtis sukurti tokią informavimo 
sistemą, kuri pasiektų tikslus; 

• seleklyvus interpretavimas (iškraipymas, sutvarkymas) - žmonės pritaiko informaciją prie 
savo patirties ir keičia nusistovėjusias požiūrius. Tai priklauso nuo žmogaus intelekto, 
patirties. Pvz., per paskaitą du studentai gali skirtingai suprasti dėstytojo žodžius. 
Marketologai turi stengtis pažinti vartotojų mąstymo būdą ir kokią įtaką jis daro 
informacijos interpretavimui; 

• selektyvus įsiminimas (interpretacija)- žmonės stengiasi įsiminti tą informaciją, kuri 
atitinkajų požiūrius ir viltis. Tai skatina marketologus ieškoti efektyvių rėmimo 
priemonių, tačiau informacija turi būti pakankamai paprasta, suprantama. 
Sudėtingų ir paprastų prekių suvokimo procesas skirtingas. Patirtis (patyrimas) - tai 

sukauptos ir savaip interpretuotos informacijos visuma, sąlygojanti vartotojo elgesį. Patirtis labai 
svarbi žmogaus savybė, ji patikimesnė nei draugų nuomonė arba reklama. Vartotojai kaupia 
dvejopą patirtį apie prekes: kaip jas pirkti ir kaip naudoti. Daugumą prekių įsigyti nėra sudėtinga, 
todėl patirtis - tai daugiausia žinios apie tai, kur ši prekė parduodama, kiek ji kainuoja, kokių 
papildomų paslaugų galima gauti arba tikėtis ir pan. Įvairesnės ir svarbesnės patirties vartotojas 
įgyja prekę naudodamas. Vartotojai įpranta vartoti žinomas ir įprastas prekes, nes jas perkant iš 
naujo nereikia mokytis. Todėl marketologams kyla problemų su naujais produktais, kurie gali 
būti geresni už vartotojui pažįstamus, bet pirkėjo neišbandyti ir laikomi rizikingais. Pardavėjai 
turi ieškoti būdų paskatinti vartotoją išbandyti naują produktą, nes tik taip formuosis paklausa. 

Mokymasis keičia individo elgesį. Praktinė mokymosi teorijos reikšmė - marketologai 
gali pasiekti paklausos padidėjimo, asocijuodami prekę su stipriu stimulu, naudodami 
nuotaikingą motyvaciją ir skatindami teigiamą nuostatą. 

Nuomonė (požiūris) susideda iš visų jau minėtų psichologinių asmenybės elementų: 
poreikio, suvokimo, patirties. Svarbu tai, kad nuomonė yra įgyjama, o ne įgimta. Marketingo 
požiūriu, nuomonės objektu gali būti produktas, paslauga, pardavėjas, idėja ir t.t. Pardavėjus 
domina požiūriai į konkretų produktą, nes jie formuoja prekės ar prekinio ženklo įvaizdžio 
vertinimą, kuris turi įtakos pirkiniams. Požiūriai apibūdina žmogaus jausmus konkretaus objekto 
atžvilgiu ir parodo, kokie jie yra: teigiami, neigiami, mėgstami, nemėgstami. Požiūrius sunku 
keisti, todėl marketologams svarbu derinti prekę prie susiformavusių teigiamų įvaizdžių. 

Nuomonių lyderis. Kiekvienoje grupėje paprastai yra keli nariai, kuriuos galima laikyti 
nuomonių lyderiais arba naujų krypčių kūrėjais. Šie individai paprastai perka naujus produktus 
ankščiau nei kiti ir tarnauja kitiems grupės nariams, kaip informacijos šaltinis. Bendrų nuomonių 
lyderių nėra daug. Yra daug siekiančių būti nuomonių lyderiais tam tikrose šakose ir tarnybose. 
Iš kitų jie skiriasi pakankamomis žiniomis ir interesu lik tam tikroje srityje. Jų interesas juos 
motyvuoja siekti gauti informaciją iš masinės informacijos priemonių. gamybininkų ir kitų 
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tiekimo šaltinių bei savo ruožtu perduoti ją per asmeninius ryšius kitiems. Nuomonių lyderių yra 
visose gyventojų grupėse. 

 
Individo veiksmai, susiję su prekės įsigijimu ir vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo 

problemos, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą ir vartojamą 
prekę, ir sudaro tą modelį. Iš esmės vartotojo elgesys turi racionalų pagrindą. t.y. jis siekia 
sukurti kuo geresnę situaciją mažiausiomis sąnaudomis. 

Literatūroje randame gana daug vartotojų sprendimų modelio interpretacijų. F. Kotleris 
pateikia vartotojų sprendimų priėmimo procesą, susidedantį iš penkių pagrindinių etapų: poreikio 
atsiradimo, informacijos paieškos, alternatyvų įvertinimo, pirkimo akto bei  reakcijos po 
pirkimo. 

Modelis rodo, kad pirkimo procesas prasideda gerokai anksčiau prieš pirkimo ar 
pardavimo aktą, o jo pasekmės tęsiasi dar ilgą laiką po šio akto. Modelis atkreipia dėmesį ne tik į 
sprendimo priėmimo etapą, bet į visą procesą. 

Pirmasis etapas. Vartotojas ima suvokti problemą tada, kai atsiranda esamos ir 
pageidaujamos būsenos neatitikimas. Tai gali atsirasti tiek dėl esamos, tiek dėl pageidaujamos 
situacijos kitimo. Dažniausiai būklė ima netenkinti, kai atsiranda naujų prekių, paslaugų arba 
pasikeičia jų įsigijimo ar vartojimo sąlygos. 

Antrasis etapas susijęs su atitinkančiu problemos pobūdį ir vartotojo galimybes 
sprendimo ieškojimu. Šiame etape analizuojama turima informacija, ieškoma naujos. Informacija 
gaunama iš oficialių šaltinių, draugų, iš savo patirties. 

Trečiajame etape tarsi tikrinamas antrojo rezultatas. Pasirinkta prekė apsvarstoma, t.y. 
mintyse derinama prie situacijos, kurioje ji bus vartojama, bandoma nustatyti ir galimos 
nepageidaujamos pasekmės. Jei tokių išryškėja, pasirinktas sprendimas atmetamas, grįžtama prie 
antrajame etape atmestų variantų pakartotinės analizės arba papildomos informacijos rinkimo. 

Kiekviena alternatyva įvertinama faktoriais. Pvz., pardavėjas turi žinoti, kokie faktoriai 
svarbūs pirkėjui, taip pat minimalų savybių skaičių bei galimą siūlymą kiekvienam variantui. 

Ketvirtasis etapas - apsisprendimo pirkti etapas. Įvertinęs surinktą ir apibendrintą 
informaciją, vartotojas ryžtasi vienai prekei suteikti pirmenybę. Dėl įvairių aplinkos veiksnių 
pirkimas gali ir neįvykti, jei per laikotarpį nuo sprendimo priėmimo iki jo įgyvendinimo 
pasikeičia, sakysim, ekonominė situacija, sumažėja pajamų lygis ir pan. 

Paskutinysis etapas susijęs su veiksmais laikotarpiu po prekės įsigijimo. Pasiekta būklė 
įvertinama ir palyginama su buvusia pageidautina iki pirkimo. 

Rezultatas gali būti geresnis, blogesnis arba maždaug toks, kokio tikėtąsi. Jeigu nauja 
būklė nepatenkina, į prekę, firmą bei jos veiksmus reaguojama neigiamai. Kuo prekė brangesnė, 
tuo priekabiau ji vertinama ir tuo didesnė gali pasireikšti neigiama reakcija. 

Pagal šį modelį pirkėjas pereina visus etapus, tačiau, iš tikrųjų, jis gali kai kuriuos etapus 
praleisti arba pakeisti eiliškumą. Pvz., pirkdami kasdienio vartojimo prekes, vartotojai dažnai 
praleidžia variantų vertinimo etapus, o iš karto priima sprendimą ką ir kur pirkti. 

Sprendimo procesas labai priklauso nuo reikalingų vartotojui prekių pobūdžio, todėl 
skirtingose pirkimo situacijose pirkėjai elgiasi nevienodai. Jeigu prekės pirkėjui nelabai svarbios, 
pigios, apsisprendimo procesas sutrumpėja. Vartotojas, remdamasis savo patirtimi, sprendimą 
pirkti paprastai daro tiesiog pirkimo vietoje. Tokiu atveju problemos sprendimo procesas vyksta 
automatiškai, naudojant labai mažai informacijos. Įsigyjant reikšmingesnes prekes, kol vartotojas 
apsisprendžia pirkti, gali praeiti kelios dienos ar net savaites, per kurias įvertinama daugiau 
informacijos, apsvarstoma daugiau alternatyvų. Tačiau šiuo atveju galima ir stipresnė neigiama 
reakcija. 

Priklausomai nuo sprendžiamų problemų sudėtingumo autoriai, nagrinėję vartotojų 
elgsena, skirtingai klasifikuoja vartotojų sprendimus. 

Išskiriami tokie pirkėjų sprendimų tipai: 
• išplėstas problemos sprendimas, 
• ribotas problemos sprendimas, 
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• rutininio atsako (įprastas sprendimo priėmimas) elgesys. Pavyzdžiui, pirkėjo elgesys 
skiriasi perkant duoną, batus ar mašiną. Dauguma pirkimo situacijų patenka į vieną iš 
trijų kategorijų. besiskiriančių problemos sprendimo būdu. 
Išplėstas problemos sprendimas. Pirkdami tokius produktus kaip automobiliai ar namai, 

vartotojai dažniausiai skiria daug laiko, jie nori surasti daug informacijos, sudaryti kuo didesnį 
pasirinkimų rinkinį, įvertinti daugelį alternatyvų kriterijų, o apsispręsdami elgiasi atsargiai 
(rizikos suvokimas yra aukštas). 

Kadangi tokius sprendimus priimti visada yra rizikinga, vartotojas greičiausiai stengsis 
surinkti kuo daugiau informacijos tiek remdamasis savo atmintimi tiek naudodamas išorinius 
šaltinius. Pirkėjas atsižvelgia į vienos rūšies prekių savybes, ir stebėdamas, kaip jos atitinka jo 
pageidaujamų charakteristikų rinkinį, nuodugniai tai įvertina. 

Pirkimas šiuo būdu kartais vadinamas aukšto sudėtingumo pirkimu. Jis svarbus pirkėjui 
ir dažnai yra glaudžiai susijęs su jo ego ir įvaizdžiu. Stereo sistema, vestuvinė suknelė yra 
sudėtingos prekės, todėl jų pirkimas priklauso išplėsto problemos sprendimo kategorijai. 

Prekiautojai produktais ir paslaugomis, kurie priklauso išplėstos problemos kategorijai, 
turi aprūpinti savo rinkas informacija, kuri reikalinga pirkėjo apsisprendimui pagreitinti, pagrįsti. 
Pvz., stereo sistemos gamintojui reikėtų išspausdinti reklamą, kurioje kiekviena svarbi pirkėjui 
produkto savybė palyginama su varžovų produktu. Parduodant vestuvinę suknelę reikia įvertinti, 
kad viena pirkėja norės madingos, o kita senamadiškos. 

Ribotas problemos sprendimas. Šis sprendimų tipas paprastesnis ir tiesesnis. Pirkėjai 
nėra taip stipriai veikiami motyvų, kad ieškotų informacijos ir griežtai vertintų kiekvieną 
alternatyvą. Situacijoje reikalaujančioje riboto problemos sprendimo (pvz., smulkios vartojimo 
prekės arba apsaugos prekės), vartotojai yra pažįstamas su produkto tipu, bet jis gali nežinoti 
visų alternatyvų. Tada jiems reikia daug mažiau informacijos, jos ieškoma ir daugiausia 
gaunama pirkimo momentu. 

Pavyzdžiui, perkant batus, atitinkamame rinkinyje tikriausiai bus keletas alternatyvų. 
Pirkdamas batus, pirkėjas naudojasi keliais batų pasirinkimo kriterijais, tokių kaip spalva, stilius, 
kaina, rūšies pavadinimas. Įvertinant batų pirkimo alternatyvas, įdedama nemažai pastangų, 
tačiau daug mažiau negu renkantis automobilį ar namą. Apsisprendimo pirkti procesas čia yra 
vidutinės trukmės, riboto problemos sprendimo atvejis. Batų pirkėjas, prieš galutinai 
apsispręsdamas, gali svarstyti, sakysim, dieną ar dvi. 

Rutininio atsako elgesys. Tai toks pirkimo apsisprendimo procesas, kai produktas 
perkamas dažnai ir yra pigus, pvz., dantų pasta ar šampūnas. Toks pirkimas yra mažiausiai 
sudėtingas. Šios kategorijos produktams pirkėjai faktiškai neieško informacijos ir alternatyvų 
sąmoningai nevertina. Jų sprendimai yra automatiški, reikalauja minimalių pastangų ir yra už 
sąmoningos kontrolės ribų; pvz., pirkėjas, pasižiūrėjęs į savo automobilio kuro matavimo 
prietaisą ir pastebėjęs, kad kuras baigiasi (problemos suvokimas), pasuka į pirmą pasitaikiusią 
degalinę ir pripildo baką. Čia nematome sąmoningo samprotavimo. 

Rutininio atsako pirkimai kartais vadinami žemo sudėtingumo pirkimais. Jie parodo, kad 
produktas nėra labai svarbus pirkėjui, alternatyvos yra laikomos vienodos, arba, kai daiktas yra 
perkamas dažnai, nėra reikalo pirkėjui kaskart naujai svarstyti pasirinkimo alternatyvų. 

 
Pirkimo procesas prasideda nuo problemos atpažinimo - kai vartotojas pajunta poreikį ar 

pastebi problemą. Pvz., kai druskos atsargos namie baigia išsekti, einame jos pirkti. 
Vartotojas pradeda suvokti problemą tada, kai atsiranda neatitikimas tarp faktiškos 

(esamos vartotojo situacijos) ir trokštamos, įsivaizduojamos (situacijos, kurioje vartotojas norėtų 
būti) padėties. Pvz., vartotojas jaučia alkį (faktiška būklė) ir nori pavalgyti, t.y. išeiti iš tokios 
būklės (trokštama būklė), ir kai skirtumas tarp šių būklių pakankamai didelis, jis suvokia maisto 
poreikį. Bet jei skirtumas nėra labai didelis, poreikis nebus suvoktas. 

Poreikį gali sukelti vidiniai ir išoriniai dirgikliai. Šiame etape būtina išskirti aplinkybes, 
kurios vartotoją paskatina suvokti problemą. Taigi reikia išsiaiškinti: 

• kokie iškyla apčiuopiami poreikiai ar problemos; 



 46

• kas turi įtakos jų atsiradimui; 
• kokiu būdu jie daro įtaką žmogui, pasirenkant konkrečią prekę.  

Poreikio suvokimas dar nereiškia, kad automatiškai vyks veiksmas. Veiksmas priklauso 
nuo dviejų veiksnių. Pirma, pripažintas poreikis turi būti pakankamai svarbus, o antra,  žmogus 
turi būti tikras, kad gali leisti patenkinti šį poreikį. Jei poreikio patenkinimui neužteks laiko arba 
lėšų, tai veiksmas neįvyks. 

Iki to, kai poreikis bus pripažintas, jis turi būti "aktyvuotas". Tikimybė, kad konkretus 
poreikis bus aktyvuotas, priklauso nuo daugelio veiksnių. 

Laikas. Laikas veikia tiek esamą, tiek trokštamą būklę. Kiekvienas jautęs alkį žino, kad 
slenkantis laikas gali tapti potencialiu poreikio aktyvatoriumi. Vartotojui senstant, jo skoniai ir 
vertybės keičiasi, o tai savo ruožtu keičia jo norus. 

Aplinkybių kaita. Poreikiai dažnai aktyvuojami, vykstant pokyčiams vartotojo gyvenime. 
Pvz., pasikeitimai šeimoje sukelia poreikių kitimus (vaiko gimimas keičia maisto, drabužių, 
baldų ir pan.) poreikius. 

Prekių įsigijimas. Kartais vienos prekės pirkimas aktyvuoja kitų prekių ar paslaugų 
poreikį. Pvz., įsigijus naujų baldų, kyla noras pakeisti tapetus, užuolaidas ir t.t. Dėl šios 
priežasties naujų namų pirkcjai tampa daugelio prekybinių kompanijų tiksline rinka. 

Vartojimas. Pastovus tam tikrų prekių vartojimas taip pat sietinas su poreikių suvokimu. 
Pvz., diabetikas, pasibaigus vaistams, suvokia poreikį jų nusipirkti. Paskutinis duonos kąsnis 
buvo suvalgytas per pusryčius, todėl jos reikia pirkti pietums. Taigi poreikio pripažinimas 
įvyksta suvokus, kad artimiausiu metu pasikeis faktiška situacija. 

Naujų prekių atsiradimas. Esamoji situacija dažniausiai ima nebepatenkinti ir tada, kai 
atsiranda naujų prekių, paslaugų, pasikeičia jų įsigijimo ar vartojimo sąlygos. Šių sąlygų 
pasikeitimas gali būti marketingo veiksmų rezultatas arba gali kilti dėl vartotojo socialinių, 
buitinių ar finansinių aplinkybių pokyčio. 

Individualūs skirtumai. Vartotojus galima skirstyti pagal poreikio suvokimą dėl 
faktiškos ir trokštamos būklės pasikeitimų. Todėl vienoje pusėje bus vartotojai (pavadinti 
faktiškos būklės), kuriems poreikio suvokimas sukelia faktiškos būklės pasikeitimą, pvz., tokie 
vartotojai turi tendenciją pripažinti drabužių poreikį tik tuomet, kai jie susidėvi. Kitoje pusėje 
būtų vartotojai (pavadinti trokštamos būklės), kurie pripažįsta poreikius, pasikeitus trokštamai 
būklei, pvz., nori naujų drabužių, nes trokšta kažko naujo. 

Galutinai poreikis susiformuoja veikiant išoriniams ir vidiniams veiksniams. Įvairiose 
situacijose gali būti kitokios poreikio suvokimo variacijos, priklausančios nuo problemos. 
Kartais tai gali būti gana sudėtingas ir ilgas procesas, o kartais — paprastas. 

Suvokus ir pripažinus poreikį, pereinama prie informacijos paieškos. Šis etapas susijęs su 
problemos pobūdį ir vartotojo galimybes atitinkančio sprendimo ieškojimu. Paprastai išryškėja 
keletas galimų problemos sprendimo variantų. iš kurių bus pasirenkamas vienas. 

Vartotojas, susidūręs su problema ar atsiradus poreikiui, gali analizuoti turimą 
informaciją arba ieškoti papildomos, naujos. Jei poreikis yra stiprus, o galinti jį patenkinti prekė 
lengvai prieinama, tai vartotojas greičiausiai ją nupirks. Pvz., alkanas žmogus, priėjęs artimiausią 
maitinimo įmonę, gali tuojau numalšinti alkį. Tačiau kai kilęs poreikis negali būti patenkintas iš 
karto, pirkėjas gali arba daugiau neieškoti informacijos, arba jos ieškoti neilgai ir aktyviai. 
Tuomet poreikis  bus tiesiog užsifiksuotas ("užrakintas") atmintyje. Kad kada nors vėliau būtų 
patenkintas. 

Pati informacijos paieška susideda iš situacijos analizės, prisiminimų ir informacijos 
rinkimo iš draugų, aptarnaujamo jo personalo, reklamos, interneto peržvalgų ir pan. 

Vertinant informaciją, tarsi tikrinamas informacijos paieškos rezultatas. Rinkos tyrimo 
specialistui reikia paaiškinti, kaip potencialus vartotojas panaudoja informaciją, formuodamas 
savo nuomonę apie prekę. Pasirinkta prekė "įsisavinama", tai yra mintyse derinama prie 
situacijos, kurioje būtų vartojama. Bandoma numatyti ir galimas neigiamas pasekmes. Jei tokios 
išryškėja, pasirinktas sprendimas atmetamas, grįžtama prie informacijos paieškos pakopoje 
atmestų variantų pakartotinės analizės arba papildomos informacijos rinkimo. 
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Prekių pasirinkimo modeliai. Vienos bendros visiems vartotojams tinkamos prekių 
variantų pasirinkimo schemos nėra. Tačiau vartotojų prekių pasirinkimui būdingos tam tikros 
nuostatos. 

Pirmiausia, vartotojai atsižvelgia į įvairias produkto savybes. Kiekvienas vartotojas į 
produktą žvelgia kaip į įvairių savybių rinkinį. Štai kai kurių prekių savybės, į kurias paprastai 
vertindami atsižvelgia vartotojai: 

a) dantų pasta: spalva, valymo efektyvumas, mikrobų naikinimas, kaina, skonis (kvapas); 
b) viešbučiai: vieta, švara, reputacija, kainos; 
c) kompiuteriai: atminties dydis, grafinio vaizdavimo galimybės, servisas; 
d) lūpų dažai:spalva, sudėtis, riebumas, firmos ženklas, skonis (kvapas); 
e) padangos: saugumas, ilgaamžiškumas, kokybė, kaina; 
f) sūris: rūšis, būklė, pastovumas, išvaizda, sudėtis, brandumas. 
Vartotojai skirtingai vertina savybių svarbumą ir prekės tinkamumą. Daugiausia dėmesio 

ir reikšmės skiriama savybėms, tenkinančioms vartotojo asmeninius poreikius. Pagal tai, kokią(-
ias) savybes tam tikra vartotojų grupė laiko svarbiomis, dažnai segmentuojama produkto rinka. 

Antra, pardavėjas neturi manyti, kad pastebimiausios savybės yra pačios svarbiausios. 
Kai kurios jų gali būti ryškios todėl, kad vartotojui buvo siūlomos reklamoje, kad jis yra jų jau 
turėjęs. 

Trečia, vartotojai dažnai susikuria visą įsitikinimų apie prekės rūšį rinkinį, t. y. nustato 
kiekvienos savybės svarbą kitų atžvilgiu. Šis įsitikinimų rinkinys dar vadinamas prekės rūšies 
įvaizdžiu. Vartotojų įsitikinimai gali skirtis dėl daugelio priežasčių: asmeninės vartotojų 
patirties, skirtingo suvokimo apie tai, kas geriausia, iškreipti suvokimo dėl prisiminimų apie 
turėto produkto savybes. 

Ketvirta, vartotojas, vertindamas savybes, pirmiausia siekia naudos. Jis bando įvertinti 
kiekvieną savybę pagal tai, kiek ji bus jam naudinga. 

Penkta, per įvertinimo procedūras vartotojai atkreipia dėmesį į alternatyvines prekės 
rūšių savybes (nuomones, teikiamas pirmenybes ir pan.). 

Tam kad būtų suprasta marketingo santykių esmė, visų pirmas būtina išanalizuoti 
vartotojų pritraukimo ir išlaikymo procesą. Išeities taškas – potencialūs vartotojai – visi tie, kurie 
teoriškai gali įsigyti produktą ar paslaugą. Įmonė įdėmiai juos peržvelgia, stengdamasi nustatyti, 
kuris iš jų labiausiai perspektyvus. Ji ieško žmonių, labiausiai suinteresuotų produktu ir galinčių 
už jį sumokėti. Prie neperspektyvių vartotojų priskiriami tie, kurių mokumas kelia dideles 
abejones, ir su kuriais bendradarbiavimas nežada ypatingo pelno. Kompanija tikisi, kad dauguma 
iš atrinktųjų perspektyvių asmenų pereis į tų vartotojų kategoriją, kurie pirmą kartą kreipėsi. Po 
to patenkintoji jų dalis tampa pakartotinai besikreipiančiais į kompaniją vartotojais. Abi 
vartotojų grupės tuo pačiu gali pirkti ir pas konkurentus. Tačiau įmonė siekia paversti 
pakartotinai besikreipiančius į ją vartotojus  klientais – žmones, kurių atitinkamos prekės 
perkamos pas vienintelį tiekėją, į patikimus draugus, aukštai vertinančius kompaniją ir 
skatinančius kitus žmones įsigyti jos produkciją. Po to lieka tik laukti, kol ištikimi draugai išaugs 
iki aktyviai bendradarbiaujančių su kompanija partnerių. Kartu su tuo būtina suprasti, kad kai 
kuri dalis vartotojų neišvengiamai bus pasyvi arba pasitrauks dėl įvairių priežasčių: bankrotas, 
išvykimas, nepasitenkinimas ir t.t. Kompanijos užduotis – per pakartotinų pasiūlymų strategiją 
sužadinti nepatenkintųjų vartotojų aktyvumą. Dažnokai paprasčiau pritraukti buvusius vartotojus 
nei rasti naujus. Lojalių kompanijai vartotojų skaičiaus didinimas kartu didina ir kompanijos 
pajamas tuo pačiu reikalaudamas papildomų lėšų pastovių, pasitikėjimu grįstų santykių su 
pirkėjais formavimui. 

Kokius išteklius įmonė turi įtraukti į santykių marketingą? Išskiriami 5 įvairūs 
kompanijos investicijų lygiai: 

• Bazinis marketingas. Pardavėjas paprasčiausiai parduoda produktą. 
• Reaktyvinis marketingas. Pardavėjas parduoda produktą ir skatina vartotoją kreiptis į 

gamintoją tuo atveju, jei iškyla kokie nors klausimai, komentarai ar skundai. 



 48

• Atsakingas marketingas. Praslinkus neilgam laikotarpiui po pardavimo, gamintojas 
pasidomi, ar produkto kokybė atitiko vartotojo lūkesčius, sužino pasiūlymus, kaip gerinti 
produkto ar paslaugos kokybę. Gauta informacija padeda nuolatos didinti kompanijos 
darbo efektyvumą.  

• Proaktyvus marketingas. Kompanijos prekybiniai atstovai kartas nuo karto kreipiasi į 
vartotoją, siūlydami tobulesnius ir naujesnius produktus. 

• Partnerystės marketingas. Kompanija dirba nenutrūkstamoje sąveikoje su vartotoju. 
Partneriai kartu ieško racionaliausių lėšų ir efektyviausių darbų organizavimo būdų. 
Yra žinoma, kad naujo vartotojo pritraukimo sąnaudos yra 5 kartus didesnės už sąnaudas, 

būtinas išlaikyti jau turimą vartotoją. Tam, kad įtikinti patenkintą vartotoją atsisakyti jo tiekėjo 
paslaugų, reikalingi pakankamai svarūs argumentai. Didžioji dalis marketingo teoretikų ir 
praktikų akcentuoja naujų vartotojų pritraukimą, tradiciškai skirdami pagrindinį dėmesį 
pardavimų technologijoms, o ne pastovių santykių su vartotoju formavimui. Jų dėmesio centre 
yra pasiruošimas pardavimams, pats pardavimo procesas, bet nežiūrima į santykius su vartotojais 
po sandorio sudarymo. Pastaruoju metu daugelis kompanijų pripažįsta vartotojų lojalumo 
reikšmę. Viename iš tyrimų buvo pastebėta, kad sumažinant vartotojų “išėjimo iš eilės” 
koeficientą 5 proc., kompanijos pelnas išauga 25-85 proc.  

Jeigu naujo vartotojo pritraukimo sąnaudos yra aukštesnės už užsakovo gyvenimo ciklo 
vertę, kompanijai žymiai brangiau atsieina pritraukinėti naujus klientus nei turėti naudos su jais 
bendradarbiaujant.  

Yra du vartotojų sulaikymo būdai. Pirmas – sudaryti tokias sąlygas, kurios užkerta kelią 
kreiptis į kitus tiekėjus. Tuomet vartotojas 7 kartus atmatuos, kol nukirs ankstesnius ryšius, ypač 
jeigu tai surišta su įdėtomis ženkliomis lėšomis, sąnaudomis, ieškant naujų tiekėjų, pastovių 
užsakovų nuolaidų praradimu ir t.t. Antras – pilnas vartotojo patenkinimas, kurio nenurungs 
konkurentų siūlomos žemos kainos ir kiti stimulai. Pastovių, pasitikėjimu grįstų santykių 
formavimas ir palaikymas su vartotoju – tai marketingo santykių objektas. Marketingo santykiai 
apjungia visus veiksmus, kuriuos žengia kompanija, siekdama geriau suprasti ir aptarnauti 
individualius vartotojus.  
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REKLAMOS ORGANIZAVIMAS 
Tomas Dobrovolskis 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 

 
REKLAMOS FUNKCIJOS IR EFEKTAS 

 
“SOTAUS ŽMOGAUS SINDROMAS ARBA KĄ DARYTI, KAI SMUNKA KELNĖS?” 

 
Pakankamai dažnai tenka išgirsti sakant: “Mums nereikia reklamos. “Tačiau taip pat 

neretai girdime verslininkus skundžiantis: “Jiems geriau sekasi, nes jie daug reklamuojasi. Ką 
mums daryti?” Situacija dėsninga ir gerai pažįstama. Ką tokiu atveju patarti? Patarimas būtų 
vienas – susiveržti diržus!  

 
Rinkos senbūviai ir naujokai 
 
Šiuolaikinėje labai gerai išvystytoje rinkoje sunku atrasti nišą naujai paslaugai ar 

naujiems produktams. Tačiau įmonės, sėkmingai vystančios verslą ir įsitvirtinusios vietinėje 
rinkoje, plečia gamybos apimtis, ieško naujų rinkų jų teikiamoms paslaugoms ar gaminamiems 
produktams. Pripažinkime, kad rinkose, kur pagaminama daugiau produktų nei gali būti 
parduota, yra labai stipri konkurencija ir naujai ateinančiam rinkos dalyviui tenka nelengva 
užduotis: įtikinti vartotojus išbandyti ir paskatinti juos vartoti naują produktą pastoviai. 

Kad ir kaip skaudu būtų tai pripažinti, tačiau norint ateiti į naują rinką ir joje įsitvirtinti 
reikia iš tos rinkos išstumti konkurentus, užimančius dalį rinkos, į kuria pretenduoja naujai 
ateinanti kompanija. 

 
Mums nereikia reklamos 
 
Pakankamai dažnai tenka išgirsti sakant: “Mums nereikia reklamos.” Juokinga, bet 

mačiau važinėjantį automobilį su tokiu reklaminiu šūkiu. Ar ne paradoksalu? Jūs vienu metu 
reklamuojatės ir toje pačioje reklamoje sakote, kad Jums nereikia reklamos. Suprantu, ką norite 
pasakyti, bet kalbu ne apie Jus. Kalbu apie tuos, kuriems šis kredo tikriausia skambės minoriniu 
“Pro Memoria” akordu ant Jų bankrutavusio verslo antkapio. 

 
Jiems sekasi geriau 
 
Taip. Jie Jūsų konkurentai ir jiems sekasi geriau. Situacija pažįstama ir lengvai 

prognozuojama. Vakar Jūs didžiuodamiesi teikėte paslaugas užsakovams, kurie buvo Jūsų gerieji 
klientai ir padėjo verslui stotis ant kojų. Kur jie yra dabar? Dabar jie kuria verslą Jūsų 
konkurentui. Kodėl? Todėl, kad naujai į rinką atėjęs konkurentas mato Jūsų verslo silpnąsias 
puses ir jomis naudojasi. 

Rinkodaros specialistai, ruošdami marketingo planą naujai rinkai be įvairių konkurencinę 
aplinką apibūdinančių faktorių, vertina taip pat ir konkurentų reklamos kampanijos balso svorį 
(Share Of Voice (SOV)) pagal išleidžiamų pinigų kiekį reklamai. Bet Jums nereikia reklamos, 
taigi, Jūsų reklamos kampanijos balso svoris yra lygus nuliui. Tai gal čia ir yra Jūsų verslo 
silpnoji vieta? 

 
Ką mums daryti? 
 
Ką daryti Jums? Susiveržkite diržus! Kalbu rimtai. Tiesiąja to žodžio prasme. Jei norite 

išlikti versle, teks pagalvoti, kaip išsaugoti savo klientus. Žinokite, kad atsiradęs naujas žaidėjas 
rinkoje pasistengs suformuoti savo produkto ar paslaugos vartotojų ratą, atimdamas dalį Jūsų 
klientų. 
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Nepamirškime, kad verslas yra įvertinamas ir pasveriamas pagal rinkos galimybes įsigyti 
produktus ar teikiamas paslaugas ir tam išleidžiamų pinigų kiekį. Jei šiandien rinkoje yra keletas 
įmonių, pilnai patenkinančių vartotojų poreikius, tai atsiradęs naujas rinkos dalyvis vargu ar 
pasiūlys išskirtinę paslaugą ir suformuos naujų vartotojų kategoriją. 

Dažniausia į rinką įsiveržę naujokai yra ekonomiškai stiprios įmonės, galinčios skirti 
svarius biudžetus reklamos kampanijoms, pristatančioms ne naujas, bet naujo rinkos dalyvio 
vardu teikiamas paslaugas numanomam vartotojui, kuris šiandien dar yra Jūsų klientas. 

Įdomu, kaip pasielgsite Jūs? Investuosite į reklamą? O gal parduosite verslą ir važiuosite 
atostogauti į šiltus kraštus? O gal pulsite įgyvendinti senai ramybės neduodančias naujas verslo 
idėjas? Gal? Bet prieš nerdami į naujus verslo vandenis prisiminkite ir apie tai, ką gali reklama ir 
kokios yra reklamos funkcijos ir efektas. Patikėkite, tiek kuriant naują verslą, tiek kovojant su 
konkurentais, tikrai reikia ir lėšų, ir fantazijos, ir sveiko proto, ir žinių apie rinką ir joje 
dirbančius konkurentus, jų komunikacijos su vartotojais strategijas. Ką jau kalbėti apie 
vartotojus, kurie ir bus tikrieji Jūsų verslo kūrėjai ir kuriems reikės komunikuoti informaciją apie 
Jūsų kompaniją ir galimybę patenkinti jų poreikius, norus ir galimybę įsigyti Jūsų parduodamą 
produktą ar teikiamą paslaugą. 

Tiek naujai atsirandančioms įmonėms, tiek ir rinkos senbuviams visada yra aktuali 
reklamos problema, tačiau tam, kad efektyviai planuoti ir kaip konkurencinės kovos įrankį 
išnaudoti reklamos teikiamas galimybes, tikrai pravartu pakalbėti apie tai, kokia yra reklamos 
galia, jos įtaka konkurencijai, ir koks yra ekonominis reklamos poveikis Jūsų įmonei. 

 
Reklamos funkcijos ir efektas 
 
Reklama atlieka daugelį funkcijų, dramatiškai įtakodama verslą.  
Pagrindinės reklamos marketingo funkcijos yra: identifikuoti produktą ir išskirti ji iš kitų 

tarpo; informuoti apie produktą, jo savybes ir pardavimo vietą; paskatinti vartotojus išmėginti 
naują produktą ir pasiūlyti jį naudoti pastoviai; stimuliuoti produkto distribuciją; skatinti 
produkto vartojimo augimą; įprasminti produktą, suteikti jam vertę, iškovoti vartotojų 
pripažinimą ir lojalumą. 

 
Ekonominis reklamos poveikis 
 
Be jokios abejonės galima teigti, kad investicijos reklamai bet kokioje šalyje yra 

tiesiogiai proporcingos tos šalies gyvenimo standartui. Panaši situacija pastebima ir kalbant apie 
išlaidas reklamai skirtinguose regionuose. Vienok, esminiai reklamos dėsniai galioja visiems. 

Vos tik kompanijai ėmus reklamuotis, prasideda grandininė ekonominų įvykių reakcija. 
Kaip plačiai išsiplės ši reakcija sunku pasakyti, tai priklauso nuo įvairių faktorių. Tačiau šie 
įvykiai įtakoja ir tolimesnius ekonominius įvykius. 

Taigi, iškyla tokie klausimai: Ar reklama įtakoja produkto vertę? Ar reklama padidina, ar 
sumažina produktų kainas? Ar reklama skatina konkurenciją, ar ją įveikia? Kaip reklama įtakoja 
bendrą paklausą produkto kategorijai? Ar reklama padidina, ar sumažina vartotojų galimybę 
rinktis? Kaip reklama įtakoja verslo ciklą? Ir tai tik keletas iš dažnai užduodamų klausimų į 
kuriuos ne taip lengva atsakyti. 

 
Įtaka produkto vertei 
 
Kodėl daugelis žmonių mieliau perka Coca-Cola negu kitus gėrimus? Kodėl dauguma 

moterų mieliau renkasi L’Oreal nei kokią kitą mažai žinomą kosmetiką? Ar reklamuojami 
produktai funkcionaliai yra geresni? Nebūtinai. Tačiau reklama vartotojo sąmonėje produktui 
gali suteikti papildomą vertę. 

Produkto reklama ir rėmimas yra neatskiriama produkto esmės savybė. Išsamios studijos 
parodė, kad nors reklamoje ir nėra kalbama apie produkto kokybę, reklamos sukurtas teigiamas 
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įvaizdis gali reikšti kokybę, paskatinti norą įsigyti tą produktą ir taip suteikti jam vertę. Štai 
kodėl žmonės moka daugiau už pažįstamą ir patikimą prekę, nei už mažiau žinomą, gulinčią 
šalia, nežiūrint to, kad tiek viena, tiek kita prekė funkcionaliai yra tokia pati. 

Taip pat reklama suteikia produktui papildomą vertę, kuomet moko ir informuoja 
vartotoją apie naujas jau pažįstamo produkto naudojimo galimybes. 

Laisvosios rinkos privalumas yra tas, kad vartotojas gali rinktis produktą pagal 
pageidaujamą vertę. Jeigu svarbu kaina, vartotojas gali pirkti nebrangų, ekonomišką automobilį. 
Jei svarbu statusas ir prabanga – ištaigingą sportinį automobilį ar prestižinį limuziną. Daugelio 
vartotojų norai yra emocionalūs, socialiniai ar psichologiniai labiau nei funkcionalūs. Vienas iš 
būdų informuoti kas mes esame (ar norime būti) yra produktai, kuriuos mes perkame ir 
vartojame. Reklama suteikia vartotojams galimybę patenkinti tuos jų norus ir poreikius.  

 
Įtaka produkto kainai 
 
Jeigu reklama suteikia produktui vertę, tai reiškia, kad reklama pabrangina produktą. 

Tiesa? Ir jei kompanijos liautųsi reklamavę, produktas kainuotų pigiau. Tiesa? 
Ne. 
Kai kurie reklamuojami produktai tikrai kainuoja daugiau nei nereklamuojami. Tačiau 

būna ir priešingai. Reklama įtakoja konkurenciją, kuri įtakoja ir palaiko žemas kainas. Nors 
standartiniai teiginiai apie teigiamą ir neigiamą reklamos paveikį skamba gana primityviai, visgi 
reikėtų pažymėti keletą svarbių faktų: 

Kaip ir daugelis išlaidų versle, reklamą iš tiesų apmoka vartotojas, kuris perka produktą. 
Tačiau išlaidos reklamai sudaro tik mažą dalelę bendros daugelio produktų kainos. 

Reklama yra vienas iš masinės distribucijos sistemos elementų, įgalinančių gamintojus 
vystyti masinę gamybą. Tai, be jokios abejonės, sumažina produkcijos vieneto kainą. Šių 
santaupų dėka gali būti sumažinta produkto kaina. Šiuo, netiesioginiu keliu, reklama padeda 
sumažinti kainas. 

Mažmeninėje prekyboje kaina yra svarbus daugelio reklamos elementas, taigi reklama 
palaiko žemesnes kainas. Gamybinės firmos reklamuoja produktų savybes, kurios yra geresnės 
nei kitų produktų, taigi reklama pakelia kainas. 

 
Įtaka konkurencijai 
 
Yra teigiama, kad mažos kompanijos ar naujokai industrijoje negali konkuruoti su 

milžiniškais didelių firmų biudžetais ir galiausiai yra priversti pasitraukti iš verslo. Manoma, kad 
reklama apriboja konkurenciją. 

Intensyvi konkurencija tikrai apriboja verslo ar industrijos subjektų skaičių rinkoje. 
Vienok, konkurencijos eliminuotos kompanijos gali būti būtent tos, kurios dirbo su savo klientais 
mažiau efektyviai. 

Daugeliu atvejų, dideliu firmų reklama turi tik ribotą įtaką smulkiam verslui, kadangi nė 
vienas tų reklamuotojų negali būti pakankamai didelis ir galingas, kad užvaldytų visą šalį. 
Regioninės firmos sėkmingai konkuruoja su nacionalinėmis firmomis savo regione. Taip pat 
nereklamuojami maisto produktai sėkmingai konkuruoja su nacionaliniu mastu išreklamuotais 
produktais regioninės parduotuvės lentynoje.  

Industrijoje didelės išlaidos reklamai įtakoja naujų konkurentų atsiradimą, tačiau 
milžiniškos investicijos gamybos priemonėms yra kur kas didesnis barjeras. 

 
Įtaka paklausai 
 
Tikrai yra sunku atsakyti, ar reklama įtakoja paklausą. Įvairūs tyrimai parodė, kad 

reklama tikrai turi įtakos visuotinei paklausai, tačiau visgi kyla daug ginčų, mėginant apibrėžti 
tos įtakos laipsnį. Daugelis socialinių ir ekonominių veiksnių, įskaitant technologijas, gyventojų 
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išsilavinimo lygį, gyventojų skaičiaus augimą, pajamų padidėjimą, besikeičiantį gyvenimo stilių, 
yra daug veiksmingesni. 

Pavyzdžiui, stulbinančiai išaugo paklausa CD grotuvams, mobiliojo ryšio telefonams, 
PC, iš dalies dėl reklamos, bet daugiausiai dėl palankios padėties rinkoje. Tačiau labai sunku 
būtų patikėti, kad sugebėtume parduoti atgyvenusias rašomąsias mašinėles, nežiūrint investicijų į 
reklamą. 

 
Įtaka vartotojų pasirinkimui 
 
Gamintojui geriausias būdas įveikti konkurenciją yra pagaminti kitokį, ypatingą 

produktą. Kiek yra skirtingų dydžių, spalvų, savybių, charakteristikų atomobilių, turinčių 
galimybę pritraukti įvairius vartotojus. Arba, parduotuvės lentynoje puikuojasi 10-20 skirtingų 
rūšių kavos – kažkas skirtinga kiekvieno skoniui. 

Laisvė reklamuotis suteikia galimybę kurti naujus ir įtvirtinti esamus produktus. Kuomet 
viena prekė dominuoja rinkoje, kita laikinai gali pasitraukti į antrą planą. Bet atsiradus naujam 
produktui, kuris dar ir gerai reklamuojamas, dominuojantis produktas pasiduoda ir užleidžia 
vietą naujam produktui. 

 
Įtaka verslo ciklui 
 
Ryšys tarp reklamos ir bendro nacionalinio produkto yra karštų diskusijų objektas. 

Reklama skatina paklausą, taip pat išlaiko darbo vietas ir garantuoja pajamas. 
  

 
Istoriškai, kuomet verslo ciklas sulėtėja, firmos sumažina išlaidas reklamai. Tai gali 

padėti gauti trumpalaikes pajamas, tačiau tyrymai rodo, kad tęsiant reklamą smukimo metu 
lengviau išsaugoti rinką. Vienok, niekas nėra įrodęs, kad jei visi tęstų reklamą, smukimo 
periodas sugrįžtų į produkto brendimo etapą. Tenka pripažinti, kad kuomet verslo ciklas pasiekia 
aukščiausią vystymosi tašką, reklama padeda kilimui. Verslo ciklui lėtėjant, reklama gali veikti 
kaip stabilizuojanti jėga. 

 
Ekonominė reklamos įtaka: pertekliaus principas 
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Individualiam verslui, vietiniam produkto distributoriui ar maisto produktų parduotuvei 
reklama sugrąžina išlaidas su kaupu. Jeigu reklama neatsipirktų, niekas jos nenaudotų. Taip pat 
žinių ar pramoginės laidos bei žiniasklaidos kanalai, kuriuos išlaiko reklama, pasitrauktų iš 
verslo. 

Vartotojui reklama kainuoja kur kas mažiau, nei dauguma linkę manyti. Pirkdamas Coca-
Cola butelį, vartotojas sumoką už reklamą tik kelis centus. Pirkdamas naują automobilį, 
kainuojantį 50 tūkstančių litų, pirkėjas už reklamą sumoka mažiau nei vieną tūkstantį litų. 

Reklamos svarbą ekonomikai apskritai geriausiai apibūdina pertekliaus principas. Tai 
reiškia, kad ekonomikoje, kur pagaminama daugiau produktų nei gali būti parduota, reklama 
sprendžia du pagrindinius uždavinius: informuoja vartotojus apie alternatyvią prekę, taip pat 
leidžia firmoms efektyviau varžytis dėl vartotojų pinigų.  

Šiandien vartotojui įmonės gamina nesuskaičiuojamą kiekį produktų. Daugelis prekybos 
centrų parduoda iki dešimties tūkstančių skirtingų pavadinimų prekių. Kiekvienas automobilių 
gamintojas parduoda keletą dešimčių skirtingų automobilių modelių. Ir kiekvienas pardavėjas 
varžosi dėl vartotojų pinigų. Tokia konkurencija įtakoja daugiau ir geresnių produktų pardavimą 
panašia ar net žemesne kaina. 

Reklama stimuliuoja konkurenciją. Šalyse, kur vartotojai turi daugiau pinigų išlaidoms, 
reklama taip pat stimuliuoja novatoriškumą ir naujų produktų atsiradimą. Vienok, jokia reklama 
negali pelnyti ilgalaikio produkto pripažinimo, jei tas produktas nėra tinkamas ir vartotojų 
geidžiamas.  

Reklama skatina sveiką ekonomiką. Taip pat reklama padeda ugdyti finansiškai sveikus, 
geriau informuotus, geriau išmokslintus ir daugiau geidžiančius vartotojus.  

 
REKLAMOS KLASIFIKACIJA. REGIONINIAI ŽINIASKLAIDOS ŠALTINIAI 

 
Yra keletas reklamos klasifikacijos modelių. Visi jie yra šiek tiek panašūs ir šiek tiek 

skirtingi. Paprastai reklama klasifikuojama į keturias pagrindines kategorijas: pagal auditoriją, 
pagal geografinę padėtį, pagal žiniasklaidą ir pagal tikslą.  

 
Reklamos klasifikacija pagal auditoriją 
 
Reklama dažniausiai yra adresuota konkrečiam vartotojų segmentui – tam tikrai 

auditorijai. Tarkime, matote reklamą, kuri nesikreipia į Jus. Ši reklama nėra adresuota 
auditorijai, kuriai Jūs priklausote. Yra dvi pagrindinės auditorijos – vartotojai ir verslas. 

 
Reklama vartotojams 
 
Didžioji reklamos dalis, kurią kasdien matome ar girdime ir kuri pasirodo masinėje 

žiniasklaidoje – televizijoje, radijuje, laikraščiuose bei žurnaluose – yra reklama, skirta 
vartotojui. Tokią reklamą apmoka produkto gamintojai ar platintojai bei paslaugas teikiančios 
kompanijos. Ši reklama yra adresuota vartotojams, žmonėms, kurie perka prekes ar paslaugas 
asmeniniam vartojimui. Šiam reklamos tipui priklauso ir nekomercinė bei socialinė reklama. 

 
Reklama verslui 
 
Reklama verslui – adresuota žmonėms, kurie perka arba atrenka prekes ar paslaugas 

verslo reikmėms – pasirodo specializuotose verslo publikacijų puslapiuose ar žurnaluose, 
skirtuose profesionalams, siunčiama paštu tiesiogiai, matoma specializuotų parodų metu. 
Kadangi reklama verslui retai naudoja masinę žiniasklaidą, ji nedažnai matoma paprastiems 
vartotojams. Tam tikrų verslo šakų, kaip kompiuteriai, skubus paštas ir t. t. reklama būna 
transliuojama per TV geriausiu laiku, spausdinama vartotojams skirtuose žurnaluose. 
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Verslo reklamos auditorija yra žmonės, kurie įtakoja ar priima sprendimus dėl produktų 
įsigijimo verslui ar gamybai plėtoti: kapitaliniai produktai – gamybos įrengimai, staklės, 
mašinos ir t. t.; gamybos produktai – žaliavos, produktų komponentai ir t. t.; administravimo ir 
kontrolės produktai – elektros prietaisai, valymo priemonės, draudimas, remontas ir reklama. 

Yra trys verslo reklamos tipai. Tai reklama prekybai, profesionalams ir žemės ūkiui. 
Prekybos reklamą kompanijos adresuoja tarpininkams (didmenininkams, platintojams, 

mažmenininkams) ir siekia išplėsti parduodamų produktų platinimo tinklus.  
Reklama profesionalams – adresuota žmonėms, kuriuos vienija profesijos interesai ir 

ryšiai. Tai mokytojai, buhalteriai, teisininkai, medikai, architektai, inžinieriai. Tokia reklama 
būdinga profesinių organizacijų leidiniams. Reklama profesionalams turi tris tikslus: įtikinti 
profesionalus įsigyti tam tikrų firmų įrangos, tiekiamų medžiagų bei naudoti jas savo darbe; 
padrąsinti profesionalus rekomenduoti ar išrašyti tam tikrus produktus, paslaugas savo klientams 
ar pacientams; įtikinti profesionalus pačius vartoti reklamuojamus produktus. 

Kompanijos, pristatančios produktus, skirtus žemės ūkiui – žemdirbiams, ūkininkams, 
individams, dirbantiems su žemės ūkiu susijusiame versle – naudoja reklamą žemės ūkiui. 
Tokia reklama paprastai parodo ūkininkams, kaip reklamuojamas produktas padės spręsti esamas 
problemas ūkyje, padidins darbo našumą ir efektyvumą, sumažins riziką bei padidins pelną. 

 
Reklamos klasifikacija pagal geografinę padėtį 
 
Nedidelė maisto prekių parduotuvė ar restoranas naudoja vietos (lokalią) reklamą tame 

rajone, kur prekiauja ir kur gyvena didžioji jų klientų dalis. Tokios kompanijos kaip 
„McDonald’s“ ar „Vilniaus prekyba“, gerai žinomo prekybos tinklo dalis, gali naudoti bet kurią 
iš keturių reklamos klasifikacijų pagal geografinę padėtį: vietinę, regioninę, nacionalinę ar 
tarptautinę.  

 
Reklamos klasifikacija pagal žiniasklaidą 
 
Reklama gali būti klasifikuojama ir pagal tai, kokia žiniasklaida yra naudojama norit 

perduoti reklaminį pranešimą (radijas, televizija, laikraščiai, katalogai, parodos ir t. t.). Reklamos 
žiniasklaida yra bet koks apmokamas informacijos nešėjas (kanalas), naudojamas perduoti 
pranešimą konkrečiai auditorijai. Žodinė reklama nėra reklamos žiniasklaida, kadangi tai yra 
komunikacijos žiniasklaida.  

 
Reklamos klasifikacija pagal tikslą 
 
Reklama taip pat gali būti klasifikuojama ir pagal siekiamus rėmėjų tikslus. Viena 

reklama pristato produktus ar paslaugas, kita – idėjas. Viena siekia padidinti pelną 
reklamuotojui, kita yra apmokama nepelno organizacijų. Viena reklama siekia paskatinti 
vartotojus imtis neatidėliotinų veiksmų, kita – sukurti produkto pažinumą ar suprasti 
reklamuotojo pasiūlymą. 

 
Produkto ir neprodukto reklama 
 
Reklamuodamos produktą ar paslaugą, kompanijos naudoja produkto reklamą. 

Reklamuodamos idėjas, organizacijos naudoja neprodukto reklamą. Tarkime, naftos kompanija 
pristato naują tepalą, kurą ar degalinę. Tai – produkto reklama. Tačiau ta pati kompanija 
reklamuoja ir savo misiją bei filosofiją (kaip kompanija saugo aplinką darydama gręžinius ir 
išgaudama naftą). Tai neprodukto, korporacinė ar institucinė reklama. 

 
Komercinė ir nekomercinė reklama 
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Komercinė reklama siekia pelno. Nekomercinė reklama yra naudojama vyriausybės ir 
nepelno organizacijų, renkančių aukas, prašančių savanorių pagalbos ar siekiančių pakeisti 
vartotojų elgesį. 

 
Veiksmą skatinanti ir pažintinė reklama 
 
Veiksmą skatinanti reklama – tiesioginis paštas, kuponai ar akcijos, loterijos – siekia 

neatidėliotinų vartotojų veiksmų. Pažintinė reklama siekia suformuoti produkto įvaizdį, 
produkto pavadinimo (brand name) ir įpakavimo pažinumą, sudominti tuo produktu vartotoją ir 
įtakoti jį pasirinkti reklamuojamą produktą tarp konkuruojančių tuomet, kai jis bus parduotuvėje 
ir rinksis tos grupės produktus. Dauguma reklamų, transliuojamų per TV ar radiją, yra 
pažintinės, tačiau kai kurios ilgesnės trukmės reklamos yra veiksmo ir pažintinės reklamos 
kombinacija. Tarkim, pirmos 50” skirtos įvaizdžio reklamai, o paskutinės 10” – vietiniam 
telefonui papildomai ar skubiai informacijai gauti.  

 
Kalbant apie regioninius žiniasklaidos šaltinius (kanalus) norėtųsi atkreipti dėmesį į 

panašumus ir skirtumus, privalumus ir trūkumus lyginant su nacionaline žiniasklaida. Vietos 
(lokali) žiniasklaida yra miesto ar regiono žiniasklaidos šaltiniai, skirti tos geografinės vietovės 
gyventojams. 

 
Panašumai 
 
Tiek nacionaliniai, tiek ir regioniniai žiniasklaidos kanalai yra labai panašūs savo 

prigimtimi – naudojamos tos pačios technologijos (televizija, radijas, spauda), dirba panašų 
išsilavinimą turintys specialistai (žurnalistai, dizaineriai, fotografai, operatoriai, režisieriai). Yra 
daug panašumų ir pačiame minėtų šaltinių turinyje. Kiekvieno žiniasklaidos atstovo garbės 
reikalas turėti žinių tarnybą, rengti informacinius reportažus aktualiomis temomis, skleisti 
naujausią informaciją. Taip pat yra būdingi ir  panašių laidų, straipsnių ciklai ar rubrikos, 
orientuotos į bendrus interesus turinčią žmonių grupę (tam tikrą auditoriją): verslininkus, namų 
šeimininkes, sporto aistruolius, jaunimą, žvejus, akademinę visuomenę ir t. t.  

 
Skirtumai 
 
Vietos ir nacionalinės žiniasklaidos skirtumai: geografinė aprėptis, pasiekiama auditorija, 

turinio specifika, reklamuotojų skaičius ir kokybė, biudžeto faktorius. Bene didžiausias 
skirtumas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra reklamos kaina. Logiška, kad reklama 
žiniasklaidoje, kuri pasiekia Klaipėdos miesto ar regiono gyventojus, turėtų kainuoti žymiai 
pigiau nei nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse. Tenka kalbėti apie galimybę pasiekti tam 
tikrą skaičių potencialių Jūsų produkto ar paslaugos vartotojų už tam tikrą kainą.  

Kitas skirtumas – turinys. Regioniniai žiniasklaidos kanalai labiau linkę skirti dėmesį 
regiono problematikai, regioninės reikšmės įvykiams. Dėl šios priežasties vis labiau aktuali 
tampa vartotojų auditorijos fragmentacijos problema. Žmogus, kuris domisi naujienomis ir ieško 
įvairios informacijos jį dominančiais klausimais, yra priverstas žiūrėti keletą TV programų ar 
klausytis kelių radijo stočių, skaityti keletą laikraščių. Ir kas pasakys, kur bus tas žmogus, kai bus 
transliuojama reklama?  

 
Privalumai 
 
Pirmas ir pagrindinis vietos žiniasklaidos kanalų privalumas yra kaina. Kam mokėti 

brangiau už reklamą nacionaliniuose TV, radijo kanaluose ar spaudoje, kur reklamos kaina yra 
du, tris ar net dešimtį ir daugiau kartų didesnė. Kita vertus, ar verta reklamuoti vietos įmonės 
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teikiamas prekes ar paslaugas visiems respublikos gyventojams, kurie neturės galimybės 
pasinaudoti reklamuotojo pasiūlymu. 

Dažnai vietos reklamuotojai betarpiškai bendrauja su vietiniais žiniasklaidos atstovais, 
kurie gerai išmano savo žiniasklaidos kanalo specifiką, yra pakankamai lankstūs, ne tik mielai 
konsultuoja reklamos kampanijų paruošimo ir vykdymo klausimais, bet ir padeda parengti 
reklamos transliacijų grafikus, atlikti kainų skaičiavimus, rekomenduoja, kaip, kur ir kokią dėti 
ar transliuoti reklamą. Jie taip pat padeda paruošti reklamos maketus, garso ar vaizdo reklamą už 
pakankamai mažą, reklamuotojui priimtiną kainą. To nelinkę daryti didieji reklamos 
žiniasklaidos kanalai, kurie mieliau bendrauja su didelėmis reklamos agentūromis, 
aptarnaujančiomis nacionalines ar tarptautines, didžiulius reklaminius biudžetus turinčias, 
kompanijas.  

Žiūrint iš nacionalinių reklamuotojų pozicijos, regioniniai žiniasklaidos kanalai yra puiki 
papildoma priemonė skatinti produktų paklausą tuose regionuose, kur pardavimai nėra pasiekę 
geidžiamų rezultatų vykdant reklamos kampanijas nacionaliniu mastu. 

 
Trūkumai 
 
Dėl anksčiau minėtų biudžeto skirtumų priklauso žiniasklaidos kanalų turinio ar teikiamų 

paslaugų kokybė. Tarkime, vietos TV kanalas vargu ar turi galimybę įrengti didžiules studijas, 
aprūpintas šiuolaikiška technika vien tik tam, kad nufilmuotų keletą autorinių laidų ar sukurtų 
vaizdo siužetą mylimam klientui. Arba nupirkti aukščiausius reitingus pelnančius filmus ir 
transliuoti juos regiono žiūrovams (tuo nelepina mūsų ir nacionaliniai transliuotojai). Su 
panašiomis problemomis, priklausomai nuo specifikos, susiduria ir kiti žiniasklaidos kanalai. Jų 
turinio ir teikiamų paslaugų kokybę didele dalimi apriboja techniniai pajėgumai. 

Pagrindinis trūkumas – tai duomenų apie regioninių žiniasklaidos kanalų auditoriją 
nebuvimas. Žiniasklaidos auditorijos tyrimus atliekančios agentūros paprastai atlieka 
nacionalinius TV žiūrovų, radijo klausytojų ar spaudos tyrimus. Regioniniai žiniasklaidos 
kanalai paprastai patenka tik į ketvirtines, bet ne mėnesines auditorijos tyrimų ataskaitas, kur gan 
dažnai paskęsta žiniasklaidos kanalų sraute, auditorijos duomenys paprastai būna mažai 
reprezentatyvūs ir sunkiai apskaičiuojami. Bandant perskaičiuoti duomenis pagal regiono 
demografinius rodiklius atsiranda labai didelių paklaidų, todėl tokie duomenys nėra patikimi. 
Regioniniai žiniasklaidos kanalai, kovodami už klientų reklamos biudžetus, individualiai užsako 
tyrimus tokias paslaugas teikiančiose agentūrose. Tačiau tai yra brangi paslauga, todėl dažnai 
tokie veiksmai nebūna sistemingi. Pasitaiko, kad klientams būna pateikiami kažkada, kažkokios 
agentūros atliktų tyrimų duomenys, kurie yra  tokie, kokie yra, kitų nėra ir būti negali, nes niekas 
nieko panašaus neturi ir negali turėti. Kai kalbame apie reklamą, kaip apie marketingo derinio 
elementą, kuris yra pardavimo skatinimo ir distribucijos koncepcijos planavimo ir vykdymo 
procesas, siekiant atlikti mainus ir patenkinti individų ar organizacijų norus, poreikius ir tikslus, 
tai tampa neaišku, ar mes kalbame apie planavimą, ar ne.  

Regioniniai žiniasklaidos šaltiniai turi tam tikrų skirtumų, lyginant juos su nacionaliniais 
žiniasklaidos šaltiniais, skirtumai priklauso nuo daugelio įvairių faktorių, nuo paties regiono 
dydžio, industrijos koncentracijos, pramonės šakų plėtros ir t. t. Regiono įmonės, kurios 
reklamuojasi regioniniu mastu, turėtų atkreipti dėmesį į šią problemą ir pasistengti kuo 
efektyviau planuoti reklamines kampanijas, išnaudoti visus regionininės žiniasklaidos 
privalumus ir optimaliai minimaliomis sąnaudomis pasiekti savo potencialius vartotojus.  

  
MARKETINGAS IR REKLAMA 

 
Reklama ir reklamos komunikacija. Modelis iš arti 
 
Paskutiniu metu labai daug kalbama apie smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, įmonių 

konkurencingumo skatinimą, akcentuojama regioninės plėtros politika. Klaipėdos–Tauragės 
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regionas vadinamas prioritetiniu plėtros regionu. Vienas iš konkurencingumo skatinimo 
elementų yra reklama – informacijos komunikacija tam tikram vartotojui apie gaminamas prekes 
ar teikiamas paslaugas. Kadangi regioninės reklamos problematika yra mažai nagrinėta ir aktuali 
tema regione dirbantiems verslininkams, spausdiname straipsnių ciklą apie reklamą marketingo 
derinio kontekste, akcentuodami regioninę marketingo komunikacijos specifiką.  

Jūsų įmonės reklamos kampanijos sėkmę lemia efektyvi informacijos komunikacija tam 
tikrai auditorijai bei tiksli žiniasklaidos kanalų atranka, leidžianti plačiai pasiekti vartotoją. 
Apžvelkime bendrais bruožais, kas yra reklama ir koks yra reklamos komunikacijos modelis. 

Verslo sėkmė priklauso nuo daugelio faktorių. Rinkos ir reklamos tyrimai, rinkos ir 
reklamos planavimas, marketingas ir reklamos kampanija – tai dalykai, kuriems, deja, dažnai 
pritrūksta tinkamo dėmesio.  

Skiriasi ir vertinimo kriterijai – verslininkai suvokia, kas yra marketingas ir kokią 
praktinę naudą atneša šis mokslas. Visgi reklama – vienas iš marketingo elementų – tebėra 
vertinama kaip labai brangus produktas, dažnai turintis nereikšmingos įtakos pirkimo procesui. 

Šiandien TV transliuoja daugybę reklamos vaizdų, kurie pristato įvairias į Lietuvą 
importuojamas prekes. Dažniausia tai yra užsienyje sukurtos reklamos adaptacijos. Deja, 
lietuviškų prekių reklamos beveik nematyti. Lietuviški vaizdo kūrinėliai, retas kurių yra geros 
kokybės, šiame reklamos sraute sudaro tik nežymią dalį. 

Kalbant apie radijo reklamą, reklamą spaudoje ir kitą žiniasklaidą, reikia paminėti, kad 
čia situacija kiek kitokia. Dauguma reklamos produkcijos yra pagaminta vietos reklamos 
agentūrose ir reklamuoja tiek užsienyje, tiek Lietuvoje gaminamas prekes ar teikiamas paslaugas. 
Dažnai tai nepakankamai profesionalus darbas, todėl tokia reklama yra mažai efektyvi. Šie faktai 
diskredituoja ir žlugdo reklamos verslo autoritetą. 

Reklamos verslo plėtra priklauso nuo organizacijų reklamoje – keturių pagrindinių 
reklamos verslą sudarančių grupių. Tai – reklamos užsakovai, reklamos agentūros, 
žiniasklaida ir tiekėjai. Kiekviena šių grupių turi sau keliamas užduotis ir tikslus; kuo geriau 
vieni kitus pažįsta, tuo vaisingesnis yra bendradarbiavimas ir geresnis rezultatas. Reklamos 
užsakovai ir reklamos agentūros, kurios planuoja, kuria bei paruošia savo klientų reklamines 
kampanijas, grindžia reklamos kultūros pamatus Lietuvoje.  

Reklamuotojai, pristatydami prekes ar paslaugas rinkai, siekia perduoti informaciją 
potencialiems vartotojams – tam tikrai auditorijai. Pagrindinė problema, su kuria jie susiduria 
planuodami reklamines kampanijas, – tai vartotojų auditorijos fragmentacija. Vartotojai naudoja 
labai daug ir skirtingų žiniasklaidos šaltinių, skaitydami tik kai kurias dalis laikraščių ar 
žiūrėdami tik tam tikras laidas per TV, ar klausydami labai daug ir įvairių radijo stočių. 
Nepaprastai sunku pasiekti norimą vartotoją tam tikroje rinkoje, nežiūrint to, kad pirkėjas vis 
daugiau laiko skiria žiniasklaidai – iki 3300 valandų per metus arba apie 9 val. per dieną žiūri 
TV, klauso radijo, skaito spaudą, naršo internete ir t. t.  

 
Kas yra reklama? 
 
Vienas reklamos pradininkų XX a. pradžioje yra pasakęs, kad „reklama yra pardavimas 

per spaudą, skatinamas priežasties kodėl“. 
Šiandien reklamos suvokimas ir pati reklama vertinama kaip labai sudėtingas ir 

rafinuotas marketingo derinio elementas. Galima ją apibūdinti kaip komunikacijos procesą, kaip 
marketingo procesą, kaip ekonominį ir socialinį procesą, kaip ryšius su visuomene ir vartotojų 
įtikinimo procesą. Kalbant paprasčiau – reklama yra nepersonalizuota informacijos 
komunikacija apie produktą, prekę, paslaugą ar idėją, įtikinanti savo prigimtimi, paprastai 
apmokama, identifikuojanti rėmėją ir platinama per žiniasklaidą. 

Išnagrinėkime šį apibrėžimą. Reklama yra skirta žmonių grupėms, o ne pavieniams 
individams, todėl yra nepersonalizuota. Tos žmonių grupės gali būti vartotojai, perkantys 
kažkokį produktą prekyvietėje. Arba žmonių grupės gali būti verslininkai, kurie valdo 
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parduotuves bei yra jų savininkai, perkantys produktą tiesiai iš gamintojo (tam tikros 
auditorijos). 

Reklamą paprastai apmoka rėmėjas. Reklamos užsakovai apmoka reklamą, kurią mes 
skaitome laikraščiuose, žurnaluose, matome per televiziją, girdime per radiją ir t. t. Tačiau yra 
rėmėjų, kurie už reklamą nemoka. Tai labdaringos ar visuomeninės organizacijos, kaip „Caritas“, 
„Raudonasis kryžius“, kurių reklama yra transliuojama ar spausdinama nemokamai. 

Didžioji reklamos dalis, norėdama atkreipti vartotojų dėmesį į produktą, paslaugą ar 
idėją, yra įtikinanti. Tačiau oficialūs informaciniai pranešimai turi informuoti, bet ne įtikinėti.  

Reklama pristato prekes (muilą, gėrimus, drabužius), paslaugas (kirpyklas, mašinų 
priežiūros dirbtuves, bankus) bei idėjas (ekonomines, politines, socialines ir religines). Terminas 
produktas apibrėžia produktą,  paslaugas ir idėjas. 

Reklama identifikuoja rėmėją. Tai akivaizdu. Rėmėjas nori būti identifikuojamas, kitaip, 
kam tada mokėti už reklamą? Vienas iš skirtumų tarp reklamos ir ryšių su visuomene yra tas, kad 
daugelis visuomeninių renginių nėra viešai remiami. 

Reklama mus pasiekia komunikacijos kanalais – žiniasklaida. Be tradicinės masinės 
žiniasklaidos – radijo, televizijos, laikraščių, žurnalų – reklama naudoja ir kitus media kanalus – 
tiesioginį paštą, lankstinukus, vežimėlius parduotuvėse, vaizdo kasetes, verslo dovanas ir t. t. 

Nuo pradžios iki pabaigos reklama yra komunikacija. Sėkmingai dirbantys užsakovai bei 
reklamos gamintojai veikia kaip viena komanda ir realizuoja komunikacijos procesą rinkoje. Kad 
galėtume geriau suvokti, kaip veikia reklama, pamėginkime suprasti, kaip atrodo marketingo 
komunikacijos procesas. 
 

Žmogaus komunikacijos procesas 
 
Mūsų išlikimas priklauso nuo sugebėjimo informuoti ir įtikinti kitus imtis kažkokių 

veiksmų. Visą gyvenimą mokomės išgirsti ir atsakyti į kitų pranešimus. 
Oralinė komunikacija, kai žmonės skelbia informaciją, sąlygoja tradicinį įvykių modelį. 

Procesas prasideda tuomet, kai viena grupė, vadinama šaltiniu, suformulavusi idėją ir 
užkodavusi ją kaip pranešimą, perduoda žiniasklaidos kanalais kitai grupei – gavėjui. Gavėjas 
turi iškoduoti informaciją ir ją suprasti. Norėdamas atsakyti, gavėjas suformuluoja naują idėją ir 
siunčia ją atgal per kažkokius žiniasklaidos kanalus. Pranešimas ar atsakymas į originalų 
pranešimą suformuoja grįžtamąjį ryšį, kuris įtakoja naujo pranešimo užkodavimą. 

Pritaikydami šį modelį reklamoje, galime teigti, kad šaltinis yra rėmėjas, pranešimas yra 
reklama, kanalas yra žiniasklaida, gavėjas yra vartotojas 

 
 
 

 
 

 
 
 

Marketingo komunikacijos procesas 
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Šiandien mieliau nei fomali kalba ar pranešimas, reklamoje taikomas rafinuotesnis 
komunikacijos proceso modelis – ramus komercinis tekstas. Šis modelis teigia, kad šaltinis, 
pranešimas ir gavėjas yra labai sudėtingos kategorijos, skirstomos į keletą dalyvių grupių. 

 
Šaltinis: Rėmėjas, Autorius ir Persona 
 
Kas gi yra komunikacijos šaltinis reklamoje? Identifikuojamas rėmėjas reklamoje? 

Rėmėjas yra atsakingas už komunikacijos procesą, tačiau pranešimą sukuria ne rėmėjas. Tai 
atlieka rėmėjo samdoma reklamos agentūra. Iš tiesų komunikacijos autorius yra pranešimo 
kūrėjas, meno direktorius ar grupė žmonių agentūroje – žmonės už kadro. Tačiau reklamos tekstą 
įgarsina realus ar įsivaizduojamas žmogus – diktorius. Vartotojui ši persona ir yra pranešimo 
šaltinis. 

 
Pranešimas: Autobiografija, Pasakojimas, Drama 
 
Reklamos komunikacijoje naudojami skirtingi pranešimų tipai. Tai autobiografija: „Aš“ 

pasakoju istoriją „Tau“ – įsivaizduojama auditorija klausosi mano asmeninio patyrimo. 
Pasakojimas, priešingai, yra trečio asmens – personos – istorija apie kitus žmones, papasakota 
įsivaizduojamai auditorijai. Dramoje aktoriai vaidina įvykius įsivaizduojamai auditorijai. 

Vienas iš svarbiausių sprendimų reklamoje – kokį pranešimo būdą naudoti ir kokią 
personą pasirinkti. Reklamos specialistai užkodavimo procesą dažniausiai pradeda nuo emocijų, 
dėmesio ir koncepcijos, būdingų konkrečiai vartotojų grupei, studijos. Tai identifikavus, kuriami 
simboliai. Tie simboliai teksto ir vaizdų forma pateikiami atitinkančiame pranešimą ir 
žiniasklaidą formate. 

 
Gavėjas: Numanomas, Rėmimo, Aktualus vartotojas 
 
Reklamoje gavėjų auditorija yra daugialypė. Pirma, kiekvienas reklamos produktas 

numano gavėją pačiame pranešimo tekste. Tie numanomi vartotojai, į kuriuos kreipiasi 
pranešimo asmuo, nėra realūs. Reklamos kūrėjai juos įsivaizduoja kaip idealą – patiklius ir 
nuolankius vartotojus, tikinčius viskuo, kas pasakojama pranešimo tekste. Kuomet mes 
žvilgtelime už teksto, pirmoji vartotojų eilė yra rėmėjo firmos ar organizacijos darbuotojai, 
atsakingi už priimamus sprendimus. Tie rėmimo vartotojai ir sprendžia, ar reklama bus 
veiksminga, ar ne. Iki reklamai bus suteikta proga įtikinti realų pirkėją, ji pirma turi įtikinti 
rėmėjo agentus. Realūs vartotojai yra žmonės iš tikro pasaulio, kurie sudaro auditoriją, kuriai 
skirta reklama.  

Reklamuotojas turi domėtis, kaip tikrasis vartotojas iškoduoja ar interpretuoja pranešimą. 
Tikrasis vartotojas dažnai galvoja ar elgiasi kitaip, nei rėmimo ar numanomi vartotojai. 
Labiausiai rėmėjas bijo būti neteisingai ar klaidingai suvoktas. Deja, pranešimo interpretaciją tik 
iš dalies gali perteikti žodžiai, vaizdai, simboliai ar žiniasklaida. Taip pat yra labai svarbios 
unikalios gavėjų charakteristikos, apie kurias rėmėjas žino labai mažai arba nieko. Tos savybės: 
dėmesys, suvokimas, asmenybė, savęs suvokimas, kultūra. Ir tai tik keletas iš daugelio faktorių, 
įtakojančių tai, kaip žmonės priima pranešimą ir kokia yra jų reakcija, kaip jie elgiasi rinkoje. 

Šią situaciją komplikuoja ir tai, kad kasdien siuntėjo reklamos pranešimas turi 
prasiskverbti tarp šimtų konkuruojančių komercinių ir nekomercinių pranešimų. Tai vadinama 
triukšmu. Siuntėjas nežino, kaip yra priimtas pranešimas, ar yra priimtas iš viso, iki gauna 
kažkokį to patvirtinimą. 

 
Grįžtamasis ryšys 
 
Dėl šių minėtų priežasčių grįžtamasis ryšys ir yra toks svarbus. Jis suformuoja ciklą, 

patvirtindamas, kad pranešimas pasiekė gavėją. 
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Reklamoje grįžtamasis ryšys turi daug formų. Tai – užpildyti kuponai, pasiteiravimai 

telefonu, apsilankymas parduotuvėje, išsamesnės informacijos reikalavimas, pardavimai, 
atsakymai į klausimus anketose ir t. t. Pasyvi reakcija į reklamą reiškia, kad komunikacijos 
procese buvo padaryta klaida. Iškyla daugybė klausimų: Ar produktas nėra tinkamas rinkai? Ar 
gerai suprantama reklama? Ar teisingai parinkta žiniasklaida? Be grįžtamojo ryšio į šiuos 
klausimus nebūtų galima atsakyti. 

Reklamos specialistai atlieka vartotojų apklausą, jų reakcijos, požiūrio, motyvacijos ir 
elgesio analizę, kad aiškiau numatytų ir suvoktų, kaip žmonės iškoduos ir reaguos į marketingo 
komunikaciją,. Tai mus atveda į plačią vartotojų elgesio studiją. 

  
Naudota literatūra:  
1. W. F. Arens „Contemporary Advertising”. – Chicago, USA. 1996;  
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4. Trowler P. „Investigating Mass Media”. – London, UK. 1997.  
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TARPTAUTINIS VERSLAS 
Raimundas Vaitiekūnas 
Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros/OSS direktorius  
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 

 
Temos tikslai: paaiškinti ir suprasti, kokie skirtumai yra tarp pasaulinių įmonių 1900 

metais ir dabar; kokie procesai vyksta XXI amžiuje; kodėl tarptautinis verslas yra atskira studijų 
tema. 

Trys aplinkos – vietos, užsienio ir tarptautinė – kuriose veikia multinacionalinės ar 
globalios kompanijos; ekonominės tarptautinės prekybos teorijos; vystymas ir investicijos; 
tarptautinės organizacijos; tarptautinė monetarinė sistema ir mokėjimo balanso palaikymas; 
finansinės jėgos; ekonominės ir socio- ekonominės jėgos; fizinės jėgos; sociokultūrinės jėgos; 
politinės jėgos; teisinės jėgos; darbo jėgos; konkurencinės ir paskirstymo jėgos; rinkos 
įvertinimas ir analizė; tarptautinis marketingas; eksportas ir importo praktika ir procedūros; 
santykiai Rytai – Vakarai; finansų vadyba; gamybos sistemos; bendradarbiavimo santykių 
politika ir vadyba; tarptautinio verslo informaciniai ir finansiniai resursai. 

Tarptautinis verslas siejamas su procesais (scenarijais), kurie vyksta pasaulinėse rinkose. 
Šie procesai įtakoja rinkos dalyvių (verslų) kasdienius taktinius veiksmus bei strategijas. 
Pažymimi pagrindiniai faktoriai, stimuliuojantys tarptautinį verslą XXI a. pirmajame 
dešimtmetyje. Jie susieti su visuomenės (žmonijos) poreikiu spręsti susidariusias problemas. Šis 
problemų ratas glaudžiai susijęs su darbo vietų kūrimu (sparti kompiuterizacija ir robotizacija, 
dėl kurios bedarbystė išlieka 10% lygyje), sveikatos apsaugos sistemos efektyviu funkcionavimu 
(pasaulis, o ypač senasis žemynas Europa, sparčiai sensta), privatizacijos klausimais (Afrikos 
šalių rinkų investicinis patrauklumas, šalių, einančių rinkos formavimo keliu, grupės), gyvenimo 
kokybės klausimais, tam tikrų industrinių šakų augimu atskirose rinkose (pramoninių klasterių 
formavimasis, paskirstymo sistema) eksporto skatinimu bei kitomis problemomis, labiausiai 
susietomis su radikaliais deideologizacijos procesais.  

Šalių ir šalių grupių ideologijų liberalizacija neatsiejama nuo globalėjimo (tarptautinės 
rinkos) ir tautėjimo (kaip rinkos išskirtinumo ar privalumo) procesų. Persigrupuoja ir formuojasi 
naujos rinkos (Europos Bendrija ir kitos naujos šalių grupės). Dėl rinkų globalizacijos sparčiai 
didėja tarptautinės prekybos apimtys bei formuojasi naujos logistikos bei subrangos schemos.  

Stambėjant pasaulio rinkoms pastebimai vyksta konkurencijos konsolidacija 
(apsijungimas pagal interesų požymius), dėl kurios stambėja rinkos "žaidėjai" (Daimler – 
Crysler, Ford – Volvo, Sony – Siemens ir t.t), sparčiau keičiasi bendrieji tiek organizuotų 
užsakovų (B2B), tiek galutinių pirkėjų (mūsų visų – B2C) reikalavimai. Taip pat greitai keičiasi 
produkcijos gamybos technologiniai procesai (nuolat tobulėjančios intelektualios technologijos), 
kurie skatina energetiškai taupias gamybas bei sistemas (pagamintos produkcijos ir paslaugų 
savikainos mažėjimas); inovacijų ir idėjų badas (nuo atsitiktinių idėjų prie jų prognozės ir 
valdymo); siaurėja produkcijos diferenciacija; keičiasi paskirstymo schemos (dideli rinkos 
žaidėjai – prekiniai ženklai - kuriasi šalia perspektyvių augančių rinkų, keičiasi transportavimo, 
galutinio produkto gamybos schemos); mažėja užsakovų (pirkėjų) kompetencija (menkas 
technologinių procesų žinojimas, svarbu rezultatas ir pridėtinė nauda); atsiranda nauji 
konkurentai (daugelis prekybinių ženklų netenka savo pozicijų pasaulinėje rinkoje - vietoje jų 
pasirodo nauji); stiprėja kolektyviniai sprendimai, aštrėja valstybinis reguliavimas ir kišimasis į 
verslo reikalus rinkose (socialinių klausimų sprendimo poreikis); rinkoje sparčiai įsitvirtina 
naujos komunikacijos priemonės (elektroninis paštas, internetas bei kitos IT technologijos); 
vyksta tolesnis pirkėjo lojalumo mažėjimas vienam prekiniam ženklui ar paslaugų teikėjui 
(pasirinkimo įvairovė, kainų lankstumas, pardavimo pastangos), prekių ir paslaugų santykis 
keičiasi paslaugos naudai (vis daugiau vartotojui reikia paslaugų); labai aštriai iškyla kainų 
erozijos problema ( kainos krinta vos pasirodžius naujiems gaminiams, nes jie neleistinai 
kopijuojami, falsifikuojami ir parduodami į kitas rinkas); netenka reikšmės dalis bazinių 
marketingo įgūdžių, susietų su naujausia informacija apie rinkas (duomenų rinkimas, 
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analizavimas bei kaupimas); darbo vieta tampa mobili ir nelojali vienai šaliai; svarbiausiu 
sėkmės faktoriumi tampa investicijų į žmones savalaikiškumas ir mąstai. Šį sąrašą galima būtų 
papildyti nauju požiūriu į kokybės marketingą ir vadybą (ISO, kontrolė, EFQM, WAVE, 
palyginamoji analizė – benchmarking) bei kitus klausimus.  

Tačiau tai, kas vyksta ir įvyko, yra tik konstatuotini faktai, kurie rinkoje (rinkose) 
formavosi arba buvo formuojami tam tikrą laiką ir turėjo (turi) savo specifiką. Konkurencija - tai 
dalykas, verčiantis greičiau suktis ekonomikos smagračius, generuoti ir įgyvendinti naujas verslo 
idėjas, kurios varo pirmyn technikos pažangą. 

Pažanga grindžiama naujausiomis tarptautinio verslo ekonominėmis teorijomis bei 
mokslo pasiekimais. Nobelio premijos laureatas Paul Samuelson esminius tarptautinės prekybos 
dėsnius yra pavadinęs "gražiausia ekonomikos mokslo idėja". Šie dėsniai teigia, jog kiekviena 
pasaulio šalis dėl skirtingos geografinės padėties, klimato, istorijos ir tradicijų pasižymi 
skirtingais ištekliais ir gaminamų produktų struktūra bei kokybe. Dėl šių natūralių skirtumų tam 
tikras prekes, paslaugas ar gaminių dalis vienos šalies įmonės gamina efektyviau nei kitos šalies 
įmonės. Tačiau net jei vienoje šalyje pagamintų produktų užtenka jos gyventojų poreikiams 
patenkinti, arba daugelis produktų gali būti pagaminti pigiau nei kitoje šalyje, kiekvienos iš jų 
gamintojams naudingiau specializuotis gaminant santykinai pigesnes prekes ir laisvai jomis 
prekiauti. Laisvi mainai ir specializacija sudaro sąlygas inovacijai, efektyvumo ir visų 
dalyvaujančių šalių gerovės augimui. Vienas iš esminių gerovės augimo veiksnių – technologija 
ir integruoti veiksmai - yra tiesiogiai susiję su laisva prekyba, kuri suteikia galimybę šalims 
įsivežti trūkstamas aukštesnio lygio technologijas, o užsienio prekių konkurencija skatina 
nuolatinį technologijų tobulinimą.  

Pasaulinis konkurentabilumas grindžiamas tiesioginėmis užsienio investicijomis (TUI) ir 
investicijų kiekiu. Ekonominės plėtros vaidmuo ir įtaka skiriasi tarp akcijų įsigijimo ir bendrų 
įmonių steigimo, “greenfield” (plyno lauko) investicijų ir po to sekančio plėtimosi. Siekiant 
pritraukti TUI reikia skirtingų metodų - įsigyjant akcijas ar steigiant bendras įmones. Šiuos 
sprendimus vykdo pačios įmonės. Plyno lauko investicijos ir įmonių plėtimasis paprastai 
priklauso nuo viešojo sektoriaus. Pasirinkimo kriterijai (sprendimų hierarchija) - žemynas, šalis, 
regionas, vietovė. Priėjimas prie rinkų yra labai svarbus aspektas. Gali būti nacionalinės rinkos 
(pvz., paslaugos). Gamybinės įmonės ieško didesnių rinkų (pvz., ES). TUI svarbu maži kaštai 
(tiek įėjimo į rinką, tiek įsikūrimo, organizaciniai, tiek paslaugų sąrašas, kuris labiausiai rūpi 
darbui imlioms pramonės šakoms (pvz., tekstilei); išteklių panaudojimas (pvz., nafta Šiaurės 
jūroje, miško, žemės ūkio produktai, turizmo aplinka); priėjimas prie žinių, mokslinės 
tiriamosios veiklos. “Galimybė patobulinti savo technologinį lygį per investicijas, pritrauktas per 
surinkimo įmones, yra ribota. Tokia veikla yra geografiškai labai paslanki ir menkai susieta su 
vietos ekonomika. Padalinys daro nedidelį įnašą keisti vietovės ypatumus į privalumus. 
Priešingai, su technologijomis ir tiriamąja veikla susijusios TUI yra pritraukiamos į šalis, kurios 
turi tam tikrų vietos privalumų tarptautinių kompanijų požiūriu. Tokios vietovės gali tapti 
kompleksinių ryšių centrais ir išaugti į kokybės centrus. Konkurenciniai tarptautinių kompanijų 
privalumai teigiamai sąveikauja su šalies privalumais taip, kad ir kompanijos 
konkurentabilumas, ir šalies ekonominė plėtra sustiprėja. Todėl lyginamieji investavusios šalies 
privalumai viename sektoriuje yra pažangiai išplėtojami ir tvirčiau įterpiami į atitinkamą vietinę 
sistemą.” (Jungtinių Tautų – SNO - Pasaulio investicijų ataskaita, 1996). Tai galima pailiustruoti 
Rytų rinkos pavyzdžiu. Singapūras, strategiškai vertindamas TUI, sukūrė turtingą ekonomiką, 
kuri tapo gaminių surinkimo vieta Azijos rinkoms. Šalis investavo į pagrindinę infrastruktūrą 
(uostus, oro uostus, telekomunikacijas), 1970 metais atrinko kapitalui imlius projektus bei 
numatė prioritetines pramonės šakas (pvz., IT – intelektualios technologijos), daug dėmesio 
skyrė procesų ir produktų kūrimui. 1980 metais Singapūras išsikėlė viziją tapti Azijos žinių ir 
vadybos mazgu, nes įmonės ir toliau kreipė didelį dėmesį į produktų kūrimą bei MNE 
(multinacionalinės ekonomikos) technologijų centrus. 1990 metais tęsiama mokslo tiriamoji 
veikla, surinkimo įmonės iškeliamos į užsienį - Kiniją. Singapūro politikos priemonės: 
pasirinktinis, diskretiškas atleidimas nuo pelno mokesčio naujiems gaminiams ir technologijoms; 
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suteikiamos mokestinės lengvatos investicijoms į mokslo tiriamąją veiklą, technologijų 
infrastruktūrą; politika siejama su TUI tikslais; parenkama kartu su MN (multinacionalinės) 
kompanijomis; suteikiama parama atrenkant ir apmokant darbuotojus, labai aktyvi 
verslininkystės plėtros taryba (SVV – mikro, smulkaus ir vidutinio verslo), kuri rengia ir teikia 
projektų pasiūlymus įmonėms; veikia kaip partneris, sprendžiant MN kompanijų problemas; 
teikia bendras investicijas į pirmuosius arba pasirinktus projektus. Tarptautiniam verslui keliami 
tokie svarbiausi uždaviniai: išsiaiškinti investicijų rūšis bei žinoti investicinių projektų vertinimo 
būdus ir jų taikymą. Verslo įmonėms, besirūpinančioms savo veiklos plėtojimu, tenka priimti ne 
tik trumpalaikius, bet ir ilgalaikius lėšų (ar kapitalo) įdėjimo sprendimus. Todėl įmonės nuolat 
susiduria su investavimo būtinybe, t.y. poreikiu įdėti lėšas (nuosavas ir skolintas) į įvairias verslo 
programas ir projektus, kurių tikslas - organizuoti naujus, palaikyti ir vystyti jau turimus 
gamybinius pajėgumus, gauti pajamas ir pelną, siekti, kad verslas būtų stabilus, ir kitų specifinių 
tikslų, pvz., gamtosaugos, socialinių ir kt. Investicija - tai lėšų įdėjimas (investavimas) į turtą, 
siekiant išsaugoti įdėtų lėšų vertę ir iš investavimo objekto gauti ateityje pelno (pajamų), 
socialinį rezultatą arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą. Investicijų tikslas – 
papildomos vertės sukūrimas įmonėje. Tokią papildomą vertę gali sukurti investicijų dėka gauti 
nauji pinigų srautai. Investicijos - tai piniginės lėšos, tiksliniai indėliai, pajai, akcijos ir kiti 
vertybiniai popieriai (VP), technologijos, mašinos, įranga, licencijos, kreditai, turtas ar turtinės 
teisės, intelektualinės vertybės, autorinės teisės, know-how, įdedamos į verslo ir bet kurios kitos 
rūšies veiklą, siekiant gauti pelną ir socialinį efektą.Investiciją dar galima būtų apibūdinti kaip 
lėšų įdėjimą (investavimą), tikintis naudos ateityje. Todėl priimant ilgalaikius sprendimus į 
pirmą vietą iškyla pinigų vertės kitimo laike įvertinimo svarba. Verslo įmonė, turėdama 
pakankamus finansinius šaltinius ir keletą patrauklių projektų, svarsto, kokį sprendimą priimti, 
norint naudingai investuoti į pasirinktą projektą, t.y. ne tik išsaugoti ir susigrąžinti lėšas, bet ir jas 
padidinti. Atsiranda objektyviai egzistuojanti pinigų laiko vertė. Investicijų tyrinėjimo praktikoje 
investicijos yra skirstomos pagal įvairias savybes. Viena jų – finansavimo šaltinio centralizacijos 
laipsnis: investicijos iš biudžeto, privačios investicijos (nuosavos lėšos, skolintos lėšos, 
pritrauktos iš šalies lėšos). 

Investicinis ciklas - laikotarpis nuo investicinio projekto diegimo pradžios iki jo baigimo. 
Investicinį ciklą priimta dalyti į tris fazes: (1) priešinvesticinė fazė – nuo pirminių tyrinėjimų iki 
galutinio sprendimo priėmimo dėl projekto patvirtinimo; (2) investicinė fazė – projektavimas, 
sandorio patvirtinimas, paruošiamieji darbai; (3) gamybinė (paslaugų tiekimo) fazė – ūkinės 
veiklos stadija. Vertinant investicinius projektus, reikalinga turėti dvi ir daugiau alternatyvų. Tai 
sąlygoja susidūrimas su rinkos orientacija - nuožmia konkurencija arba lenktyniavimu; 
specializacija - vienas konkretus amatas ir profesionalumas; kokybė - ISO 9000, kokybės 
kontrolės sistemos EFQM, WAVE, palyginamoji analizė; greitis ir paslaugos. dėmesys savo 
pirkėjams; žemas pirkėjų lojalumas - prisirišimas ir kompetencija; pastovūs rinkos tyrimai ir 
analizė; pasekminė veikla rinkoje - niekas neatsiranda iš niekur ir niekur nedingsta; kompanijos 
tikslai pasiekiami per patenkintą ir laimingą pirkėją (vartotoją) - tikslus reikia mokėti 
suformuluoti; personalas vis daugiau tampa įtrauktu į kompanijos veiklą - komandinis darbas ir 
lyderiavimas. 

Globaliniai reiškiniai. Technologijos, produktų ir finansų rinkos tapo globaliomis 
rinkomis. Ilgas gamybos ciklas bei didelės produkcijos atsargos yra praeities dalykai – šiuo metu 
yra aktualūs sandoriai realiu laiku, „just-in-time“ ir 24 valandų paslaugų tiekimo sistema. 
Pasaulyje laipsniškai naikinami prekių, kapitalo, darbo jėgos laisvo judėjimo barjerai, todėl 
vienų valstybių pigios darbo jėgos pranašumas gali būti derinamas su kitų valstybių pranašumais 
technologijų srityje. Tai sąlygoja naujų, palankių galimybių įmonėms atsiradimą, iš kurių 
svarbiausios, be abejo, yra globalizacija, globalios valdymo bei pristatymo sistemos. Greitėjantys 
kompiuterizavimo bei telekomunikacijų vystymosi tempai panaikina atstumo ir laiko kliūtis 
globaliam verslui. 

Tarptautinis verslas gyvena informacinėje eroje (didėja intelekto dalis produkte: 95% 
intelektas ir 5 % medžiagos). Pasaulyje didelė „informacijos revoliucijos“ įtaka, kuri sudaro 
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daugybę palankių galimybių pramoniniams gamintojams bei paslaugų tiekėjams. Įmonės 
reikalauja kompiuterinių sistemų priežiūros, prezentacijų (pristatymų) kūrimo, rinkos ir 
marketingo tyrimų, finansinių duomenų analizės, komunikavimo, elektroninės komercijos 
paslaugų. Šioje informacijos eroje galima išskirti tokius pagrindinius pasaulyje vykstančius 
pokyčius: standartizavimas (orientacija į siaurą vartotojų segmentą), centralizacija ir 
decentralizacija, mokymasis visą gyvenimą, investicijos į žmones ir t.t.). Ypatingą svarbą įgauna 
ekologijos klausimai: aplinkos tarša (globalus atmosferos šilimas, atmosferinių reiškinių – 
uraganų, potvynių, žemės drebėjimų - gausėjimas) ir visuomenės ekologinio išprusimo 
didėjimas. Kai kurie gamybos procesai neišvengiamai kenkia aplinkai. Todėl visuomenėje didėja 
susirūpinimas šiais faktais, vis labiau tampa reikalingos aplinkos taršą mažinančios 
technologijos, iškyla naujų pakavimo medžiagų, jų perdirbimo poreikis. Svarbus tampa žmogaus 
išgyvenimo klausimas.  

Verslo strategija siejama su: informacija, mokėjimu ja pasinaudoti, tyrimais ir vystymu 
(R&D), naujomis technologijomis, kokybe, produktų ir procesų sertifikavimu, aljansais, 
nuolatiniu mokymu ir praktinių įgūdžių tobulinimu, paskirstymo kanalų pasirinkimu, 
komunikacija, skatinimu (rėmimu) bei naujausių vadybos modelių naudojimu praktikoje.  

Ekonominės ir socioekonominės jėgos. Scenarijus, kaip dominuoti šiuolaikinėje rinkoje, 
siejamas su kompanijos santykiu su visuomene (jos dalyviais ir dalies turėtojais), tarptautine 
prekyba, prekybos proceso elementų – kainos ir santykių su vartotojais - integruotu valdymu, 
energetika ir ekologija, technologijomis, neoprotekcionizmu, pinigais ir pridėtine verte. Vertės, 
kuria galima pasinaudoti, sukūrimas yra verslo esmė. Pridėtinės vertės koncepcijos prasmė yra 
pridėtinė vertė lygi skirtumui tarp visos vertės, sukurtos, jei jūs dalyvaujate žaidime, minus visa 
vertė, sukurta žaidime, jei jūs nedalyvautumėte. Pridėtinės vertės dvilypumas siejamas su vertės 
kūrimu bendradarbiavimo procese: negali veikti izoliuotai reikalingi verslo partneriai-
pagalbininkai, kurie suteikia galimybę padidinti įmonės prekės vertę vartotojui, įgyti didesnę 
konkurencinę galią, tokiu būdu gauti didesnę vertės “pyrago” dalį jos dalybų metu. Kad išliktų 
versle, t.y. užtikrintų vertės sukūrimo ir pakankamos jos dalies gavimo proceso 
nenutrūkstamumą, įmonė privalo gauti pelną (vertę, viršijančią patirtas sąnaudas). Reikia 
sugebėti tenkinti vartotojų poreikius geriau už konkurentus. Rinkos dalyvis negaus daugiau, nei 
jo sukurtos pridėtinės vertės dalis, su sąlyga, jog konkurencija yra nevaržoma vertės “pyrago” 
dalis nuo besidalinančiųjų konkurencinės galios (dar vadinama: konkurencinių pranašumų 
(Porter 1965,1980,1985), išskirtinių sugebėjimų (Hamel & Prahalad) ir pan.). 

Įmonės, veikiančios tarptautinėje aplinkoje, makroaplinka yra:socialinė – kultūrinė, 
• politinė – teisinė, mokslinė – technologinė, gamtinė ir ekonominė (VEPEST). 

Mikroaplinka - prekybos pagalbininkai, prekybos tarpininkai, konkurentai, pirkėjai, 
tiekėjai.Fizinės jėgos arba rinkos dalies “turėtojai” yra galutiniai vartotojai (šeima arba žmogus, 
kurie perka prekes arba paslaugas sau, šeimai ar namų ūkiui). Organizacijos vartotojai - 
organizacijos arba žmonių grupės, naudojančios prekes arba paslaugas savo kasdienėje 
(sezoninėje) veikloje Profesionalai (marketingo specialistai) - organizacijos arba žmonės, kurie 
specializuojasi atlikti konkrečias funkcijas. Mažmeninė prekyba - organizacijos arba žmonių 
grupės, kurių veikla tiesiogiai susieta su prekių pardavimu ir paslaugomis galutiniam vartotojui. 
Didmeninė prekyba - organizacijos arba žmonės, įsigyjantys (kaupiantys, parenkantys) 
produkciją perpardavimui mažmeninėje prekyboje, taip pat gamintojams ir tarpininkams. 
Gamintojas arba aptarnaujanti organizacija - įmonės arba žmonės, gaminantys prekes ar 
teikiantys paslaugas. Ypatingai svarbu įmonei teisingai pasirinkti dalininkus. Jie - įmonės 
sėkmės šaltinis. Dalininkais gali būti: įmonės dirbantieji,vadovybė, valdyba ir akcininkai, kitas 
personalas, pensininkai, buvę įmonės darbuotojai, darbo rinka.Prekybos partneriai: pirkėjai 
(esami ir potencialūs) tiekėjai.  

Konkurentai (šalies ir užsienio).Pramonės gyvenimo ciklas ir jo patrauklumas. Valdžios 
įstaigos: politinės partijos, seimo komisijos, bendruomenės, teisinės įstaigos, “spaudimo grupės”.  

Finansiniai partneriai:bankai, akcininkai, investuotojai, finansų analitikai, biržos.  
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Mokslo įstaigos:aukštosios mokyklos, aukštesniosios mokyklos, profesinės ir vidurinės 
mokyklos, laboratorijos. Visuomenės nuomonė:nuomonę formuojančios organizacijos, 
susivienijimai, draugijos,  bažnyčios, kultūros institucijos, kaimynystė, ekonomikos ir politikos 
lyderių nuomonė. Suinteresuotos grupės:profesinės sąjungos,  vartotojų asociacijos, atskiri 
individai.Žiniasklaidos priemonės:pauda, TV, radijas, kabelinės TV, žiniasklaidos agentūros. 

Tarptautiniame versle ypatingą vaidmenį vaidina tarptautinės organizacijos: Europos 
ekonominė bendrija (EEB). Pagrindai: Paryžiaus sutartis, kuria buvo įkurta Europos anglių ir 
plieno bendrija (1951 m.); Romos sutartys, kuriomis 1957 m. sukurtos EEB ir Europos atominės 
energijos bendrija (Euratomas); Vieningos Europos dokumentas (1986 m.) ir Mastrichto Europos 
Sąjungos sutartis (1992 m.). Sukurti konstituciniai pagrindai. Nariai - Belgija; Italija; 
Liuksemburgas; Olandija; Prancūzija; Vokietija. Nuo1972 m. Airija; Danija; Didžioji Britanija, 
1981 m. Graikija, 1986 m. Ispanija, Portugalija, 1989 m. Austrija, 1991 m. Švedija, 1992 m. 
Suomija, 1987 m. Turkija, 1992 m. Šveicarija įteikė pareiškimus tapti EEB narėmis. 2004 m. 10 
šalių pretendenčių – Lietuva, Latvija, Estija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Rumunija, 
Bulgarija, Lenkija (šaltinis: “Dešimt Europos pamokų”, Paskalis Fontenas. 1992.). EU EEFTA 
(15+6 Rytų Europos laisvos prekybos sutartis). Dalyvės (panaikinama 2004 – 2008 m.) Lenkija; 
Čekijos Respublika; Slovakijos Respublika; Vengrija; Rumunija; Bulgarija. CER (2 Australijos, 
Naujosios Zelandijos artimų santykių laisvoji prekybos sutartis).Dalyvės – Australija ir Naujoji 
Zelandija. NAFTA (3 Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sutartis) JAV; Kanada; Meksika. 
ASEAN (6 Laisvosios prekybos zona) dalyvės - Malaizija; Tailandas; Singapūras; Filipinai; 
Indonezija; Brunėjus; Darusalamas. MERCOSUR (4 Mercado Comun del Sur) Brazilija; 
Argentina; Urugvajus; Portugalija. ANDEAN  PACT (6 Andų Paktas) dalyvės Perų; Venesuela; 
Bolivija; Kolumbija; Ekvadoras. COMESA (23 Rytų ir pietų Afrikos bendroji rinka) dalyvės - 
Angola; Burundi; Kamoros; Djibuti; Eritrea; Etiopija; Kenija; Lesoto; Madagaskaras; Malavi; 
Mauritius; Mozambikas; Namibija; Ruanda; Šeišeliai; Somalis; Sudanas; Swazilendas; 
Suvienitoji Tanzanijos Respublika; Uganda; Zairas; Zambija; Zimbave. PPO – Pasaulio 
prekybos organizacija ir SNO – Jungtinių tautų organizacija 

Sociokultūrinės jėgos. Verslo globalizacija, sparti multinacionalinių kompanijų plėtra, 
nuolat stiprėjanti konkurencija tarptautinėse rinkose iškėlė naujus prioritetus vadybos mokslui ir 
praktikai. Industrinės visuomenės laikotarpiu dominavo vadinamieji ,,kietieji” vadybos veiksniai: 
gamyba, orientuota į produktą ir jo kaštų minimizavimą, finansai, iš dalies marketingas ir 
taikomieji moksliniai tyrimai. Besiformuojant žinių visuomenei, išaugo ,,minkštųjų” vadybos 
veiksnių – žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, mokymo – įtaka organizacijos veiklai ir jos 
tarptautiniam konkurenciniam pranašumui (Funakawa, 1997). Verslo internacionalizacijos 
kontekste tarp ,,minkštųjų” vadybos veiksnių ypatingą vietą užima tarptautinių kultūrinių 
skirtumų vadyba, įtakojanti daugelį organizacijos veiklos funkcijų (marketingą, personalo ir 
bendrąją vadybą, derybų vedimo pobūdį ir kt.). 

Įvairių socialinių mokslų sričių tyrinėtojai – sociologai, antropologai, socialiniai 
psichologai, vadybininkai – skirtingai apibrėžia kultūrą. Vienas žymiausių šiuolaikinių 
vadybinės srities kultūros tyrinėtojų, olandų mokslininkas Hofstede, ,,kultūrą” apibrėžia kaip 
,,kolektyvinį proto programavimą, atskiriantį vieną žmonių grupę nuo kitos” (1980). Anot van 
Maanen ir Schein (1979), kultūra – tai ,,tam tikros grupės nariams bendros vertybės”. 
Trompenaars (1993) kultūrą apibūdina dar paprasčiau – kaip ,,būdą, kuriuo grupė žmonių 
sprendžia problemas”. 

Mokslinėje literatūroje kultūra yra nagrinėjama dviem lygiais. Kultūra ,,siaurąja prasme” 
yra apibrėžiama kaip civilizacija ir dažniausiai siejama su menu – tam tikros žmonių grupės 
sukurtais dailės, muzikos ir kitais kūriniais. Tam pačiam kultūros apibrėžimui priklauso visa 
,,išorinė kultūra” – žmonių apranga, maistas, gyvenamoji aplinka. Vis dėlto iš pirmo žvilgsnio 
pastebimi dalykai tėra tik ledkalnio viršūnė arba kultūros ,,plačiąja prasme” išraiška 
(Trompenaars, 1993). Šio tyrimo objektas kaip tik yra kultūra ,,plačiąja prasme”, apimanti 
grupės vertybes, normas ir ritualus, įtakojanti tikrovės suvokimą ir vertinimą, lemianti 
konkrečios grupės sprendimus ir veiksmus. Taigi kultūra ,,plačiąja prasme” atstovauja 
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giluminius grupės, organizacijos, visuomenės procesus, kurie pastebimi ne iš karto, tačiau įtakoja 
labai platų spektrą socialinio gyvenimo aspektų. Jėgos distancija parodo, kokiu laipsniu 
pavaldiniai/piliečiai pripažįsta netolygų valdžios pasiskirstymą organizacijoje/visuomenėje. 
Organizacijos lygiu jėgos distancija nulemia organizacijos struktūrą (hierarchinė/plokščia), statuso 
reikšmę, ,,veido” išsaugojimo svarbą, sprendimų priėmimo pobūdį (autokratinį ar konsensuso 
pagrindu), vadovo vaidmenį (ekspertas ar koordinatorius/motyvuotojas). Neapibrėžtumo vengimas 
parodo laipsnį, kuriuo darbuotojai toleruoja neapibrėžtas, neįprastas situacijas, taip pat 
pageidaujamą formalizacijos laipsnį organizacijoje/visuomenėje. Paprastai neapibrėžtumo 
vengimas pasireiškia taisyklių, standartų kiekiu organizacijoje. Individualizmas – kolektyvizmas 
parodo, kokiu laipsniu organizacijoje dominuoja individų/grupės interesai ir tikslai. 
Moteriškumas–vyriškumas atspindi santykinę profesinių ir asmeninių tikslų svarbą 
organizacijoje/visuomenėje. Trumpalaikė–ilgalaikė orientacija išreiškia trumpalaikių ir ilgalaikių 
tikslų santykį organizacijoje. Ši charakteristika paskutinė, kuri papildė Hofstede metodologiją 
(1980). Jos įtraukimą sąlygojo ekonominė Azijos ,,tigrų” sėkmė, kuri, kaip manyta, turėjo 
kultūrinį pagrindą, tačiau kurio negalėjo nustatyti keturios minėtosios charakteristikos. Ji 
matuojama tokiais veiksniais kaip asmeninio gyvenimo apibrėžtumas/pastovumas, taupumas, 
atkaklumas/užsispyrimas, tradicijų gerbimas (respondentai buvo paprašyti kiekvieno iš šių 
veiksnių svarbą įvertinti Likerto skalių metodu). 

Darbo jėgos atnaujinimo poreikiai nurodo žmogaus darbo, darbo našumo ir sąlygų 
pokyčius, būklę. Šiems poreikiams priskiriami maisto, aprangos, būsto, transporto, sveikatos 
apsaugos, profesinio rengimo, informacijos ir panašūs poreikiai. Nuo jų tenkinimo priklauso 
žmogaus-darbuotojo darbo efektyvumas, jo emocijos. Žmogaus siekimas tenkinti darbo jėgos 
atnaujinimo poreikius skatina jį geriau, profesionaliau dirbti.  

Asmenybės vystymo poreikiai yra daug sudėtingesni ir įvairesni, nes nurodo žmogaus 
gyvenimo visuomenėje sąlygas. Šiems poreikiams priskiriami: asmens socialinė veikla, fizinių 
poreikių tenkinimas, saviraiška, kultūrinis ir estetinis ugdymas ir t.t. Jų tenkinimas skatina 
žmogų lavintis, tobulėti bei siekti išprusimo. Žmogaus poreikių formavimas ir didinimas - 
objektyvus procesas, kuris apibrėžtas visuomeninių, ekonominių dėsnių augimu. Šalies 
vyriausybė taip pat įtakoja žmogaus poreikių formavimosi ir augimo procesą: nemokamas 
išsilavinimas, galimybė studijuoti aukštosiose mokyklose, sveikatos priežiūra, prekių kokybės 
kontrolė ir t.t. Pagrindinis vaidmuo tenka prekių parinkimui ir poreikių tenkinimo būdų 
sudarymui. Toliau viską lemia žmogaus apsisprendimas, kokias prekes pirkti, kiek ir už kokią 
kainą. Įmonių vadovybė yra įgalinta žinoti savo darbuotojų bei potencialių klientų poreikius, 
stengtis tuos poreikius tenkinti. Poreikių tenkinimas apsprendžia konkurencijos veiksnius. 

Politinės jėgos. JAV, Europa ir Japonija sudaro 80 procentų pasaulio ekonomikos t.y. 20 
procentų pasaulio gyventojų. 20 procentų pasaulio ekonomikos sukuria 234 pasaulio šalys. Visų 
šių šalių politika sudaro politines jėgas, veikiančias globaliame pasaulyje. Teisinės jėgos. 
Tarptautinėje prekyboje prekių pristatymo sąlygas pirkėjas ir pardavėjas nustato sutartyje 
(kontrakte), vadovaudamiesi. Tarptautinių prekybos rūmų priimtomis taisyklėmis. Šiuo metu 
galioja "INCOTERMS 2000" (Europos žemyne), kuriose apibrėžti pristatymo sąlygų terminai, 
sutarties (kontrakto) dalyvių įsipareigojimai dėl rizikos ir išlaidų pasiskirstymo. 

Konkurencinės ir paskirstymo jėgos. Kas įvyko, kad įmonės ieško naujų konkurencinio 
pranašumų ir išskirtinumo šaltinių? 90 procentų vadybininkų ir rinkodaros tarnybų vadovų iš 200 
didžiausių pasaulio kompanijų apklausa liudija apie vadybos pasikeitimus, vykstančius jų 
vadovaujamose įmonėse (platesnė apžvalga - "The Journal of Long Range Planing".- 
Vol.28,Nr.4,1998). Marketingas įmonėms tapo dar efektyvesniu įrankiu nutiesiant kelius į 
pirkėjų širdis. Kas paskatino keistis šių kompanijų vadybą? Tai konkurencinis kainų augimas bei 
bendras konkurencijos paaštrėjimas; užsakovų (pirkėjų) aptarnavimo vaidmens augimas;  
gaminamos produkcijos ir paslaugų kokybės tobulinimas; aukštas produkcijos bei teikiamų 
paslaugų inovacijos lygis; pasikeitimai užsakovų (pirkėjų) poreikiuose; naujų segmentų rinkoje 
atsiradimas; auganti paskirstymo kanalų įtaka; ekologinių ("žaliųjų") reikalavimų produkcijai ir 
paslaugoms augimas; valstybinio reguliavimo griežtinimas; integracijos į Europos rinką 
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procesas; didėjančios išlaidos reklamai ir rėmimui. Tokiu būdu, pasaulyje, kompanijos strateginį 
vadybos planavimą atlieka atsižvelgdamos į įvairiapusius kasdienius pokyčius ir tuo 
išvengdamos papildomų išlaidų taisant klaidas. Tarptautiniame versle naują prasmę įgauna 
bendradarbiavimo santykių politika ir vadyba. 

Paskutiniu metu daugelis pakankamai stambių pasaulinių kompanijų-konkurenčių 
telekomunikacijų, automobilių, kino-video ir reklamos industrijos, aviacijos, apdirbamosios 
pramonės ir kitose srityse jungiasi į dar didesnes įmones. Jas skatina jungtis poreikis aktyviai 
spręsti vidines kompanijų marketingo problemas, susietas su nuolatiniu produkto ar paslaugų 
tobulinimu bei naujų produktų kūrimu, pastovaus ryšio su naudotojais ir užsakovais palaikymu, 
užsakovų (pirkėjų) aptarnavimo gerinimu bei santykių plėtojimu, konkurentų veiklos 
monitoringu, rinkodaros ryšio su kitomis kompanijos funkcijomis derinimu, marketingo kultūros 
sukūrimu kompanijoje (organizacijoje), kainų konkurencijos analize, pastangų koncentravimu 
naujiems segmentams rinkoje užimti, produktyvumo didinimu iš išlaidų rinkodarai, kompanijos 
prekinio ženklo ar įvaizdžio diferencijavimu, paskirstymo kanalų tobulinimu, efektyviu rėmimu 
ir reklama, aktyviu gamtosaugos problemų sprendimu, integravimo į Europos Sąjungos galimybe 
bei rinkodara esant valstybiniam reguliavimui. 

Rinkos įvertinimas ir analizė. Rinkos tyrimai tarptautiniame versle užima didžiausią dalį. 
Dažnai be rinkos tyrimų, visi kiti konkurencinių pranašumų įtakos tyrimai neturi prasmės dėl 
nepakankamumo sprendimams priimti, todėl prieš pradedant nagrinėti konkurencinių pranašumo 
veiksnius, jų įtaką, plačiai nagrinėsime rinkos tyrimų struktūrą ir turinį.  

Rinkos tyrimai jungia dvi tyrimo objektų grupes. Pirmoji grupė tiria rinkos sąlygas, 
paklausos ir pasiūlos analizes, rinkos segmentų kitimą, konjunktūrą, rinkos vystymą. Antroji 
grupė – rinkos subjektus, konkurentus, įmonių pirkėjus, vartotojus, tarpininkus, tiekėjus. 
Konkurencijos tyrimas jungia įmonės ūkinės veiklos analizę (glaudžiai susietą su ekonomika, 
apskaita, finansų valdymu); produkto analizę; kainų analizę; reklamos tyrimus; produktų 
realizavimo ir skatinimo tyrimus; prekių judėjimo srautų tyrimus; prekių pardavimų apimties 
tyrimus. Tai rinkos, kaip rinkodaros sudedamosios dalies, tyrimų struktūra, tačiau kur kas 
įdomiau nagrinėti rinkos tyrimų turinį. Rinkos tyrimai nagrinėjami iš keturių plotmių: “pirkėjų 
rinkos” atsiradimas, konkurencijos poveikis, būtinybė mažinti riziką, socialinė ir konkurencinė 
tyrimų vertė.  

“Pirkėjų rinkos” atsiradimas. Nuo 1940 metų, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 
daug įmonių gamintojų pritaikė šias palankias sąlygas gamybai, kai viskas, kas buvo pagaminta, 
nepaisant kokybės reikalavimų, buvo su džiaugsmu išperkama. Likviduojant karo pasekmes 
įmonės gamino būtiniausios reikmės prekes. Tačiau po kurio laiko, kai rinkoje pasiūla pradėjo 
viršyti paklausą, įmonėms parūpo nauji, efektyvesni masinės gamybos metodai bei tobulinimai. 
Pirkėjas tapo išrankesnis gaminių kokybei, didėjo jo reikalavimai, o svarbiausia – už savo 
pinigus norėjo gauti daugiau prekių.  

Konkurencijos poveikis. Kai tik pirkėjas suvokė, jog yra įgalintas netiesiogiai diktuoti 
gamintojui prekių kokybės reikalavimus, įmonės susidūrė su būtinybe teikti aukštesnės kokybės 
prekes, taip pat rūpintis marketingu. Pirkėjo galia spręsti pardavėjo verslo likimą nulėmė 
pastarojo “kreipimąsi” į rinkos tyrimus tam, kad būtų galima gauti užtikrintą prekių pardavimo 
apyvartą, pelną. Atliekant rinkos tyrimus gamintojas gavo atgalinį ryšį, galėjo sužinoti pirkėjo 
norus, pageidavimus ir poreikius, bet svarbiausia, kad jis galėjo sužinoti siūlomų prekių kokybės 
privalumus lyginant su konkurentų prekėmis.  

Būtinybė mažinti riziką. Rinkos tyrimai ir kitokie veiksmai didino prekės savikainą. 
Didėjo poreikis turėti aukštos kvalifikacijos gamintojus bei informacinių srautų valdymą. 
Rinkodaros veikla prilygsta karinei žvalgybai. Buvo pastebėta, kad prekių tikslesnis adresavimas 
bei sutelkimas tam tikrai žmonių grupei didina galimybę parduoti prekę. Tokie tyrimai mažina 
verslo riziką ir sudaro pagrindą didinti pardavimų apimtį ir pelną. 

Socialinė ir konkurencinė tyrimų vertė. Ketvirtoji rinkos tyrimų plotmė suvokiama 
dvejopai: (1) kaip įmonės investicijos į atliekamus rinkos tyrimus; (2) žmonės, dalyvaujantys 
tyrimuose, skiria savo laiką ir pasako savo nuomonę dėl prekės, jos kokybės, kainos.  
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Šiais didelės konkurencijos laikais gamintojai, rinkos tyrinėtojų dėka, nuolat domisi 
vartotojais – jų bruožais, įpročiais, išprusimu, požiūriu, tikėjimu bei poreikiais. Gamintojas turi 
aiškiai įsivaizduoti pirkėjo aplinką, jo gyvenimą. Jie stebi vartotojo aplinkinio pasaulio kitimo 
tendencijas. Visa tai įmanoma pasitelkus įmonės specialistus ir išorinius ekspertus tyrimams 
atlikti. Tyrimai gali būti nuolatiniai ar vienkartiniai. Rinkos analizė - tai vienkartinis tyrimas, 
kuris fiksuoja rinkos situaciją tam tikru laiko tarpu, tačiau yra atliekamas periodiškai. Rinkos 
tyrimų struktūra susideda iš trijų dalių: rinkos analizės, rinkos stebėjimo, rinkos prognozavimo. 
Rinkos tyrimai – tai pirmas žingsnis įmonės vadovybei spręsti konkurencinių pranašumų galią, 
įtaką. Nuo jų kokybės priklauso tolesni žingsniai, kurių imsis įmonės vadovybė. Rinkos tyrimai 
skirti padėti įmonės vadovybei priimti sprendimus dėl rinkos reikalavimų ir segmentavimo, 
vartotojų apibūdinimo, rinkos struktūros ir jos subjektų nustatymo, rinkos ekonominės būklės ir 
konjunktūros, konkurencijos pranašumų, prekių (paslaugų) konkurencingumo. 

Tarptautinis marketingas. Kas yra bazinis marketingas? Marketingas kaip operatyvios ir 
strateginės veiklų visuma (būdais ir sprendimais) tiesiogiai įtakoja kompanijos veiklos kryptis, 
kurių tikslas pasiekti kompanijų pasikeitimus rinkoje greičiau ir geriau negu tai padaro 
konkurentai, identifikuojant ir patenkinant reikalavimus bei poreikius, optimizuojant kompanijų 
poziciją rinkoje, optimizuojant įmonių ilgalaikį pelningumą bei apimtis, (Antonio Fogli).  

Marketingas XXI amžiuje numato naujų paslaugų ir produktų kūrimą, kurie užsakovams 
(pirkėjams) suteiks dar daugiau diferencijuotų vertybių bei efektyvų aptarnavimą, pranokstantį jų 
(užsakovų, pirkėjų) lūkesčius. Tai bus priemonių, suteikiančių naujų novatoriškumo standartų, 
sistema, kuri ir atims iš konkurentų privalumus rinkoje (rinkose). "Kiekvienam pasitenkinimas 
garantuotas" – toks turėtų būti ateities rinkodaros moto ir esmė.  

Marketingas kartu su vadyba tapo ypatingai svarbūs aukščiausiems vadovams, nes jų 
strateginiai tiksliai turi būti įgyvendinti visose organizacijos grandyse.  

Kokios meistriškumo ir kompetencijos savybės yra reikalingos šiuolaikiniam vadovui? 
Pirmiausiai reikalingas strateginis mąstymas, komunikabilumas, sugebėjimas jausti užsakovų 
poreikius, mokėjimas valdyti žmones, verslumas, orientacija į paslaugas, novatoriškumas, 
mokėjimas vesti derybas, analitinis problemų sprendimas, tarptautinė orientacija ir žinios, 
rinkodaros ir kitų funkcijų žinojimas, bendri vadybiniai įgūdžiai ir sugebėjimai, kompiuterinių 
informacijos sistemų apdorojimo esmės žinojimas bei specialios marketingo žinios. Visos šios 
savybės, papildytos lyderiavimo, orientacijos į rinką ir aiškaus supratimo, kas darosi 
organizacijoje, suteikia vadovams privalumus prieš šakos ar rinkos konkurentus. 

Keičiasi ne tik šiandieninio marketingo funkcijos kryptingumas, bet ir veiksmingumas. 
Marketingas juda nuo etatinio prie linijinio funkcionavimo modelio. Daugelyje kompanijų 
marketingas dingo iš pareigybinių sąrašų. Ji tapo linijine - vadovavimas segmentu ar produktu 
(technologija). Toks pokytis, nukreiptas į linijinę organizacinę struktūrą, dar efektyviau įtakoja 
sprendimų priėmimą bei galimybę kompanijai užsiimti patogesnę poziciją rinkoje.  

Nuo specialybės prie strategijos. Marketingas tapo daugiau orientuotas, jis nustojo būti 
specialybe. Anksčiau su marketingu tampriai buvo susietos rinkos galimybių ir konkurentų 
įvertinimo arba bendravimo palaikymo su galutiniu naudotoju užduotys. Šiandien marketingas 
turi ir kitas funkcijas - produkto ar paslaugos pradinis tyrimas ir jų paruošimas bei išvystymas, 
tolimesnio paskirstymo vadyba ir kitos funkcijos. 

Nuo atskiro prie viską apimančio. Besiplečianti marketingo įtaka skverbiasi į visas 
organizacijos sferas. Marketingo orientacija nebėra atskirų kompanijos darbuotojų privilegija. 
Marketingas tapo visų reikalas - nuo pardavėjo iki kompanijos vadovo. Visi be išimties turi 
kalbėti viena rinkos kalba ir suprasti, kad už galutinį rezultatą yra atsakingi visi. Visi turi suprasti 
rinkos jėgų prigimtį ir užsakovų poreikius, stengtis sukurti užsakovams (pirkėjams) vertę 
(pridėtinę vertę), didesnę negu tai atrodo jiems patiems. Jau pamiršta psichologija - "padarysime 
bet kaip, ir tai bus priimtina". Toks poreikis atsiranda tam, kad adekvačiai reaguotume į greitai 
besikeičiančios rinkos poreikius, taptų organizacijos sėkmės garantu nustatančiu skirtumą tarp 
kracho ir sėkmės. 
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Taigi, išsilaikyti rinkoje nėra tik šios dienos ar minutės tikslas. Pasaulinė rinka diktuoja 
savo taisykles. Todėl, būdami šios sistemos dalimi, privalome akcentuoti bei propaguoti 
išskirtinumus ir privalumus, būdingus tik mūsų šalies rinkai. Produkto strategija (turimos 
produkcijos palaikymas arba vystymas, inovacijų strategija, strategijų įvairinimas); strategija 
rinkoje (prasiskverbimas į rinką, naujų rinkų paieška, strategija segmente, strategijos įvairinimas, 
nišų rinkoje paieška); prekinio ženklo strategija (esamų paralelių prekinių ženklų rėmimas ir 
naujų kūrimas); strategija kainodaroje (konkurencinė kainodara, premijavimas, kainų 
diferencijavimas); įvykdymo tikslai (investicijų sugrąžinimas, pardavimų marža); bendra 
kokybės vadyba (produktas, paslauga, pristatymo laikas, garantijos); rinkos koncepcijų 
adaptavimas (visoje organizacijoje). Kas toliau? Marketingas vaidins dar svarbesnį vaidmenį - jis 
taps kiekvieno poreikiu. Išgyventi šiuolaikinėje rinkoje yra svarbiausia užduotis visoms 
kompanijoms. Todėl vadovų ir jų kompanijų siaura specializacija į vieną veiklos sferą 
(dažniausiai kopijuojamą arba tapusią nebeaktualia) neatves į sėkmę. 

Globaliame marketingo žaidime verslams reikia žinoti rinką, rasti tikslinį segmentą, 
pozicionuoti produktą, veikti rinkoje, parinkti tinkamą marketingo derinį (miksą), vystyti 
tinkamą politikų lygį (produktas, kaina, paskirstymas (distribucija), komunikacija, skatinimą 
(rėmimas), strategijų lygį, mokėti planuoti ir kontroliuoti procesus.  

Marketingo procesas susideda iš rinkos bei marketingo tyrimo, rinkos segmentavimo ir 
tikslinio segmento pasirinkimo, produkto pozicionavimo, marketingo derinio (mikso), produkto, 
kainos, paskirstymo ir pardavimo, komunikacijos (bendravimo), skatinimo (rėmimo) politikų 
lygio pasirinkimo, strategijos planavimo. marketingo plano sudarymo ir visų procesų 
kontrolės.Produktas marketingo supratimu yra fizinis produktas (gaminys), paslaugos, IP, 
resursai (žemė, vanduo, žemės klodai). Ši formulė suvedama į taip vadinamą 4 P (+2 P - 
produktas, kaina, vieta – pastangos parduoti, rėmimas/skatinimas bei žmonės, pakavimas ir 
t.t).Eksportas ir importo praktika bei procedūros. Kodėl parduoti į užsienį? Motyvai: didinti 
įplaukas ir saugumą, padengti riziką, pagerinti rezultatus, pigesnės gamybos sąnaudos, stimulai, 
daugiau pirkėjų. Startinė pozicija: verslo mintis, objektyvumas, strategija, vizija. Bazė: 
konkuruojančių pirkėjų užsakymai. Naujas subalansavimas: įmonės resursai (galimybės) ir 
ambicijos. Rinkos įvertinimas ir testavimas: galimybės, grėsmės, kliūtys, kainų lygis, 
pelningumas, kokie privalumai prieš konkurentus, naujos nišos, išvados, verslo tradicijos, 
struktūra, šalys, regionai, segmentai, dvišalės, multišalės institucijos. Kaip parduoti? Kokiais 
marketingo kanalais? Netiesioginis eksportas - eksporto agentai ar prekybos namai (PPR). Savo 
nuosavos įmonės produkcijos (paslaugų) eksportas - tiesioginis prekių ar paslaugų pardavimas, 
agentai, distributoriai, mažmenininkai, skyriai (šakos), filialai (nuosavi arba bendros 
nuosavybės), vietinės paslaugos – prekybinės ar techninės. Vietinė gamyba - galutinis produktų 
surinkimas, tik surinkimas, sutartys su vietiniais gamintojais, nuosava ar bendro kapitalo įmonė. 
Kiti keliai: kooperacija eksportui, aljansai, licenzijos ar frančizė. Kokias rinkas pasirinkti? 
Pasverti ir nutarti - rinka ar rinkos, produktų ar paslaugų kryptys, pirkėjų užsakymai, rinkos 
kanalai, sąlyčio taškai ir tikslai, pelno apmokestinimas, nuosavų resursų paskirstymas, 
parengtinis marketingo planas. Kaip įsitvirtinti rinkose? Skyrius arba nuosavas filialas - 
vadybininkų pakvietimas, organizacija, patalpų suradimas, planavimo sistema. Pasirinkti 
užsienio partnerį - kriterijų nustatymas, tyrimas, pasirinkimas, sprendimas. Tiesioginiai veiksmai 
- pirkėjų pasirinkimas, nuosavos patalpos (pardavimo ar paslaugos vieta) ir pardavimų rėmimas, 
priežiūra “iš namų” (rinkodaros ir eksporto vadybininkai), sutartys, kontaktai, supratimas. Kaip 
elgtis rinkoje įgyvendinant marketingo planą? Marketingo planas, programos, biudžetas - 
pardavimų aprūpinimas, dėmesys pirkėjams, asmeninis vykdymas ir santykiai su jais, atidumas 
pirkėjams ir partneriams, įplaukų tikrinimas. Tolimesni veiksmai (evoliucija) - produktas (prekė 
ar paslauga), pirkėjų užsakymai, pardavimai, distribucijos (paskirstymo) kanalai, asmeninis 
kūrimas ir vystymas ir t.t. Tarpkultūrinių santykių plotmėje ypatingai svarbūs santykiai Rytai – 
Vakarai. Tai didžiausi konkuruojantys poliai, nuo kurių priklauso globalaus pasaulio 
egzistencija. 
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Tarptautinio verslo finansų vadyba siejama su politika ir taikomais metodais. 
Tarptautiniame versle svarbiausios yra monetarinė (reguliuojama palūkanų norma), fiskalinė 
(mokesčių tarifai ir vyriausybės subsidijos), pajamų (kainų kontrolė ir atlyginimų kontrolė), 
prekybos  (tarifai, importo kvotos, valiutų kursai) ir kiti komerciniai, bankroto įstatymai, 
aplinkos apsaugos taisyklės ir normos bei kiti metodai. Tarptautinio verslo informaciniai ir 
finansiniai resursai skelbiami pasauliniame internete. Tokia informaciją teikia Pasaulio Bankas, 
Europos bei kiti bankai. Pasaulinis verslas tokių klausimų sprendimui naudoja įvairias 
internetinės paieškos sistemas. 

Gamybos sistemos. Įmonė fokusuota į esamus produktus. Jos tikslas yra parduoti ir 
paremti, o pelnas gaunamas per pardavimų apimtis. Rinkoje įmonė orientuojasi į pirkėjų 
poreikius, naudoja integruotą marketingą ir pelną gauna per pirkėjų pasitenkinimą 

Įmonės veiklai didžiausią įtaką daro technologiniai sprendimai. Todėl apsirūpinimas 
techniškai pažangiais įrengimais, racionalus jų darbo laikas ir pajėgumų naudojimas gerina 
įmonės veiklos rezultatus. Trumpalaikis materialus turtas – verslo įmonių naudojamos ne ilgiau 
kaip vienerius metus atsargos (žaliavos medžiagos, komplektavimo gaminiai, nebaigta gaminti 
produkcija, pagaminta produkcija, pirktos prekės, skirtos perparduoti), grynieji pinigai sąskaitose 
ir kasoje bei kitas trumpalaikis turtas. Šie ištekliai yra būtini, kad įmonė galėtų plėtoti savo 
veiklą. Todėl verslininkai nuolat rūpinasi, kad įmonė turėtų trumpalaikio turto išteklių ir galėtų 
normaliai veikti. Produkcijai pagaminti ir darbams atlikti yra naudojamos žaliavos (pagrindinės 
medžiagos), pagalbinės medžiagos, visi kiti objektai. Racionalus verslo įmonės žaliavų, 
medžiagų, mašinų ir įrengimų, kitų materialinių išteklių naudojimas lemia jos veiklos 
ekonominius rodiklius. Todėl gili bei išsami fizinių išteklių analizė (tyrimas) leidžia įvertinti 
įmonės konkurencinę padėtį pasirinktoje produktų rinkoje ir siekti pirmaujančių pozicijų vietos ir 
užsienio rinkose. Fizinis materialinių išteklių paskirstymo aspektas apima prekių judėjimą nuo 
gamintojo iki vartotojo. Tai veiksmų serija, susijusi su atsargomis, užsakymo procesu, atsargų 
kontrole, įpakavimu ir transportavimu. Fizinio išteklių paskirstymo veiksniai gali būti suskirstyti 
į penkias grupes: atsargos, atsargų kontrolė, įpakavimas, transportas (logistika), komunikacija ir 
informacija.  

Verslo įmonėms, siekiant išlikti ir plėstis dinamiškoje aplinkoje, svarbu įvertinti savo 
galimybes ir pirkėjų (ar visuomenės) poreikius, išlaikyti konkurencinį pranašumą jos 
pasirinktose prekių ar paslaugų rinkose. Verslininkai, žinodami ateities tikslus, privalo 
išsiaiškinti ir apibrėžti, ko reikia tikslams pasiekti. Todėl dera nustatyti ir nagrinėti išteklius, 
kuriuos galima panaudoti produktams gaminti ar paslaugoms kurti ir visuomenės poreikiams 
gerinti. Ištekliai – visa tai, ko reikia prekių ir paslaugų gamybai. Verslo įmonėje išteklius galima 
skirstyti į keturias grupes: fiziniai (materialūs), žmogiškieji, finansiniai, neapčiuopiami 
(nematerialūs). Smulkiau skirstant fizinius išteklius, paprastai pereinama prie ilgalaikių ir 
trumpalaikių materialinių išteklių sudėties, struktūros, dinamikos, būklės tyrimo. Ilgalaikis 
materialus turtas – verslo įmonės pastatai ir statiniai, darbo mašinos ir įrengimai, transporto 
priemonės, įranga, įrankiai ir kitas materialus turtas. Įmonės veiklos rezultatams svarbūs visi 
ilgalaikio materialaus turto elementai, tačiau didžiausią įtaką turi ta turto dalis, kuri aktyviai 
veikdama įgalina garantuoti paklausios produkcijos gamybą. Tai mašinos, transporto priemonės, 
kiti įrengimai, įranga ir įrankiai. Ši aktyvioji dalis ilgalaikio materialaus turto sudėtyje 
dažniausiai sudaro didžiausią lyginamąją dalį. Tarptautiniame versle galimybių žinojimas 
suteikia įmonei pranašumus konkurencinėje kovoje. 
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INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMAS IR VERTINIMAS 
Doc. Dr. Deimena Ruchovienė 
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Apžvalga 
 
Sprendimai dėl naujų investicijų ir jų analizė apima gana daug sudėtingų klausimų ir 

ekonominių alternatyvų, su kuriomis susiduria įmonių vadybininkai ir savininkai. Kadangi 
investicijos, skirtingai nuo išlaidų gamybinei veiklai, yra ilgalaikės, jas būtina daryti 
atsižvelgiant į įmonės bendrąją strategiją.  

Be to, prieš priimant tokius sprendimus, būtina atlikti išsamią investicinio sprendimo 
analizę, atsižvelgiant į griežtus teorinius ir praktinius orientyrus ir naudoti metodus, parodančius 
investicijų ar kapitalo išėmimo ekonominius padarinius. Yra keletas bendrų analizės elementų 
visiems investiciniams projektams. Tai dera suprasti ir imtis variantų lyginimo, jeigu norime 
teisingai pasirinkti iš įvairių finansinių alternatyvų. 

Investicijos į žemės sklypus, gamybos įrangą, pastatus, gamtos išteklius, tyrimo įrangą, 
rinkodaros programas ir kitą turtą, siekiant gauti įplaukas ateityje, yra dalis įmonės strategijos, 
kurią vadybininkai turi nustatyti ir periodiškai peržiūrėti. Investicinių projektų pasirinkimas turi 
atspindėti pageidaujamą įmonės raidos kryptį ir numatyti: 

• Tikėtinas ekonomines sąlygas; 
• Išskirtines šakos arba rinkos segmento, kuriame veikia įmonė, perspektyvas; 
• Įmonės konkurencingumą. 

 
Investicinių variantų pasirinkimas gali būti labai didelis. Įmonė gali investuoti į naują 

įrangą, kad plėstų gamybą, nes papildomas pelnas iš papildomų pardavimų daro tokias 
investicijas patrauklias. Taip pat galima investuoti į nusidėvėjusios ir pasenusios įrangos 
atnaujinimą, kad pagerėtų sąnaudų efektyvumas. Investicijų pagrindimas čia yra gamybos išlaidų 
mažinimas. Kai kurios įmonės pasirinktos veiklos strategijos verčia ieškoti naujų rinkų. Tam 
prireiks naujos įrangos ar net teks perskirstyti esamus galingumus per turto restruktūralizavimą 
ar pardavimą. Kitos strategijos gali numatyti tiriamosios įrangos pirkimą, taip pat tikintis, kad 
produkto ar proceso plėtojimas gali duoti potencialų pelną. Investicijos gali būti susijusios su 
išlaidomis gabenant prekes į rinkos segmentus, siekiant ilgainiui padidinti įmonei tenkančios 
rinkos dalį ir kartu prekybinį pelną. 

Investiciniai sprendimai įmonėse priimami nuolat. Pirmiausia įmonė įvertina įvairius 
strateginio planavimo investicinius variantus tikslų ar padalinių kontekste. Vėliau variantų 
sąrašas trumpėja, lieka tik alternatyvos, vertos rimtos analizės, rengiami investiciniai planai. Šį 
procesą sudaro keli etapai, pradedant galimų variantų išsiaiškinimu, idėjų tikrinimu iki tikslios 
ekonominės analizės.  

Pagrindinė problema pasirenkant investicinį projektą yra ta, kad turint ribotų išteklių 
reikia pasirinkti tas investicijas, kurios žada duoti pageidaujamą pelningumo lygį, esant 
priimtinam rizikos laipsniui. Šis procesas numato sąmoningą ekonominį kompromisą tarp 
nepalankios įvykių eigos galimybės ir laukiamo investicijų pelningumo. Juo didesnis 
pelningumas, tuo aukštesnis rizikos laipsnis. Kapitalo įdėjimai į vieną projektą reiškia 
atsisakymą nuo kitų projektų, atsisakymą galimybės užsidirbti galbūt, daugiau, bet esant didesnei 
rizikai. Sudarant kapitalinių įdėjimų investicinius projektus planuojama gauti piniginius srautus 
iš papildomo pelno ir potencialiai susigrąžintų dalį investuoto kapitalo. 

Veikiančioje įmonėje situaciją sunkina būtinybė ne tik pasirinkti investicinį sprendimą, 
bet ir naudoti jau turimą įrangą. Be to, potencialių investicijų analizė veikiančios įmonės atveju 
daug sudėtingesnė, nes variantai dažnai susiję su gausiomis, per laiką paskirstytomis, 
sąnaudomis. Pavyzdys – naujo fabriko pastatymas ir įrengimas. 
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Nustatyti investicijų pelningumo lygį dar sudėtingiau. Privatus investuotojas gauna tam 
tikras palūkanas pagal indėlio sutartį arba reguliarius dividendus. Tuo tarpu įmonės padarytos 
investicijos generuoja papildomus pelnus nuo didesnės pardavimų apimties, naujų produktų arba 
išlaidų sumažinimo. Grynąjį papildomą pelną iš tokios investicijos būna sunku nustatyti, nes jis 
pasimeta įmonės bendroje finansinėje apskaitoje. Potencialių kapitalo įdėjimų (investicijų) 
analizė reikalauja būsimų sąlygų ekonominio pagrindimo ir prognozavimo.  

Trumpai galima pasakyti, kad teoriškai pirmiausia investicijas būtina surikiuoti pagal 
mažėjantį patrauklumą, paskui jas analizuoti iki taško, kai ribinis pelnas tampa lygus ribinėms 
sąnaudoms esant atitinkamam rizikos lygiui. Praktiškai taikant investicinių sprendimų teoriją 
susiduriama su keletu problemų: 

Planuojant kapitalines investicijas neįmanoma numatyti visų investicinių galimybių, nes 
įmonės planavimo horizontas nuolat keičiasi ir jame gali atsirasti naujų investicijų, o jau 
žinomos galimybės gali netekti patrauklumo dėl greitai kintamų sąlygų. 

Kapitalinių investicijų planai daugumoje įmonių sudaromi tik kartą per metus. Dėl 
skirtingų laikotarpių, projektų realizavimas gali būti atidėtas arba jų atsisakyta, nes galėjo 
pasikeisti aplinkybės. 

Ekonominiai kriterijai, tokie kaip pelningumo lygis ir kapitalo vertė, yra gana apytiksliai. 
Dažnai jie – ne vienintelis pagrindas priimti sprendimą dėl investicijų. Bendras strateginis fonas, 
konkurencinė aplinka, vadybininkų gebėjimas įgyvendinti investicijas, organizaciniai gebėjimai 
ir kiti veiksniai vaidina savo vaidmenį, kai vadybininkai įvertina investicijos riziką, palygindami 
su potencialiu jos pelningumu. Taigi priimti sprendimo dėl potencialių investicijų atsipirkimo 
remiantis apskaičiavimais pagal formules neįmanoma. 

 
Tikslai 
 
Perskaitę šią medžiagą jūs galėsite: 

• Paaiškinti investicijų esmę; 
• Apibendrinti investicinio projekto vertinimo elementus; 
• Pritaikyti investicinio projekto įvertinimo būdus. 

 
Investicijų esmė 
 
Priimant investicinius sprendimus pirmiausia reikia nustatyti pagrindinius tikslus tam, 

kad gautume tikslius, pastovius ir reikšmingus rezultatus. Svarstant investicinį projektą 
rekomenduojama iškelti šiuos tikslus: 

• Problemų nustatymas; 
• Investicijų esmė ( kilmė); 
• Būsimų išlaidų ir pelno rodikliai; 
• Papildomi piniginiai srautai; 
• Svarbiausi apskaitos duomenys; 
• Negrįžtamos išlaidos; 
• Būsimų piniginių srautų diskontavimas. 

 
Kiekvieno investicinio projekto įvertinimą reikėtų pradėti nuo tikslaus nustatymo, ką turi 

duoti investicija. Kruopšti analizė turėtų padėti atskleisti problemas ir parodyti galimas 
investavimo alternatyvas.  

Daugeliu atvejų egzistuoja du arba trys keliai investicijos tikslui pasiekti, ir tik kruopšti 
aplinkybių analizė gali atskleisti dar daugiau sprendimų. Pavyzdžiui, sprendimas, ar pakeisti 
nusidėvėjusias stakles, reikalauja vienintelio atsakymo: taip arba ne. Labiausiai tinkantis 
alternatyvus variantas, kaip ir bet kokiam atvejui, nieko nesiimti (t. y. naudoti stakles, kol sulūš). 
Tada nepastovios išlaidos bus dar didesnės, negu nupirkti naują mašiną. Nors yra ir kai kurių 
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aiškių alternatyvų. Galbūt įmonė kartu turi nustoti gaminti produktą, nes nebėra rinkos. Tada 
būtų sunku galvoti apie naujų išteklių pirkimą. Maža to, net jei priimtas spendimas pratęsti 
produkcijos gamybą vadybininkams yra dar kelios alternatyvos. Tarp jų, pavyzdžiui, mašinos 
pakeitimas tokia pat arba didesne, ar labiau automatizuotu modeliu, arba pakeisti visą įrangą, 
kuri naudoja kitą technologiją ir gamybinį procesą. 

Paveiksle pateikiame vizualius investavimo pasirinkimo variantus, tokius kaip įrengimų 
pakeitimas. Pasirinkimas, atitinkantis analizės ir problemos struktūrizavimo alternatyvas, 
vykdomas taip, kad analizės priemonės butų naudojamos būtent tiems klausimams, kurie 
reikalauja atsakymų, turinčių išsprendžiamąją reikšmę. Jokios svarbios investicijos negali būti 
daromos, kol analizė neduos atsakymų į pirmus du klausimus, pavaizduotus paveiksle. Tik į juos 
atsakius galima planuoti investicijas. 

 
1 pav. Investavimo alternatyvos 
 

 
 
Dauguma kapitalinių investicijų nepriklauso vienos nuo kitų. Tai reiškia, kad vieno 

kapitalo įdėjimo (investicijos) pasirinkimas nemaišo pasirinkti ir bet kurį kitą, jei tik nėra 
trūkumų atitinkamuose investiciniuose sprendimuose. Kiekvieno sprendimo analizė ir išvada bus 
santykinai nepriklausomos nuo buvusių ir būsimų kapitalo įdėjimų (investicijų). 

Tačiau būna situacijų kai tarpusavyje konkuruojantys investiciniai projektai kuriuo nors 
lygiu trukdo vienas kitam darant pasirinkimą. Paprastai taip būna, kai svarstomi du pasirinkimo 
keliai vienai problemai spręsti. Tokie investiciniai projektai vadinami nesuderinamais (vienas 
kitą atmetančiais). Šios sąvokos reikšmė tampa aiški, kai vadybininkai nustato griežtus išlaidų 
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limitus, dažnai vadinamus kapitalo įdėjimo (investicijos) „raciono“ nustatymu. Tai trukdo 
investuoti į kai kuriuos vertingus projektus, nes kiti projektai buvo jau priimti. 

Bet kokie kapitalo įdėjimai (investicijos) į pastatą ar įrengimus paprastai sudaro būsimas 
jų išlaikymo darbo laikotarpiu, tobulinimo ir dalinio pakeitimo keliems metams išlaidas. Tokias 
būsimas išlaidas, kurioms kompanija pati save pasmerkia, reikia peržiūrėti dar prieš pirmąją 
sprendimų priėmimo etapą. Labiausiai tinkamas tokių investicijų įvertinimas – peržiūrėti 
pagrindinius analizės pasekmių aspektus. Jei to nepadarysime, panašus projektas gali atrodyti 
patrauklesnis nei paprasti projektai. Be to, vadybininkai gali patekti į spąstus, pateisinę netikėtas 
būsimas išlaidas papildomiems fondams pagrįsti, nors projektas jau patvirtintas. 

 
Būsimų išlaidų ir investicinio projekto pelno įvertinimas 
 
Ekonominiai skaičiavimai, naudojami bet kokiam kapitaliniam įdėjimui (investicijai) 

įvertinti, turi būti paremti būsimų pajamų ir išlaidų prognozėmis. Neužtenka vien spėlioti, kad 
praeities sąlygos ir patirtis (tokios kaip produkto išlaidos ir kainos) liks tokios pat ir bus priimtos 
vykdant naują projektą. Jei taip atrodo, atsiranda noras panaudoti praeities sąlygas, užuot 
kruopščiai ištyrus galimus situacijos sprendimo būdus. Vis dėlto, ateitį labai sunku prognozuoti. 

Sėkminga investicija 2, 5, 10 ir 25 metų visiškai priklauso nuo būsimų įvykių ir jų 
neapibrėžtumo. Tai verčia analitiką prognozuoti dabartinių sąlygų galimus pakitimus vykstant 
esminėms analizės permainoms. Būsimų sąlygų neapibrėžtumas veikia investicijas. Rizika 
išlieka nepaisant laukiamo ir nepakankamo ekonominio pelno gavimo, ar netgi ekonominių 
nuostolių, kadangi ji yra neapibrėžtų investicinių projektų funkcija. Kruopšti analizė ir tyrimas 
dažnai padeda sumažinti klaidų diapazoną numatomomis sąlygomis, kuriai bazuojasi analizė. 
Kadangi investicijos įgyvendinimo esmė – tai sąmoningas rizikos ir pajamų kompromisas, kaip 
jau kalbėta, akivaizdu, kaip svarbu suprasti pagrindinius neapibrėžtus dalykus. 

Kiekvieno svarbaus kapitalinio įdėjimo (investicijos) ekonominis pagrindimas griežtai 
patvirtinamas papildomais pasikeitimais, išplaukiančiais iš  investicinio sprendimo. Negana to, 
analizė privalo būti pagrįsta tik piniginiais srautais. Tada pirmas ir pagrindinis klausimas, kokių 
papildomų piniginių lėšų reikės pasirinktai alternatyvai įgyvendinti? Pavyzdžiui, pasirinktas 
investicijos variantas - naujos įrangos pirkimas ir senos pardavimas. Tokiu atveju reikia nustatyti 
grynujų pinigų srautus iš šio sprendimo.  

Aktualus ir kitas klausimas: kokių papildomų pajamų bus gauta priėmus investicinį 
sprendimą įvertinus jau šiuo metu uždirbamas pajamas? Jei investicijų rezultatas bus pelningas, 
bet kartu investicijos sumažins kai kurias esamas pajamas, tai ekonominei analizei bus svarbios 
tik grynosios pajamos.  

Trečias klausimas, susijęs su išlaidomis, kuris iškils arba išnyks dėl investicijų. Čia 
analizei svarbios tik tos išlaidos, kurios sumažės arba padidės priimant investicijų sprendimus. 
Bet kokios pajamos ir išlaidos, kurios, kaip laukiama, liks tokios pat, kaip ir iki investavimo, 
analizei neesminės. 

Šie trys punktai – pinigų srautai, pajamos ir išlaidos - parodo, kodėl investicinis procesas 
taip glaudžiai siejasi su ekonomine analize.  

Analizuojant investicijas svarbią vietą užima buhalterinių sąskaitų duomenys, tačiau ne 
visi jie gali būti panaudojami tikslui pasiekti. Apskaitos taisykles būtina įvertinti labai atsargiai. 
Reikia tiksliai atskirti tuos išlaidų elementus, kurie iš tiktųjų keičiasi padarius naują investiciją, ir 
tuos, kurių pasikeitimas tik tariamas. Pavyzdžiui, norint apskaičiuoti pastovias išlaidas 
(administracines išlaidas, draudimą ir kt.) galima jas suskirstyti proporcingai kiekvieno tipo 
gaminio skaičiui. Arba proporcingai tiesioginėms darbo išlaidoms, išreikštomis darbo 
valandomis. Pirmu atveju naujai galingesnei mašinai bus priskaičiuojama daugiau nuostolingų 
išlaidų nei mašinai, kurią ji pakeitė. Bet visiškai aišku, kad iš tikrųjų nuostolingos išlaidos, 
pakeitus įrengimus, nepasikeitė. Taigi parodytas šiame pavyzdyje pasikeitimas neįmanomas 
ekonominei analizei. Analitikas turi nuolat svarstyti, ar įvyko piniginių išlaidų ir pajamų 
pasikeitimas ir ar buvo tai esamų buhalterinių įrašų perskirstymas. Kur tik įmanoma, reikia 
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vengti išlaidų panaudojimo produkcijos vienetui ir analizuoti kasmetinius išlaidų pasiskirstymus, 
kurie, kaip tikimasi, iškils iš investicijų vykdymo. 

 
Investicinio projekto vertinimo elementai 
 
Peržiūrėjus pagrindines taisykles, kuriomis būtina vadovautis priimant investicinius 

sprendimus, galima daryti išvadą, kad iš esmės kapitalas investuojamas dėl vienos pagrindinės 
priežasties: kad būtų galima gauti tikrą būsimą ekonominį pelną pirminiam įdėjimui pateisinti, 
tai reiškia - pakankamas pinigines įplaukas per projekto laiką, kad būtų galima pagrįsti pinigines 
išlaidas. Šis pagrindinis kompromisas tarp šiandienio kapitalo įdėjimo ir laukiamų būsimųjų 
pajamų vienu ar kitu būdu pripažįstamas visų analizės metodų. 

Prieš nustatant bet kokio investicinio projekto patrauklumą, reikia peržiūrėti keturis 
elementus: 

• Išlaidų apimtis – grynąsias investicijas;  
• Potencialią naudą – grynųjų pinigų gavimas iš veiklos; 
• Periodą, per kurį investicinis projektas, kaip tikimasi, duos pajamų – investicijos 

gyvavimo ciklas; 
• Bet koks kapitalo išlaisvinimas investicijos ekonominio gyvavimo termino pabaigoje – 

likvidacinė vertė. 
Remiantis šiais keturiais elementais teisingai atlikus ekonominę analizę, gali būti 

nuspręsta, ar tikrai reikia pasirinkti konkretų projektą. 
Nagrinėdami šiuos keturis elementus naudosimės labai paprastu pavyzdžiu. Toliau taip 

pat naudosime šio pavyzdžio duomenis. 
Įmonė “Draugystė” nori investuoti 100000 Lt naujo produkto gamybai. Ši 

investicija suteiks, kaip manoma, 25000 Lt piniginių įplaukų po apmokestinimo kiekvienais 
metais 6 metų laikotarpyje be didesnių kasmetinių svyravimų. Nors įrengimai nesusidėvės 
per 6 metus, vargu, ar iš jų pavyks gauti ką daugiau negu metalo laužo kainą, nes jie 
nusidėvės moraliai. Nusidėvėjusių įrengimų išvežimo kaina, kaip manoma, būtų lygi jų 
pardavimo kainai. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiog proporcingą nusidėvėjimo 
metodą ir per metus sudaro po 16667 Lt. Ši suma įtraukiama į piniginių įplaukų sumą, 
gaunamą po investavimo, kadangi nusidėvėjimo sąnaudos didina pinigų srautus. Grynojo 
pelno suma, atskaičius mokesčius, sudaro 8333 Lt. Sudėję šiuos du dydžius gausime 
metinius gaunamus pinigų srautus (16667+8333 = 25000) 

Pirmiausia, nagrinėdami šį pavyzdį, įvertinsime ir nustatysime pagrindinius 4 elementus 
– grynąją investicijų sumą, grynųjų pinigų srautą, investicinio projekto gyvavimo laikotarpį, 
likvidacinę vertę. 

 
I etapas. Grynųjų investicijų nustatymas. 
 
Grynosios investicijos paprastai susideda iš bendros apimties pinigų sumos, kuri skiriama 

investicijai atėmus pinigų sumą. Šią sumą galima gauti pardavus turtą, kurį ir ruošiamasi keisti. 
Pagal mūsų pavyzdį pajamų iš turto keitimo neturėsime, todėl grynosios investicijos lygios 
bendrai įdėjimo sumai – 100000 Lt.  

Jei investicija skiriama naujo produkto gamybai arba padidinti gaminamo produkto 
pardavimo apimtims, tada į grynųjų investicijų nustatymo analizę reikia įtraukti ir tumpalaikio 
turto padidėjimo išlaidas. 

 
II etapas. Grynųjų pinigų srauto, gaunamo dėl to, kad daroma investicija, nustatymas. 
 
Tiesioginė bazė piniginėms pajamoms gauti, esant investicinio projekto gyvavimo ciklui, 

yra grynos permainos nuo investicinio periodo pradžios iki pabaigos. Į šiuos apskaičiavimus 
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įtraukiami tokie elementai: išlaidų sutaupymas pakeitus įrangą, papildomas pelnas, gautas iš 
naujo produkto pardavimo, pajamų padidinimas naujos įrangos pirkimo sąskaita, pajamos 
geresnio žemės išnaudojimo sąskaita, arba iš kitų panašių išteklių.  

Mūsų supaprastintame pavyzdyje grynosios piniginės įplaukos iš investicijos bus 25000 
Lt per visą projekto gyvavimo laikotarpį. Grynojo pelno suma atskaičius mokesčius - 8333 Lt ir 
nusidėvėjimo sąnaudos - 16667 Lt.  

 
III etapas. Projekto gyvavimo ciklo nustatymas. 
 
Investicinio projekto analizės galutinis tikslas - investicijos funkcinės vertės įvertinimas, 

kuris skiriasi nuo fizinio ir technologinio investicijos naudojimo. Net jei pastatas ar dalis 
įrengimų yra dar pakankamai geros fizinės būklės, investicijos gyvavimo ciklas baigiasi iš karto, 
kai dingsta tariamos prekės ar paslaugos rinka. Analogiškai bet kokios technologijos gyvavimo 
ciklas yra susijęs su savo rinkos ypatumais. Pati geriausia technoligija yra beprasmė, jei 
gaminamo produkto negalima parduoti. Šiame taške reikėtų perskirstyti išteklius, o tai 
pareikalaus naujų inversticinių sprendimų, ar parduoti turtą ta kaina, kurią dar galima gauti. 

Savo pavyzdyje numatėme 6 metų gyvavimo ciklą – laikotarpį, kai pagamintas produktas 
bus parduodamas. Nusidėvėjimo laikotarpis, naudojamas buhalteriniams arba mokesčių tikslams, 
paprastai neatspindi realaus investicijos gyvavimo laikotarpio. Toks nusidėvėjimo 
apskaičiavimas, pagrįstas standartinėmis buhalterinėmis ir mokesčių normomis, nebūtinai turi 
būti matomas iš investicijos efektingumo. Investicijos gyvavimo laikotarpiui nustatyti būtina 
išsami rinkos analizė, kurios čia nenagrinėjame. 

 
IV etapas. Likvidacinės vertės nustatymas. 
 
Jei tikimasi gauti lėšų palaipsniui parduodant turtą iki jo tarnavimo laikotarpio pabaigos, 

numatytą įplaukų sumą reikia įtraukti į analizę. Tokių lėšų galima gauti iš įrangos (daugiau nei 
metalo laužo vertė, kurią peržiūrėjome mūsų pavyzdyje), taip pat pardavus bet kurį kitą 
trumpalaikį ar ilgalaikį turtą, turintį ryšį su nagrinėjamu projektu.  

Nustačius grynąją projekto vertę susiduriama su pasirinkimu, kuris liečia skirtingų dydžių 
kelias alternatyvias investicijas. Tokiu atveju negalima ignoruoti fakto, kad esant panašiai 
alternatyvių projektų grynajai vertei gali būti labai skirtingi pirminiai kapitliniai įdėjimai. Kitais 
žodžiais tariant, egzistuoja skirtumas tarp investicijos, kuri grynąja verte paverčia litą investavus 
dešimt, ir investicija, kuri grynąja verte paverčia litą investavus dvidešimt penkis litus. Skirtumas 
egzistuoja net ir tuo atveju, jeigu siūloma ta pati gamybos ciklo trukmė ir rizika. Pirmu atveju 
papildomos pajamos yra didesnės už investicijas nei antru atveju. 

 
Investicinio projekto įvertinimo metodai 
 
Iki šiol mes koncentravome dėmesį į tai, ką reikia analizuoti renkantis investicinį 

projektą. Dabar nagrinėsime, kaip tai reikėtų atlikti – peržiūrėsime metodus ir įvairius rodiklius, 
kurie padės pagrįsti mūsų sprendimą dėl investicijų. 

Kaip reikėtų suderinti keturis pagrindinius komponentus: grynąsias investicijas, projekto 
pinigų srautus, gyvavimo ciklą ir likvidacinę vertę, kad nustatytume investicinio projekto 
patrauklumą? Tam naudojami įvairūs metodai. 

Pirmiausia galima nustatyti investicinio projekto atsiperkamumo laiką metais. 
Atsiperkamumo formulė sujungia pastovius pinigų srautus iš duoto projekto su būtinuoju 
grynųjų investicijų dydžiu. Paveiksle pateikta apskaičiavimo formulė: 
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2 pav. Investicinio projekto atsiperkamumo nustatymas 
 
 
 
 
 
 
 
Apskaičiuokime mūsų įmonės “Draugystė” atsiperkamumą metais. Grynosios 

investicijos 100000 dalinamos iš kasmetinio pinigų srauto. Gauname atsiperkamumą 4 metus. 
Šio veiksmo rezultate gauname metų skaičių, reikalingą investicijų susigrąžinimui. Patikrinama, 
ar projektas atsipirks greičiau nei jo gyvavimo ciklas. Duotas rodiklis įvertina atsiperkamumą, 
siekiant susigrąžinti iš anksto investuotas lėšas. Aišku, šio skaičiavimo nepakanka, kadangi 
kiekvienas investitorius nori gauti pelno iš savo investicinio projekto. Todėl tam, kad būtų 
užtikrinta ekonominė nauda, reikia nagrinėti metus, esančius už atsiperkamumo taško. Iš tikrųjų, 
jeigu atsiperkamumo periodas sutampa su gyvavimo ciklu, tai mes patirsime nuostolį paslėptų 
kaštų pavidalu, kadangi investavus į alternatyvas mes galbūt būtume gavę pelno. 

Tarkime, jog 100000 Lt investicija užtikrina 25000 Lt kasmetinius pinigų srautus. Jeigu 
mūsų kompanija uždirba 10 % kasmetinio grynojo pelno po mokesčių, dalis pinigų srauto 
laikoma normaliu pelnu, kai kita dalis pinigų srauto mažina bendrą investicijų sumą. 

Žemiau pateiktos 1 lentelės ketvirtame stulpelyje parodyta galutinė kiekvienų metų 
investicijų suma, kuri gaunama iš pradinių investicijų metų pradžiai atėmus metinį pinigų srautą 
iš projekto, sumažintą pelno dydžiu. Rezultatas - investicijų atsipirkimui reikia 6 metų, t.y. 2 
metais ilgiau nei numato atsipirkimo kriterijus.  

Dėl paprastumo mes numatėme, jog skaičiavimai atliekami kiekvienų metų gale. Tačiau 
tikslesnis (su trumpesniais laiko intervalais) modelis stipriai neįtakotų gauto rezultato. Iš 4 
lentelės matome, jog atsipirkimo laikas yra 4 metai. Jei projektas šiame taške būtų sustabdytas, 
mes patirtume 30400 Lt nuostolį. Prailginus gyvavimo ciklą iki 5 metų, gautume 8400 Lt 
nuostolį, o iki 6 metų gautume 15700 Lt pelną. Panagrinėkite žemiau pateiktą lentelę: 

 
1 lentelė 100000 litų investicijų amortizacija, esant 10 % pelno normai 
 

(1) (2) (3) (4) 

Metai Pradinė suma Pelnas Pinigų srautas iš 
projekto 

Galutinė gautina 
suma 

1 100000 10000 25000 85.000 
2 85000 8500 25000 68.500 
3 68500 6850 25000 50.350 
4 50350 5035 25000 30.385* 
5 30385 3039 25000 8.424 
6 8424 842 25000 (15.734) 

* - Atsipirkimo taškas. 
 
Šis trumpas pavyzdys parodo atsiperkamumo metodo trūkumą: jis neįvertina projekto 

gyvavimo ciklo. Pagal šį metodą, mes galime pasakyti, jog investicijos bus sugrąžintos per 4 
metus ir dar 2 metų reikės gauti pelno. Šis metodas duotų tokius pat rezultatus, jei gyvavimo 
ciklas būtų 8 ar 10 metų, kurie tikriausiai pelningesni nei mūsų pavyzdinis projektas. Tokiu būdu 
šis rodiklis neįvertina pagrindinio ekonominio kompromiso tarp visų piniginių lėšų įplaukų ir 
išlaidų įmonėje. 

Kitas trūkumas tas, jog jis numato vienodą kasmetinį pinigų srauto gavimą iš projekto. 
Šiuo metodu negalime įvertinti kiekvienais metais tai didėjančių, tai mažėjančių pinigų srautų. 

Grynosios investicijos 

Vidutinis metinis pinigų srautas iš investicinio projekto 
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Be to, bet kokios papildomos investicijos atsipirkimo ar gyvavimo ciklo laikotarpiu yra 
ignoruojamos. 2 lentelėje pateikiame duomenis, kurie parodo atsipirkimo metodo nejautrumą 
piniginių srautų pasikeitimams. 

 
2 lentelė Investicijų atsiperkamumas, esant skirtingoms sąlygoms 
 
 Projektas 1 Projektas 2 Projektas 3 

Grynosios investicijos 100.000 Lt 100.000 Lt 100.000 Lt 
Kasmetinis pinigų srautas iš 
projekto 25.000 Lt 25.000 Lt 33.333 Lt 

Gyvavimo ciklas 6 metai 8 metai 3 metai 
Atsiperkamumas 4 metai 4 metai 3 metai 
Pinigų srautų schema (pagal metus):    
1 25.000 Lt 20.000 Lt 16.667 Lt 
2 25.000 Lt 30.000 Lt 33.333 Lt 
3 25.000 Lt 50.000 Lt 50.000 Lt 
4 25.000 Lt 40.000 Lt - 
5 25.000 Lt 30.000 Lt - 
6 25.000 Lt 15.000 Lt - 
7 - 21.000 Lt - 
8 - 5.000 Lt - 
Iš viso 150.000 Lt 200.000 Lt 100.000 Lt 
Prikaupta per 4 metus 100.000 Lt 140.000 Lt Nėra 
Pirmųjų 4 metų vidurkis 25.000 Lt 35.000 Lt Nėra 

 
Jeigu visų trijų projektų rizikos yra vienodos, tai 2 projektas bus geresnis už 1 projektą, 

nes duos 50000 Lt daugiau pelno. Tačiau atsiperkamumo atžvilgiu šie projektai vienodi. 
Įvertinant atsiperkamumą 3 projektas bus patraukliausias, nes jo atsiperkamumas trumpiausiais ir 
lygus 3 metams. Tačiau 3 projektas slepia savyje paslėptus kaštus, kadangi pinigų srautai per 3 
metus tik padengia investicijas be jokios ekonominės naudos. 

Skirtumas tarp 1 ir 2 projektų pinigų srautų naudojant atsiperkamumo metodą taip pat 
nematomas.  Nors ir abu projektai atsiperka per 4 metus, 2 projekte sukaupiamas didesnis pelnas. 
Vidutinis kasmetinis pinigų srautas per 4 metus šiame projekte yra 35000 Lt, o 1 projekte - tik 
25000 Lt. Iš to seka, jog 2 projektas duoda žymiai didesnį pinigų srautą pirmaisiais metais, todėl 
yra patrauklesnis, jeigu vertintume pinigų kainą laiko faktoriaus atžvilgiu.  

Modifikuotas atsiperkamumo rodiklis siūlo formulėje naudoti vidutinį kasmetinį 
buhalterinį pelną po mokesčių sumokėjimo vietoj pinigų srauto po mokesčių sumokėjimo. Tai 
pagrindžiama tuo, jog grynojo pelno iš investicijų padidinimas (buhalterine terminologija) 
išskaičiuojamas po kasmetinės amortizacijos priskaičiavimo, kaip ir ankstesnių laikotarpių 
pelnas. Amortizacijos dydis imamas kaip apytikslė investicijų dalis (1 lentelė). Tada grynasis 
pelnas laikomas pirmapradžių investicijų pelnu.  

Mūsų pavyzdyje, t.y. įmonėje “Draugystė”, kasmetinis pinigų srautas susideda iš 
kasmetinio 8333 Lt buhalterinio pelno po amortizacijos 16667 Lt (100000 Lt amortizuojami 
tiesioginiu būdu 6 metų laikotarpyje). Atsiperkamumas apskaičiuojamas modifikuotu būdu.  

 
3 pav. Atsiperkamumo nustatymas naudojant grynojo pelno rodiklį 
 
 
 

 
Grynosios investicijos 

Vidutinis pelnas po mokesčių sumokėjimo 
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Įstatome į formulę mūsų pavyzdinės įmonės “Draugystė” skaičius. 100000 daliname iš 
8333, gauname atsiperkamumą 12 metų. Pakeistoje formulėje atsiperkamumas padidėjo iki 12 
metų. Investicijų amortizacija negali pakeisti įplaukos-išlaidos santykio, kuris yra investicijų 
analizės pagrindas. Negalima, jog buhalterinio pelno pasikeitimas ir amortizacija turėtų įtakos 
pinigų srautams. 2 lentelėje pateikti skaičiai parodo, jog projektas patrauklus esant 5 ir daugiau 
metų gyvybiniams ciklams. Netikslumo lygis, panaudojant buhalterinio pelno dydį 
skaičiavimuose, priklauso nuo gyvybinio ciklo termino ir pelno normos.  

Nustačius investicinio projekto atsiperkamumą galima apskaičiuoti jo pelningumą. 
Bendrasis pelningumo rodiklis parodo investicijų poreikį, atsižvelgiant į jų pelningumą. Šis 
metodas turi tokius pat  trūkumus  kaip ir atsiperkamumo metodas, nes atsižvelgia tik į du iš 
keturių projekto aspektų, t.y. grynąsias investicijas ir pinigų srautus iš projekto, ir ignoruoja 
gyvavimo ciklą bei likvidacinę vertę. 

 
4. pav. Investicijų bendrasis pelningumas 
 
 
 
 
 
 
Mūsų nagrinėjamo pavyzdžio investicijų bendrasis pelningumas lygus 25 procentams: 

25000 litų dalinama iš 100000 ir dauginame iš 100 procentų. 
Kadangi čia neįtraukiamas gyvavimo ciklas, skaičiavimuose nenumatoma, jog pinigų 

srautų reguliavimas sumažina pirmaprades investicijas. Rezultatas būtų toks pat esant 
skirtingiems gyvavimo ciklo laikotarpiams. Išskaičiuotas pelningumas bus teisingas ekonomine 
prasme tik tuo atveju, jei kasmet bus užtikrintas reikiamas pinigų srautas begalybę metų. Tik 
tokiomis sąlygomis galima bus teigti, jog pelningumas lygus paskaičiuotam rezultatui pagal 
duotą formulę.  

Šiek tiek geriau apgalvotas variantas yra vietoj bendrojo pelningumo skaitiklyje naudoti 
buhalterinį pelną po mokesčių. Tokiu atveju gaunamas šiek tiek teisingesnis rezultatas. Tuomet 
mūsų nagrinėjamo pavyzdžio investicijų bendrasis pelningumas bus lygus 8333 litų dalinti iš 
100000. Gauname 8,3 procentus. 

Šis pelningumo rodiklio skaičiavimo variantas modeliuoja projektų įtaką korporacijų 
finansinei atskaitomybei. Jis suvienodina savikainos pasikeitimą pelno (nuostolio) ataskaitoje ir 
balanse bei atitinka bazinio lygio pelningumo rodiklį, kuris naudojamas jau atliktoms 
investicijoms. Tačiau kaip sprendimo priėmimo kriterijus jis turi tuos pačius jau minėtus 
trūkumus.  

Kaip matome atsiperkamumo ir pelningumo skaičiavimo nepakanka norint įvertinti 
investicijas. Todėl būtina gilesnė ekonominė analizė. 

Ši analizė nagrinėja ir nustato pinigų kainą laiko atžvilgiu. Pradėsime nuo detalaus 
naginėjimo, kaip galime panaudoti pagrindinius kompaundingo (priskaičiavimas pagal sudėtingo 
procento rodiklį) ir diskontavimo tam, kad pinigų srautas būtų pervertintas piniginių lėšų 
ekvivalentu neatsižvelgiant į jų atsiradimo laiko momentą.  

Ką reiškia šie terminai - kompaundingas, diskontavimas ir ekvivalentumas? Kiekvienam 
investuotojui svarbu pasirinkti pačią naudingiausią iš visų alternatyvų investiciją. Pasirenkama ta 
investicija, kuri numato duoti pelną anksčiau, nes suteikiama galimybė gautą pelną investuoti dar 
kartą. Būtinybė laukti kurį laiką reiškia tam tikrų netiesioginių kaštų susidarymą. Iš kitos pusės, 
jei reikėtų pasirinkti ar daryti investicijas dabar, ar po kiek laiko – būtų pasirinktas atidėtas 
investavimas. Priežastis ta pati – galimybė uždirbti per laikotarpį iki investicijos. Kitaip tariant, 
pinigų kainą įtakoja pinigų gavimo ar mokėjimo grafikas, kas susijęs su galimybe uždirbti per 
tam tikrą laiko tarpą. 

Kasmetinis pinigų srautas iš projekto 

Grynosios investicijos 
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Tai patvirtinsime pavyzdžiu. Jei žmogus padės 1000 Lt į banką su 5 % palūkanomis, tai 
po metų jis turės 1050 Lt. Jei jam tų pinigų reikės laukti vienerius metus, jis praras galimybę 
uždirbti 50 Lt.  

1000 Lt po metų turėtų šiandien kainuoti mažiau nei ta suma, kuri gaunama dabar. Jei 
pageidaujamas pelningumas yra 5 %, tai galime skaičiuoti dabartinę diskontuotą 1000 Lt sumą, 
kuri bus gauta po metų.  

 
1000 

Lt Dabartinė diskontuota 
vertė =

1+0,05
= 952,38 

Lt 

 
Gavome, kad esant 5 % pelningumui po metų gaunamų 1000 Lt vertė šiandien yra 952,38 

Lt, t.y. šiandien investavus 952,38 Lt po metų gausite 1000 Lt. Jeigu mes ignoruojame riziką, 
reiškia, kad investitorius turi norėti sumokėti šiandien 952,38 Lt už kontraktą, kuris jam po metų 
atneštų 1000 Lt sumą.  

Kuo didesnis laukimo periodas, tuo mažesnė einamoji diskontuotų pinigų vertė, kuri bus 
gauta ateityje, nes už kiekvieną laikotarpį prisideda galimybė uždirbti per duotą laikotarpį. 
Pirmalaikė investicija ir procentas už ją, jeigu jų neišiminėsit, sukauptų pinigų, ir sekančiais 
metais procentas skaičiuotųsi nuo didesnės sumos. Dėl šių priežasčių yra naudinga atidėti 
investicijas.  

Gaunamų ar išleidžiamų pinigų kainos pasikeitimo skaičiavimo procesas paprastas, jeigu 
žinome, kad pelningumas per eilę metų nesikeis. Pavyzdžiui, 1000 Lt suma, kuri bus gauta po 5 
metų, šiandien kainuoja 783,53 Lt: 

 
100

0  Dabartinė diskonto vertė (1+
0,05) 

= 783,53 Lt 

 
783,53 Lt rezultatas, gautas dalinant būsimąją 1000 Lt vertę iš kompaundingo faktoriaus, 

kuris lygus 5 % per ateinančius 5 metus. Dalindami būsimąją vertę iš kompaundingo faktoriaus 
iš tikrųjų mes diskontavome būsimąją vertę į mažesnę ekvivalentę einamąją diskontuotą vertę.  

Gaunamas griežtas matematinis rezultatas: būsimosios sumos kaina sumažėja 
atsižvelgiant į galimybę gauti pelno ir pinigų gavimo momentą. Numatoma, jog galima bus gauti 
5 % pelną pagal sudėtingų procentų sistemą. O 5 metai – tai periodų skaičius, kurių metų 
sukaupiami procentai ir prarandama galimybė gauti pelną alternatyviu būdu. 

Dabartinės diskontuotos vertės skaičiavimą vadinsime diskontavimu, o atvirkštinį 
procesą – kompaundingu. Paprasti matematiniai skaičiavimai mums leidžia išskaičiuoti bet 
kokios sumos rinkos kainą, kuri bus gauta ar išmokėta bet kuriuo momentu - ar tai būtų dabar, ar 
ateityje. 

Diskontavimo faktoriai publikuojami taip vadinamose dabartinės vertės lentelėse, kuriose 
pateikiami apskaičiavimai, kai periodų gali būti nuo 1 iki 60, o pelningumo norma lygi  nuo 1 iki 
50 %. Dabartinę kiekvienos pinigų sumos vertę galima išskaičiuoti sudauginant sumą su 
atitinkamu rodikliu lentelėje. 

 Remiantis šiom lentelėm galima paskaičiuoti keletą momentų. Mes taip pat pateikiame 
šių lentelių fragmentus. 3 lentelėje pateikti skaičiai, kurie gaunami į ekvivalentų dydį 
perskaičiuojant 1 Lt sumą, kuri bus gauta ar išleista kiekvieno periodo pabaigoje, esant 
skirtingoms pelningumo normoms. Lentelė išskaičiuota pagal šią formulę: 
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1 Dabartinė vertė (1
+i) 

 

 
kur i – pelningumo norma, n – periodų skaičius. 
 
Pagal 4 lentelę galime apskaičiuoti dabartinę vertę keleto pinigų gavimų ar išleidimų per 

atitinkamą periodų skaičių. Tokios eilutės vadinamos anuitetais. Žinoma, tą patį rezultatą galima 
gauti ir pagal 3 Lentelę, jei dauginsime kiekvieno periodo sumą iš atitinkamo rodiklio lentelėje ir 
gautus rezultatus sudėsime. Tačiau 4 lentelė iš karto duoda tokius rodiklius, kurie leidžia gauti 
tokį anuitetą atliekant vieną veiksmą: sudauginant gautiną ar mokėtiną pinigų sumą iš atitinkamo 
rodiklio lentelėje. 

 
3 lentelė Einamoji vertė vieno lito, gaunamo arba sumokomo investicinio projekto 

pabaigoje. 
 

 2% 5% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 
1 0,980 0,952 0,926 0,909 0,893 0,877 0,862 0,847 
2 0,961 0,907 0,857 0,826 0,797 0,769 0,743 0,718 
3 0,942 0,863 0,794 0,751 0,712 0,675 0,641 0,609 
4 0,924 0,823 0,735 0,683 0,636 0,592 0,552 0,516 
5 0,906 0,784 0,681 0,621 0,567 0,519 0,476 0,437 
6 0,888 0,746 0,630 0,564 0,507 0,456 0,410 0,370 
7 0,871 0,711 0,583 0,513 0,452 0,400 0,354 0,314 
8 0,853 0,677 0,540 0,467 0,404 0,351 0,305 0,266 
9 0,837 0,645 0,500 0,424 0,361 0,308 0,263 0,225 
10 0,820 0,614 0,463 0,386 0,322 0,270 0,227 0,191 

 
4 lentelė Einamoji 1 lito vertė gaunamo arba sumokomo kiekvienų metų pabaigoje 
 

 2% 5% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 
1 0,980 0,952 0,926 0,909 0,893 0,877 0,862 0,847 
2 1,942 1,859 1,783 1,736 1,690 1,647 1,605 1,566 
3 2,884 2,722 2,577 2,487 2,402 2,322 2,246 2,174 
4 3,808 3,545 3,312 3,170 3,037 2,914 2,798 2,690 
5 4,713 4,329 3,993 3,791 3,605 3,433 3,274 3,127 
6 5,601 5,075 4,623 4,355 4,112 3,889 3,685 3,498 
7 6,472 5,786 5,206 4,868 4,564 4,288 4,039 3,812 
8 7,325 6,463 5,747 5,335 4,968 4,639 4,344 4,078 
9 8,162 7,108 6,247 5,759 5,328 4,946 4,607 4,303 
10 8,983 7,722 6,710 6,145 5,650 5,216 4,833 4,494 

 
Vadovaudamiesi šiomis lentelėmis galime spręsti praktiškai visus investicinius 

uždavinius. Yra eilė variacijų ir patikslinimų.  
Fiksuoto srauto naudojimas iššaukia diskontavimo postūmį į priekį, kas priveda prie 

nedidelio dabartinės vertės padidinimo. Investicijų analizėje tokie netikslumai nėra svarbūs, nes 
kitų ekonominių rodiklių netikslumas yra žymiai didesnis. 

Dabar panagrinėsime rodiklius, kurie naudoja kompaundingo ir diskontavimo principus, 
išskirsime jų privalumus ir trūkumus. 
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Grynoji dabartinė vertė. Grynoji dabartinė vertė palygina pinigų srautus su 
investicijomis, būsimais pelnais ir likvidacine verte pagal ekvivalenčiais terminais diskontuotas 
vertes. Pirmiausiai reikia nustatyti diskonto normą, kuri dažniausiai yra lygi galimai gauti pelno 
normai. Atitinkami dabartinės vertės rodikliai naudojami įplaukų ir išlaidų sumoms. Paskui šios 
dabartinės vertės sudedamos, o gautas absoliutus dydis ir yra grynoji dabartinė vertė. Ji gali būti 
teigiama arba neigiama, priklausomai nuo to, ar projekto gyvavimo ciklo metu gaunamos 
grynosios įplaukos, ar išmokos.  

Kaip palyginamasis dydis, šis rodiklis parodo, ar tikrai ši investicija per savo gyvavimo 
ciklą pasiekia panaudotą skaičiavimuose pelningumo lygį. Kadangi dabartinė vertė priklauso ir 
nuo laiko, ir nuo pelno gavimo galimybių, teigiama grynoji dabartinė vertė parodo, kad po 
investicijų pinigų srautas per projekto gyvavimo ciklą: 

• Padengs pirmaprades investicijas; 
• Duos pageidaujamą pelningumą; 
• Užtikrins rinkos vertės padidėjimą. 

Atitinkamai neigiamas rezultatas rodo, jog projektas nepasieks reikiamo pelningumo ir 
todėl gali būti gautas nuostolis, esant investavimo alternatyvoms. Žinoma rezultatui turės įtakos 
pageidaujamas pelningumo lygis, pinigų srautų grafikas bei investicijų suma. 

Ekonomine prasme diskonto norma turėtų būti lygi pelningumo normai, investuojant į 
panašaus pobūdžio ir rizikos alternatyvas. Korporacijose diskonto normos sudėtingėja dėl gausių 
investavimo galimybių bei dėl įvairių finansavimo šaltinių. 

Kapitalo kaina kompanijai yra vienas iš dažniausiai naudojamų standartų. Jis parodo 
akcininkų lūkesčius, veiklos riziką bei finansines galimybes. Akcinis kapitalas gali būti sukurtas 
tik investicijomis, kurių rezultatas viršija kapitalo vertę. Tokiu būdu, realus standartų lygis, 
naudojamas konkrečioje kompanijoje, dažnai parodo kompanijos vadovų tikslą pasiekti žymiai 
didesnį pelningumą nei kapitalo vertė. Dažnai pelno norma kompanijoje dalijama į eilę normų, 
nustatomų skirtingoms veikloms. 

Trakime, jog kompanijos vadovai nustatė tam tikrą pelno normą, pagal kurią diskontuoja 
pinigų įplaukas iš investicijų ir akcentuoja dėmesį į tai, kaip panaudojami dabartinės vertės 
rodikliai potencialių investicijų rinkos kainos pagrindimui.  

Kaip iliustraciją naudosime įmonės “Draugystė” pavyzdį. Pirmiausia reikėtų išnagrinėti 
visą su projektu susijusią informaciją. Tai mums duos tam tikrą projekto perspektyvą.  

 
5 lentelė. “Draugystės” grynosios dabartinės vertės analizė, esant 8 % diskonto 

normai 
 

Periodas Investicijos Pelnas (pinigų 
srautų įplaukos)

Dabartinės 
vertės 
rodiklis, esant 
8 % diskonto 
normai 

Dabartinė 
vertė 

Grynosios 
dabartinės 
vertės 
sukaupimas 

 
0 100.000 - 1.000 -100.000 -100.000 
1 - 25.000 x 0,926 +23.150 -76.850 
2 - 25.000 x 0,857 +21.425 -55.425 
3 - 25.000 x 0,794 +19.850 -35.575 
4 - 25.000 x 0,735 +18.375 -17.200 
5 - 25.000 x 0,681 +17.025 -175 
6 - 25.000 x 0,630 +15.750 +15.575 

 100.000  150.000  +15.575  
 
Taip pat “Draugystės”  grynąją dabartinę vertę pateikiame paveiksle. 
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5 pav. Investicinio projekto laiko skalė 
 

   
 
Laiko skalėje dabartinis momentas vaizduojamas nuliniu tašku, nuo kurio žymimi laiko 

periodai: teigiami – į ateity, neigiami – į praeitį. 5 Lentelėje parodyta, jog mūsų investicija 
nuliniame taške lygi 100000. Gauname 6 kasmetines įplaukų sumas po 25000.  

Galima atrasti šio metodo panašumų su atsipirkimo metodu, kurį nagrinėjame anksčiau ir 
padarėme išvadą, jog pirmapradė investicija atsipirks ir atneš pelno. Principinis skirtumas tarp 
atsiperkamumo ir grynosios dabartinės vertės yra tame, jog grynosios dabartinės vertės rodiklis, 
šalia investicijų sugrąžinimo,  papildomai apima ir reikalavimą konkrečiai pelno normai. Tokiu 
būdu, teigiama grynoji dabartinė vertė yra išskaičiuotas rinkos vertės padidėjimas, viršijantis 
pelningumo reikalavimą.  

Esant žymiai didesnėms pelningumo normoms (pvz. 12 %), grynoji dabartinė vertė būtų 
teigiama, tačiau jos dydis sumažėtų iki 2800.  

Esant 14 % pelningumo normai, grynoji dabartinė vertė dar labiau sumažėja. Ji tampa 
neigiama – 2.775. Tai parodo stiprią grynosios dabartinės vertės rodiklio priklausomybę nuo 
pasirinktos pelningumo normos. 

Grynosios vertės metodas padeda palyginti skirtingus piniginius srautus. Geriausia 
grynosios vertės metodą naudoti kaip indikatorių, kuris parodo ar teisingai parinkta pajamų vertė 
gali būti pasiekta per investicinį laikotarpį. Kai grynoji einamoji vertė teigiama, atsiranda 
potenciali galimybė uždirbti daugiau nei numatyta ir tokiu būdu sudaryti rinkos vertę. Kai 
grynoji dabartinė vertė yra neigiama, minimali pajamų vertė negali būti pasiekta prie 
prognozuojamų piniginių srautų. Kai grynoji dabartinė vertė netoli nulio arba lygi, pajamų lygis 
pasiekiamas su sąlyga, kad pajamų rodiklis ir periodas bus tiksliai nustatyti. 

 
Išvados 
 
Kalbant apie įvairius rodiklius, naudojamus investicinėje analizėje, reikia atsiminti, kad 

jie turi daug trūkumų, juos galima skirtingai interpretuoti. Analizės rodikliai egzistuoja tam, kad 
tyrinėtojai ir vadybininkai nustatytų, ar projektas atitinka pelningumo reikalavimus, kurie buvo 
nustatyti šiam verslui. Be to, jie padeda surūšiuoti verslo galimybes potencialo didėjimo tvarka 
sudarant investicinį biudžetą. Jeigu nagrinėjami projektai yra nepriklausomi vienas nuo kito, tai 
rodikliai, apskaičiuojantys laiko faktorių, tokie kaip grynoji einamoji vertė, pelningumo 
indeksas, einamasis atsiperkamumas ir vidinės atsipirkimo norma, teisingai atspindės ekonominį 
projektų patrauklumą. Supaprastintus rodiklius (atsipirkimo laikotarpis ir paprastas pelningumas) 
ne visada galima panaudoti kaip ekonominio patrauklumo indikatorius. Jie teisingai atspindės 
projektų faktorius tiktai tuo atveju, jeigu piniginių srautų ir projektų gyvavimo ciklų 
charakteristikos yra vienodos – šios nuostatos labai riboja aukščiau nurodytų rodiklių naudojimo 
sritis.  
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VERSLO EKONOMIKA (VERSLO PLANO STRUKTŪRA) 
Doc.dr. Deimena Ruchovienė 
Klaipėdos universitetas 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 

 
Apžvalga 
 
Verslo planas yra svarbus daugeliui įmonių, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, 

rūšies ar dydžio įgyvendinant vieną ar kitą sumanymą. 
Verslo planas - tai dokumentas, leidžiantis pagrįsti jūsų idėją, atsižvelgiant į visas 

vykstančias aplinkos permainas. Tai projektavimo ir pagrindimo priemonė, sauganti įmonę nuo 
neefektyvios veiklos. 

Jei verslas reikalauja didelių investicinių sąnaudų, visų turimų išteklių ir sudėtingų 
technologinių sprendimų, bus sudaromas, vadinamasis, investicinis verslo projektas. Investicinis 
projektas dažniausiai rašomas, kai norima keisti ilgalaikį turtą arba jį didinti. Tokio verslo 
sąnaudos paprastai padengiamos per ilgesnį laiką. Investicinio projekto esmė tokia pat kaip ir 
verslo plano, tačiau jis yra sudėtingesnis ir jį būtina ne tik parengti, bet ir įvertinti. 

Verslo planas tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma verslo 
sumanymo esmė, apibūdinama veikiančios įmonės būklė, numatoma strategija ir perspektyvos, 
prognozuojami rezultatai. 

Dabar verslo planus Lietuvos verslininkai rengia tik ieškodami lėšų savo projektams 
įgyvendinti, tačiau juos naudinga sudaryti ir norint atlikti įmonės veiklos įvertinimą, numatyti 
įmonės perspektyvas. Dėl patirties stokos, neteisingai suprasto verslo plano rengimo tikslo, 
dažnai juose pateikiamos nerealios, konkrečiais tyrimais nepagrįstos prognozės, pasigendama 
atsakymų į daugelį klausimų, dominančių finansines institucijas ar potencialius verslo partnerius. 
Paviršutiniškai parengta verslo plano schema, formuluočių netikėtumai kuria neigiamą projekto 
iniciatorių įvaizdį, mažina galimybių rasti finansavimo šaltinius, verslo partnerius. 

Prieš realizuojant pasirinktą projektą, pirmiausia reikia atlikti įmonės veiklos įvertinimą 
ir apsvarstyti, kiek lėšų gali investuoti pati įmonė, jos savininkai. Nustačius, kad be finansinių 
institucijų pagalbos neįmanoma realizuoti projekto, sudaromas potencialių kreditorių sąrašas ir 
nagrinėjamos paskolų suteikimo sąlygos. Pasirinkusi kreditorių, kuris gali finansuoti numatomą 
projektą  palankiausiomis sąlygomis, įmonė privalo pateikti verslo planą. Parengtas verslo planas 
turi įtikinti kreditorius, kad verslo projekto idėja perspektyvi.  

 
Tikslai 
 
Šia medžiaga siekiama padėti Jums, kaip būsimam verslininkui (ar jau turinčiam savo 

verslą), parašyti įmonės verslo planą (investicinį projektą). Tai vienas efektyviausių planavimo 
būdų, be kurio neapsieinama pradedant ar plečiant savo veiklą. 

Perskaitę šią medžiagą Jūs galėsite: 
• Suformuluoti verslo plano struktūrą; 
• Aprašyti verslo plano apibendrinamąją dalį; 
• Apibendrinti verslo plano marketingo dalį; 
• Paaiškinti verslo plano gamybos dalį; 
• Pateikti verslo plano organizacinę dalį; 
• Apibendrinti verslo plano finansinę dalį; 
• Pateikti įsivaizduojamą sudarytą verslo planą. 

 
Verslo planavimas. Verslo plano struktūra 
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Verslo plano struktūra nėra griežtai nustatyta, tačiau turi tam tikras, dažniausiai 
pasitaikančias dalis. Verslo plano struktūra priklauso nuo įmonės, įgyvendinančios projektą, 
veiklos srities, projekto dydžio. Verslininkas, numatantis gaminti įvairiarūšę produkciją, dėl 
projekto ir jo rinkos sudėtingumo turi parengti labai smulkų planą. Bet jei jo verslo sumanymas 
yra, pavyzdžiui, mažmeninė vaizdajuosčių prekyba, sudėtingo plano rengti nereikia. Plano 
sudėtingumas taip pat priklauso nuo realizavimo rinkos dydžio, konkurentų skaičiaus, įmonės 
veiklos plėtros perspektyvų. Tačiau yra klausimų, dominančių visus investuotojus ir į kuriuos 
viename ar kitame verslo plano skyriuje kiekvienas verslininkas turi atsakyti. Tai įmonės 
charakteristika, produkto (paslaugos) aprašymas, rinkos analizė, marketingo strategija, 
gamybinės veiklos organizavimo ir firmos valdymo charakteristika, finansinė informacija. 
Žemiau pateikiama išplėstinė verslo plano struktūra: 

Verslo plano struktūra ir sudėtingumas priklauso nuo tokių veiksnių, kaip: 
• Įmonės dydis; reikia atsižvelgti į veiklos mastus, gamybos ar paslaugų sudėtingumą, 

informacijos apimtį ir būtinumą atlikti didelę analizę; 
• Įmonės juridinis statusas; ar tai individuali, akcinė, uždaroji akcinė bendrovė ar kt.; 
• Įmonės veiklos pobūdis; gamybinė, prekybos, paslaugų, žemės ūkio bendrovė, 

perdirbimo pramonės, transporto įmonė ar kt; 
• Veikianti ar naujai kuriama įmonė. Jei įmonė tik kuriama, verslo plane negalima pateikti 

informacijos apie įmonės veiklos analizę, įmonės istoriją, esamos produkcijos ar 
paslaugų asortimentą, turimą techninę įrangą; 

• Verslo plano tikslai. Jei planas rengiamas, siekiant išorinių tikslų, tarkime, gauti paskolą, 
finansinė dalis, kuri labiausiai skaitoma ir potencialių investitorių, ir partnerių, bus 
išsamesnė, labiau detalizuota, negu kad verslo planas būtų skirtas tik naudoti įmonės 
viduje. 
Verslo plano struktūra dažniausiai pasirenkama atsižvelgiant į banko, įvairių institucijų, 

kiekvienos šalies potencialių investuotojų reikalavimus, siekiamus įmonės tikslus. Kai kurios 
institucijos gali pateikti reikalaujamą parengti verslo plano struktūros pavyzdį.  

Verslo plano struktūra: 
• Santrauka 
• Įmonės veiklos analizė 
• Siūlomo projekto esmė 
• Marketingo planas 
• Gamybos planas 
• Organizacinis planas 
• Finansinis planas 
• Rizikos įvertinimas 
• Priedai 

 
Kituose skyriuose trumpai apžvelgsime kiekvieną verslo plano skyrių. 
 
Santrauka 
 
Santrauka - tai verslo plano apibendrinimas. Jis apima nuo 1 iki 3 puslapių ir iš esmės yra 

viso verslo plano santrauka. Santrauka rašoma pabaigoje, jau parengus planą, kai yra visi 
reikalingi apskaičiavimai, duomenys ir išvados. Svarbu, kad ji atspindėtų tai, kas gali patraukti 
potencialų investuotoją ar būsimą partnerį. 

Santrauka turi sudominti, vadinasi, reikia atskleisti, kuo idėja išsiskiria, kuo ji patraukli, 
kokie palankūs veiksniai ir galima rizika.  

Santraukoje pateikiami: 
• Įmonės rekvizitai; 
• Labai trumpas įmonės veiklos apibūdinimas;  
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• Vadovai, jų patirtis ir kvalifikacija;  
• Pati verslo idėja; 
• Reikiamų lėšų poreikis, panaudojimas, atsipirkimo laikas; 
• Pagrindiniai rizikos veiksniai. 

 
Įmonės veiklos analizė 
 
Įmonės veiklos analizė turi parodyti, kokia esama įmonės padėtis. Ši dalis labai aktuali 

jau veikiančiai įmonei, kai svarbu tiksliai apibūdinti įmonės veiklą, istoriją, pranašumus ir 
perspektyvas. Čia gali būti pateikiami faktiniai duomenys apie turimą technologinę įrangą, 
žmones, gaminamą produkciją ar paslaugas, įsigytas licencijas ir kt. Šioje verslo plano dalyje 
galima pateikti statistinius duomenis apie šaką, kurioje veikia įmonė. Šakos analizė padės 
nustatyti prognozes, reikalingas tolesniuose verslo plano rengimo etapuose. Taip pat šioje dalyje 
galima pateikti įvairius skaičiavimus ir rodiklius. 

 
Siūlomo projekto esmė 
 
Šioje dalyje svarbu pristatyti sumanymą (projektą, idėją), jo pranašumus ir trūkumus. Kai 

įmonė naujai kuriama ir jos veiklos analizės pateikti neįmanoma, reikia panaudoti visus 
duomenis apie vietą, terminus, technines sąlygas, planuojamus gaminti produktus, potencialius 
vartotojus ir kitus duomenis, reikalingus idėjai įgyvendinti. 

Kitose verslo plano dalyse įrodoma, pagrindžiama viskas, kas parašyta šioje. 
Nesitikėkite, kad išvados, susijusios su jūsų projektu, visada bus teigiamos; marketingo tyrimai 
gali įrodyti idėjos nerealumą, finansiniai skaičiavimai nuostolingumą ar per ilgus atsipirkimo 
terminus. 

Verslo planavimo procesas pradedamas nuo verslo idėjos ir pagrindinių veiklos krypčių 
formulavimo. Formuluotės turi būti trumpos, konkrečios, pabrėžiančios firmos siekius ir 
konkrečius rinkos segmento verslo pranašumus, palyginti su konkurentais. Kiekybiškai 
išreiškiami, realiai pasiekiami per tam tikrą laikotarpį tikslai formuluojami toliau rengiant verslo 
planą. 

Be verslo idėjos ir pagrindinių krypčių, šioje verslo plano dalyje, jei įmonė jau 
funkcionuoja, patartina trumpai apibūdinti jos ankstesnę veiklą, paaiškinti, kaip jūs tikitės 
pasiekti savo tikslą ateityje. 

Šioje dalyje trumpai aprašomas verslo pobūdis, jo pranašumai ir trūkumai, įmonės rūšis, 
nuosavybės rūšis, esama ir planuojama kapitalo struktūra, projekto įgyvendinimo kalendorinė 
eiga. 

Aprašant produktą (paslaugą), kurį verslininkas žada pasiūlyti vartotojui, reikia nurodyti: 
numatomo gaminti produkto (paslaugos) privalumus, palyginti su konkurentų gaminiais, kokius 
poreikius tenkins gaminamas produktas (paslauga) ir kokią naudą turės vartotojai, kokie patentai, 
autorinės teisės, prekių ženklai panaudoti kuriant gaminį, ar gaminys bus tobulinamas, ar bus 
tęsiami tyrimų ir projektavimo darbai, kokie gaminio trūkumai ir kaip numatoma juos šalinti. 
Labai svarbu šiame verslo plano skyriuje aprašyti pagrindines produkto - prekės savybes, jo 
dizaino ir net pakavimo ypatumus, numatomą priežiūrą (jei tai techninis gaminys). 

Rengiant šią verslo plano dalį rekomenduojama išskirti tokias dalis: 
• Būsima projekto įgyvendinimo vieta;  
• Reikalingi techniniai pajėgumai;  
• Pagrindiniai vartotojai; 
• Numatomi gaminti gaminiai, asortimentas; 
• Numatomi projekto įgyvendinimo terminai. 
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Marketingo planas 
 
Marketingo planas — viena svarbiausių verslo plano dalių. Jį sudaro trys pagrindinės 

dalys:  
• Rinkos analizė; 
• Marketingo rinkinys; 
• Pardavimų prognozė. 

 
Rinkos analizė. Rengiant verslo projektą būtina atlikti rinkos tyrimus, įvertinti vartotojus 

ir konkurentus, produkcįjos ar prekių poreikį ateityje. 
Tiriant vartotojus, aktuali rinkos segmentacija, ji palengvina rinkos dalies pasirinkimą. 

Gali susidaryti padėtis, kai rinkos tyrimas ir analizė panaikins pačią verslo plano idėją ir jums 
nebereikės daryti kitų skaičiavimų. 

Praktinė įmonių veiklos patirtis rodo, kad dažniausia verslo žlugimo priežastis - 
nepakankamas rinkos, jos imlumo įvertinimas. Pagrindinė gamybos (prekybos, paslaugų) 
plėtojimo kliūtis nepakankama gaminamų prekių paklausa vidaus ir užsienio rinkose. Mažos 
paklausos priežastis dažniausiai būna produkcijos, neatsižvelgiant į vartotojų poreikius, gamyba. 

Didžiausia klaida daroma tada, kai manoma, kad aukšta įmonės produkcijos kokybė, jos 
vartotojiškos savybės labai akivaizdžios, ir todėl ją norės įsigyti visi tos vietovės, kur bus 
siūloma prekė, gyventojai, visos atitinkamos šakos įmonės. Tačiau tik išsami rinkos analizė gali 
būti orientyras, kokią produkciją, kam ir kiek reikia gaminti. 

Rengiant marketingo planą, reikia išnagrinėti ir marketingo rinkinio elementus: 
produktas, paskirstymas, rėmimas, kainos. 

Remiantis tyrimais, prognozėmis, statistiniais duomenimis, gautais analizuojant rinką ir 
marketingo rinkinio elementus, galima numatyti pardavimų apimtis ir apskaičiuoti realizavimo 
įplaukas. Realizavimo įplaukas galima apskaičiuoti optimistiniu, pesimistiniu ir labiausiai 
tikėtinu variantu - tai leis jums sumažinti rizikos tikimybę. 

Verslo plane, pateikiant informaciją apie rinką, patartina aprašyti: 
• Rinkos dydį, tendencijas; 
• Rinkos segmentus, kuriuos aptarnaus firma; 
• Veiksnius, lemiančius prekių paklausą; 
• Pagrindinius rinkos subjektus. 

 
Rengiant įmonės verslo plano marketingo dalį būtina išnagrinėti vartotojus. 
Pagrindiniai informacijos šaltiniai, atliekant vartotojų ir jų poreikių tyrimus, tai patys 

vartotojai. Pokalbiai su jais, asmeniniai kontaktai, apklausos padeda išaiškinti, kokios vartotojų 
grupės poreikius galėtų patenkinti planuojamos gaminti ar parduoti prekės, kokie pirkimo 
motyvai, kokia vartotojų perkamoji galia, kokią rinkos poreikių dalį galės patenkinti įmonė, 
kokia vartotojų reakcija į pasirodžiusią naują, analogiškos paskirties prekę. 

Rinkos tyrimai turi padėti nustatyti, kas, kodėl ir kiek pirks įmonės prekių šiandien, rytoj, 
poryt, ar per artimiausius 5 metus (ar per visą projekto kreditavimo laikotarpį). Jeigu firmos 
vadovas sugebės apytikriai nustatyti ir kainą, kurią vartotojas sutiks mokėti už prekę, 
nekreipdamas dėmesio i konkurentų siūlomas prekes, bus galima sakyti, kad rinka tinkamai 
ištirta. 

 
Gamybos planas 
 
Gamybos plano tikslas įrodyti, kad įmanoma pagaminti reikalingą kiekį ir reikiamos 

kokybės produkcijos. Ši verslo plano dalis reikalinga tik ketinant užsiimti gamyba. 
Rengiant šią verslo plano dalį reikia susipažinti su gamybos procesu ir juo atliekamomis 

operacijomis, mašinomis ir įrengimais. Galima nurodyti, kur planuojama įsigyti ilgalaikį turtą, 
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kokios apimties lėšos planuojamos, pateikiami duomenys apie naudojamas gamybai žaliavas ir 
medžiagas, jų kiekius, kainas, pristatymo sąlygas bei reikalingas atsargas. Galima pateikti 
informaciją apie pastatus, kur vyks gamyba. Gamybos plane turi būti įvertinti reikalingi gamybos 
pajėgumai planuojamai produkcijai pagaminti. Priklausomai nuo pagamintos produkcijos kiekio 
bus apskaičiuojamos visos kintamosios išlaidos žaliavoms ir medžiagoms, darbininkų darbo 
užmokestis. 

 
Organizacinis planas 
 
Kadangi įgyvendinus verslo planą praktinėje veikloje dirbs konkretūs žmonės, todėl 

patartina šį skyrių pradėti nuo valdymo narių sąrašo, aprašant trumpas jų biografijas (amžius, 
išsilavinimo, darbo stažo apibūdinimas, profesinė patirtis, aprašyti kvalifikaciniai ir organizciniai 
gebėjimai, mokėjimas bendrauti su žmonėmis), numatomas pareigas ir funkcijas. 

Valdymo darbuotojų skaičius, apie kuriuos pateikiama informacija priklauso nuo to, 
kokia įmonė, kuriai rengiamas verslo planas: ar tai sparčiai besiplečiančiai įmonė, ar tai naujai 
įsteigta įmonė. Naujai besikuriančios įmonės valdymo organizacinė struktūra nebus sudėtinga, 
nes visas valdymo funkcijas atlieka vienas asmuo – dažniausiai įmonės savininkas. Įmonei 
plečiantis, didėjant darbų apimtims, daugėja ir valdymo darbuotojų.  

Nepriklausomai nuo valdymo darbuotojų skaičiaus šioje verslo plano dalyje, patartina 
išvardyti visas valdymo funkcijas, nuo kurių priklauso įmonės sėkmė, pateikti jų pasiskirstymą. 
Tai domina ne tik potencialius investuotojus, bet ir įmonės darbuotojus, nes jie susipažįsta su 
įmonės perspektyva, planuojama kadrų politika. 

Efektyvi organizacinė valdymo struktūra yra tada, kai ją sudarant vadovaujamasi šiais 
principais: 

• Numatomi įmonės ir jos padalinių vienodi tikslai; 
• Organizacinė struktūra sudaroma kuo paprastesnė; 
• Organizacinė struktūra turi užtikrinti greitą ir teisingą informacijos perdavimą ir jos 

atgalinį ryšį; 
• Struktūra turi būti tokia, kad darbuotojas gautų nurodymus tik iš vieno viršininko; 
• Ribojamas pavaldinių skaičiaus; 
• Ribojamas valdymo pakopų skaičius; 
• atskiriamos valdymo darbuotojų funkcijos.  

 
Rengiant įmonės organizacinę verslo plano dalį pirmiausia turi būti sudaroma bendroji 

struktūrinė schema ir nustatomi: 
• Įmonės tikslai ir uždaviniai; 
• Įmonės tipas ir teisinis statusas; 
• Ekonominės, teisinės ir administracinės veiklos ribos;  
• Funkcijos, padalinių ryšiai. 

 
Nustačius bendrąją įmonės struktūrą, numatomas pagrindinių padalinių (skyrių, biurų, 

laboratorijų) skaičius ir apibūdinama bendroji kiekvieno padalinio schema, padalinių nuostatai, 
padalinių vadovų instrukcijos. 

Įvykdžius šiuos du etapus galima galutinai suprojektuoti įmonės organizacinę struktūrą ir 
parengti tai reglamentuojančius dokumentus (darbuotojų etatų sąrašą, pareigines instrukcijas ir 
padalinių skaičių). 

Rengiant organizacinio plano dalį pagrindinėje teksto dalyje gali būti pateikiama įmonės 
valdymo organizacinės struktūros schema, kiti duomenys nurodomi verslo plano prieduose.  
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Finansinis planas 
 
Finansinis planas viena iš pagrindinių verslo plano dalių. Pagal šio skyriaus duomenis, 

potencialūs investuotojai, kreditoriai sprendžia apie įmonės veiklos laukiamus rezultatus, 
investicijų pelningumą, galimybes grąžinti skolą. 

Ši verslo plano dalis rengiama atsižvelgiant į ankstesnių skyrių informaciją, prielaidas, 
planuojamus veiksmus. Finansiniame plane būtina pateikti: 

• Projekto kainą ir finansavimo šaltinius; 
• Prognozuojamas finansines ataskaitas. 

 
Dažniausiai finansinis planas rengiamas keliems metams (1 - 3 metams), pirmaisiais 

metais pateikiant prognozes mėnesiais ar ketvirčiais. Geriausia, kai finansinių prognozių 
laikotarpis atitinkta kreditavimo laikotarpį. 

Jeigu verslo planą rengia jau veikianti rinkoje įmonė, tada pateikiama informacija apie 
įmonės veiklos įvertinimą (atliekama įmonės veiklos analizė).  

Finansinių rodiklių prognozės glaudžiai susijusios ir su įmonės veikla, ir su veiksniais, 
tiesiogiai nepriklausančiais nuo įmonės (infliacija, mokesčių pasikeitimai, konkurentų veikla, 
naujų prekių pasirodymas ir pan.). Dėl šios priežasties patartina pateikti kelis finansinių 
prognozių variantus: pesimistinį, labiausiai tikėtiną ir optimistinį. 

Projekto kaina nustatoma pagal gamybos (ūkinės ir komercinės veiklos) plano duomenis. 
Jei įmonės verslo plano ankstesniuose skyriuose nėra duomenų apie projekto įgyvendinimo 
išlaidų stuktūrą ir kainas, juos būtina pateikti šiame skyriuje. 

Informaciją apie projekto kainą patartina pateikti lentelėje, kartu nurodant ir finansavimo 
šaltinius. 

Rengiant pardavimų apimties prognozę, atsižvelgiama į prognozuojamą vienetinę 
pardavimų apimtį ir pardavimų kainas, pateiktas marketingo plane. 

Pelno (nuostolio) ataskaita - tai visų įmonės įplaukų ir išlaidų planas, apskaičiuojant ir 
prognozuojamo laikotarpio grynąjį pelną. 

Labai svarbu parengti realią veiklos sąnaudų prognozę. Sąnaudų struktūra ir išlaidų 
skaičiavimo schema priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio: vienokia ji bus gamybos, kitokia 
paslaugų, vienokia mašinų gamybos, kitokia maisto pramonės įmonėse. 

Visos veiklos sąnaudos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines. Tiesioginės sąnaudos - 
tai gamybos kintamosios išlaidos, kurių kitimas priklauso nuo produkcijos ir paslaugų gamybos 
apimties. Jų lyginamasis svoris iš bendros sąnaudų struktūros didžiausias, sudaro 70 - 90 proc. 
visų sąnaudų. Patartina tiesiogines sąnaudas skaičiuoti pagal normatyvus. Jei jų nėra, 
skaičiuojant atskiras sąnaudas galima vadovautis savo ir kitų analogiškos ar panašios produkcijos 
gamintojų patirtimi. Reikėtų paaiškinti, kuo remiantis ir kaip buvo atlikti skaičiavimai. 

Iš įplaukų atėmus tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, gaunamas pelnas prieš palūkanas 
ir mokesčius. Priklausomai nuo sudarytos sutarties su kredito teikėju įmonė gali mokėti 
palūkanas kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateikiama metinių 
palūkanų suma nepriklausomai nuo to, kaip buvo atsiskaitoma. Palūkanų dydis priklauso nuo 
metinės palūkanų normos ir paskolos grąžinimo grafiko. 

Iš pelno prieš palūkanas ir mokesčius atėmus palūkanas ir pelno mokesčio sąnaudas 
gaunamas grynasis pelnas. 

Kiekviena įmonė, realizuodama projektą, tikisi, kad jos veikla bus sėkminga ir ji gaus 
pelną. Pelnas yra svarbus rodiklis kreditoriams, kurie suteikia įmonei paskolą, tačiau nereikia 
bijoti, jei pirmaisiais metais įmonė neturės pelno arba dirbs nuostolingai. Nuostolius kompensuos 
vėlesnio laikotarpio pelnas. 

Patartina parengus prognozuojamą pelno (nuostolio) ataskaitą įvertinti verslo riziką. 
Parengus prognozuojamas optimistinę, pesimistinę ir labiausiai tikėtino varianto pelno 

(nuostolio) ataskaitas sudaromas balansas, kuris pateikia informaciją apie turimą įmonės turtą. 
Pagrindinės balanso dalys - turtas ir nuosavybė. Parengus optimistinį, pesimistinį ir labiausiai 
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tikėtino varianto balansus, būtina naudojantis įmonės veiklos analizės metodika apskaičiuoti 
rodiklius, apibūdinančius įmonės finansinį patikimumą. 

Parengus pelno (nuostolio) ataskaitas ir balansą prognozuojami grynųjų pinigų srautai. 
Tai būsimi pinigų gavimai, išleidimai ir prognozuojamas pinigų likutis tam tikro laikotarpio 
pabaigoje. Pinigų srautų ataskaita padeda įvertinti įmonės gebėjimą valdyti pinigų srautus, 
parodo papildomo finansavimo poreikį, galimybę ateityje gauti teigiamus pinigų srautus, 
apmokėti įsiskolinimus. 

 
Įmonės “Nida” verslo planas 
 
Tam, kad galėtumėte geriau suprasti verslo plano rengimo nuostatas, pateikiame Jums 

įsivaizduojamos įmonės (realiai ji neegzistuoja rinkoje) - UAB “Nida” - verslo planą. Šis planas 
vienas iš tokių, kuris nėra sudėtingas, nes rašomas naujai,dar rinkoje nedirbančiai įmonei. Šiame 
verslo plane nėra daug dalių, nes negalime atlikti praeitų laikotarpių veiklos analizės, o galime 
tik planuoti. 

  
UAB “Nida” verslo planas (investicinis projektas) 
 
1. Projekto atsiradimo aplinkybės ir būtinumas 
 
Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, turizmas tampa didžiausia industrijos šaka. 

Tarptautinio turizmo apimtys nuolat didėja. Šį didėjimą sąlygoja ekonominės gerovės didėjimas, 
atostogų laiko ilgėjimas. Prognozuojama, kad ateityje pasauliniai šios šakos augimo tempai turi 
būti didesni nei bendrieji ekonomikos augimo tempai. 

Vienas pagrindinių veiksnių, skatinančių turizmo verslo vystymąsi, yra apgyvendinimo 
paslaugų bazės, atitinkančios pasaulinius standartus, kūrimas ir vystymas. 

UAB “Nida” įregistruota Nidoje, kuri priklauso Kuršių nerijos nacionaliniam parkui 
(toliau - KNNP). Pagal funkcinį KNNP zonavimą, Nidos gyvenvietė turi rekreacinės zonos 
statusą. Taip pat Nida yra kurortas.  

KNNP uždraustos visos naujos statybos. Tačiau UAB “Nida” Nidos mieste turi įsigijusi 
pastatą, kuriam yra suteiktas nebaigtos statybos statusas.  

UAB “Nida” tikslas - renovuoti šį pastatą ir Nidoje įrengti modernų keturių žvaigždučių 
viešbutį. 

 
1.1 Svarbiausieji tikslai. 
 
Pagrindinis bendrovės tikslas - įrengti vartotojų poreikius tenkinantį 4 žvaigždučių 

viešbutį Nidos mieste, kuriame būtų: 
• Trisdešimt aštuoni dviviečiai kambariai; 
• Du apartamentai; 
• Keturi liuksai; 
• Septyniasdešimties vietų konferencijos salė; 
• Dvidešimties vietų požeminis garažas; 
• Pirtis; 
• Sporto salė; 
• Kavinė; 
• Restoranas. 
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Projekto įgyvendinimo vieta 
 
Projektas įgyvendinamas Kuršių nerijos nacionaliniame parke – Nidoje, kuri yra pati 

didžiausia ir gražiausia Neringos miesto dalis, nusidriekusi marių pakrante, apsupta miškingų 
kopų ir mėgstama lankytojų. Nida yra Neringos miesto centras. 

 
 Veiklos srities perspektyvos 
 
Vienas pagrindinių veiksnių, skatinančių turizmo verslo vystymąsi, yra apgyvendinimo 

paslaugų bazės, atitinkančios pasaulinius standartus, kūrimas ir vystymas. Didžioji dalis 
apgyvendinimo įmonių yra nerenovuotos, jų įranga yra pasenusi ir dėl lėšų stygiaus 
neatnaujinama. Būtina keisti santechninę įrangą, sutvarkyti pastatų išorę ir vidų. Paslaugos 
dažnai nėra pakankamai kokybiškos ir dėl dirbančio nekvalifikuoto personalo, todėl jų 
kvalifikacijai ir parengimui būtina skirti didelį dėmesį. 

Naujo, atitinkančio pasaulinius standartus, viešbučio įrengimas, yra labai perspektyvus, 
nes patalpos įrengiamos pagal naujus standartus, o kainos yra pakankamai neaukštos, lyginant su 
kitais viešbučiais.  

 
Produktai 
 
2.1. Paslaugų aprašymas, asortimentas 
 
1 lentelė. Viešbučio paslaugos 
 

Apgyvendinimas Trisdešimt aštuoni dviviečiai kambariai; 
Du apartamentai; 
Keturi liukso tipo kambariai. 

Maitinimas Restoranas, kuriame gaminami įvairaus asortimento patiekalai. 
Restorane bus rengiami įvairūs teminiai vakarai ir kiti renginiai. 
Atliekamos tokios papildomos paslaugos: 

• Patiekalų pristatymas į kambarius; 
• Kompleksiniai pusryčiai, pietūs, vakarienė; 
• Banketų organizavimas; 
• Konferencijos dalyvių maitinimas. 

Baras – tai restorano dalis, kuriame parduodami 
alkoholiniai gėrimai, desertai, šalti užkandžiai. 

Kavinė, kurioje prekiaujama įvairiais gėrimais, 
konditeriniais gaminiais, karštais ir šaltais patiekalais, kurių 
gamyba nėra sudėtinga. Vakare kavinėje gali būti rengiami 
muzikiniai, poilsio ir teminiai vakarai. 

Renginių organizavimas Konferencijų salė, talpinanti aštuoniasdešimt dalyvių. 
Papildomos paslaugos 

 
 
 
 

Dvidešimties vietų požeminis transporto priemonių garažas; 
Pirtis su masažinėmis voniomis; 
Sporto salė; 
Pulas; Bilijardas; 
Stalo tenisas; 
Vandens slidžių nuoma; 
Dviračių ir riedučių nuoma; 
Žvejybos įrangos nuoma. 
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2.2. Numatomos kainos ir nuolaidos, jų palyginimas su konkurentų kainomis. 
 
Didelė konkurencija ir sezoniškumas verčia viešbutį laikytis tam tikros kainų politikos, 

kuri skatintų verslą ir lankytojų skaičiaus augimą. 
Viešbutis laikysis “grietinėlės nugraibymo” strategijos, kuri pagrįsta aukštesnėmis 

kainomis. Tai sudaro prestižinės paslaugos įvaizdį. Taip siekiama pritraukti kuo daugiau klientų, 
kurie didesnę reikšmę kreipia į paslaugos kokybę, o ne į kainą, kadangi didesnę kainą klientas 
subjektyviai tapatina su geresne paslaugos kokybe. Be to, viešbutis orientuosis ne tik į 
poilsiautojus, bet ir į verslo klientus, kurie atvyksta į Nidą verslo reikalais, dalį laiko 
panaudodami poilsiui. Nustatant kainą atsižvelgiama ir į sezoniškumą. Kainos nesezono metu 
bus žemesnės, siekiant sušvelninti sezoniškumo įtaką. 

Viešbutyje bus taikoma tokia nuolaidų sistema: 
• Nuolaidos kelionių agentūroms, sudariusioms sutartį su viešbučiu, kurios organizuos 

konferencijas. Nuolaida sudarys 5-15 procentų.  
• Nuolaidos šeimoms su vaikais. Vaikams iki 7 metų, gyvenantiems kartu su tėvais, 

papildoma lova bus skirta nemokamai. 
• Nuolaidos dydis priklausys nuo buvimo trukmės. Svečiui, gyvenančiam viešbutyje 9 

paras, bus skirta 3 procentų nuolaida, 12 parų – 6 procentų nuolaida, 20 parų – 10 
procentų nuolaida, 30 parų – 20 procentų nuolaida. 

• Numatomos nuolaidos ne sezono metu - 10-20 procentų. 
 
Lentelėje pateikiame viešbutyje numatomas kainas: 
 
2 lentelė Viešbučio “Nida” paslaugų kainos 
 

Paslaugos pavadinimas Laikotarpis Numatoma kaina, Lt 
Apgyvendinimas(dvivietis kambarys) 1 para 300 
Apgyvendinimas (liuksas) 1 para 500 
Apgyvendinimas (apartamentai) 1 para 700 
Konferencijų salės nuoma 1 valanda 150 
Automobilių saugojimas 1 para 20 
Pirtis 1 valanda 100 
Sporto salė 1 valanda 10 
Biliardas 1 valanda 20 
Pulas 1 valanda 20 
Stalo tenisas 1 valanda 20 
Vandens slidžių nuoma  1 valanda 15 
Dviračių nuoma 1 valanda 10 
Riedučių nuoma 1 valanda 5 
Žvejybos įrangos nuoma 1 valanda 5 

 
Palyginimui pateiksime kai kurių viešbučių Nidoje kainas (pateiktos 1999 metų kainos, 

šiuo metu jos padidėjusios): 
 
3 lentelė Viešbučių Nidoje paslaugų kainos 
 
Viešbučio pavadinimas ir adresas Kambario tipas Kaina, Lt 

Dvivietis kambarys 210-280 “Urbo kalnas” , (Taikos g. 32, ) 
Liuksas 450 
Dvivietis kambarys 220 “Linėja”, (Taikos g. 18) 
Apartamentai 380 



 96

Dvivietis kambarys 200 “Jūratė”, (Pamario g. 3) 
Apartamentai 260 
Dvivietis kambarys 230 “Nidos Rūta”, (G.D.Kuverto g. 3) 
Liuksas 540 

 
2.3. Numatomų paslaugų privalumai 
 
Viešbučio vadovai, siekdami pelningos veiklos, ieškos būdų, kaip padidinti lankytojų 

skaičių ir kambarių užimtumą. Tam didelę įtaką turi apgyvendinimo bei papildomų paslaugų 
kokybė, sumanus įmonės veiklos organizavimas, tinkama rėmimo sistema. 

Viešbučio teikiamą paslaugą galima apibrėžti kaip klientų apgyvendinimą, suteikiant 
maksimaliai galimą skaičių kokybiškų papildomų paslaugų. Paslaugų kokybę padės užtikrinti šie 
elementai: 

Viešbučio aplinka, interjeras, apipavidalinimas, baldai, kuriais bus siekiama sukurti 
komforto, šiuolaikiškumo, modernumo ir jaukumo įspūdį. 

Malonus ir kokybiškas aptarnavimas. Viešbučio personalas bus skatinamas orientuotis į 
individualius kiekvieno kliento pageidavimus. 

Kambarių pasirinkimo galimybė. Viešbutis siūlys trijų tipų kambarius: dviviečius 
kambarius, liuksus ir apartamentus. Kiekvieno kambario interjeras bus skirtingas, o tai leis 
klientui pasirinkti jam labiausiai tinkantį ir patinkantį kambarį. 

Patogi transporto priemonių saugojimo tvarka, ypač Nidoje, kurioje sezono metu 
transporto priemonių šalia viešbučių parkavimas draudžiamas. Šiuo atveju transporto priemonės 
bus parkuojamos požeminėje saugomoje (uždaroje) transporto priemonių aikštelėje. Ši paslauga 
viešbučio gyventojams bus nemokama. 

Galimybė maitintis viešbučio kavinėje arba restorane. 
Papildomų paslaugų pasiūla. Pirmojoje dienos pusėje, iki 14 valandos, viešbučio 

gyventojai nemokamai galės naudotis visomis viešbučio papildomomis paslaugomis.  
Bus sudaromos sutartys su kitomis paslaugas teikiančiomis įmonėmis dėl kirpimo, 

masažo, makijažo darymo viešbučio svečiams savo kambaryje; 
Lanksti atsiskaitymų sistema (grynais, pavedimu, mokėjimo kortelėmis). 
 
Rinka 
 
3.1. Bendroji rinkos apžvalga ir jos plėtros tendencijos 
  
Vienas pagrindinių veiksnių, skatinančių turizmo verslo vystymąsi, yra apgyvendinimo 

paslaugų bazės, atitinkančios pasaulinius standartus, kūrimas ir vystymas. Turizmas šiuo metu 
pastoviai auga. Pateiksime turistų, atvykusių į Kuršių neriją 2001 metais, skaičių: 

 
4 lentelė Turistų skaičius Kuršių nerijoje 2001 metais  
 

Vieta Sezono metu Ne sezono metu 
Nida 188040 145962 
Preila 21780 n.d 
Pervalka 57360 n.d 
Juodkrantė 84660 36414 
Viso 351840 182376 
Turistų skaičius per metus n.d 549516 
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Vidaus rinka 
 
Apgyvendinimo paslauga – tai būtinos apgyvendinti sąlygos ir veikla, kuria tenkinami 

turisto nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio poreikiai. 
Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymo 12 – ame straipsnyje nurodoma, kad turistų 

apgyvendinimo paslaugas teikia: 
Įmonės, teikiančios viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo paslaugas; 
Individualių gyvenamųjų patalpų ir butų savininkai, teikiantys nakvynės ir pusryčių bei 

kaimo turizmo paslaugas; 
Taip pat Turizmo įstatyme išskiriamos: 
Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia viešbučiai, moteliai, svečių 

namai; 
Specialaus apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia sanatorijos, sveikatingumo 

kompleksai, kempingai, turizmo bazės, poilsio namai, nakvynės paslaugų namai, jaunimo 
nakvynės namai. 

Daugiausia Nidoje yra įstaigų, teikiančių viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas. Iš 
specialaus tipo apgyvendinimo paslaugų čia veikia tik poilsio namai bei nakvynės namai. 
Kempingų veiklą draudžia Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatai.  

Atlikus rinkos tyrimą nustatyta, kad apgyvendinimo įstaigos Nidoje susiduria su šiomis 
problemomis: 

Didžioji dalis apgyvendinimo įmonių yra nerenovuotos, jų įranga pasenusi ir dėl lėšų 
stygiaus neatnaujinamos.  

Paslaugos dažnai nekokybiškos, nes apgyvendinimo įstaigose neretai dirba nekvalifikuoti 
darbuotojai, turintys tik vidurinį išsilavinimą arba dar besimokantys mokykloje. Tokie 
darbuotojai sutinka dirbti už mažesnį atlyginimą negu aukštos kvalifikacijos darbuotojai. 
Apgyvendinimo įmonių vadovybė teigia, kad jų verslas yra sezoninis ir samdyti gerai 
apmokamus spacialistus jiems nėra tikslinga. 

Tačiau nepaisant pastebėtų trūkumų, užimtumas apgyvendinimo įmonėse ir privačiame 
apgyvendinimo paslaugų sektoriuje vasaros sezono metu siekia apie 100 procentų. 

 
Sąnaudų struktūra 
 
Paslaugų savikaina yra sąnaudos, kurios gali būti tiesiogiai skiriamos paslaugų teikimo 

veiklai. Viešbučio veikloje susiduriama su šiomis tiesioginėmis sąnaudomis. 
Darbo užmokestis ir su juo susijusios socialinio draudimo įmokos, kurios pateikiamos 

lentelėje: 
 
5 lentelė. Vieno mėnesio viešbučio “Nida” darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įmokos 
 
Darbuotojai Mėnesinis 

atlyginimas, Lt 
Socialinio 
draudimo įmokos 
(31 proc.),Lt 

Iš viso 

Direktorius 2000 620 2620 
Du administratoriai (atlyginimas 
nurodomas abiem darbuotojam) 

2000 620 2620 

Buhalterė 1500 465 1965 
Vairuotojas 800 248 1048 
Du durininkai (atlyginimas 
nurodomas abiem darbuotojam) 

1200 372 1572 

Keturios kambarinės (atlyginimas 2400 744 3144 
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nurodomas visiems darbuotojams) 
Keturios budinčios (atlyginimas 
nurodomas visiems darbuotojams) 

3200 992 4192 

Iš viso: 13100 4061 17161 
 

• Įmokos į garantinį fondą - 0,2 proc. nuo priskaičiuoto atlyginimo; 
• Energija sudarys 0,5 proc. nuo pardavimų apimties; 
• Kitos priemonės (muilas, dušo želė, batų tepalas, patalynės, rankšluosčių skalbimas ir 

pan.) sudaro 1 proc. nuo pardavimų apimties. 
• Kavinės ir restorano veikloje galima išskirti tokias tiesiogines sąnaudas: 
• Žaliavos (50 proc. pardavimo kainos); 
• Darbo užmokestis ir su juo susijusios socialinio draudimo įmokos. 

 
6 lentelė. Vieno mėnesio viešbučio “Nida” kavinės ir restorano darbuotojų darbo 

užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 
 
Darbuotojai Mėnesinis 

atlyginimas litais 
Socialinio draudimo 
įmokos (31 proc.) 
litais 

Iš viso 

Du barmenai (atlyginimas 
nurodomas abiem darbuotojam) 

1600 496 2096 

Du virėjai (atlyginimas nurodomas 
abiem darbuotojam) 

1600 496 2096 

Du indų plovėjai 1600 496 2096 
Iš viso: 4800 1488 6288 

 
• Įmokos į garantinį fondą - 0,2 proc. nuo priskaičiuoto atlyginimo. 
• Energija sudaro 0,1 proc. pardavimų apimties. 

 
Taip pat viešbučio, kavinės ir restorano veikloje galima išskirti šias pagrindines 

mėnesines veiklos sąnaudas: 
• Ilgalaikio turto nusidėvėjimas; 
• Reklama (3 proc. pardavimų apimties); 
• Ryšiai (apie 500 Lt); 
• Transporto išlaidos (vidutiniškai 400 Lt per mėnesį); 
• Komunalinės paslaugos (vidutiniškai 4000 Lt); 
• Kitos (kanceliarinės, švaros palaikymo ir pan.) sudarys vidutiniškai 100 Lt; 
• Mokesčiai: 
• Pelno mokestis – 15 proc; 
• Nekilnojamo turto mokestis - 1 proc. turto vertės; 
• Atskaitymai nuo pajamų į kelių fondą – 0,5 proc.; 
• Palūkanos už gautą paskolą. 

 
Darbuotojai, jų skaičius, išsilavinimas, patirtis 
 
Priimant darbuotojus bei stebint juos bandomuoju laikotarpiu ir vertinant jau dirbančio 

personalo veiklą, vadovaujamasi šiais kriterijais: 
• Specialybės žinios; 
• Darbštumas ir požiūris į darbą; 
• Patirtis; 
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• Elgsena su bendradarbiais ir vadovais; 
• Atsakomybė; 
• Sugebėjimas bendrauti su klientais; 
• Darbo kokybė; 
• Noras mokytis ir tobulėti. 

 
Įdarbinant personalą, kuris tiesiogiai bendrauja su vartotoju, t.y. administratoriai, 

barmenai, vertinamas jo sugebėjimas bendrauti su klientais. Čia svarbų vaidmenį atlieka 
mokėjimas įsiklausyti į kliento pageidavimus, geros lietuvių ir užsienio kalbų žinios, maloni 
išvaizda, t.y. tai, į ką klientas kreipia daugiausia dėmesio. 

Darbuotojų motyvacijos priemonės yra šios: 
• Įvairūs priedai prie fiksuoto atlyginimo: procentinė priemoka nuo pardavimų apimties, 

premijos tiems darbuotojams kurie kokybiškai atliko savo pareigas. 
• Dovanos švenčių metu: per Kalėdas, Naujuosius metus, Velykas. 
• Darbuotojų svarbių asmeninių švenčių šventimas: gimtadienių, vestuvių, varduvių. Taip 

siekiama parodyti, kad jie yra svarbūs organizacijai. 
• Padėkos, pagyrimai, galimybė išreikšti savo idėjas ir pasiūlymus aukštesnių grandžių 

vadovams. 
• Suteikiama galimybė tobulinti savo įgūdžius. 

 
Numatomos darbuotojų pareigybės ir skaičius pateikiami lentelėje: 
 
7 lentelė. Viešbučio “Nida” darbuotojų pareigybės  
 

Pareigos  Darbuotojų 
skaičius 

Direktorius 1 
Administratoriai  2 
Buhalterė 1 
Vairuotojas 1 
Durininkai  2 
Kambarinės  4 
Budinčios  4 
Barmenai  2 
Virėjai  2 
Indų plovėjai 2 

 
6. Finansinis ir ekonominis įvertinimas 
 
Pateikiame įmonės prognozuojamas pajamas. Pirmiausia nustatomos vienos dienos pilno 

viešbučio apkrovimo pajamos. 
 
8 lentelė. Pajamos, gaunamos per vieną viešbučio veiklos dieną dirbant pilnu 

apkrovimu 
 
Paslaugos rūšis Paslaugos kaina litais Pajamos litais 

Trisdešimt aštuonių dviviečių kambarių nuoma 300 11 400 
Dviejų apartamentų nuoma 700 1 400 
Keturių liukso kambarių nuoma 500 2 000 
Konferencijos salės nuoma 2 valandoms 150 300 
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Pirties nuoma 5 valandos 100 500 
Naudojimasis sporto sale 10 žmonių po 1 valandą 10 100 
Vandens slidžių nuoma 10 žmonių po 1 valandą 15 150 
Dviračių nuoma 10 žmonių po 1 valandą 10 100 
Riedučįų ir žvejybos įrangos nuoma 10 žmonių po 1 
valandą 

5 100 

Naudojimasis biliardu, pulu, stalo tenisu 10 žmonių 
po 1 valandą 

20 600 

Restorano veiklos pajamos  2 000 
Kavinės veiklos pajamos  1 500 
Transporto priemonės laikymas garaže ne viešbučio 
gyventojams (5 klientai) 

20 100 

Iš viso pajamų per vieną dieną:  20 250 
 
9 lentelė. Pajamos, gaunamos per vieną viešbučio veiklos dieną dirbant daliniu 

apkrovimu 
 

Paslaugos rūšis Paslaugos kaina litais Pajamos litais 
Trisdešimt aštuonių dviviečių kambarių nuoma 300 3 000 
Dviejų apartamentų nuoma 700 700 
Keturių liukso kambarių nuoma 500 500 
Konferencijos salės nuoma 1 valandai 150 150 
Pirties nuoma 1 valandai 100 100 
Naudojimasis sporto sale 5 žmonės po 1 valandą 10 50 
Naudojimasis biliardu, pulu, stalo tenisu (5 žmonės 
po 1 valandą) 

20 100 

Restorano veiklos pajamos  1 000 
Kavinės veiklos pajamos  800 
Transporto priemonės laikymas garaže ne viešbučio 
gyventojams (3 klientai) 

20 60 

Iš viso pajamų per vieną dieną:  6 460 
 
Kadangi viešbutis veiks kurortiniame mieste, jo veikloje labai ryškus sezoniškumas. 

Įvertinus rinką, nustatyta, kad pilnu apkrovimu viešbutis gali dirbti 100 dienų per metus, tai yra 
vasaros sezono metu. Likusios metų dienos nebus pilnai apkrautos, todėl 265 dienų pajamos 
proporcingai pagal laikotarpį mažinamos. Pateikiame prognozuojamas pajamas vienerių metų 
laikotarpiui, dirbant daliniu ir pilnu apkrovimu. 

 
10 lentelė. Pajamos vienerių metų laikotarpiui dirbant pilnu ir daliniu apkrovimu 
 
Prognozuojamos vienos dienos pajamos 

litais 
Dienų 

skaičius 
Iš viso 

pajamų litais 
20 250 100 2 025 000 
6 460 265 1 711 900 
Iš viso pajamų per metus: 3 736 900 
 
Įvertinus įmonės planuojamas uždirbti pajamas, toliau pateikiamos prognozuojamos 

išlaidos, dirbant viešbučiui pilnu ir daliniu apkrovimu. Skaičiavimai atliekami remiantis 
duomenimis, pateiktais sąnaudų struktūroje. 
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11 lentelė. Prognozuojamos išlaidos 100 dienų laikotarpiui, viešbučiui dirbant pilnu 
apkrovimu 

 
Išlaidų rūšis Bendra suma litais 
Darbo užmokestis ir su juo susijusios socialinio draudimo įmokos 78 167 
Įmokos į garantinį fondą nuo darbuotojų atlyginimo 120 
Elektros energija 10 125 
Kitos tiesioginės išlaidos 20 250 
Žaliavos, naudojamos kavinės ir restorano veikloje 175 000 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 136 986 
Reklamos išlaidos 60 750 
Ryšių išlaidos 1 700 
Transporto naudojimo išlaidos 1 300 
Komunaliniai patarnavimai 13 000 
Atskaitymai į kelių fondą 10 125 
Nekilnojamo turto mokestis 10 958 
Iš viso išlaidų 100 dienų pilno apkrovimo laikotarpiui: 518 481 

 
12 lentelė. Prognozuojamos išlaidos likusioms 265 dienoms, t.y. viešbučiui dirbant 

daliniu apkrovimu 
 

Išlaidų rūšis Bendra suma litais 
Darbo užmokestis ir su juo susijusios socialinio draudimo įmokos 211 041 
Įmokos į garantinį fondą nuo darbuotojų atlyginimo 422 
Elektros energija 17 119 
Kitos tiesioginės išlaidos 17 119 
Žaliavos, naudojamos kavinės ir restorano veikloje 238 500 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 375 000 
Reklamos išlaidos 51 357 
Ryšių išlaidos 4 500 
Transporto naudojimo išlaidos 3 600 
Komunaliniai patarnavimai 36 000 
Atskaitymai į kelių fondą 8 559 
Nekilnojamo turto mokestis 30 000 
Iš viso išlaidų 265 dienų dalinio apkrovimo laikotarpiui 993 377 

 
13 lentelė Sąnaudos vienerių metų laikotarpiui dirbant pilnu ir daliniu apkrovimu 
 

Iš viso išlaidų, 
prognozuojamų 100 dienų 
laikotarpiui 

Iš viso išlaidų, prognozuojamų 
265 dienų laikotarpiui 

Iš viso išlaidų per metus 

518 481 993 377 1 511 858 
 
14 lentelė Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita vienerių metų laikotarpiui 
 

Prognozuojamos pajamos 3 736 900 
Prognozuojamos išlaidos 1 511 858 
Prognozuojamos pirmų metų palūkanų 
sąnaudos 

428 750 

Pelnas prieš pelno mokestį 1 796 292 
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Pelno mokestis 15 proc. 269 443 
Grynasis pelnas 847 

 
Praėjusio laikotarpio finansinės būklės analizės atlikti negalime, nes 2000-2001 metais 

įmonė ūkinės-finansinės veiklos nevykdė, kadangi pastatui buvo reikalinga rekonstrukcija. Šiuo 
laikotarpiu buvo skaičiuojamas ir mokamas tik direktorės atlyginimas. 

 
7. Investicijos apibūdinimas  
 
Verslui plėtoti, įgyvendinti anksčiau minėtus tikslus bei, atsižvelgiant į planuojamą pelną 

ir galimybes grąžinti gautą kreditą, norima gauti 5 000 000 litų paskolą iš banko 10 metų 
laikotarpiui. Numatomos metinės palūkanos - nuo 5,6 iki 7 procentų. 

Investicija atliekama naudojant banko paskolą. Lentelėje pateikiame investicijos 
pasiskirstymą: 

 
15 lentelė. Investicijos pasiskirstymas 
 
Investicijų poreikis Investicijų finansavimas 
Straipsniai Lt Straipsniai Lt 

Nebeigtai statybai 4 000 000 
Viešbučio įrangai 1 000 000 

Paskola 5 000 000 

 
Paskolą numatoma paimti iš banko 2003 metų sausio 1 d. Investiciją planuojama atlikti 

iki 2003 metų gegužės 1 d. Nuo šios dienos pradėtų veikti naujai įrengtas viešbutis. Paskola 
pradedama grąžinti 2003 metų rugpjūčio 31 dieną. Paskolos grąžinimo laikotarpis 10 metų. 
Mokėjimai atliekami kas pusmetį rugpjūčio 31 d. ir vasario 28 d. Metinė palūkanų norma 7 proc. 
Daroma prielaida, kad paskola bus grąžinama lygiomis dalimis visą laikotarpį. Palūkanos 
mokamos nuo likusios sumos. Kasmetinė įmoka bankui apskaičiuojama nuo gautos paskolos. 
Lentelėje pateikiame paskolos grąžinimo grafiką. 

 
16 lentelė. Paskolos grąžinimo grafikas 
 

Mokėjimų datos Paskolos grąžinimas Palūkanos Paskolos likutis 
2003 09 01 250 000 262 500 4 750 000 
2004 02 28 250 000 166 250 4 500 000 
2004 08 31  250 000 157 500 4 250 000 
2005 02 28  250 000 148 750 4 000 000 
2005 08 31 250 000 140 000 3 750 000 
2006 02 28  250 000 131 125 3 500 000 
2006 08 31  250 000 122 500 3 250 000 
2007 02 28  250 000 113 750 3 000 000 
2007 08 31 250 000 105 000 2 750 000 
2008 02 28  250 000 96 250 2 500 000 
2008 08 31  250 000 87 500 2 250 000 
2009 02 28  250 000 78 750 2 000 000 
2009 08 31 250 000 70 000 1 750 000 
2010 02 28  250 000 61 250 1 500 000 
2010 08 31  250 000 52 500 1 250 000 
2011 02 28  250 000 43 750 1 000 000 
2011 08 31 250 000 35 000 750 000 
2012 02 28  250 000 26 250 500 000 
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2012 08 31 250 000 17 500 250 000 
2012 12 31  250 000 5 833 - 
Iš viso 5 000 000 1 921 958 - 
 
Projekto finansavimo laikotarpio finansinė būklė 
 
Kadangi projektas naudojamas sezoninei veiklai vystyti, pusmečio finansinių ataskaitų 

įvertinimas nenaudingas. Verslo plano aštuntame skyriuje pajamos ir išlaidos prognozuojamos 
dviem laikotarpiams: 

• 100 dienų pilno apkrovimo veiklai; 
• 265 dienos dalinio apkrovimo veiklai. 

 
Finansinės ataskaitos pateikiamos už vienerius metus paskolos grąžinimo laikotarpiui. 
 
17 lentelė. Prognozuojamos pelno ataskaitos 2003-2007 veiklos metams 
 

Rodikliai 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 
Pajamos 2994000 3736900 3736900 3736900 3736900 
Išlaidos 1080770 1511858 1511858 1511858 1511858 
Bendrasis pelnas 1913230 2225042 2225042 2225042 2225042 
Palūkanų sąnaudos 428750 306250 271125 236250 297500 
Pelnas prieš pelno 
mokestį 

1484480 1918792 1953917 1275608 1214358 

Pelno mokestis 15 
proc. 

222672 287818 293087 191341 182154 

Grynasis pelnas 1261808 1630973 1660829 1084267 1032204 
 
18 lentelė. Prognozuojamos pelno ataskaitos 2008-2012 veiklos metams 
 

Rodikliai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 
Pajamos 3736900 3736900 3736900 3736900 3736900 
Išlaidos 1511858 1511858 1511858 1511858 1511858 
Bendrasis pelnas 2225042 2225042 2225042 2225042 2225042 
Palūkanų sąnaudos 183750 148750 113750 78750 49583 
Pelnas prieš pelno 
mokestį 

2041292 2076292 2111292 2146292 2175459 

Pelno mokestis 15 
proc. 

306194 311444 316694 321944 326319 

Grynasis pelnas 1735098 1764848 1794598 1824348 1849140 
 
Balanso ataskaitos pateikiamos darant prielaidą, kad įmonė pradeda vykdyti savo veiklą 

2003 metų gegužės 1 d. gavus paskolą iš banko, pareikalavus iš akcininkų padengti neįmokėtas 
sumas bei atlikusi pastato rekonstrukciją. 

 
19 lentelė. Prognozuojamas balansas 
 

Rodikliai 2003 01 01 2003 05 01 2003 12 31 2004 12 31 
Ilgalaikis turtas 59494 5059494 4559494  
Formavimo savikaina 874 874 874 - 
Materialus turtas 58620 505862 4558620  
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Pastatai 40 000 4040000 3640000  
Transporto priemonės  20000 18000  
Kitas materialus turtas 18620 998620 900 620  
Trumpalaikis turtas 5253628 215329 1027137 3418939 
Pirkėjų įsiskolinimas 3152 -   
Pinigai kasoje ir sąskaitoje banke 5 197 401 162253 974 061 3365863 
Sukauptos pajamos ir ateinančių 
laikotarpių sąnaudos 

53076 53076 53076 53076 

Turtas iš viso 5313123 5274823 5586631  
Kapitalas ir rezervai 274823 274823 1086631  
Įstatinis kapitalas 310000 310000 310000  
Įstatymo numatyti rezervai 981 981 1631  
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) (-36158) (-36158) 775 000  
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5000000 5000000 4500000  
Finansinės skolos kreditinėms 
institucijoms 

5000000 5 000 000 4500000  

Trumpalaikiai įsipareigojimai 38300 - -  
Mokesčiai 3797 - -  
Atlyginimas ir socialinis 
draudimas 

14621 - -  

Kitos mokėtinos sumos 19882 - -  
Nuosavybė iš viso 3313123 5274823 5586631  

 
Prognozuojant pinigų srautų ataskaitas daroma prielaida, kad bendrovė tiekėjams 

atsiskaito iš karto. Paslaugos taip pat suteikiamos už pilną atsiskaitymą. 
 
20 lentelė. Prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos 2003-2005 veiklos metams 
 

Rodikliai 2003 m. 2004 m. 2005 m. 
Grynasis pelnas 1261808 1630973 1660829 
Pridedamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
išlaidos 

50000 50000 50000 

Grynasis pinigų srautas iš veiklos 1311808 1680973 1710829 
Pinigų likutis laikotarpio pradžiai 162253 974061 2155034 
Paskolos grąžinimas bankui 500000 500000 500000 
Pinigų likutis laikotarpio pabaigai 974061 2155034 3365863 

 
Išvados 
 
Rašant verslo planą (investicinį projektą) laikomasi tokių taisyklių: 

• Rašoma aiškiai, trumpai ir argumentuotai, nevartojant daug specifinių terminų, 
patraukliai. Kiekvienas skyrius rašomas atsižvelgiant į bendrą tikslą; 

• Jei rašant paiškėja, kad plano struktūra negera, ji pertvarkoma, keičiama; 
• Nuo rašymo pradžios iki pabaigos naudojami skaičiai. Finansinė informacija ir prognozės 

turi būti parengtos remiantis duomenimis, gautais iš ankstesnių skyrių. 
• Bendra ketinimų apžvalga (santrauka) rašoma pabaigoje, gerai apgalvojant kiekvieną 

teiginį. 
• Patartina pateikti grafikus ir schemas. Toks verslo planas lengviau skaitomas, 

patrauklesnis. 
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KAIMO TURIZMO ORGANIZAVIMAS 
Dr. Daiva Labanauskaitė 
Klaipėdos universitetas 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija 

 
Mokslinėje literatūroje kaimo turizmui priskiriamos visos turizmo formos, susijusios su 

kaimo aplinka (su žemės ūkio veikla, gamtovaizdžiu ir kraštovaizdžiu, su vietiniais papročiais, 
apeigomis bei amatais). Kaimo turizmas - tai ne tik kaimo gyventojų verslo paįvairinimas, 
papildomų pajamų šaltinis, proga bendrauti su įvairiais žmonėmis, šio verslo plėtojimas - tai 
kartu puiki galimybė kaimo infrastruktūros, o kartu ir  visos šalies ekonomikos gerinimui.  

Vakarų Europoje kaimo turizmas aktyviai plėtojamas jau apie 30 metų. Lietuvos turizmo 
vystymosi istorijoje esminis lūžis įvyko 1990 metais, paskelbus nepriklausomybę. Perėjimas nuo 
planinės į rinkos ekonomiką sukėlė stiprią ekonominę krizę. Ji paveikė kiekvieną ūkio šaką. Yra 
prielaidų, kad turizmas - viena iš priemonių, turinčių padėti įveikti susidariusią sudėtingą 
situaciją. Dėl teigiamų ekonominių-politinių, socialinių-demografinių, kultūrinių bruožų 
turizmas laikomas viena iš prioritetinių ūkio šakų, o taip pat svarbia kaimo plėtros alternatyva. 
Kaimo turizmo teikiamą naudą patiria: 

Turistas (aktyvus poilsis kaime, maisto ruošimo ciklo pažinimas, betarpiškas 
bendravimas su vietiniais gyventojais, gyvūnų stebėjimas, dalyvavimas žemės ūkio veikloje, 
naujų darbo įgūdžių ugdymas,  interesų rato plėtimas); 

Žemdirbys ir visa kaimo bendruomenė (laisvų išteklių panaudojimas, papildomų pajamų 
gavimas, kaimo infrastruktūros lygio kėlimas, kaimo šeimos gyvenimo sąlygų gerinimas, kaimo 
bendruomenės suaktyvinimas, kultūrinio paveldo išsaugojimas, kaimo ir sodybų estetinio lygio 
pakėlimas, kaimo gyventojų asmeninis progresas, pažintis su kitos kultūros ypatumais); 

Valstybė ir visuomenė (papildomos darbo vietos, žmonių sulaikymas kaime, kultūros 
paminklų apsauga, paslaugų ir infrastruktūros plėtra, gyvenimo sąlygų pagerinimas). 

Kaimo turizmas nebūtinai turi būti savarankiškas verslas. Šis verslas teikia ūkininkams 
papildomas  pajamas, plečia smulkių ūkių ekologiškos produkcijos realizavimo galimybes, o taip 
pat gali pasitarnauti žemės ūkio verslų plėtros problemų sprendimui. Juk turizmas pasaulyje 
pripažintas kaip greitai auganti ir pelninga veiklos sritis, skatinanti dirbti, tausoti ir racionaliai 
panaudoti gamtos išteklius bei kultūrinį palikimą. Be to, kaimo turizmas yra viena iš sąlygų ir 
galimybių pritraukti vietines ir užsienio investicijas. Didėjantis turistų, atvykstančių laivais, 
nuosavomis jachtomis, automobiliais, dviračiais, pėsčiomis, skaičius rodo tiek Europos 
Sąjungos, tiek ir viso pasaulio piliečių susidomėjimą Lietuva. 

Politiniai - ekonominiai ir socialiniai įvykiai bei jų pasekmės tiesiogiai veikia gyventojų 
užimtumą, demografinį kitimą, nusikalstamumą ir pan.  

Pastaraisiais metais apie poilsį kaime kalbama vis daugiau. Kaimo turizmo, kaip 
papildomo verslo, atgimimo Lietuvoje pradžia laikoma 1994 metai, LR Vyriausybei patvirtinus 
Nacionalinę turizmo plėtros programą. Tais pačiais metais Lietuvoje buvo atlikti tyrimai dėl 
kaimo turizmo plėtros. Lietuvos žemės ūkio įmonių asociacija kreipėsi į Kanados Vykdomąją 
Serviso organizaciją (toliau CESO) ir paprašė ištirti eilę objektų Lietuvos kaimuose ir pateikti 
rekomendacijas šių objektų paruošimui kaimo turizmui. CESO savanoriai patarėjai Bernard 
F.Campbell ir Mary Wilson-Campbell dirbo Lietuvoje nuo 1994 birželio 25 iki liepos 29 dienos. 
Per šį laikotarpį jie aplankė 54 sodybas ir įvertino kaip tinkamai parengtas teikti turizmo 
paslaugas, o 18 iš jų (trečdalį) pripažino kaip atitinkančias tarptautinio lygio serviso 
reikalavimus. Svarbu pastebėti, jog tai buvo daroma prieš gerą dešimtmetį ir jau tuomet buvo 
akivaizdu, jog kaimo turizmas turi labai palankias sąlygas plėtotis Lietuvoje.  

Šias CESO ekspertų išvadas patvirtina ir pastarųjų metų Lietuvos kaimo turizmo 
sodybose apsistojusių svečių skaičiaus dinamika, atspindinti aiškią poilsiautojų, pasirinkusių 
kaimo turizmą Lietuvoje, skaičiaus didėjimo tendenciją: 
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1 lentelė. Lietuvos kaimo turizmo sodybose apsistojusių svečių skaičius 2000-2002 
metais 

 
Metai Svečių skaičius 
2000 m 24000 
2001 m 67000 
2002 m 84000 

 
Spartų kaimo turizmo verslo augimą Lietuvoje sąlygojo ir daugelis pastarojo laikotarpio 

pasaulinio masto prekybos nutarimų, ekonomikos transformacijos procesų, kurie sąlygojo 
sunkiai įmanomą pakankamų pajamų iš žemės ir pasėlių gavimą įvairiose šalyse, tarp jų ir 
Lietuvoje. Tokiomis aplinkybėmis kaimo turizmas gali suteikti alternatyvią veiklos galimybę: 
tęsdami ūkininkavimą pagal tradicijas, kaimo gyventojai gali pradėti kaimo turizmo plėtrą ir tuo 
būdu padidinti savo pajamas. Naujo verslo vystymo galimybės padėtų žmonėms išgyventi šiuo 
sudėtingu laikmečiu. Juolab, kaimo turizmo įgyvendinimas reikalautų tik minimalios finansinės 
paramos iš vyriausybės. 

Kaimo turizmas yra daugiamatė bei daugiafunkcinė ekonominė veikla, turinti stiprų 
socialinį aspektą. Lyginant su visa turizmo rinka, kaimo turizmas užima nedidelę jos dalį. Šis 
sektorius auga sparčiausiai. Iki šiol turizmas daugiausia buvo sukoncentruotas urbanizuotuose 
teritorijose, todėl kaimo gyventojams labai trūksta pagrindinių verslo ir marketingo žinių, kurios 
padėtų įverinti savo galimybes pasirenkant pelningą ekonominę veiklą ir rinkai pateikti 
konkurencingus produktus ar paslaugas, tam tikrose vietovėse, kur natūralios gamtos sąlygos. 

Tačiau didžiulis ir dar neišnaudotas turizmo potencialas telkiasi mažiau urbanizuotuose 
teritorijose. Pagal šiandienines Europos Sąjungos tendencijas, kaimo turizmas yra vienas iš 
pagrindinių regiono vystymo elementų.  

Kaip buvo minėta, kaimo turizmas apima labai daug veiklos formų, bet dažniausiai jis vis 
tik siejamas su ūkių turizmu. Nors kai kuriose Europos Sąjungos šalyse kaimo turizmas turi labai 
savitas ir labai vertinamas tradicijas. Pavyzdžiui, Vokietijoje labai pritaikytos apgyvendinimo 
paslaugos neįgaliesiems, o Anglijoje, poilsiautojai labai mėgsta vienos dienos atostogas kaimo 
vietovėse.  

Kaimo turizmas gali būti kaip vietinės ekonomikos diversifikavimo įrankis, padedantis 
užkariauti naujas rinkas vietiniams produktams. Tai papildomas pajamų šaltinis ūkininkams ar 
kitiems su žemės ūkiu susijusiems žmonėms. Manau, kad šiuo metu, kai požiūris į žemės ūkį ir 
žemės ūkio produkciją keičiasi, ypač aktualu, kad kaimo turizmas gali tapti nauja sritimi, 
keičiančia žemės ūkio gamybinę veiklą į paslaugų sektorių Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.  

Daugelyje nuošalių ir mažai rentabilių Europos Sąjungos regionų kaimo turizmas yra ta 
veikla, kuri leidžia tolydžiai plėtoti regiono ekonomiką ir patenkinti gyventojų socialinius 
poreikius.  

Kaimo politika tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje sparčiai keičiasi. Nepaisant to, ypač 
Europos Sąjungos šalyse, egzistuoja ryšys tarp kaimo turizmo rėmimo, žemės ūkio politikos ir 
platesnės regioninės plėtros politikos, siekiančios išplėsti kaimo kraštovaizdžio, kaip ištekliaus 
turizmui sampratą. Europos šalių kaimo vietovės iš kitų išsiskiria savo nepaprastai įvairiu 
kraštovaizdžiu. Jis kinta nuo mažai urbanizuotų vietovių aplink miestus iki ganyklų aukštai 
kalnuose, nuo Viduržemio jūros alyvmedžių bei vyno žemių iki Laplandijos šiaurės elnių 
ganyklų. 

Skirtumas tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos kaimo turizmo verslo plėtojimo yra tas, jog 
Lietuvoje stokojama administracinio išvystymo ir strateginio kryptingo planavimo. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje sparčiai plečiantis šiai smulkaus verslo šakai, dažnai trūksta kvalifikuotų specialistų, o 
tai reiškia, jog Lietuvos kaimo gyventojai, norintys užsiimti šiuo verslu nelabai suvokia, kaip 
turėtų planuoti ir populiarinti šį verslą, nes ilgą laiką buvo įtraukti tik į žemės ūkio produktų 
auginimą, gamybą bei pardavimą.  

Kaimo turizmo plėtrai šie kryptingo bei tikslingo verslo plėtojimui elementai: 
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• Planavimas 
• Organizavimas 
• Valdymas  
• Marketingas 

Remiantis šiais elementais sėkminga kaimo turizmo plėtra yra daugelyje Europos 
Sąjungos šalių. Suomija, kaip ir Airija, turinčios tik 5 milijonus gyventojų, yra pavyzdinės šalys 
sėkmingai plėtojančios kaimo turizmą.  

Kaimo gyventojai turi suvokti, jog aplinkos apsaugos palaikymas dar viena svarbi 
prielaida turistų pritraukimui, nes turistai (pvz., Europos Sąjungoje net 91% poilsiautojų) renkasi 
atostogas kaime todėl, kad nori pailsėti švarioje, neužterštoje gamtoje. Ta pati taisyklė galioja ir 
Lietuvoje ir visose Europos Sąjungos šalyse. Todėl minimalūs gamtosauginiai reikalavimai, kad 
negalima deginti arba užkasinėti neorganinės kilmės šiukšlių, turi tapti savaime suprantamu 
dalyku ypač tiems kaimo gyventojams, kurie imasi turizmo verslo.  

Kaimo turizmą galima suskirstyti į sekančias grupes, kurios įtakoja ekonomiką atskirose 
šalyse: 

Vidutinis turizmas – turizmo plėtra yra nedidelių mastų, vietinės plėtros procese atlieka 
greičiau papildomą nei pirmą vaidmenį. Remiantis šiuo modeliu yra plėtojamas agro-turizmas, 
eko-turizmas ar kultūrinis turizmas. Tokios rūšies turizmas yra ypač populiarus Suomijoje ir 
Airijoje. Taigi šis turizmas suteikia pajamas individualiems ūkininkams ar kitiems 
verslininkams, tačiau labai maža dalimi paveikia vietos ekonomiką.  

Dominuojantis turizmas – turizmas yra dominuojantis sektorius vietos ekonomikoje. Jo 
svarba gali būti didesnė nei ūkininkavimas ar kiti amatai. Tačiau tokiu atveju iškyla didelių 
investicijų grėsmė, gamtai gali būti padaryta nepataisoma didelė žala. Šiame modelyje yra 
didesnė tikimybė nei kituose, jog nesistemingas turizmo vystymas turės tik neigiamą aspektą.  

Apgalvotas turizmas – turizmas yra dinamiškas sektorius vietos ekonomikoje, kur 
ūkininkavimas, miškininkystė ir kitos tradicinės veiklos išlaiko savo svarbą. Sistemingo turizmo 
vystymo atveju tai yra ideali situacija. Kaimo turizmas yra plėtojamas dėka efektyvios vietos 
ekonomikos bei dėl esamos sektorių įvairovės. Lietuvoje ir Europos Sąjungoje kaimo turizmas 
suprantamas kaip teikiantis socialinę ir kultūrinę naudą, tai yra socialiniai kontaktai tarp vietinių 
gyventojų ir turistų – išaugęs kultūrinio paveldo svarbumo bei apsaugos suvokimas, atsiradę 
tvirtesni tarpusavio ryšiai tarp vietos gyventojų ir svarbiausia atsirandantys nauji kontaktai tarp 
atskirų Europos Sąjungos regionų. 

SAPARD programa yra svarbi priemonė, išsaugant Lietuvos kaimo gyvybingumą ir 
konkurencingumą. SAPARD programa ne tik papildo, bet kartu ir sustiprina Lietuvos verslo 
plėtrą skatinančių institucijų priemones bei kitą tarptautinę finansinę paramą Lietuvos kaimui.  

Skiriami sekantys pagrindiniai SAPARD programos tikslai: 
1) skirti šalims-kandidatėms Europos Sąjungos paramą nuosekliai žemės ūkio ir kaimo 

plėtros politikai plėtoti stojimo į Europos Sąjungą laikotarpiu, tuo pačiu metu palaipsniui 
priderinant vykdomą nacionalinę politiką prie Europos Sąjungos kaimo plėtros politikos; 

2) nustatyti prioritetinius šalies kandidatės žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros 
poreikius, kurie finansuojami per SAPARD programą 2000-2006 metais; 

3) SAPARD paramos lėšos, kaip ir Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšos, 
skirstomos per daugiametes programas. Tokių programų rengimas, lėšų įsisavinimas suteiks 
šaliai kandidatei galimybę stojimo laikotarpiu išmokti dirbti su Struktūrinių fondų programomis. 

Nuo 2000 metų, kasmet iki 2006 metų, per SAPARD programą 10 šalių-kandidačių 
žemės ūkio sektoriui bus skiriama 520 mln. Eurų.  Lietuvai pagal SAPARD kasmet skiriama 
apie 29,740 mln. eurų (apie 110 mln. Lt). Parama kiekvienai šaliai-kandidatei buvo skirstoma, 
atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, tokius kaip žemės ūkyje dirbančių gyventojų skaičius, 
žemės ūkio teritorija, BNP ir t.t. 
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SAPARD programos parama skiriama su sąlyga, kad projektai bus bendrai finansuojami 
ir iš šalies nacionalinės paramos fondų. Taigi investiciniai projektai finansuojami pagal tokią 
schemą: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Investicinių projektų finansavimo struktūra 
 
Pagal SAPARD, skiriamos Europos Sąjungos lėšos yra paramos lėšos, o ne paskola, ir jų 

grąžinti nereikia, išskyrus tuos atvejus, kai parama panaudojama ne pagal paskirtį. Europos 
Komisija griežtai kontroliuoja, kaip parama skirstoma bei naudojama. Europos Sąjunga gali 
sustabdyti ar net nutraukti programos finansavimą, nustačius netinkamus paramos naudojimo 
atvejus. Kadangi parama yra teikiama per daugiametes programas, kaip ir Struktūrinių Fondų 
atveju, tai suteikia šaliai kandidatei galimybę išmokti operuoti Struktūrinių fondų tipo 
programomis, besiruošiant stojimui.  

Paskirstydamas finansinės pagalbos lėšas kiekvienai šaliai kandidatei parengiamuoju 
laikotarpiu, garantijų skyrius remiasi šiais objektyviais kriterijais:  

1) ūkininkų skaičiumi,  
2) žemės ūkio plotu,  
3) perkamosios galios bendru vidiniu produktu (BVP), 
4) konkrečia teritorine padėtimi.  
Siekiant gauti SAPARD programos teikiamą paramą kaimo turizmo plėtrai, keliami 

atitinkami reikalavimai tiek pavienėms į paramą pretenduojančioms kaimo turizmo sodyboms, 
tiek paramą administruojančioms valstybės struktūroms. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
ministerija, atsižvelgdama į Europos Sąjungos Tarybos Reglamentus Nr. 1268/1999, priimtą 
1999 m. birželio 21d. ir nustatantį minimalius kriterijus ir sąlygas decentralizuotam paramos 
priemonių žemės ūkiui ir kaimo plėtrai koordinavimui ir valdymui, ir Nr. 2759/1999, priimtą 
1999 m. gruodžio 22d., apibrėžiantį ankstesnio reglamento įgyvendinimo taisykles, bei kitus 
teisės aktus, paruošė ir pateikė Lietuvos kaimo plėtros planą SAPARD programai. 

Pagrindiniai SAPARD programos reikalavimai Lietuvai yra: 
• Parengti Kaimo plėtros planą; 
• Įsteigti programą administruojančią instituciją; 
• Sukurti integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS); 
• Pasirašyti ir ratifikuoti tarptautinę Daugiametę finansavimo sutartį; 
• Akredituoti programą administruojančią instituciją. 

Bendra projekto vertė 
100 % 

Privačios lėšos 
50 % 

Valstybės parama 
50 % 

Nacionalinis biudžetas 
25 % 

SAPARD 
75 % 
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Kaimo plėtros plano (KPP) parengimas 
 
Pirmasis reikalavimas, prieš pritariant programai, yra paruošti Kaimo plėtros planą ir per 

šešis reglamento adaptacijos mėnesius pateikti jį Komisijai. 
Dokumentas paruoštas artimai bendradarbiaujant Komisijai ir atitinkamoms institucijoms 

bei struktūroms, taip pat ekonominiams ir socialiniams partneriams, kuriuos paskyrė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė. Rengiant Lietuvos Kaimo plėtros planą, pagrindinį vaidmenį suvaidino 
Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras. Žemės ūkio ministerija atliko koordinatoriaus 
vaidmenį. Vietinės valdžios institucijos, kaip ir ekonominiai bei socialiniai partneriai, taip pat 
dalyvavo rengiant planą: konsultavo prioritetų ir veiksmų pasirinkimo bei įgyvendinimo 
klausimais.  

Kaimo plėtros planas SAPARD programai taip pat remiasi ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programa, Lietuvos žemės ūkio strategija, preliminariu Nacionaliniu plėtros planu, 
Nacionaline agroaplinkosaugos programa.  Kaimo vietovės plėtros planai sudaromi septynerių 
metų laikotarpiui, nuo 2000 metų sausio 1 dienos bei atsižvelgiant į 1 (2) straipsnį. Plane turi 
būti pateikta ši informacija: 

1) išsamus dabartinės padėties aprašymas, nurodant nesuderinamus dalykus, trūkumus ir 
plėtros galimybes, pagrindinius ankstesnių projektų, vykdytų su Bendrijos pagalba, rezultatus, 
panaudotinus finansinius resursus bei nustatytus vertinimo rezultatus;  

2) siūlomo plano aprašymas, išsamus tikslų apibūdinimas, pasirinkti kaimo vietovės 
plėtros prioritetai ir geografinės ribos;  

3) išankstinis įvertinimas, nurodantis tikėtiną ekonominį, aplinkos apsaugos ir socialinį 
efektą, įskaitant įtaką darbo vietų kūrimui/mažinimui;  

4) finansinė lentelė, kurioje būtų pateikti visi duomenys, apibendrinantys nacionalinius, 
Bendrijos ir, kai tai yra reikalinga, privačius finansinius resursus, pateiktus ir atitinkančius 
kiekvieną kaimo vietovės plėtros prioritetą, patvirtintą plano kontekste, įskaitant, jeigu tai būtina, 
priemones, kurias finansuoja EIB bei kitus tarptautinius finansinius instrumentus;  

5) išsamų finansinį planą dėl kiekvieno programą finansuojančio šaltinio kiekvieniems 
programos metams;  

6) jeigu reikia, informaciją apie studijų, mokymo ar techninės pagalbos būtinybę, 
susijusią su reikiamų priemonių rengimu, diegimu ar taikymu;  

7) kompetentingų institucijų bei organų, atsakingų už programos vykdymą, pavadinimai, 
įskaitant mokančios agentūros pavadinimą;  

8) jeigu įmanoma, “galutinio paramos gavėjo”, kuriuo gali būti organizacijos, 
visuomeninės ar privačios įmonės, atsakingos už darbą, nurodymas. Jeigu visuomeninę pagalbą 
teikia kita šalies kandidatės įgaliota institucija, galutiniais paramos gavėjais laikomos 
institucijos, priimančios sprendimą dėl visuomeninės pagalbos;  

9) priemonių, numatytų planams įgyvendinti, aprašymas, ir specialiuose paramos 
planuose nurodyti būtini punktai, kad būtų galima įvertinti konkurencijos taisykles;  

10) nuostatos, užtikrinančios tinkamą programos įgyvendinimą, įskaitant priežiūrą ir 
įvertinimą, bei visų įvertinimo rodiklių bei kontrolės priemonių bei sankcijų apibrėžimą;  

11) kompetentingų institucijų bei organų konsultacijų rezultatai bei jų, taip pat ir tam 
tikrų ekonominių, socialių ir aplinkos apsaugos partnerių atžvilgiu priimtos nuostatos. 

Šalys kandidatės turi užtikrinti, kad jų plėtros planuose pirmenybė būtų teikiama 
priemonėms, skatinančioms rinkos augimą, kokybės bei sveikatos standartų tobulinimą bei 
priemonėms, kurių dėka būtų išsaugotos darbo vietos ir sukurtos naujos įdarbinimo galimybės 
kaimo vietovėse, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos nuostatas. Suteikiant paramą būtina sąlyga yra 
ta, kad pareiškėjas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją ir būti kompetetingas užsiimti veikla, į 
kurią bus investuojama.  
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Regiono aprašymas, silpnųjų ir stipriųjų pusių nustatymas 
 
Regiono aprašymas ruošiamas, išskiriant šias struktūrines dalis: 
1. Regiono socialinė ir ekonominė padėtis. Tikslas – geografiškai apibrėžti regioną, 

kuriam bus teikiama parama, parodant jo dydį, gyventojų skaičių, jų tankį lyginant su kitais 
šalies regionais. Kita pateikiama statistika: nedarbo lygis (ypač jaunimo), ekonomiškai aktyvių 
gyventojų skaičius ir jo pasiskirstymas pagal lytį, gyventojų amžiaus struktūra, migracijos 
apimtys ir pan. 

Komisija Lietuvą mato kaip vieningą regioną, todėl Nacionaliniame kaimo plėtros plane 
yra pateikti duomenys visos Lietuvos mastu. 

2. Regiono išsivystymo lygis. Vertinami šie rodikliai: 
1) bazinė infrastruktūra (transportas, telekomunikacijos, energetika, vandentiekis ir 

kanalizacija, gamtosauginė infrastruktūra, sveikatos apsaugos infrastruktūra); 
2) žmogiškieji ištekliai (išsilavinimas, profesinis mokymas ir perkvalifikavimas, tyrimų ir 

technologijų išsivystymas); 
3) gamybinis sektorius (pramonė ir paslaugos, turizmas, žuvininkystė, žemės ūkio 

struktūra, kaimiškųjų vietovių išsivystymas); 
4) regiono silpnosios ir stipriosios pusės. Ši analizės dalis apibūdina regiono silpnąsias ir 

stipriąsias puses remiantis statistiniais rodikliais. Regiono silpnųjų ir stipriųjų pusių analizė 
išryškina būsimus žingsnius apibrėžiant plėtros strategiją, kurios vienas tikslų – išplėtoti regiono 
stipriąsias puses (jau išnaudojamas ar potencialias), siekiant padidinti regiono konkurencingumą. 
Silpnųjų pusių išryškinimas taip pat leis ateityje imtis veiksmų joms eliminuoti arba sumažinti; 

5) gamtosauginiai aspektai. Šalia socialinių ir ekonominių aspektų, gamtosauginiai 
aspektai taip pat yra svarbūs plėtrai ne tik aplinką tausojančios raidos prasme, bet ir todėl, kad 
sveika aplinka padeda siekti ekonominės veiklos aktyvumo (naujai besisteigiančios firmos ieško 
sveikos aplinkos). Sveika aplinka yra patraukli firmoms įsikurti, sudaro prielaidas turizmo ir 
poilsio paslaugoms plėtoti ir pan. Taigi, Bendrijos paramos rėmuose apibūdinamas 
aplinkosauginis regiono profilis (nurodant teigiamus ir neigiamus aspektus) bei įstatyminė ir 
administracinė regiono aplinkosaugos sistema; 

6) bendras kontekstas. Regiono plėtojimo pastangos sudaro dalį bendros šalies plėtros 
strategijos, reaguojančios į poreikius, su kuriais šalis susiduria;  

7) makroekonominis kontekstas. Pateikiama apibendrinta šalies makroekonominė 
situacija: pagrindinės charakteristikos (rodikliai), nedarbo ir darbo rinkos rodikliai, BVP vienam 
gyventojui, BVP augimas ir pan; 

8) šalies-narės “konvergacijos” programa. Pateikiami pagrindiniai šalies-narės 
“konvergacijos programos” metmenys – tai priemonės, kurių pagalba ji siekia atitikti 
ekonominės ir monetarinės sąjungos kriterijus, nustatytus Mastrichto ir Amsterdamo sutartyse 
(kainų stabilumas, viešųjų finansų rodikliai, valiutų keitimo kursas, palūkanų procentai): 
struktūrinių reformų projektai, ypač visuomeniniame sektoriuje, privatizavimas, 
konkurencingumo politika, darbo rinkos restruktūrizavimas ir pan. [7]. 

 
Prioritetinių sričių nustatymas 
 
Remiantis SAPARD reglamento 1-uoju straipsniu, Bendrijos parama yra skirta žemės 

ūkio ir kaimo plėtros ilgalaikėms ir prioritetinėms sritims prieš įstojant į Europos Sąjungą. Šios 
sritys yra: 

• Žemės ūkio gamyba; 
• Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara; 
• Ekonominės veiklos įvairinimas kaime; 
• Infrastruktūra; 
• Miškininkystė; 
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• Saugūs aplinkos atžvilgiu ūkininkavimo metodai; 
• Žmogiškųjų išteklių plėtra;  
• Techninė parama. 

 
Prioritetinės sritys buvo atrinktos atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos žemės ūkis užima 

svarbią vietą kaimo ir visos šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime. Lietuvos žemės ūkis, 
kurio vienas iš pagrindinių tikslų yra skatinti ekonomiką ir užimtumą, o taip pat užtikrinti 
tinkamas ir stabilias kaimo gyventojų pajamas, turi gerinti konkurencingumą ir didinti 
produktyvumą, gamybos efektyvumą ir produktų kokybę. Labai svarbu pašalinti pagrindinius 
trūkumus, t.y. žemės ūkio našumo lygį, fragmentinę gamybą, prastą produktų kokybę. 

 
Tinkamumo kriterijai 
 
Teikti paramą yra nusprendžiama tuomet, jei pateiktas projektas atitinka bendruosius, 

taikomus visiems projektams ir specifinius tinkamumo kriterijus. 
Bendrieji kriterijai yra sekantys: 
1. Projekte numatyta ūkinė veikla bei su ja susijusi investicija turi būti įgyvendinama 

kaimo gyvenamoje vietovėje. 
2. Paraiška pateikta asmens ar įmonės galinčios gauti paramą pagal SAPARD (atitinka 

paramos gavėjo apibūdinimą). 
3. Projektas turi būti susijęs su Europos Sąjungos teisinės bazės (acquis communautaire) 

įgyvendinimu. 
4. Projektas turi atitikti bendrus Lietuvos nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 

programos tikslus. 
5. Ūkininko ūkis ar įmonė turi atitikti minimalius nacionalinius aplinkos, higienos, 

veterinarijos ir gyvulių gerovės standartus. 
6. Projektas, jį įgyvendinus, turi atitikti Europos Sąjungos higienos, veterinarijos, 

sanitarijos, gyvulių gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus ir standartus. Poveikio aplinkai 
įvertinimas turi būti atliktas pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą; 

7. Paraiškos pateikimo metu, įsigaliojus naujiems minimaliems aplinkos, higienos, 
veterinarijos ir gyvulių gerovės standartams, parama suteikiama su sąlyga, kad ūkis ar įmonė, 
įgyvendinus projektą, atitiks šiuos reikalavimus. 

8. Projekte numatytos investicijos negali būti finansuojamos pagal kitas nacionalines 
programas ir Europos Sąjungos struktūrines priemones, pvz., ISPA, PHARE. 

9. Numatomų investicijų (įranga, technika, paslaugos) kilmės šalis turi būti Lietuva, 
viena iš Europos Sąjungos šalių ar šalių kandidačių. 

10. Projektuose, kuriuose numatyta didinti gamybos apimtis, turi būti pateikta 
pakankamai įrodymų apie gaminamos produkcijos realizavimo rinkas (pvz., pardavimo sutartys). 

11. Projektu įrodoma, kad jį įgyvendinus ūkininko ūkis ar įmonė bus ekonomiškai 
gyvybingi. 
            12. Pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus. 

13. Pareiškėjas negali turėti uždelstų mokestinių įsipareigojimų; 
14. Pareiškėjas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją ir kompetenciją užsiimti 

produkcijos, į kurią bus investuojama, gamyba. Priimtinas profesinis išsilavinimas žemės ūkio 
srityje, taip pat kitoks išsilavinimas, susijęs su numatomos produkcijos gamyba. Neturint minėto 
išsilavinimo, pareiškėjas turi turėti mažiausiai 3 metų ūkininkavimo patirtį. 

15. Projekte numatoma ne mažiau kaip 5 metus po paskutinio paramos lėšų išmokėjimo 
nekeisti veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos bei sąlygų, neparduoti ar kitaip 
neperleisti už paramos lėšas įsigyto turto. 

16. Pagal šią kryptį, pareiškėjas negalės gauti paramos kitam projektui įgyvendinti, 
nepraėjus 3 metams nuo pirmos paramos sutarties pasirašymo. 
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Yra išskiriami ir prioritetiniai kriterijai, pagal kuriuos SAPARD teikia pirmenybę 
sekančioms kryptims: 

1. Bendriems, kooperuotiems projektams. 
2. Projektams, kuriuose numatoma esančių pastatų rekonstrukcija. 
3. Projektams, kuriuose numatyta investuoti didesnę nuosavų lėšų dalį. 
4. Jauniems ūkininkams (iki 40 metų). 
5. Sertifikuotiems ekologiniams ūkiams. 
6. Ūkininkų ūkiams ar įmonėms, veikiančioms ne mažiau kaip 3 metus. 
7. Žemės ūkio produkcijos gamintojų asociacijų nariams. 
8. Pareiškėjams, kuriems pagal šią SAPARD paramos kryptį dar nebuvo suteikta parama. 
Pareiškėjas, norintis gauti paramą pagal SAPARD paramos kryptis, privalo užpildyti ir 

pateikti žemiau išvardintus dokumentus apskrities, kuroje yra įregistruotas ūkininko ūkis ar 
įmonė, viršininko administracijos Kaimo plėtros programų skyriui: 

• Užpildytą nustatytos formos paraišką; 
• Verslo planą; 
• Ūkininko ūkio arba įmonės registracijos pažymėjimą, įmonės įstatus; 
• Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės išduotą 

pažymėjimą; 
• Apskrities Maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą apie projekto atitikimą taikomiems 

nacionaliniams veterinarijos, higienos, gyvulių gerovės standartams ir reikalavimams; 
• Apskrities Maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą apie įregistruotų ir identifikuotų 

galvijų skaičių ūkyje įmonėje; 
• Regiono aplinkos apsaugos departamento patvirtinimą, kad ūkis ar įmonė atitinka 

minimalius nacionalinius aplinkosaugos reikalavimus; 
• Pasėlių deklaraciją; 
• Balansą, pelno nuostolio ataskaitą ir pinigų srautų ataskaitą už praėjusius ir ataskaitinius 

metus; 
• Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą; 
• Valstybinio socialinio draudimo pažymą; 
• Žemės ūkio specialisto diplomą, kito dokumento, liudijančio apie pareiškėjo įgytą žemės 

ūkio srities išsilavinimą, nuorašą; 
• Kitus dokumentus, kurie pateikiami prie paraiškos, atsižvelgiant į paraiškos specifiką. 

 
Išankstinis socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimas 
 
Išankstinis įvertinimas yra būtina sąlyga Bendrijos paramai gauti. Jo paskirtis parodyti, 

kad Bendrijos paramos rėmai yra tikras (efektyvus) plėtros instrumentas, o ne paprastas norų 
sąrašas. Išankstinis įvertinimas taip pat turi parodyti, ar planuojamos lėšos ir jų paskirstymas yra 
pagrįsti. 

Išankstinis įvertinimas apima: 
• Numatomą (planuojamą) poveikį socialinėms ir ekonominėms bei darbo (darbo rinkos) 

sąlygoms. Veiksmai per vidutinės trukmės laikotarpį turi sukelti pagerėjimą šiose srityse, 
proporcingą (adekvatų) skirtiems finansiniams ištekliams (kaštų/efektyvumo santykis); 

• Įvertinimą atitinkamų (būtinų) struktūrų (jų buvimą), pajėgumą atlikti administracinį ir 
finansinį menedžmentą bei įgyvendinti veiksmus; 

• Veiksmų atitikimą Bendrijos politikai bei jų sąryšį su nacionalinėmis politikomis; 
• Dotacijų (grantų) ir paskolų kombinuotą naudojimą. 

 
Gaunant SAPARD programos paramą, Lietuvoje susiduriama su įvairiais sunkumais. 

Vienas iš jų yra tas, kad kaimo namų ūkio pajamos ir pragyvenimo lygis yra mažesnis nei 
miesto. Tai sunkina kaimo turizmo verslo projektų koofinansavimo galimybes. Šią susidariusią 
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situaciją ,iš dalies, galima paaiškinti tuo, kad Lietuvos kaime yra labai siauras veiklos ratas, o tai 
reiškia, kad nepakankamai išnaudojamos galimybės įvairinant ekonominę veiklą ir kaupiant 
finansinį rezervą. Neatsiejama šios problemos sprendimo dalis - infrastruktūros tobulinimas, 
kuris reikalingas gerinant gyvenimo kokybės standartus kaimo vietovėse.  

Kitas sunkumas susijęs su tuo, kad daugelis kaime gyvenančių jaunų žmonių nenoriai 
užsiima ūkine veikla ir dažniausiai pasirenka gyvenimą mieste. Nors gyventojų amžiaus 
tendencijos yra panašios tiek kaimo, tiek miesto vietovėse, tačiau senėjimo procesas yra 
ryškesnis ir pavojingesnis kaimo vietovėse. Kaimo gyventojai, kurių amžius buvo daugiau nei 60 
metų, viršijo gyventojų iki 15 metų dalį (105 senyvo amžiaus žmonės ir 100 vaikų). Taigi 
gyventojų amžiaus senėjimas turi neigiamą poveikį tolimesnei harmoningai kaimo plėtrai. 

Kita problema – kaimo teritorijų apgyvendinimo tankumas. Kaimo gyventojų tankumas 
paprastai yra didesnis tuose rajonuose, kuriose žemės yra derlingesnės, arba tuose, kurie yra 
netoli nuo didelių pramonės centrų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos). Todėl kaimo vietovės rytinėje 
ir pietrytinėje dalyje yra mažiau apgyvendintos. 

Taigi, čia galima įžvelgti šias Lietuvos kaimo silpnąsias puses:  
1. Didelė priklausomybė nuo pajamų šaltinio – žemės ūkio; 
2. Didelis nedarbo lygis tarp kaimo jaunimo; 
3. Didėjantis atitrūkimas tarp kaimo ir miesto šeimų. 
 
2 lentelė. Silpnų ir stiprių pusių, galimybių ir grėsmių analizė (SSGG analizė) 
 

Stipriosios pusės ir galimybės Silpnosios pusės ir trūkumai 

Ekonominiai veiksniai
Tradiciškai žemės ūkio sektorius sukuria žymią 

Lietuvos bendrojo vidinio produkto dalį. Bendrosios 
žemės ūkio produkcijos augimas prisideda prie 
nacionalinio ūkio augimo. 

 
Iš kitos pusės žemės ūkio sektorius yra svarbus 

užimtumo šaltinis, ypač kaimo gyventojams. 
 
Lietuvos tradicijos ir vyraujančios gamtinės 

sąlygos sukuria potencialą gyvulininkystės produkcijos 
konkurencingumui. Išnaudodama tas sąlygas, Lietuvos 
gamintojai galės rasti naujų rinkų šiai produkcijai ES 
laisvosios prekybos zonoje.  

 
Pastaraisiais metais pastebimas kokybiškos 

žemės ūkio produkcijos augimas. 
 
Kaimo kraštovaizdis ir istorinis-kultūrinis 

paveldas yra svarbūs ištekliai kaimo turizmui bei 
smulkiam verslui plėtoti. 

 
Augantis privačių ūkių indėlis į bendrą žemės 

ūkio produkciją parodo privačios iniciatyvos svarbą. 
 
Vykdoma žemės reforma. Yra kuriama žemės 

rinka. 
 
Tobulinama fiskalinė kontrolė. 
 
Vyksta ES teisinių reglamentų 

harmonizavimas. 

 
Pirminė žemės ūkio gamyba yra neefektyvi, 

vyrauja smulkūs ūkiai, reikalaujantys modernizacijos, 
dažnai naudojamos prastos kokybės augalų sėklos ir 
gyvulių veislės, retai taikomi higienos, sveikatos, 
aplinkosauginiai  reikalavimai. 

 
Žemės ūkio produkcijos perdirbimas taip pat 

neefektyvus: gamyba fragmentuota, įrengimai reikalauja 
modernizacijos, neišnaudojami gamybiniai pajėgumai, 
technologijos, neatitinkančios nacionalinių ir ES higienos, 
maisto saugos, aplinkosauginių reikalavimų.  

 
Trūksta ryškios žemės ūkio specializacijos; 

ūkiuose dominuoja mišri gamyba, kuri retai yra efektyvi. 
 
Menkos kaimo turizmo bei smulkaus ir vidutinio 

verslo tradicijos ir patirtis. 
 
Neužbaigta žemės reforma bei netobulai 

funkcionuojanti žemės rinka lėtina tolygią žemės ūkio ir 
kaimo plėtrą. 

 
Vis dar nėra užtikrintas vidutinio ir ilgo 

laikotarpio biudžeto stabilumas. 
 
Dar neužbaigtas ES teisės reglamentų 

harmonizavimas. 

Socialiniai veiksniai  
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Lietuva pasižymi tolygiu gyventojų ir 
gyvenamųjų vietovių pasiskirstymu. Tai gali būti svariu 
pagrindu subalansuotai regioninei plėtrai. 

 
Lietuva pasižymi tvirta kaimo bendruomene: 

prieraišumas prie gyvenamųjų vietų; diegiama ir 
skatinama kultūra ir menai; suvokiama pareiga rūpintis 
aplinka. 

Kaimo gyventojai didžia dalimi priklauso nuo 
žemės ūkio veiklos, iš kurios gaunamos pagrindinės 
pajamos. Nesant kitų alternatyvių pajamų šaltinių, t.y. 
įvairesnės veiklos kaimo vietovėse, potencialus pavojus 
kiltų, jei dirbančiųjų skaičius žemės ūkyje smarkiai 
sumažėtų. 

 
Kaimo namų ūkio pajamos vienam gyventojui yra 

mažesnės nei miesto namų ūkio. Be to, skirtumas tarp 
kaimo ir miesto namų ūkio pajamų kasmet didėja.  

 
Ir inžinierinė, ir socialinė infrastruktūra (vandens 

tiekimo, nuotekų sistemos, telefonų linijos, keliai ir kt.) 
kaimo vietovėse yra žymiai prastesnės kokybės negu 
miestuose. 

 
Egzistuoja pavojus, kad kaimo žmonės iškeis 

gyvenimą kaime į gyvenimą mieste. Tai pakenktų 
tolygiam gyventojų pasiskirstymui, tuo pačiu sukeliant 
naujų socialinių ir kultūrinių problemų. 

Aplinkosauginiai veiksniai
 
Lietuvos kaimo vietovės pasižymi turtingu 

kraštovaizdžiu ir natūralia aplinka, kurie turi ekonominę, 
socialinę, aplinkosauginę ir mokslinę vertę. 

 
Lietuvos dirvožemiai, klimatas ir vanduo yra 

svarbus ekologinis ir ekonominis turtas.  
 
Lietuvos kaimo teritorijose gausu pastatų, 

išsaugojusių istorinę, kultūrinę ir rekreacinę vertę. 

 
 
Kai kuriose teritorijose, turtingose savo 

gamtiniais ištekliais, intensyvi žemės ūkio veikla yra 
ribojama dėl jos žalojančio poveikio aplinkai. 

 
Intensyvi žemės ūkio veikla gali kelti pavojų 

vandens telkiniams, dirvožemiui ar bendrai aplinkai. 
 
Didelė dalis kaimo istorinio-kultūrinio paveldo 

yra prarasta ar tebegriaunama. 
Gebėjimas įgyvendinti struktūrinius pakeitimus 
 
Vietinės valdžios institucijos ir 

bendruomeninės grupės suteiks galimybę kaimo 
gyventojams įsitraukti į jų gyvenamųjų vietovių plėtros 
procesus. 

 
Žemės ūkio ministerija efektyviai naudos 

valstybinio sektoriaus fondus žemės ūkio ir kaimo 
plėtrai. 

 
 
SAPARD lėšų panaudojimas jau egzistuojančių 

krypčių plėtrai sustiprins Žemės ūkio ministerijos ir 
vietinės valdžios institucijų bei bendruomeninių grupių 
gebėjimą įgyvendinti struktūrines programas.  

 
 
Šiuo metu vietinės valdžios institucijos, 

bendruomeninės grupės nėra pajėgios ir pakankamai 
kompetentingos paruošti bei įgyvendinti regioninės plėtros 
planus. 

 
Nėra sukurtų regioninės plėtros institucijų 

vietiniame lygmenyje. 

 
 Mažiau išvystyta kaimo socialinė ir techninė infrastruktūra trukdo gyvenimo ir darbo 

sąlygoms gerėti. Tie trukdymai – tai riboti kaimo gyventojų socialiniai poreikiai, kuriems įtaką 
daro pajamų lygis ir paslaugų kainos. Kaimo gyventojai labiau nei miestiečiai yra užsiėmę namų 
ruoša, kuri riboja jų laisvalaikį, savišvietos galimybes ir visuomeninę veiklą . 
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RYŠIŲ SU VISUOMENE TARNYBA: KAI KURIOS VEIKLOS 
PROBLEMOS 
Doc. dr. Antanas Bučinskas 
Klaipėdos universitetas 
 
 

Kiekvienos srovės veiklą galime analizuoti aspektais, kaip ir kiekvieną objektą, galime 
apibūdinti pasirinkdami skirtingas prieigas. Aleksandras Dovženka tai išreiškė labai lyriškai: „Dviese 
žiūri žemyn, vienas mato balą, kitas žvaigždes". Šiuos žodžius G. Počepcovas pasirinko savo knygos 
„Viešieji ryšiai profesionalams" epigrafu. Kiekvienas objektas, reiškinys yra daugiareikšmis, todėl 
skirtingi subjektai, analizuodami darbus ir reiškinius mato ir domisi jais skirtingais aspektais. 
Todėl vienas iš svarbiausių. Ryšių su visuomene tarnybos (RVT) uždavinys yra parodyti daiktą, 
paslaugą, įmonės veiklą reikiama puse ir reikiamu laiku. Ne pateikti melagingą informaciją, o 
parodyti privalumus, formuoti teigiamą požiūrį. Įmonė, įstaiga, organizacija, kurdama RVT ir 
investuodama lėšas, tikisi pasikeitimų, kitu atveju ji lėšas skirtų kitoms sferoms. Pasikeitimų 
tikimasi dažniausiai tiek vidinėje, tiek išorinėje aplinkoje. RVT tų pokyčių tiekia konkrečiais 
darbais, akcijomis. Pokyčiai vidinėje ir išorinėje aplinkoje patiekiami panaudojant vykstančius 
procesus ir įvykius, o kai kada sukuriant atitinkamus epizodus, o kai kada ir gana ilgus scenarijus 
norimams objektams pasiekti. Pasikeitimai, kurių siekiama, gali būti įvairūs, kaip antai: 

1. Padidinti prekių ar paslaugų pardavimą, sustiprinti ryšius su klientais. 
2. Sustiprinti tam tikras bendruomenės narių tarpusavio ryšius. 
3. Pasiekti aktyvesnio lyderio nuomonės palaikymo. 
4. Sumažinti įtampą su kontrolės tarnybomis. 
5. Keisti ne tik klientų požiūri į įmonę ar organizaciją, bet tobulinti pačios įmonės ar 

organizacijos veiklą, atsižvelgiant į vidinės ir išorinės aplinkos pageidavimus ir poreikius. 
6. Didinti darbuotojų produktyvumą, lojalumą įmonei. 

Tokių siekių seka begalinė, nuo labai konkrečių, momentinių iki globalinių, ilgalaikių. 
Siekiamas vidinės ar išorinės aplinkos elgesio pasikeitimus galėtume suskirstyti į tris tipus: 

1. Pasiekti, kad žmonės atliktų tam tikrus veiksmus, savo veiklą, nukreiptų norima kryptimi. 
2. Pasiekti, kad žmonės nedarytų tam tikrų veiksmų, savo veiklą nukreiptų kita kryptimi. 
3. Laimėti, gauti jų pritarimą, leidžiantį įmonei, organizacijai veikti norima kryptimi. 

Kitaip sakant, norimus šiuos pasikeitimų tipus galėtume labiau apibūdinti, būtent: 
1. Motyvuoti nauj ą elgseną. 
2. Sustiprinti esančią pozityvią elgseną. 
3. Modifikuoti, pakeisti negatyvią elgseną. 

Norint pasiekti vieno ar kito tikslo, pirmiausia svarbu išaiškinti esamą situaciją, atlikti 
įmonės ar organizacijos vidinių ir išorinių ryšių auditą. 

Vidiniai ryšiai - tai įmonės dirbančių jų santykiai su vadovybe, jų nusiteikimas darbdavio 
atžvilgiu, darbdavio santykiai su dirbančiais, pačių dirbančiųjų tarpusavio santykiai. Vidinių ryšių 
audito metu būtina nustatyti, ką reikia pakeisti, kaip reikia keisti nusistovėjusius tarpusavio santykius 
įmonėje, kad dirbantieji būtų patenkinti esama atmosfera įmonėje, kad jie suvoktų savo buvimą 
įmonėje ne vien dėl atlyginimo. Gera dirbančio psichologinė savijauta darbo vietoje, tinkamas jo 
įvertinimas nepastebimai padaro juos ryšių su visuomene tarnybos ne etatiniais darbuotojais. 
Dirbančiųjų skleidžiama nuomonė apie įmonę kuria palankią arba nepalankią išorės nuomonę apie 
įmonę. Jų nuostatai padeda harmonizuoti įmonės santykius su išorine aplinka. Antras etapas - tai 
ryšių su klientais, su supančiu aplinka auditas. Šiame etape ryšių su visuomene tarnyba turi nustatyti 
veiklos kryptis, kad įmonė palankiau vertintų klientai, partneriai, siekėjai, investitoriai. Taip pat 
svarbu išsiaiškinti, kaip įmonė turi keisti, kad patenkintų aplinkos lūkesčius, kaip veikti, kad įtakoti 
aplinkos lūkesčius. Tokia masinės auditorijos buvimas verčia veiklas nukreipti ne į individualią 
atmintį, o į socialinę atmintį. 
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Įmonės vadovybė, formuodama tikslus, RVT tarnyba imdamasis šiuos tikslus įgyvendinti, 
turi tiksliai nustatyti šios tarnybos funkcijas konkrečiam laikotarpiui. Pirmiausia - tai pereiti nuo 
vienos šališkos informacijos skleidimo prie žinių skleidimo ir atsakomosios reakcijos tyrimo tų, su 
kuriais siekiama sureguliuoti santykius. Ryšių su visuomene specialistai siūlo veikti šiomis 
kryptimis: 

1. Tiriamoji veikla. Išsiaiškinti, suvokti ir apibrėžti norimus pokyčius. Nustatyti, kas 
lemia vienokią ar kitokią visuomenės nuomonę, kas yra tokios nuomonės formavimo 
lyderis. Kokios grupės ar asmenys yra suinteresuoti? Kaip elgtis? 

2. Strateginis planavimas. Situacija ir visi duomenys'turi būti įvertinti strategiškai. 
Kur esame? Kaip šioje situacijoje atsidūrėme ? Kokioje situacijoje norėtume būti? Kaip 
pasiekti norimą situaciją? 

3. Konsultacijos. Vadybininkas turi parengti planą, nuspręsti, kaip jis turi būti 
įgyvendintas, tik tada jis turi išaiškinti personalui, nurodydamas kiekvienam jo 
vaidmeniui. 

4. Visos organizacijos sutelkimas. Ryšiai su visuomene tarnybos darbuotojai turi 
išsiaiškinti planą visiems dirbantiems, nurodyti jų vaidmenį ir svarbą projekto 
įgyvendinime. Į projekto įgyvendinimą turi būti įtraukiami visi dirbantieji, vieni 
administracijos ir RVT tarnybos pajėgomis esminių pokyčių sunku pasiekti. 
Bendruomenė turi suprasti kam to reikia ir kaip pasiekti. 

5. Ryšiai ir veiksmai. Planas turi būti paskelbtas viešai, įvairiais prašymais ir paraginimais 
įtraukiami visi bendruomenės nariai. Veikla organizuojama etapais. Grįžtamosios 
informacijos analizė. Visi informuojami apie projekto įgyvendinimo eigą. 

6. Projekto įvertinimas. Turi būti aptartos viešai sėkmės ir nesėkmės, rezultatai, nauji 
planai. 
Allen H. Center ir Patrick Jakson knygoje „Ryšių su visuomene praktika" pateikia 18 jų 

manymų nagrinėjamų principų, kuriais turėtų vadovauti savo darbe ryšių su visuomene specialistas, 
norėdamas sėkmingai įgyvendinti vieną ar kitą projektą. 

Išaugus konkrečių ryšių su visuomene veiklos atvejų skaičiui, tų atvejų analizės skaičiui, 
mokslininkams ir praktikams sukaupus daugiau patirties išryškėjo maximos, pasižyminčios dideliu 
tikimybės laipsniu. Dauguma jų, naudojasi įtikinimui ir viešosios nuomonės formavimui, pasiteisino 
ir pasitvirtino praktikoje, tai savotiški stereotipai, kuriuos tikslai taikant, gaunamas tikslus 
numatytas arba labai artimas numatytam rezultatas. 

1. Apeliavimas į klausytojo asmeninius interesus, į jo reikmes yra pats efektyviausias būdas 
tvirtiems kontaktams užmegzti. 

2. Labiausiai patikimas publikoms yra tas informacinis šaltinis, kuris patvirtintas eksperto ar 
žymaus tos srities specialisto nuomone, ypač jei tas ekspertas ar autoritetas yra gerai 
žinomas toje aplinkoje. 

3. Pats efektyviausias bendravimo būdas, duodantis geriausius rezultatus siekiant tikslo 
yra asmeninis, tiesioginis kontaktas. 

4. Pagrindinis reikalavimas ryšių su visuomene specialistui, kuris nori pasiekti 
geidžiamo rezultato, aiškindamas bet kurią problemą - labai geras tos problemos 
išmanymas. Pagal dėstomos problemos išmanymą prelegentas turi būti eksperto lygio. 

5. Dėstant teorinius teiginius patartina naudoti praktinius pavyzdžius, iliustracijas, 
schemas. Dėstomą problemą reikia išmanyti taip „kad sudėtingus klausimus gebėtum 
išsiaiškinti paprastai, suprantamai. 

6. Ryšių su visuomene specialistas turi siekti į norimo sprendimo priėmimą publikas. 
Dalyvavimas sprendimų priėmimo procese, arba bent to proceso supratimas padidina 
to sprendimo priimtinumo tikimybę. Įtraukt į sprendimų priėmimą, išsiaiškinti juos 
nedalyvavusiems priėmimo procese. 

7. Darbą reikia organizuoti diferencijuotai, suburti panašių interesų publikas. Panašių 
interesų grupėse didėja informacijos perdavimo ir supratimo efektyvumas, teigiamai veikia 
asmeninę poziciją aptariamų problemų atžvilgiu. 
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8. Aiškumas, paprastumas,simbolių panaudojimas turi tiesioginį poveikį informacijos 
priėmimui. Aiškiai ir išsamiai pateikiama informacija paprastai labiau įtakoja elgesio 
arba nuomonės pokyčius norima kryptimi, nei sudėtingas koncepcijų ir teorijų aiškinimas. 

9. „Netikėti" įvykiai, susiję su svarstoma problema, gali labai kardinaliai ir staigiai 
paveikti, pakeisti viešąją nuomonę. 

10. Ne kiekvieną faktą, nors jis nemalonus, bet nenuginčijamas būtina bandyti paneigti, tuo 
galima tik jį sureikšminti. Visų įvykių svarba visuomenės nuomonei, einant laikui, 
mažėja. Juos nustelbia nauji įvykiai, o jei jų nėra, kai kada galima juos sukurti. 

11. Publikos pokalbių metu dažnai savarankiškai prisiima cenzoriaus pareigas. Cenzūra 
dažniausiai pasireiškia dėmesio nukreipimu arba nedalyvavimu svarstant problemą. 
Tokia reakcija negatyviai veikai nuomonės ar elgesio keitimosi tempus norima linkme. 

12. Lygiagrečiai su nuomonės formavimo procesu vykstantys įvykiai, patvirtinantys 
nuomonės teisingą kryptį, paspartina nuomonės įsitvirtinimo procesą, sparčiai didina 
šalininkų skaičių. 

13. Kalbėti su publikomis apie tikslą, o ne apie etapus ir metodusjei norime pritarimo 
ir palaikymo. Su tikslo siekimu susijusi informacija priima ir įsisavina greičiau, nei 
informacija, susijusi su tikslo pasiekimo etapais ir metodais. 

14. Jei auditorija nusiteikusi draugiškai, analizuojant prieštaringą problemą efektyviau bus 
nušviesti tik vieną klausimą ar problemos pusę. Jei auditorija nėra aiškiai pritarianti, 
arba linkusi analizuoti abu aspektus, efektyviau nušviesti analizuoti problemą išsamiai. 

15. Pažiūrų susipriešinimas, siekiant esminio nuomonės pakeitimo, turi tendenciją sustiprinti 
užima poziciją. Pagrįsta prielaida būtų ta, kad žmonės priešinasi permainoms. 

16. Jeigu iš dviejų prieštaringų požiūrių sunku publikai pasirinkti kurį nors vieną, 
dažniausiai lemiamuoju faktoriumi tampa paskutinis išgirstas argumentas. Nevertėtų visus 
reikšmingus argumentus išdėstyti diskusijos eigoje. 

17. Situacijoje, kurioje yra pateiktos dvi prieštaringos informacijos, žmonės linkę patikėti ta, 
kuri sutampa su jų lūkesčiais ir siekiais. 

18. Jautrumas viešosios nuomonės formavimui padidėja krizių ir konfrontacijų atvejais. 
Tokiose situacijose žmonės idėjas nuomones priima arba atmesta stipriau ir atviriau. 
Komunikaciniai sugebėjimai praktiškai būtini visų profesijų žmonėmis. Bendraujant 

įvairių publikų sueigose patyręs oratorius svarbias problemas sugeba išdėstyti panaudodamas 
simbolius. Mūsų visuomenėje simbolių panaudojimas ypač toleruojamas, turi senas tradicijas 
liaudies kūryboje, liaudies pedagogikoje. Egzistuoja ne tik realus pasaulis, bet ir simbolinis pasaulis, 
informacinis pasaulis. Tik nedidelė dalis vykstančių įvykių patenka į informacinį pasaulį, o dar 
mažesnė dalis į simbolinį pasaulį. Ryšių su visuomene specialistas privalo gebėti simbolizuoti 
tikrovę. Atgimimo laikais organizuotas Baltijos kelias buvo ir liko nepakartojamu Estijos,Latvijos ir 
Lietuvos kovos už laisvę simboliu. Jį suprato visas pasaulis. To supratimo vargu ar būtų buvę 
galima pasiekti mitingais, straipsniais spaudoje. Todėl įgyvendinant projektą, tikras arba sukurtas 
įvykis, kuris perkeliamas į informacinį pasaulį, turi efektyviai, įtikimai simbolizuoti tikrovę. 
Materialus simbolis taip kaip gali sėkmingai simbolizuoti tikrovę - Laisvės statutą JAV. Pasauliui 
užteko pamatyti nuo Talino iki Vilniaus susikabinusius rankomis žmones - Baltijos tautų ryžtą 
suprato visas pasaulis. Simbolis lengvai išverčiamas, suprantamas neverbaline forma. Jis 
dažniausiai ekonomiškas, trumpas, ilgiau išlieka atmintyje. Visuomenė ignoruoja melagingus 
simbolius. Labdaros akcija suprantama kaip dosnumo, jautrumo simbolis, tačiau visuose 
organizuojamos politikų labdaros akcijos eilinių rinkimų išvakarėse gyventojai vertina kritiškai, su 
pašaipa ir visiškai kitaip vertina tokius įvykius, kurių nesieja su siekiama tikra ar tariama nauda. 
Todėl kurti įvykius (pseudo įvykius) įgyvendinant ryšių su visuomene projektus, yra labai 
atsakingais darbas. Jei įvykis sukurtas, tačiau jis visuomenei turi atrodyti kaip tikras. Politikų 
įvaizdžio kūrėjai kai kada bando įspausti į politiko lūpas jam svetimas frazes, idėjas, kalbėjimo 
manieras viename, kad ir labai svarbiame pasisakyme, publikos juo nepatiki, priima kaip vaidybą. 
Visuomenė tampa patiklesnė, jei ji mato pokyčius, kaip procesą. 
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Publikos svarbu ne tik atliekamo darbo turinys, bet ir atlikimo forma. Stebime įvairaus lygio 
politikus, įvairaus rango vadovus naujausius tiesiogiai su piliečiais, radijo ar televizijos laidose. 
Ryšių su visuomene specialistai, kurdami komunikacinę erdvę, jai pasirinkdami, turi pasirinkti, kur 
ir kaip pristatyti firmą visuomenei, o tai tuo labiau kur ir kaip pristatyti žinovą ar kylančią politikos 
pasaulio žvaigždę. 

Esame liudininkai, kaip daug nesėkmių patyrė firmų vadovai ir politikai nesugebantys 
neparodyti savo asmenybių trūkumų. Panieka konkurentui, panieka žemiau stovinčiam pagal 
rangą ar socialinę padėtį, narciziškas perėjimasis savimi ne vieną atvedė prie bankroto ar tai 
ekonomikoje, ar tai politikoje. Todėl komunikacinės erdvės pasireiškimas vaidina ypatingą 
vaidmenį. Jei vadovas ar politikas, kalbėdamas tiesioginiame eteryje negali ne įžeisti konkurento, 
kad jis to išmoks, vertėtų pasisakymą įpaišyti. Ryšių su visuomene vadybininko užduotis - kad 
prelegentas aplinkai atrodytų patrauklus, veržlus, jaukus, kompetentingas. Žiniasklaida mūsuose yra 
visuomenės aukštai vertinama, ja visuomene pasitiki. Čia yra didelis ryšių su visuomene specialistų 
„nuopelnas”. 

Intensyvus ekonominis ir politinis gyvenimas išprovokuoja daug nestandartinių situacijų, 
gana dažnai negatyvių situacijų įvairaus lygio institucijoje ir organizacijoje. Nepatyręs, arba 
„praktiškai" savo bendruomenės atžvilgiu nusiteikęs ryšių su visuomene specialistas bando nuslėpti 
nepalankią situaciją, o toks paslėptas „lobis" žurnalistams būna tikras radinys. Todėl šioje 
situacijoje ryšių su visuomene specialistas turėtų paskubėti pats dirbti su šia negatyvia situacija. 
Žurnalistas ją patiks sau norimu aspektu, hiperbolizuodamas, dramatizuodamas situaciją. Viešųjų 
ryšių specialistas pats supažindindamas visuomenę su situacija, turi galimybę pateikti ją norimu 
rakursu, palankiu laiku, gali daug ką paaiškinti, pakomentuoti. Pirminę nuostatą, kurią susiformuos 
aplinka po ryšių su visuomene specialisto informacija, net ir labai priešiškai nusiteikęs žurnalistas 
sunkiai bepaleis. Žurnalisto tikslas aprašyti įvykių, o viešųjų ryšių specialistas: 1. Planuoja reikalingą 
įvykį. 2. Organizuoja tą įvykį. 3. Komentuoja, pristato visuomenei įvykį (žodis - įvykis - žodis). 
Žurnalistas stebi įvyki ir aprašo (įvykis - žodis). Netgi viešųjų ryšių specialisto sukurtąpseudo įvykį 
žurnalistas dažnai aprašo kaip tikrą. 

Ryšių su visuomene organizavimas yra ir mokslas ir menas. Mokslas užsiima objekto 
analize, menas - naujo objekto kūrimu. Mokslas, kaip ir ryšiai su visuomene, susietas su realybe, 
menas gali pakilti virš realybės. G. Počepcovas akcentuoja tokias ryšių su visuomene funkcijas: 

1. Pastoviai ir planingai dirba firmos ar organizacijos labiau, atlieka dalį vadybos funkcijų. 
2. Užsiima organizacijos ir visuomenės santykių tobulinimui. 
3. Vykdo santykių, elgesio monitoringą tiek organizacijos viduje tiek išorėje. 
4. Analizuoja politikos, procedūrų, veikimų įtaką visuomenei. 
5. Modifikuoja organizacijos, politikos, procedūrų, veiksmų elementus, kai jos atsiduria 

konflikto zonoje tarp visuomenės interesų ir organizacijos gyveninio. 
6. Konsultuoja dėl naujų politikos priemonių, procedūrų ir veiksmų panaudojimo, kurie 

siejasi su 
visuomenės ir organizacijos santykiais. 

7. Formuoja ir palaiko dvipusius santykius tarp organizacijos ir visuomenės. 
8. Įgyvendina suplanuotus pokyčius nuomonėse, santykiuose, elgsenoje tiek įmonės ar 

organizacijos viduje, tiek išorėje. 
9. Daro poveikį naujiems arba esamiems santykiams tarp organizacijos ir visuomenės. 

Ryšių su visuomene tarnybos konkurentingame pasaulyje vis labiau įsitvirtinant tik mums 
įprastuose objektuose, bet ir mokyklose, ligoninėse, politinėse partijose, netgi religinėse 
organizacijose. 
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PERSONALO VALDYMO UŽDAVINIAI IR TURINYS 
 

Personalo valdymo turinys 
 
Personalo valdymo veikla Jos paskirtis 
Darbų analizė Surinkti ir organizuoti informaciją apie visus 

organizacijoje atliekamus darbus 
Organizacijos aprūpinimo personalu veiklos  
Personalo planavimas Užtikrinti, kad organizacija reikiamu laiku 

turėtų reikiamą kiekį, reikiamos sudėties ir 
kvalifikacijos darbuotojų 

Personalo valdymo veikla  
Personalo verbavimas Surasti ir pritraukti reikiamą kiekį reikalingos 

kvalifikacijos potencialių kandidatų į laisvas 
ar naujai sukuriamas darbo vietas. 

Personalo atranka Atrinkti tinkamus pretendentus ir priimti 
samdos sprendimą 

Organizacijos darbuotojų-personalo-valdymo veiklos 
Personalo adaptavimas (orientavimas) Supažindinti darbuotoją su nauju darbu, 

adaptuoti jį naujame kolektyve 

Personalo vertinimas Vertinti organizacijos personalo darbą, jo 
atitikimą užimamoms ir ateities pareigybėms. 

Personalo mokymas ir tobulinimas Užtikrinti organizacijos poreikius 
atitinkančią personalo kvalifikaciją. 

Personalo judėjimo valdymas Užtikrinti personalo poreikius atitinkantį 
personalo judėjimą 

Personalo kompensavimas ir apsauga Užtikrinti efektyvų ir saugų organizacijos 
personalo darbą. 
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Vadybos teorijos apie žmogaus vaidmenį organizacijoje 
 

Vadybos 
teorija 

Teorijai būdingas 
požiūris 

Organizacijos vadovų 
užduotys 

Lūkesčiai Žymiausi 
atstovai 

Klasikinė 
vadybos 
teorija 

Darbas daugumai individų 
neteikia pasitenkinimo, tai 
jiems būdinga savybė. Tai 
ką jie daro, jiems mažiau 
svarbu, nei tai, kiek jie 
uždirba tai darydami. 
Mažai individų, kurie nori 
ir gali dirbti darbą, 
reikalaujantį 
kūrybiškumo, 
savarankiškumo, 
iniciatyvos ir 
savikontrolės. 

Pagrindinė vadovo 
užduotis – griežta 
kontrolė ir pavaldinių 
stebėjimas. Jis turi 
užduotis padalinti į 
lengvai išmokstamas,  
paprastas ir 
pasikartojančias 
operacijas, suformuoti 
paprastas darbo 
procedūras ir pritaikyti jas 
praktikoje. 

Individai gali pakęsti savo 
darbą, su sąlyga,  jei 
darbo užmokestis bus 
atitinkamas ir jei vadovas 
bus teisingas. Jei užduotys 
bus pakankamai 
supaprastintos ir jei 
individai bus lengvai 
kontroliuojami, tai galės 
vykdyti fiksuotas 
gamybos normas. 

F. Teiloras, 
A.Fajolis, 
M.Vėberis, 
G.Fordas, ir kt. 

Žmonių 
santykių 
teorija 

Žmonės nori jaustis 
naudingi ir reikšmingi, 
trokšta priklausyti grupei 
ir  būti pripažinti kaip 
asmenybės. Šie poreikiai 
yra svarbesni už pinigus, 
motyvuojant žmones 
darbui. 

Vadovo pagrindinė 
užduotis – padaryti, kad 
kiekvienas darbininkas 
jaustųsi naudingas ir 
svarbus. Jis turėtų pateikti 
savo darbuotojams 
informaciją ir išklausyti jų 
prieštaravimus savo planų 
atžvilgiu. Vadovas privalo 
leisti savo darbuotojams 
tam tikrą savarankišką 
įprastinių reikalų 
kontrolę. 

Pasidalinimas informacija 
su pavaldiniais ir jų 
įtraukimas į  įprastinius 
sprendimus patenkins jų 
svarbiausius poreikius – 
priklausyti ir jaustis 
reikšmingiems. Šiuos 
poreikius patenkinant 
pagerės moralė ir sumažės 
pasipriešinimas 
formaliems autoritetams – 
darbuotojai “savanoriškai 
bendradarbiaus” 

E.Meijo, 
K.Ardžeris, 
R.Likertas, 
R.Bleikas 

Žmonių 
išteklių 
teorija 

Darbas nėra iš prigimties 
pasibjaurėtinas. Žmonės 
nori prisidėti siekiant 
prasmingų tikslų, kuriuos 
jie padėjo nustatyti. 
Daugelis žmonių gali 
atskleisti žymiai daugiau 
kūrybiškumo, atsakingo 
savarankiškumo ar 
savikontrolės, negu 
reikalauja jų dabartinis 
darbas. 

Pagrindinė vadovo 
užduotis – kuo geresnis 
žmonių išteklių 
panaudojimas. Jis privalo 
sukurti aplinką, kurioje 
visi nariai prisidėtų, iki 
pat galo išnaudodami 
savo galimybes. Jis 
privalo skatinti 
dalyvavimą svarbiuose 
reikaluose, 
nenutrūkstamai plėsdamas 
pavaldinių 
savarankiškumą ir 
savikontrolę. 

Plečiant darbuotojų įtaką, 
savarankiškumą ir 
savikontrolę, bus 
tiesiogiai pagerintas darbo 
našumas. To pasekoje 
gaunamas pasitenkinimas 
darbu gali padidėti, 
kadangi darbuotojai 
labiau išnaudoja savo 
vidinius išteklius. 

A.Maslou, 
D.Makgregoras 
F.Hercbergas 

 



 123

Išsivysčiusių pasaulio šalių personalo valdymo raidos etapų organizacijoje charakteristika 
Periodas  Pagrindinis valdymo objektas Dominuojantys personalo 

poreikiai 
Pagrindinės personalo 
valdymo kryptys 

Iki 1900 m. Gamybos technologija Personalo interesai praktiškai 
nepaisomi 

Darbo disciplinos 
palaikymas 

1900 -1910 m. Saugumas ir personalo darbo 
sąlygos 

Saugios ir geros darbo 
sąlygos  

Saugių darbo sąlygų 
sudarymas, darbo 
organizavimas 

1910 - 1920m. Gamybos efektyvumas Darbo užmokesčių didinimas 
gerinant darbo našumą 

Motyvacija ir 
apmokymas, geresnio 
našumo skatinimas 

1920 - 1930 m. Darbuotojų individualios 
savybės 

Individualių sugebėjimų 
vertinimas projektuojant 
darbus 

Psichologinių testų 
sudarymas, apklausų 
taikymas, darbuotojų 
pasiūlymų vertinimas 
projektuojant darbus 

1930 - 1940m. Profsąjungos, socialinė 
partnerystė 

Prieštarų tarp darbininkų ir 
darbdavių švelninimas 

Bendradarbiavimo 
gamyboje ugdymas 

1940 – 1950 m. Ekonominės garantijos ir 
socialinis palaikymas 

Ekonominio ir socialinio 
saugumo garantijos 

Pensijinio aprūpinimo 
organizavimas  

1950 – 1960 m. Žmoniški santykiai Galimybė reikšti iniciatyvą, 
asmeninės disciplinos 
ugdymas 

Valdymo personalo 
ruošimas, 
atsižvelgiant į jo 
vaidmens 
organizacijoje 
pasikeitimą, 
kolektyvinio darbo 
organizavimo formos 

1960 – 1970 m. Bendradarbiavimas, 
partnerystės vystymas ir 
stiprinimas 

Dalyvavimo valdymo 
sprendimų aptarime ir 
priėmime padidėjimas 

Bendro dalyvavimo 
valdyme procedūrų 
formavimas, 
atsakomybės 
paskirstymas 

1970 – 1980 m. Darbo permainos Darbo turinio pokyčiai 
atitinkamai pagal 
sugebėjimus, 
monotoniškumo šalinimas 

Darbų kaita, 
kolektyvinių darbo 
organizavimo formų 
vystymas 

1980 – 1990 m.  Personalo judėjimas Patikima užimtumo garantija 
ekonominio nuosmukio 
periodu 

Darbo jėgos 
persiskirstymas, 
perkvalifikavimas, 
pagalba darbo 
paieškoje 

1990 – 2000 m. Kardinalūs pokyčiai 
personalo sudėtyje, 
kvalifikuoto personalo 
deficitas 

Išaugusios galimybės 
adaptuotis prie nuolat 
kintančių sąlygų ir gamybos 
poreikių 

Darbo išteklių 
strateginis planavimas 
ir valdymas, 
užimtumo garantijų 
padidėjimas, 
perkvalifikavimas, 
lanksčių atlygio 
formų sudarymas, 
dalyvavimas pelnuose 
ir kapitale 
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Įmonės ir personalo vadybos tarpusavio ryšys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numatomi perspektyviniai aplinkos pokyčiai  
 

Aplinkos sritis Numatomi pokyčiai 
Ekonominė aplinka • maža ekonominė plėtra; 

• diferencijuota pirkėjų rinka; 
• augantis ekonomikos internacionalizavimas; 
• trumpėjantis gaminio gyvybinis ciklas; 
• darbo vietų pasiūlos ir paklausos nesutapimai; 
• mažėjantis pradedančių dirbti skaičius; 
• tolesnis darbo laiko trumpėjimas ir lankstumo didėjimas; 
• didėjantys personalo kaštai. 

Technologinė aplinka • augantis valdymo ir gamybos automatizavimas; 
• asmeninių kompiuterių diegimas/integravimas į gamybą; 
• naujos komunikavimo sistemos; 
• naujos darbo organizavimo formos; 
• padidėjusi inovacijų apimtis; 
• reikalavimų kvalifikacijai augimas. 

Socialinė kultūrinė aplinka • demografiniai pokyčiai ir visuomeninių vertybių kaita; 
• didėjantys darbuotojų bendradarbiavimo poreikiai; 
• darbo sąlygų individualizavimas; 
• probleminių grupių naudojimas 
• savojo AŠ pojūčio didėjimas 
• ekologiniai reikalavimai aplinkai. 

Teisinė, politinė aplinka • valstybės kišimasis ir sprendimų autonomiškumo mažėjimas; 
• protekcionizmo pavojus įvairiuose kraštuose; 
• didėjantis problemų derinimo poreikis. 

 

IŠORINĖ APLINKA 

ĮMONĖS VADYBA 
 
PERSONALO VADYBA 
 

KITŲ SRIČIŲ VADYBA 

VIDINĖ APLINKA 

Ekonominė ir socialinė aplinka 
Demografinė situacija 
Kvalifikacija 
Valdymo teorijos 

Kiti veiksniai 

Darbuotojų veiklos organizavimas 
Vadovavimas darbuotojams 

Įmonės filosofija        Įmonės struktūra 
Įmonės kultūra            Kiti veiksniai 
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ORGANIZACIJOS SĖKMĘ LEMIANTYS VEIKSNIAI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trys organizacijos kultūros lygiai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUKTŪRA 

BENDROSIOS VERTYBĖS 

PERSONALAS 

STRATEGIJA 

ĮGŪDŽIAI 

SISTEMOS 

STILIUS 

IŠORINIAI ELEMENTAI 

VERTYBĖS IR ELGESIO NORMOS 

PAGRINDINĖS NUOSTATOS, 
ĮSITIKINIMAI 
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Organizacijos kultūros išoriniai elementai 
 

Elementas Elemento apibūdinimas Pavyzdžiai 

1. Ceremonijos  Standartizuota, pasikartojanti 

veikla, naudojama tam tikromis 

progomis 

Rezultatų sumavimo susirinkimai. Kiekvieno trečiadienio vakare 

pasiekusieji geriausių rezultatų apdovanojami sage (JAV 

“Tupperware”) 

Du kartus per metus skyrių viršininkams rengiama “Pragaro 

savaitė”, kurios metu keičiamasi nuomonėmis apie pasiektus 

rezultatus ir našumo didinimą (JAV, “Dana”) 

2. Apeigos, 

ritualai 

Veiksmai, perduodantys ypatingą 

idėją 

Darbo diena pradedama rytine grupine mankšta ir vadovybės 

pranešimu apie kompanijos reikalus (Japonija, “Kyoto Cera”) 

3. Istorijos Pasakojimai apie buvusius 

įvykius, perduodantys ir 

iliustruojantys kultūrines normas 

ir vertybes 

Kiekvienas kompanijoje pradedantis dirbti gauna knygą “HP 

metodai” , kurioje pateikiami pasakojimai apie žmones, pradėjusius 

karjerą nuo žemiausios grandies ir iškilusius labai aukštai. Knyga 

papildoma naujomis istorijomis, kurias gali pasiūlyti kiekvienas 

(JAV, “Hewlett Packard”) 

4. Mitai Išgalvotos istorijos, kurios padeda 

paaiškinti tam tikrus veiksmus ar 

įvykius 

“Valtonas negalėjo miegoti. Jis atsikėlė ir naktinėje kepykloje 

nusipirko keturis tuzinus spurgų. Pusę trijų ryto jis nusinešė jas į 

paskirstymo centrą ir paplepėjo su doke dirbančiais darbininkais. 

Šitaip jis sužinojo, kad ten reikia dar dviejų dušų.” (JAV, “Wal-

Mart”) 

5. Herojai Žmonės, kurie suformavo 

organizacijos vertybes ir pobūdį 

Semas Valtonas – “WalMart”, Bilis Hewletas- “HB”,Rėjus Krokas 

– “McDonalds”, Akio Morito – “Sony”, tėvas ir sūnus Vatsonai – 

“IBM”. 

6. Simboliai  Daiktai, veiksmai ar įvykiai, 

turintys ypatingą reikšmę ir 

organizacijos narių naudojami 

bendraujant 

Darbuotojų uniforma, auksinė vyriausiojo virėjo kepuraitė, kurią 

kasmet gauna vienas Hamburgerių universitetą baigęs asmuo už 

sėkmingai baigtą profesinio mokymo kursą. 

7. Aplinka Aplinkos daiktai, suteikiantys 

žmonėms tiesioginį jausminį 

stimulą, perduodant kultūriškai 

išraiškingus veiksmus. 

Kiekviename “IBM” kompanijos padalinyje į akis pirmiausia 

krinta didžiulė lenta su tame padalinyje dirbančių asmenų 

fotografijomis bei viršuje užrašytu šūkiu: “svarbiausia – žmonės”. 

Iki smulkmenų apgalvotas “McDonalds” restoranų interjeras, 

demonstruojantis didžiulį rūpinimąsi kiekvienu klientu. 
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Organizacijos filosofijos, kultūros ir personalo politikos sąveika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARBO SU PERSONALU ORGANIZAVIMO FORMOS 
 
Centralizuotas variantas (mažoje įmonėje): 
 
1-asis valdymo 
lygis 

 Įmonės 
vadovybė 

 Personalo 
darbuotojas 

  

 
 

      

2-asis valdymo 
lygis 

 Technikos 
valdymas 

 Ekonomikos 
valdymas 

 Kitos tarnybos 

 
 
Personalo organizavimo mažoje įmonėje decentralizuotas variantas 

 
1-asis valdymo  

lygis 
   Įmonės 

vadovybė 
  

 
 

      

2-asis valdymo 
lygis 

 Technikos 
valdymas 

 Ekonomikos 
valdymas 

 Kitos tarnybos 

 
 

      

3-asis valdymo 
lygis 

 Apskaita  Planavimas  Personalo 
organizavimas 

 

 
1 - asis valdymo lygis    Įmonės vadovybė   

       
2 - asis valdymo lygis  Technikos 

valdymas 
 Ekonomikos 

valdymas 
 Personalo 

valdymas 
       

3 -iasis valdymo lygis      D  D  D  D
       

D-pirminės grandies darbuotojas. 

Personalo vadybos 
sistema 

Norai

Galimybės 

Organizacijos filosofija 

Personalo politika 

Organizacijos kultūra 
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Personalo valdymas vidutinėje įmonėje 

1-asis 
valdymo lygis 

2-asis 
valdymo 
lygis 

3-asis valdymo 
lygis 

4-asis valdymo lygis 5-asis valdymo 
lygis 

Įmonės 
vadovybė 

Personalo 
direktorius 

Personalo 
organizavimo 
skyrius 

Darbuotojų priėmimo ir 
atleidimo biuras 
Leidimų biuras 
Darbuotojų įvertinimo 
biuras 

Pirminės 
grandies 
darbuotojai 

  Socialinmis skyrius Darbo su pensininkais 
biuras Sveikatos 
apsaugos biuras 
Psichologinė tarnyba 
Sociologinė tranyba 

Pirminės 
grandies 
darbuotojai 

  Mokymo skyrius Darbininkų mokymo 
biuras 
Vadovaujančiojo 
personalo mokymo 
biuras 

Pirminės 
grandies 
darbuotojai 

  Darbo 
organizavimo ir 
užmokesčio skyrius 

Darbo vietų ir darbų 
įvertinimo biuras 
Darbo užmokesčio 
biuras 

Pirminės 
grandies 
darbuotojai 

  Ryšių su visuomene 
skyrius Saugaus 
darbo skyrius 

… Pirminės 
grandies 
darbuotojai 
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Personalo skyriaus struktūrinė ir darbo pasidalijimo schema 

   Vadovas  
   • Personalo įdarbinimas, panaudojimas, 

vystymas 
• Apmokymas 
• Personalo aptarnavimas ir apskaita 
• Personalo pagrindinės politikos temos 
• Teisinės nuorodos 
• Įmonės med. tarnybos 
• Personalo statistika 
• Vienetinio darbo užmokesčio apskaita 
• Darb. Transportavimas 
• Darbo birža 

 

     
     
         

Personalo 
įdarbinimas 

 Personalo 
aptarnavimas 

 Personalo 
apskaita 

 Įmon. Med. 
tarn. 

 Apmokymai 

• Pretendentų 
atranka 

• Pokalbiai 
• Testai 
• Švara ir 

tvarka 
įmonėje 

 • Darbo 
sutartys 

• Pranešimai 
Sodrai 

• Darbuotojų 
leidimai 

• Pažymos 

 • Atlyginimų 
skaičiavimas 

• Darb. 
Lankomumas 

• Ketvirčio 
pranešimai 
Sodrai 

• Statistikos 
pranešimai 

 • Med. 
komisija 
prieš 
įsidarbinant 

• Med. 
aptarnavimas 

• Pirmoji 
pagalba 

• Med. sesuo 

 • Apmokymo 
planas 

• Mokymo 
katalogas 

• Apmokymo 
sertifikat. 

• Įvadinis 
apmokym. 
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Darbuotojų pakeičiamumas 
 Darbuotojų pakeičiamumas 

Personalo skyrius 
Pusl.: 

 
            
Funkcijos 
 
Darbuotojai 

Skyriaus 
vadovas 

Person-o 
įdarbinim
as 

Person-o 
aptarnavi
mas 

Person-o 
apskaita 

Apmoky
mai 

Vienet. 
darbo 
užmojk. 
apskaita 

Med. 
tarnyba 

Med. 
sesuo  

Valytoja 

R. Butkutė 1    1 2 2a   
R. Sagaitė 3 2 1 3 2     
B. Bodienė   3 1      
L. Indrilaitė 2 1 2 2 3 3    
L. 
Arbušauskaitė 

     1    

R. Ivanova  3    1    
Dž. Vitė       1 2  
I. Jocienė       2b 1 2 
S. Alrikienė       2b 1 2 
K. Bulenkova         1 
G. Kolenikova         1 
V. Petrauskytė         1 
D. Petreikis         1 

1-  Pagrindinės pareigos 
2-  Pavadavimas 
3-  Papildomas pavadavimas 

(a) - tik organizaciniai klausimai 
(b) - tik medicininiai klausimai 

Paruošė: 
Parašas: 
Data:__/__/__ 

Patikrino: 
Parašas: 
Data:__/__/__ 

Patvirtino: 
Parašas: 
Data:__/__/__ 

 
 

DARBO VIETŲ IR PERSONALO VERTINIMAS 
 

Darbų analizės atlikimą palengvina klausimynas (pvz. lentelėje) 
 

Klausimai Analizė Pasiūlymai 
1. Kokie elementai sudaro 
darbą? 
2. Kur organizacijoje 
atliekamas darbas? 
3. Kas atlieka darbą? 
 
4. Kada atliekamas darbas? 
5. Kaip atliekamas darbas? 

Kodėl tie elementai sudaro 
darbą?  
Kodėl darbas atliekamas čia? 
 
Kodėl būtent tas asmuo 
atlieka darbą? 
Kodėl būtent tuo metu 
atliekamas darbas? 
Kodėl būtent tokiais 
metodais atliekamas darbas? 

Kokie elementai turėtų 
sudaryti darbą? 
Kur turėtų būti atliekamas 
darbas? 
Kas turėtų organizacijoje tą 
darbą atlikti? 
Kada turėtų būti atliekamas 
darbas? 
Kokiais metodais šis darbas 
turėtų būti atliktas? 
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Darbų specifikacijos (kitaip samdos apibūdinimas) – dokumentas, kuriame išdėstomi 
reikalavimai asmeniui, kuris tą darbą atlieka, t.y. patyrimui, išsilavinimui, savybėms ir pan. 

 
Reikalavimai Būtina Pageidautina 

Išsilavinimas ir kvalifikacija -aukštasis, A lygis (pažangus) -geri anglų kalbos ir 
matematikos dalykų vertinimai 

Darbo patirtis - du-trys metai žemiausioje 
administracinėje pareigybėje 
aptarnavimo arba pardavimų 
srityje 

-darbo patirtis agentūroje 
- pardavimų patirtis 
- vadybininko darbo patirtis 

Sugebėjimai  -geri bendravimo žodžiu 
įgūdžiai 
-valdymo įgūdžiai 
-analitiniai įgūdžiai 
- planavimo ir organizavimo 
įgūdžiai 
- kompiuterinis raštingumas 

- geri bendravimo raštu ir 
matematiniai įgūdžiai 
- polinkis verslininkiškumui 

Motyvacija  - vidinė darbo motyvacija 
- kovotojiška dvasia 
- orientacija į galutinį rezultatą 
- pasiruošimas investuoti į 
personalo vystymą 

- noras daryti karjerą 
- ambicingumas 

Charakterio bruožai - sugebėjimas tvardytis ir elgtis 
bet kokioje situacijoje 
- sugebėjimas klausyti ir 
užjausti (empatija) 
- sugebėjimas įtikinėti 
- sugebėjimas veikti kritinėmis 
aplinkybėmis 
- adaptacingumas 
- inovacinė dvasia 

- diplomatiškumas 
- sugebėjimas nukreipti ir 
kontroliuoti žmones. 

 
Reikalavimų darbuotojui profilis – sąrašas našią veiklą laiduojančių profesinių ir 

asmeninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti konkrečią darbo vietą galintis užimti darbuotojas. 
 

Įvertinimo reikalavimai Detalizavimas 
1. žinios 
2. fizinė būklė 
3. atsakomybė 
4. protinė apkrova 
5. fizinė apkrova 
6. aplinkos įtaka 

Išsimokslinimas, aptyrimas, protinio išsivystymo lygis 
Sveikata, fizinis pasirengimas, veiksmų koordinacija 
Už save, už kitų darbą, saugumą 
Dėmesys, mąstymo įtampa ir intensyvumas 
Dinaminė, statinė, vienpusė 
Drėgmė, švara, triukšmas, apšvietimas, darbo sauga 
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DARBUS REGLAMENTUOJANIŲ DOKUMENTŲ PALYGINIMAS 
 

Darbų analizė Darbo vietos aprašymas Pareiginiai nuostatai 
Procesas, kurio metu 
atliekami parengiamieji 
darbuotojų poreikio 
planavimo darbai. Jos metu 
surenkamos žinios apie 
organizacijoje atliekamus 
darbus ir jų keliamus 
reikalavimus asmenims, 
norintiems juos dirbti. 
Remiantis šios analizės 
duomenimis, rengiami darbo 
vietų aprašymai arba 
pareiginiai nuostatai. 

Pagrindinė veiklos 
organizavimo priemonė, 
padedanti atliekamus darbus 
ir funkcijas susieti su 
konkrečiomis darbo 
vietomis, neleidžianti palikti 
neišspręstų uždavinių bei 
dubliuoti kai kurių uždavinių 
sprendimus. 

Darbuotojo veiklą organizacijoje 
reglamentuojantis normatyvinis 
dokumentas, apibūdinantis 
valdančiojo darbuotojo statusą, jo 
ryšius su kitais darbuotojais, 
sąlygojantis jo savarankiškumą, 
padedantis įvertinti asmeninį indėlį 
į organizacijos veiklos rezultatus ir 
garantuojantis jo interesų apsaugą. 

Darbų analizės veiklos 
turinys: 
Darbo analizės informacijos 
panaudojimo tikslų 
nustatymas 
Analizuojamų darbų 
įvardijimas 
Duomenų apie darbus 
surinkimas 
Informacijos apie darbus 
analizė 
Darbų analizės informacijos 
pritaikymas 
Darbų analizės informacijos 
atnaujinimas 

Nurodoma:duomenys tik 
apie darbą: 
Informacija apie darbo turinį 
Apibrėžiamas darbuotojo 
pavaldumas, teisės, pareigos, 
atsakomybė 
Nurodomos darbo 
priemonės, naudojamos 
medžiagos 
Darbo atlikimo standartai: 
darbo kiekis, kokybė, laikas, 
pagal kuriuos bus vertinamas 
atliktas darbas. 
 Remiantis darbų aprašymu 
suformuojamas reikalavimų 
profilis darbuotojui, kuris dirbs 
toje darbo vietoje (profesiniai ir 
asmeniniai reikalavimai) 

Nurodoma:duomenys apie darbą 
ir reikalavimus asmeniui 
Darbuotojo pareigos 
Pavaldumas 
Reikalingos žinios 
Patyrimas 
Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 
Atsakomybė 
Įgaliojimų lygis 
Ryšiai organizacijos viduje ir už 
jos ribų 
Galimos darbo problemos 

 



 133

Darbus reglamentuojantys dokumentai 
 
Darbų aprašymai 
Kokios pagrindinės darbo 
funkcijos? 

tam tikro darbo turinio (profilio), reikalavimų jo atlikimui ir 
darbo sąlygų raštiškas išdėstymas. Šiame dokumente 
pateikiami duomenys tik apie darbą 

Darbų specifikacijos 
Kokius žmones verbuoti ir kokias 
savybes patikrinti? 

dokumentas, kuriame išdėstomi reikalavimai asmeniui, kuris tą 
darbą atlieka, t.y. patyrimui, išsilavinimui, savybėms ir pan 

Pareigybiniai nuostatai apima darbų aprašymą ir darbų specifikaciją 
Darbo standartai 
Kokių standartų tikimasi 
atliekant darbo aprašyme 
išvardintas pareigas? 

raštiškas reikalavimų darbo atlikimui sudarymas, jo vertinimo 
kriterijų išdėstymas 

Reikalavimų darbuotojui 
aprašai (profilis) 

sąrašas našią veiklą laiduojančių profesinių ir asmeninių 
reikalavimų, kuriuos turi atitikti konkrečią darbo vietą galintis 
užimti darbuotojas. 

 
PERSONALO VALDYMO ĮGYVENDINIMAS ĮMONĖJE 

PERSONALO POREIKIO PLANAVIMAS 
 
Siūloma personalo planavimo schema 

 

UŽSIBRĖŽTI PERSONALO PLANAVIMO TIKSLUS (SPECIFIŠKAI BŪDINGUS 
KONKREČIAI ĮMONEI) 

 

SURINKTI IR SISTEMATIZUOTI ASMENINIUS DUOMENIS 

 

STATISTIŠKAI APDOROTI IR IŠANALIZUOTI ASMENINIUS DUOMENIS 

 

NUMATYTI PERSONALO PLANAVIMO APIMTĮ 

 

KONKRETIZUOTI TERMINUS  NUMATYTI KADRŲ POREIKĮ 

 

KONKRETIZUOTI  ORGANIZACINIUS 
PADALINIUS 

 NUMATYTI KADRŲ TRŪKUMĄ 

 

KONKRETIZUOTI BENDRADARBIŲ 
GRUPES 

 PLANUOTI PERSONALO 
PASKIRSTYMĄ 
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Personalo poreikio planavimas 
 

KIEKYBINIS darbo jėgos apimtys, būtinos pasiekti 
nustatytus tikslus konkrečiame periode 

  

KOKYBINIS Būtinas darbo jėgos efektyvumo 
potencialas, būtinas siekti nustatytų 
tikslų 

  
 

LAIKINAS 
Darbo jėgos paklausa ateitiems 
perspektyvoms, sąlygojama ekonominių, 
techninių ir organizacinių sąlygų 
pasikeitimu 

 
 
 

 Darbuotojų grupės 
Lygis Vadovai  Specialistai  Tarnautojai  Darbininkai  

1 Direktoriai, jų 
pavaduotojai, vyriausieji 
specialistai 

   

2 Skyrių, cechų vadovai, jų 
pavaduotojai 

   

3 Vyresnieji meistrai, barų 
viršininkai 

Vyresnieji inžinieriai, 
ekonomistai, normuotojai 
ir pan. 

  

4 Meistrai  Inžinieriai, ekonomistai, 
normuotojai, buhalteriai, 
technologai, vyresnieji 
inspektoriai ir pan. 

 Aukštos kvalifikacijos 
darbininkai 

5  Inspektoriai, prekių 
žinovai, technikai ir pan. 

 Vidutinės kvalifikacijos 
darbininkai 

6   Sekretorės, mašininkės, 
kasininkai, kopijuotojai 
ir pan. 

Nekvalifikuoti 
darbininkai 

 

 
 

PERSONALO 
POREIKIS 
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Papildomojo poreikio ir jo padengimo šaltinių planavimas įmonės lygiu glaudžiai susijęs 

su rezervo formavimu. Remiantis anketinių apklausų, darbuotojų atestacijos, individualių 
karjeros planų duomenimis, numatomas rezervas kiekvienai konkrečiai pareigybei (pav.). 
 

Rekomendacija Įvykdymo 
terminas 

Kontroliuoja 
rekomendacij
os vykdymą 

Pastabos apie 
įvykdymą 

1. parengti naujus vadovaujančių darbuotojų rezervo 
sąrašus. 

Į rezervą papildomai įtraukti: 
1. Marių Laurėną 
2. Gytį Čepą 
3. Rasą Getnerienę 

   

2. Nukreipti mokytis į kvalifikacijos kėlimo kursus: 
1. Aldoną Čepelionienę 
2. Enriką Juodytę 
3. Joną Dumčių 

   

3. Užbaigti mokslus aukštojoje mokykloje: 
1. Aidui Nevuliui 
2. Lidija Petkevičiūtei 

   

4. Pakelti atlyginimus: 
1. Irenai Daugėlienei 
2. Laimai Steponavičienei 
3. Matui Zarevičiui 

   

Pav. Atestacinės komisijos rekomendacijų vykdymo planas 
 
 

Formuojant rezervą svarbu personalo asmeninių savybių ir darbo įvertinimas, kuriuo 
nustatoma, ar tai atitinka gamybos keliamus reikalavimus.Šis metodas plačiau nagrinėtinas 
planuojant valdymo personalo poreikį. 

 
Pagrindinės charakteristikos Įtraukta į 

rezervą 
Numatomi pokyčiai Numato

mas 
pavaduo

tojas 

Pareigybė 

Asmens, 
užimančio 
pareigybę, 
vardas, pavardė 

Išsilavi
nimas 

Bendra
s stažas 

Stažas 
įmonėje 

Amž
ius 

Potenci
alųjį  

Fakti
škąjį  

data Priežastis  

1. Generalis 
direktorius  

Romas 
Zubrus 

Aukšt
. 

42 22 63 - - 2002 Pensija 2 

2.Generalinio 
direktoriaus 
pavaduotojas 

Audrius 
Jakas 

Aukšt
. 

20 17 44 + + 2002 Paaukštinimas 3 

3. Finansų 
direktorius 

Justina 
Gylienė 

Aukšt
. 

15 13 39 + + 2002 paaukštinimas 8 

4. Gamybos 
direktorius 

Kipras 
Ripkus 

Aukšt
. 

17 6 41 - - - - - 

5………           
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Pavadavimo plane įrašytus darbuotojus galima suskirstyti į 5 grupes: 
1. Darbuotojai įtraukti į potencialųjį ir faktiškąjį rezervą 
2. Darbuotojai, kurie pagal pagrindines charakteristikas galėtų užimti aukštesnes 

pareigas, tačiau dėl asmeninių priežasčių to nepageidauja 
3. Darbuotojai, kurie tinka aukštesnėms pareigoms užimti, tačiau dėl tokių vietų stokos 

neturi galimybių profesiškai tobulėti (jie dažniausia ieško tokių galimybių kitose 
organizacijose) 

4. Darbuotojai, kurie dėl kokių nors priežasčių negali pretenduoti į aukštesnes pareigas, 
tačiau visiškai tinka einamoms pareigoms. 

5. Darbuotojai, kurie neatitinka reikalavimų,  suformuotų pareigybei užimti, ir kuriuos 
teks atleisti. 

 
ATRANKA 

 
Atrankos šaltinių palyginimas: 
Šaltinis Privalumai Trūkumai 
Vidinis Darbuotojai mato "užkrečiančius" 

bendradarbių galimybių realizavimo 
pavyzdžius. Geresnės galimybės įvertinti 
darbuotojų greitą persiorientavimą į kitą 
darbą. Įmonei žinomi darbuotojo privalumai 
ir trūkumai, sumažėja išlaidos atrankai. 

Grėsme kauptis sudėtingiems bendradarbių 
santykiams. "Šeimininkiškumas" atveda prie naujų 
minčių ir idėjų sąstingio. Blogi santykiai iš 
buvusių bendradarbių pusės. 

Išorinis Pasirinkimas iš didesnio kandidatų skaičiaus. 
Naujų idėjų ir darbo priemonių pasireiškimas. 
Mažesnė grėsmė iškilti intrigoms įmonės 
viduje. 

Ilgas adaptacijos periodas. 
Moralinio klimato pablogėjimas tarp senai 
dirbančių. 
Naujų darbuotojų persiorientavimo sugebėjimai 
tiksliai nežinomi. 

  
 

VIDINIAI PERSONALO PRITRAUKIMO BŪDAI: 
• Skelbimas apie priėmimą įmonės vidaus laikraštyje, skelbimų lentoje 
• Kartotekos peržiūra 
• Vadovaujančių asmenų apklausa 
• Bendradarbių apklausa 

Laikinas sprendimas: 
• Darbo pradžios ir pabaigos laiko perkėlimai 
• Atostoginių planų pakeitimai 
• Paskelbimas apie vakansiją įmonės viduje 
• Kvalifikacijos kėlimo plano pakeitimas 

Suplanuotas sprendimas: 
• Priėmimas po profesinio pasiruošimo 
• Priėmimas po persikvalifikavimo 
• Charakteristikų, atestacijos rezultatų peržiūra 
• Buvusių priėmimo konkursų kartotekų peržiūra 
 

IŠORINIAI PERSONALO PRITRAUKIMO BŪDAI 
• Firmos reklama 
• Konkurso paskelbimas laikraščiuose 
• Pareiškimų dėl priėmimų peržiūra 
• Darbo birža 
• Kontaktai su kitomis įmonėmis 
• Išoriniai konsultantai 
• Personalo lizingas 
• Atviras pasiūlymas per darbo agentūrą 
• Moksleivių profesinis orientavimas 
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Labiausiai paplitę šie darbuotojų 
atrankos metodai: 

 

 Anketinių duomenų ir rekomendacijų 
analizė 

 Testai 
 Atrankos pokalbis 
 Priėmimas bandomajam laikotarpiui 

 
Atrankos kriterijai: 

 
• Išsilavinimas 
• Patirtis. 
• Fiziniai (medicininiai) duomenys 
• Asmeninės charakteristikos ir 

asmenybių tipai. 
 

Pokalbis dėl priėmimo. Keli esminiai 
pokalbių tipai: 

 

a) pagal schemą (pagal sąrašą) 
b) silpnai formalizuoti (tik esminių 

klausimų sąrašas) 
c) atliekami ne pagal schemą (pokalbio 

temų sąrašas) 
 

Skirtumai tarp pokalbių tipų yra šie: 
 

1) pokalbio pravedimas 
2) informacijos tipas, kurį nori gauti 

firma 
3) konkrečios situacijos esmė 
 

Dažniausiai daromos klaidos: • Išvados daromos remiantis pirmuoju 
įspūdžiu 

• Išvados daromos vertinant 
pretendento išvaizdą elgseną 

• Kontrasto efektas (po ypatingai 
pasižymėjusio neįvertinamas gera 
darbuotojas) 

 
Darbuotojų atrankai naudojami testai: • Žinių testai  

• Intelekto testai. 
• Atlikimo testai  
• Grafologiniai testai. 
• Psichologiniai testai  
 

Egzistuoja skirtingi atrankos metodų 
pagrįstumo tipai, kuriuos turi žinoti 
vadybininkas: 
 

• Pagrįstumas pagal esmę 
• Pagal atitikimą konkrečiam darbui 
• Pagal atitikimą konkretiems 

kriterijams. 
 

Kaip įvertinti testų atitikimą ? 
Naudojami du atitikimo kriterijams 
rodikliai: 
 

• Spėjamas atitikimas 
• Realaus atitikimas 
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Sėkmingos atrankos prognozuojamas tikslumas naudojant skirtingus atrankos metodus: 
 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
 
0,6 
 
0,5 
0,4 
 
0,3 
0,2 
0,1 
0 

Ideali prognozė 
 
 
 
Pretendentų vertinimo centrai _________________________0,68 
Struktūrizuotas interviu______________________________0,62 
Bandomasis(patikrinamasis) darbas_____________________0,55 
Sugebėjimų testai ___________________________________0,54 
Pretendentų vertinimo centrų darbo našumo vertinimas _____0,44 
Asmeninių savybių testai _____________________________0,38 
Nestruktūrizuotas interviu ____________________________0,31 
 
Atsiliepimai _______________________________________0,11 
Astrologija ________________________________________0,0 
Grafologija________________________________________ 0,0 
 

 
 
Darbdaviai ieško žmonių, kurie sugeba: Vengia žmonių, kurie: 
Spręsti problemas Sukuria problemas 
Dirbti kartu su kolektyvu Gali atlikti tik solo partiją 
Dirbti kaip kolektyvo lyderiai Vengia atsakomybės 
Rodyti iniciatyvą Laukia, kol jiems pasakys, ką daryti 
Laiku atlikti darbus Vėluoja atlikti darbus 
Atlikti, ką pažadėjo Per daug žada ir per mažai padaro 
Būti pasirengę nuolatos mokytis Mano, jog jaunystėje įgytos specialybės 

visiškai pakanka darbui atlikti 
Laikytis taisyklių, kur tai būtina  Ignoruoja taisykles net jeigu jos labai svarbios, 

pvz., susijusios su sveikata ir saugumu 
Sumaniai daryti kitiems žmonėms įtaką; 
sureguliuoti konfliktus 

Lengvai įsižeidžia 

Didžiausią dėmesį skirti klientams Kritikuoja  klientus 
Prisitaikyti prie pasikeitimų Mano, jog senais gerais laikais gyventi buvo 

geriausia 
Išlaikyti teigiamą ir entuziastingą požiūrį net 
kai pdėtis iš tikrųjų sudėtinga 

Dejuoja ir inkščia 

Prisitaikyti prie naujų sąlygų Sako: “Man nepriklauso to daryti” 
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10 aukso vertės patarimų ieškantiems darbo: 
1. Surink medžiagą apie darbą, organizaciją (arba skyrių, padalinį). 
2. Pasiruošk, bent kartą surepetuok pokalbį ir atsakyk į visus klausimus kurie gali būti 

užduoti. 
3. Tinkamai apsirenk. 
4. Pokalbis yra bendravimas, taigi elkis taip, kad kitas pokalbio dalyvis jaustųsi patogiai. 
5. Į visus klausimus atsakyk pasitelkdamas įrodymus, kad tavo patirtis yra tinkama šiam 

darbui. 
6. Tavo atsakymai turi užtrukti ne ilgiau kaip 2-3 minutes. 
7. Pokalbis – abipusis veiksmas; pasinaudok juo, kad gautum daugiau informacijos ir 

nuspręstum, ar tikrai to darbo nori. 
8. Jeigu nori gauti tą darbą, parodyk savo entuziazmą. 
9. Per pokalbį nesiderėk dėl atlyginimo ir darbo sąlygų – palik tai vėlesniam laikui, kai tau 

iš tikrųjų pasiūlys darbą. 
10. Po pokalbio parašyk padėkos, net jeigu darbo negavai. 
 

  
Prastai organizuoti pokalbiai būna, kai: 
• Į pokalbį, vedamą vadovo įsiveržia jo pavaldinys, nes skubiai nori kažko paklausti.  

• Klausiama to, kas CV yra akivaizdžiai pateikta (pvz. klausinėjama apie rašymo ir redagavimo 

įgūdžius, nors prie CV pridėtas maždaug 50 parašytų knygų sąrašas, vadinasi komisija 

neskaitė CV ar prašymo). 

• Komisija atrinko vieną kandidatą iš visų, bet jis darbo negavo, nes jau prieš pokalbius jis buvo 

pasiūlytas generalinio direktoriaus mokyklos laikų draugeliui. 

• Sutartinai išrinkta geriausia kandidatė, bet ji darbo negavo, nes komisija manė, kad būdama 

jauna moteris, ji nesugebės vadovauti didelei visutinio amžiaus vyrų grupei. Darbo vieta taip 

ir liko laisva. 

• Komisijos narys per pokalbį snūduriuoja. 

• Komisijos narys vidury pokalbio, nieko nepaaiškinęs pasišalino. 

• Pokalbis vyksta tam nepritaikytose sąlygose (šalta, nėra elektros, greitai temsta, visi sėdi su 

paltais, kad nesušaltų). 

 
Viena iš kandidato užduočių per pokalbį yra įtikinti komisiją, kad: 
• Jis yra tinkamiausias asmuo; 

• Neturi jokių paslapčių; 

• Gali daug ką pasiūlyti; 

• Darbo ieško dėl visiškai garbingų priežasčių. 
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Kandidatui reikia suvokti kelis svarbius momentus. Svarbiausia kalbėdamas jis turi padaryti 
štai ką: 
• Tvirtai prikaustyti visos komisijos, o ne tik klausimus užduodančio asmens dėmesį. Tai 

daroma nuolat apžvelgiant visą žmonių grupę su visais trumpam susitinkant žvilgsniu; 

• Šypsotis ir atrodyti gerai nusiteikus; 

• Prisiminti, kad pokalbis – tai bendravimas, todėl ir kandidatas ir komisija klausimams ir 

atsakymams turi skirti po tiek pat laiko. 

 
 
Informacijos apie organizaciją rinkimas 
Rinkimo būdai: 

• Spauda 

• Informacijos ir reklamos skyriai 

• Pranešimai apie organizaciją ar jos veiklos sritį 

• Pokalbis su organizacijoje jau dirbančiais darbuotojais (būtina būti taktiškam: kai kurie iš 

užkalbintų žmonių gali būti kandidatai arba komisijos nariai, o tokiu atveju su jais kalbėtis 

nederėtų). 

 
 
Reikia sužinoti tokius dalykus: 
• Kas geriausiai sekasi organizacijai/padaliniui/skyriui? 

• Kokios didžiausios problemos ir kokie svarbūs išbandymai laukia ateityje? 

• Koks idealus būtų tų problemų sprendimas? Kas trukdo jas įgyvendinti? 

• Ką reikėtų padaryti kad idėjos taptų realybe? 

• Kokia kryptimi veikia ši organizacija, padalinys, skyrius? 

• Lyginant su konkurentais, kokia šios organizacijos/padalinio/skyriaus padėtis? (net vidaus 

padaliniai paprastai turi savo konkurentus). 

• Kokia svarbiausia darbuotojo skyrimo į šį postą priežastis? 

• Nesvarbu, kokio rango postas siūlomas šie klausimai tinka visada. 
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Reikia atkreipti dėmesį: 
• Ar gera kompanijos finasinė padėtis? 

• Kokią rinkos dalį ji užima? 

• Kokiai rinkai ji priklauso – ar stabiliai, ar nepakankamai išsivysčiusiai, nuolat besikeičiančiai?

• Reikėtų pasiklausti ir apie personalo kaitą. Didelė kadrų kaita liudija apie nekokį kolektyvą, 

tačiau kartais žmonių kaita tiesiog rodo, kad organizacija entuziastingai buvo priėmusi į darbą 

daug jaunų žmonių, iš anksto žinodama, kad jie galės ir turės greitai kopti aukštyn. 

 
 
Įvertink kritiškai ir paklausk savęs: 
• Kokios žinios reikalingos darbdaviui? 

• Kokių asmeninių savybių jis tikisi? 

• Kokios patirties jam reikia? 

• Ar turi tokios patirties, kurios jis ieško? (Atkreipk dėmesį, kad svarbi yra įvairiausia patirtis, 

ne vien specialybės srityje, bet ir gauta kitokiomis aplinkybėmis). Pavyzdžiui, jeigu 

darbdaviui reikalingas kompetetingumas “dėmesio klientui” srityje, kokį galėsi pateikti savo 

patirties pavyzdį, įrodantį, kad sugebi pasirūpinti klientais? 

 
 
UPP. Paklauskite savęs: 

• Iš ko galiu spręsti, kad atitinku darbdavio poreikius remdamasis savo turima informacija? 

• Kokias šio darbdavio problemas aš tikrai sugebėčiau išspręsti? 

• Ką tikrai gerai moku daryti, ką galiu atlikti gerai iš karto be bandymo? 

• Kokių pagyrimų nuolat sulaukiu iš žmonių dėl savo dirbamo darbo? 

• Kokie mano pagrindiniai pasiekimai – kuo aš iš tikrųjų didžiuojuosi? 

• Ką aš turiu neįprasto, kokie mano ypatingi sugebėjimai, patirtis charakterio bruožai? 

• Kaip visa tai galėtų pasitarnauti mano būsimam darbdaviui? 
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Svarbus momentas yra neužmiršti atskirti savybes nuo privalumų: 
 
Savybė  Privalumas 
Dvejus metus buvau projekto priežiūros 
inžinierius 

Per dvejus metus įgavau praktinės patirties, kaip 
vadovauti projektui, taigi man žinomi visi šio darbo 
momentai, kur kruopštus planavimas gali sumažinti 
išlaidas ir sutaupyti laiko. 

Esu atsakingas už naujų produktų 
sukūrimą, pritaikant modernesnes 
technologijas 

Kadangi esu atsakingas už naujų produktų sukūrimą, 
vadinasi, žinau, kaip sumažinti išlaidas. 

Moku naudotis kompiuteriu, dirbu su 
Word ir Excel programomis 

Pats moku surinkti ir spausdinti tekstą, maketuoti 
grafikus, todėl man bus reikalinga tik minimali 
sekretorės pagalba. 

Trejus metus sėkmingai vadovavau 
dideliam kolektyvui. 

Moku vadovauti žmonėms, suprantu jų poreikius, 
sugebu bendrauti ir bendradarbiauti. Moku paskirstyti 
įsipareigojimus, koordinuoti kolektyvo veiklą. Įgijau 
vadovo ir lyderio savybių. 

 
 
 
Pasitikrink ar gerai surinkai informaciją 
Ar tu: Taip Ne 
Gavai ir atidžiai perskaitei metinę ataskaitą arba kitus 
publikuotus dokumentus apie organizaciją? 

  

Apsilankei organizacijoje, kad pats pamatytum kokia ji?   

Kalbėjaisi su įvairiais žmonėmis organizacijoje apie jos 
svarbiausias problemas? 

  

Pasikalbėjai su asmeniu, dirbusiu iki šiol, jeigu tai jau 
egzistuojanti darbo vieta? 

  

Pasikalbėjai su kitais tą darbą dirbusiais žmonėmis, jeigu tai 
keleto žmonių atliekamas darbas? 

  

Sužinojai, kokia bus pokalbio komisijos sudėtis?   

Išsiaiškinai, kokius įgūdžius turinčio žmogaus ieško 
darbdavys? 

  

Sužinojai, kokių problemų sprendimo bus tikimasi iš naujai 
paskirto darbuotojo? 

  

Paruošei savo UPP?   
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PRISISTATYMAS 
 

Šito reikia vengti  
Vyrams Moterims 

Susivėlusių barzdų 
Netvrakingų nešvarių plaukų 
Neprausto kūno kvapo 
Alkoholio tvaiko  
Skutimosi losjono kvapo 
Tabako kvapo ar parudavusių pirštų 
 
Džinsų, kasdieninių drabužių, tušinukų 
marškinių ar švarko kišenėje 
Metalinių ženkliukų 
Smailų arba paaukštintais kulnais batų; ilgų batų 
arba sandalų 
 
Aptemptų drabužių 
 
Juvelyrinių dirbinių, išskyrus tik laikrodį ir 
vestuvinį žiedą 
 
Kojinių su juokingais raštais 
Kaklaraiščių su juokingais raštais 
Ekstravagantiškų drabužių 
Ypač ryškių spalvų 
 
Susiglamžiusių drabužių 

Ekstravagantiško plaukų kirpimo 
Netvarkingų ar nešvarių plaukų 
Neprausto kūno kvapo 
Alkoholio tvaiko 
Kvepalų-net patys neįkyriausi gali pasirodyti 
viską nustelbintys; be to, kvepalai yra labai 
individualus pasirinkimas, o tai kas patinka 
tau, gali nepatikti pokalbio vedėjams 
Tabako kvapo ar parudavusių pirštų 
 
Džinsų ir kasdieniškos aprangos 
 
Labai aukštais kulniukais arba storapadžių 
batų; ilgaaulių batų; kojų be kojinių; sandalų; 
ryškiaspalvių batų ir rankinių 
 
Gilių iškirpčių, aptemptų drabužių, labai 
trumpų sijonų, persišviečiančių drabužių 
 
Daug juvelyrinių dirbinių, ypač jeigy 
skimbčioja; apyrankių su pakabučiais; 
tabaluojančių auskarų, grandinėlių ant kojų 
Ekstravagantiškų drabužių 
Susiglamžiusių drabužių 

 
 
 

PERSONALO MOKYMAS IR TOBULINIMAS 

PERSONALO UGDYMAS 
MOKYMAS 

(pagal gamybos poreikius) 
TOBULINIMAS 

(kelti išsilavinimą, ugdyti valdymo gabumus) 
Darbo vietoje Ne darbo vietoje Darbo vietoje Ne darbo vietoje 
• Rotacija 
• Mišrus 

mokymas 
• "Globotojo

" metodas 

• Gamybinis 
mokymas 

• Elgesio patyrimo 
mokymai 

• Kompiuterinis 
instruktavimas 

• Treniravimas 
• Darbo rotacija 
• Mokomosios 

pareigybės 
• Suplanuotos 

darbinės veiklos 

• Mokymo klasės 
• Universiteto 

remiamos tobulinimo 
programos 
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Individo orientacijos profesinės veiklos atžvilgiu tipai 

 
Individo orientacija Su profesine veikla siejami lūkesčiai 
Orientavimasis į saugumą Darbuotojas yra patenkintas savo padėtimi 

organizacijoje ir stengiasi ją išlaikyti. 
Orientavimasis į įvertinimą Darbuotojas nuolat rūpinasi kvalifikacijos 

tobulinimu ir kaip atlygio tikisi galimybės 
daryti karjerą organizacijoje. 

Orientavimasisi į aktyvumą Darbuotojas domisi naujovėmis, trokšta 
pokyčių savo darbe. 

Orientavimasis į gabumų išnaudojimą Darbuotojas ieško pareigybių, suteikiančių 
galimybę išnaudoti savo gabumus. 

Orientavimasis į individualybės išsaugojimą Darbuotojas pirmenybę suteikia pareigybėms, 
kurias užėmus galima savarankiškai dirbti. 

 

 

    Įmonės direktorius  
   Direktoriaus 

pvaduotojas 
  

  Cecho 
viršininkas 

   

 Baro vadovas     
Meistras      

 
 
 

    Pensininkas 

Tarnybinės karjeros modelis “tramplinas” 
 
 

    Įmonės 
direktorius 

     

   Direktoriaus 
pavaduotojas 

5 Tarnybos 
viršininkas 

    

  Cecho 
viršininkas 

4  4 Padalinio 
viršininkas 

   

 Baro 
vadovas 

3    3 Specialistas    

 
Meistras 

2      2  
Konsultantas 

 

1        1  
Pensininkas 

. Tarnybinės karjeros modelis “laiptai” 
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        Generalinis 

susivienijimo 
direktorius 

III lygis 
(susivienijimas) 

 Pavaduotojas 
gamybai 

 Pavaduotojas 
personalui 

 Pavaduotojas 
ekonomikai 

  

         
  1-2 m.  1-2 m.  1-2 m.   
         

II lygis 
(įmonė) 

 Pavaduotojas 
gamybai 

 Pavaduotojas 
tiekimui 

 Pavaduotojas 
personalui 

  

         
  2-3m.  2-3 m.  2-3 m.   
         
        Padalinio 

vadovas 
         

I lygis 
(padalinys) 

 Dispečeris  Technologas  Ekonomistas   

         
  1-2 m.  1-2 m.  1-2 m.   
         
  Meistras       
         

Karjeros modelis “gyvatė” 
 
 
   

1. Įmonės direktorius- 
paaukštinimas 
išrinkimo arba 
paskyrimo būdu 

  

Cecho 
viršininkas 

    

  
 

  2. Cecho viršininkas 
– perkėlimas 
paskyrimo būdu 

     
     
     
  3. Baro viršininkas – 

pažeminimas pareigose 
paskyrimo būdu 
 
 

  

Karjeros modelis “kryžkelė” 

?
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Darbuotojo veiklos savianalizė 
 

Gabumai, savybės Tikslai, lūkesčiai Darbuotojo savęs 
vertinimas 

Gyvenimo 
sritys 

Turimos  Pageridauja
mos  

Išsipildę Neišsipildę  

Darbas      
Laisvalaikis      
Šeima       

 

Individualus karjeros planas 
 
Vardas………………………………… 
Gimimo data…………………………. 

Pavardė…………………… Asmens kodas 
…………………….. 

Skyrius………………………………… 
Išsilavinimas………………………….. 

Pareigybė…………………………………………… 
Darbo pradžia įmonėje……………………………… 

Išplėstinis kvalifikacijos apibūdinimas 
Turima kvalifikacija, savybės Reikalinga kvalifikacija, savybės 
  
  
Karjeros tikslai Pasiekimo laikas Diegtinos priemonės 
A ilgalaikiai tikslai   
   
B trumpalaikiai tikslai   
   
   
Pokalbis apie karjerą Karjeros seminaras 
  
Tiesioginis vadovas 
 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

Darbuotojas 
 
(vardas, pavardė, parašas, data) 
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MOTYVAVIMO SVARBA PERSONALO VALDYME 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMIKA 

 

ANTROPOLOGIJA 

 

PSICHOLOGIJA 

 

SOCIOLOGIJA 

 

TEISĖ 

 

VADYBA 

 
 
 

Motyvacijos turinio modelis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

POREIKIAI 

pasitenkinimas 

PASKATA 

veiksmai 
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Atlyginimas 

Materialinis atlyginimas Moralinis atlyginimas 

Pastovioji dalis, kurios dydį lemia darbo 

vietoje atliekamo darbo turinys 

Darbo užmokestis 

Kintamoji dalis, kurios dydį lemia 

dalykinės darbuotojo savybės ir jo 

elgsena darbe 

Vienkartinės 

išmokos 

(Premijos) skiriamos grupei darbuotojų 

ar atskiriems asmenims už itin 

reikšmingus rezultatus, gerokai 

padidinusius įmonės pelną ir 

pagerinusius veiklos kokybę, kuri turi 

teigiamą poveikį ilgalaikiam pelnui. 

Vadovų taikomos moralinio 

poveikio priemonės, kuriomis 

darbuotojams sudaromas 

psichologinis komfortas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POREIKIAI 

 
MOTYVAI 

ELGESYS 
VEIKSMAI 

 
REZULTATAI 

POREIKIŲ TENKINIMO LAIPSNIS: 
1. Patenkinti 
2. Dalinai patenkinti 
3. Nepatenkinti  
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Motyvavimo per poreikius modelis 

 
Darbo rezultatai bus geresni tada, kai darbuotojams ne tik bus išaiškinama, ko iš jų 

norima, bet ir suteikiama tai, ko jie nori. 
 
 

AUKŠTESNIO LYGIO POREIKIŲ TENKINIMO METODAI 
 

Socialiniai priklausomumo poreikiai 
1. Duoti bendradarbiams tokį darbą, kuris leistų jiems bendrauti 
2. Darbo vietose sukurti vieningos komandos dvasią 
3. Rengti su darbuotojais reguliarius pasitarimus 
4. Neardyti neformalių grupuočių, jeigu tik jos nedaro organizacijai realios žalos 
5. Sudaryti sąlygas socialiniam bendravimui ne darbo metu, už organizacijos ribų 

Pagarbos poreikiai 
1. Duoti darbuotojams turiningesnį darbą 
2. Įvertinti ir skatinti pasiektus darbuotojų rezultatus 
3. Įtraukti darbuotojus į tikslų nustatymo ir sprendimų priėmimo procesą 
4. Deleguoti papildomas teises ir įgaliojimus 
5. Sudaryti palankias sąlygas karjerai 

Savęs realizavimo poreikiai 
1. Sudaryti darbuotojams sąlygas mokytis ir tobulėti, kas leistų panaudoti visą potencialą 
2. Duoti darbuotojams sudėtingą ir svarbų darbą, reikalaujantį visiško atsidavimo 
3. Skatinti ir ugdyti darbuotojų iniciatyvą, kūrybiškumą 

 

Pasipriešinimo pokyčiams simptomai 
 
Pasipriešinimas  Žodinis Nežodinis 
Aktyvus  Prieštaravimas 

• Argumentai prieš 
• Priekaištai 
• Grasinimai 
• Polemika 
• Formalių taisyklių laikymasis 

Neramumai  
• Ginčai 
• Intrigos 
• Apkalbos 
• Grupuotės 

Pasyvus Vengimas 
• Tylėjimas 
• “Tai visai nesvarbu” 
• Pavertimas juokais 
• Nesvarbių dalykų sureikšminimas 

Nenoras 
• Nedėmesingumas 
• Nuovargis 
• Atsisakymas dalyvauti 
• Vidinis pasišalinimas 
• Liga  
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Situacijos, galinčios sukelti pasipriešinimą apibūdinimas 
 

Kodėl tai daroma? Ar aš tai sugebėsiu? Ar aš to noriu? 
• Koks yra tikslas? 
• Ar slepiama kas nuo 
manęs? 
• Ar tai, kas norima 
daryti yra svarbu? 

• Ar aš pasiruošęs šiems 
pokyčiams? 
• Ar tai atitinka mano jėgas? 
• Ar aš patirsiu nesėkmę? 

• Kokia man iš to nauda? 
• Ar man tai įdomu? 
• Ar turės įtakos mano 
įvaizdžiui? 
• Kaip pasikeis mano 
kontaktai? 
• Kokia rizika man iškils? 
• Kokią įtaką tai turės 
mano karjerai, ateičiai? 

 
Paispriešinimo įveikimo galimybės 

Informavimas – efektyvios pasikeitimo informacija sistemos sukūrimas 
Motyvavimas - efektyvios personalo motyvavimo irf skatinimo sistemos sukūrimas 
Įtraukimas – darbuotojų įtraukimą į valdymą, sprendimų priėmimo procesą organizavimas. 
 

Klasikinis požiūris į pasikeitimą informacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šiuolaikinis požiūris į pasikeitimą informacija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VADOVAS 

Darbuotojas Darbuotojas Darbuotojas 

VADOVAS 

Darbuotojas Darbuotojas Darbuotojas 
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Komunikacijos proceso modelis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informacijos perdavimo kanalai 
 

VERTIKALI KOMUNIKACIJA 

Vienpusė Dvipusė Vienpusė su grįžtamuoju ryšiu 
 
 
 

  

Vadovas pateikia 
informaciją ir nesiekia 

grįžtamojo ryšio 

Laisvas pasikeitimas 
idėjomis 

Vadovas pateikia informaciją ir pasitikslina, kaip 
ji suprasta 

Komunikacija 
“žemyn” 

• Asmeninė informacija 
• Darbo instrukcijos 
• Darbo paaiškinimai 
• Procedūrinė informacija 
• Apmokymo instrukcijos 

Komunikacija 
“aukštyn” 

• Ataskaitos apie darbuotojų darbą 
• Neišspręstos darbo problemos 
• Patobulinimų pasiūlymai 

HORIZONTALI KOMUNIKACIJA 

Užduočių 
 koordinavimas 

Problemų  
sprendimas 

Konfliktų  
šalinimas 

Susirinkimai, pasitarimai 
tame pačiame lygmenyje 

Padeda rasti išeitį 
iškilus problemoms 
viename iš veiklos 
segmentų 

Pašalina nesutarimus tarp organizacijos 
padalinių tikslų, veiklos planų ir kt. 

 

SIUNTĖJAS GAVĖJAS 

K D 

D K 

verbalinis

neverbalinis

grįžtamasis

ryšys 

informacija 
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KOMUNIKACIJOS PROCESO BARJERAI 

Vertikalios “žemyn” 
trukdymai 

• Nepakankama arba neaiški informacija 
• Informacijos perteklius 
• Netinkamas laikas 
• Iškraipymas ir filtravimas 
• Netinkamas komunikacijos priemonių ir 
kanalų parinkimas 

Vertikalios “aukštyn“ 
trukdymai 

• Rizika 
• Iškraipymas 
• Padėties skirtumai 

  
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IN

IA
I  

B
A

R
JE

R
A

I 

Horizontalios 
komunikacijos trukdymai 

• Konkurencija 
• Specializacija 
• Motyvacijos trūkumas 
• Darbo, informacijos perteklius 
• Erdviniai barjerai 

Skirtingas suvokimas Skirtingas informacijos suvokimas ir 
interpretavimas 

Semantiniai barjerai Atskiri žodžiai skirtingiems žmonėms suvokiami 
skirtingai 

Neverbaliniai trukdymai Skirtingas neverbalinės informacijos traktavimas 
gali iškreipti perduodamą informaciją 

  
A

SM
E

N
IN

IA
I B

A
R

JE
R

A
I 

Blogas grįžtamasis ryšys Nesugebėjimas išklausyti, baimė pasirodyti 
nekompetetingu, blogi tarpusavio santykiai ir t.t. 

 
 

PASIKEITIMO INFORMACIJA EFEKTYVUMAS 
Komunikacijos procesą galima laikyti efektyviu, jei pasiekiami šie pagrindiniai tikslai: 

Gavėjas priima tokį 
pranešimą, kokį perdavė 

siuntėjas 

Gavėjas duoda siuntėjui 
reikiamą atsakymą 

Siuntėjas ir gavėjas palaiko gerus 
santykius 

Siuntėjas turi: 
• Pažinti, suprasti 
gavėją, jo poreikius 
• Parinkti tinkamiausią 
pranešimo formą ir turinį 
• Užtikrinti gavėjo 
grįžtamąjį ryšį 
• Pašalinti 
komunikacijos barjerus 

Didesnė tikimybė, kad 
tilslas bus pasiektas, jei 
pats siuntėjas skatins 
atsakyti. 

Kartais informacijos pasikeitimui trukdo 
ne tai, kad gavėjas nesutinka su 
gaunama informacija, o tai, kad jam 
nepatinka pats informaciją siunčiantis 
asmuo. 
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EFEKTYVUS INFORMACIJOS SIUNTIMAS 

Informacijos aiškumo 
didinimas 

Pasitikėjimo užtikrinimas Grįžtamojo ryšio 
užtikrinimas 

• Įvairių perdavimo kanalų 
naudojimas 
• Informacinio pranešimo 
išbaigtumas, pilnumas 
• Glaustumas 
• Dėmesys, atidumas 
• Konkretumas 

• Siuntėjo kompetencija 
• Abipusis pasitikėjimas 
• Šiltumas ir draugiškumas 
• Mandagumas  
• Asmeninis įvaizdis 

• Supratimo fazė 
• Atsiskaitymo kontrolės 
fazė 

 

EFEKTYVUS INFORMACIJOS PRIĖMIMAS 

Klausimų 
uždavimas 

Aktyvus klausymas Emocijų apribojimas Neverbalinės 
komunikacijos 
įvertinimas 

• Uždari 
• Atviri 
• Patikslinantys  

• Įvertinti pašnekovo 
pasisakymą ir nuotaiką 
• Laikytis santūriai 
• Rodyti dėmesį 
• Pasitikrinti savo 
įspūdžius 
• Atvirai klausti, kas 
neaišku 
• Priimti pašnekovą, 
koks jis yra 
• Nepertraukinėti, 
pasiūlymus duoti tik 
išklausius problemą 

Neigiamas nusiteikimas 
sąlygoja neteisingą 
gautos informacijos 
interpretavimą 

Jei žmogus kalba viena, o 
kūno kalba, intonacija 
išduoda juos manant  
visai ką kita. 

 
Organizacinės priemonės , padedančios pasiekti tobulesnį pasikeitimą informacija 

Informacijos srautų 
reguliavimas 

Įvertinti kokybinius ir kiekybinius aspektus, išskirti kokios 
informacijos yra “per daug” ir kokios “per mažai” 

Grįžtamojo ryšio sistemos Pvz.: darbuotojų perkėlimas iš vienos organizacijos dalies į kitą, 
siekiant aptarti atitinkamus klausimus; įvairios darbuotojų 
apklausos; pastovūs darbuotojų ir vadovų pasitarimai, bendrų 
grupių sukūrimai.  

Pasiūlymų surinkimo sistemos Siekiama sumažinti idėjų, sklindančių iš apačios ignoravimą: 
pasiūlymų dėžės, konkursai įvairioms problemoms spręsti. 

Informaciniai biuleteniai, 
publikacijos, videoįrašai Čia pateikiama informacija darbuotojams apie pokyčius įmonės 

valdyme, veikloje, spausdinami įvairūs straipsniai kaip spręsti 
tam tikras problemas ir kt.  

Šiuolaikinė informacinė 
technologija 

Suteikia galimybę informuoti kiekvieną darbuotoją asmeniškai. 
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 Dažniausiai grupiniai sprendimai organizacijoje priimami kai: 

• Reikia įvertinti įvairias nuomones, požiūrius, idėjas 

• Sprendimas betarpiškai svarbus tam tikrai organizacijos narių grupei 

• Darbuotojai turi įgyvrendinti priimtus sprendimus 

• Norima išvengti standartinių sprendimų 

• Norima padidinti darbuotojų motyvaciją 
 

 
Vadovas yra suinteresuotas, kad bendradarbiai dirbtų gerai, todėl būtina juos gerai 

pažinti; žinoti jų potencialą ir darbo motyvus. 
 

H.Dirkso nustatyta tipologija ir elgsenos variantai 
Tipas  Elgsena  Pagrindimas  

 
Dalykiškas 
Geranoriškas 
 
Pedantas 
 
Pripažinimo 
reikalaujantis 
 
Nerūpestingas 
Nepatenkintas  

Pradedant naują darbą 
Užtikrinta  
Pasirengęs bendradarbiauti 
 
Orientavimasis į taisykles 
 
Per kraštus liejasi 
pasitikėjimas 
Neatsakingas pasitikėjimas 
Užslėptas skepticizmas 

 
Čia aš kai ką nuveiksiu 
Kartu su šiuo vadovu aš tai 
atliksiu 
Jei man bus pateiktos darbo 
taisyklės, aš tai atliksiu 
Jie turi pamatyti, ką aš galiu 
 
Mes šito tuoj nusikratysime 
Tikiuosi čia viskas gerai 

 
Dalykiškas 
Geranoriškas 
 
Pedantas  
 
Pripažinimo 
reikalaujantis 
Nerūpestingas 
Nepatenkintas  

Reaguojant į kritiką 
Dalykinis požiūris 
Kaltės jausmas 
 
Kreipimasis į taisykles 
 
Įsižeidimas 
 
Nepagrįsti atsikalbinėjimai 
Kitų kaltinimas 

 
Klaidas daryti man netiktų 
Jis yra teisus mane 
kritikuodamas 
Aš pasistengsiu laikytis nustatytų 
taisyklių 
Aš negalėjau padaryti tokios 
klaidos, tai nesusipratimas 
Taip blogai tikrai nėra 
Aš visada turiu būti atpirkimo 
ožiu 

 
Dalykiškas 
 
Geranoriškas 
 
Pedantas  
 
Pripažinimo 
reikalaujantis 
Nerūpestingas 
 
Nepatenkintas 

Skiriantis nuomonei 
Ramus savo nuomonės 
išdėstymas 
Emocionalus bendrumų 
ieškojimas 
Formalus savo nuomonės 
gynimas 
Agresyvus savo nuomonės 
gynimas 
Nepagįsta, agresyvi 
argumentacija 
Negatyvaus atspalvio nuomonė

 
Mano argumentai yra rimti 
 
Jis gali būti teisus 
 
Pagal nutarimus aš esu teisus 
 
Tai aš geriau žinau 
 
Savaime aišku yra taip, kaip aš 
sakau 
Savaime aišku, aš visada būnu 
neteisus 
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Sprendimų priėmimo lygiai 
 
 
 

                 Organizacijos 
                    lygis 

Kolektyvinių valdymo organų veikla 

                      Grupės lygis        Grupinis sprendimų priėmimas 

                        Individo lygis                 Savanoriškas sprendimų priėmimas 

 
 

Sprendimų priėmimas individo lygmenyje (tradicinis požiūris) 
 

       
 Tikslo 

nustatymas 
 Sprendimo 

ruošimas 
 Galutinio 

sprendimo 
priėmimas 

 

 Vadovas   Darbuotojas  Vadovas   
     

 
  

  Sprendimo 
realizavimas

 Kontrolė ir 
įvertinimas

  

  Darbuotojas  Vadovas    
       

 
 

Sprendimų priėmimas individo lygmenyje (šiuolaikinis požiūris) 
 

       
 Tikslo 

nustatymas 
 Sprendimo 

ruošimas 
 Galutinio 

sprendimo 
priėmimas 

 

 Darbuotojai/ 
darbuotojai-

vadovas  

 Darbuotojas  Darbuotojai/ 
darbuotojai-

vadovas  

 

     
 

  

  Sprendimo 
realizavimas 

 Kontrolė ir 
įvertinimas 

  

  Darbuotojas   Darbuotojai/ 
darbuotojai-

vadovas  

  

       
 



 156

DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ 
 
 

Kontrolės tikslai 
 
Adaptuotis pasikeitus 
aplinkai 

 Apriboti klaidų skaičių 

 Kontrolė padeda 
organizacijai 

 

Susitvarkyti su vidaus 
problemomis 

 Sumažinti sąnaudas 

 
 
Kontrolės lygiai organizacijoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompleksinės kontrolės taikymo etapai 
 

ĮDĖJIMAI 
Žmonės 

Kapitalas 
Įrengimai 
Žaliavos 

 PERDIRBIMAS
Gamybos ir/ar 

paslaugų 
procesai 

 REZULTATAI
Prekės 

paslaugos 

 
 
 

    

PROFILAKTINĖ 
KONTROLĖ 

Įdėjimų 
tikrinimas 
Problemų 

nuspėjimasir 
pašalinimas 

 LYGINAMOJI 
KONTROLĖ 

Proceso 
tikrinimas ir 
reguliavimas 

 GRĮŽTAMOJI 
KONTROLĖ 

Rezultatų 
tikrinimas 

Mokymasis iš 
praeities klaidų

 

Strategijos kontrolė 

Struktūros kontrolė 

Operacijų 
kontrolė 

Elgesio 
kontrolė 

Finansų 
kontrolė 
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Kontrolės proceso etapai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolės proceso elementai 
 

Tikslas, planas, standartas 
 

Sąlygos, 
Charakteristika 

 Veiklos įvertinimas 
 
 

Jutimas 
   
 Veiklos ir standarto 

palyginimas 
 

Lygintojas 

 

   
Veiksmai situacijai 

pakeisti 
 

          Aktyvatorius 

 Nesiimama jokių veiksmų 

   
 

1.Standarto 
nustatymas 

2.Veiklos 
įvertinimas 

3.Veiklos ir 
standarto 
palyginimas 

4.Reikiamo 
veiksmo 
priėmimas 

Grįžtamasis ryšys 

Status quo išlaikymas 

Nukrypimų ištaisymas 

Standartų pakeitimas 
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Vadovų susikurti mitai apie užduočių skyrimą  

Darbuotojai neturi atsakomybės jausmo 
Paskyrę užduotį Jūs prarandate įtaką jos sprendimo eigai ir padariniams 
Tik Jūs vienas žinote visus atsakymus 
Patys darbą atsliksite greičiau 
Užduočių skyrimas tirpdo Jūsų autoritetą 
Jūsų darbuotojai bus pagirti už gerus darbus, o Jūs-ne 
Paskyrę užduotis tampate ne toks lankstus 
Jūsų darbuotojai pernelyg užsiėmę 
Jūsų darbuotojai nemato bendro vaizdo 
 
 

Šešios užduočių skyrimo pakopos 
1. Apibūdinkite užduotį 
2. Apibūdinkite užduoties visumą 
3. Nustatykite standartus 
4. Suteikite įgaliojimus 
5. Suteikite paramą 
6. Priimkite įsipareigojimą 
 
 

Darbuotojų veiklos stebėjimo būdai: 
Oficiali sekimo sistema 
Asmeninis dėmesys 
Šablonai (ar veikla atitinka standartus) 
Pranešimai apie pažangą 
 
 

Kad sėkmingai stebėtumėte ar gerai paskyrėte užduotis, būtina : 
Koreguoti savo požiūrį į darbuotoją 
Stebėti darbuotojui paskirtas užduotis 
Atverti galimybes bendravimui 
Laikytis su darbuotojais sudarytų susitarimų 
Atlyginti veiklą, kuri atitinka ar viršija Jūsų lūkesčius, ir apsvarstyti jei veikla to 
neatitiko. 
 
 

101 patarimas vadovui kaip dirbti su grupe 
1. Atminkite, jog kiekvienas žmogus grupei kuo nors naudingas. 
2. Kruopščiai formuluokite grupės tikslus ir stropiai jais vadovaukitės. 
3. Atminkite, kad grupės nariai turi remti vienas kitą. 
4. Ilgalaikius tikslus suskaldykite į trumpus projektus. 
5. Kiekvienam projektui paskirkite aiškius terminus. 
6. Užmegzkite gerus ryšius su kitų, formalių ar neformalių grupių nariais. 
7. Iš anksto nuspręskite kokio stiliaus grupė tinka jūsų tikslams. 
8. raskite rėmėją – vyresnį žmogų, kuris padėtų grupės darbui. 
9. Priminkite žmonėms, jog visi yra grupės nariai. 
10. Nustatykite apčiuopiamus tikslus, kad grupė galėtų darniai dirbti. 
11. Pnaudokite galingą draugystės jėgą grupei stiprinti. 
12. Visuomet rinkitės vadovus pagal jo nuopelnus, neatsižvelgdami į nieką kitą. 
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13. Vadovas turi būti atsidavęs grupei. 
14. Visuomet atlyginkite už nuopelnus, tačiau iškelkite ir klaidas. 
15. Prisiminkite, kad visi grupės nariai mąsto skirtingai. 
16. Ieškodami grupei žmonių, galvokite apie jų augimo perspektyvą. 
17. Atkreipkite dėmesį, ar žmogus turi reikiamos patirties. 
18. Jei žmonės prastai dirba, pašalinkite iš grupės. 
19. Ieškokite įgududių žmonių ir padėkite jiems tobulinti įgūdžius. 
20. Kelkite ambicingus, bet terminų atžvilgiu realius tikslus. 
21. Skirdami užduotis atsižvelkite į atskirų darbuotojų tikslus. 
22. Neleiskite, kad vieno etapo nesėkmės sužlugdytų visą projektą. 
23. Reikalaukite kokios tik reikia paramos, susijusios su informacinėmis technologijomis. 
24. Su konsultantais elkitės kaip su grupės nariais. 
25. Grupės rėmėją nuolat informuokite apie darbo rezultatus. 
26. Neskirkite nereikalingų darbų – jų išvis atsisakykite. 
27. Duokite grupei laisvę pačiai priimti sprendimus. 
28. Pasilikite tik tuos  darbus, kurių niekas daugiau negali atlikti. 
29. Skatinkite naudingas grupių narių pastangas. 
30. Pripažinkite ir skelbkite visus grupės laimėjimus, džiaukitės jais. 
31. Raskite lengvą būdą,m kaip kasdien parodyti grupės darbo rezultatus. 
32. Skatinkite partnerystę. 
33. Skatinkite žmones, sugebančius vadovauti, lavinti šiuos įgūdžius. 
34. Niekad neatmeskite grupės pasiūlymo idėjos, atvirai ir nuodugniai nepaaiškinę 

priežasties. 
35. Žiūrėkite, kad grupė bendrautų su klientais. 
36. Kategorišku, bet ne agresyviu elgesiu parodykite grupei, kad esate vadovas. 
37. Pagalvokite, kaip iškart padaryti grupei gerą įspūdį,- tik nepersistenkite. 
38. Jei klausiate patarimo, ne tik jį išklausykite, bet ir juo pasinaudokite. 
39. Padėkite grupei įveikti elgesį, kuris trukdo našiai dirbti. 
40. Stenkitės konfliktus panaudoti konstruktyviai. 
41. Atminkite, kad ir darbo metu kiekvienas turi teisę atsipūsti ir pasijuokti. 
42. Jei projektas nesiseka, atvirai ir nuodugniai išanalizuokite darbą. 
43. Jei norite neatsitverti siena, jūsų durys visiems turi būti atviros. 
44. Tegul problemas keliantys žmonės pasiūlo ir sprendimus. 
45. Konfliktą geriausiai išsklaidysite ramiai pateikdami faktus. 
46. Ir formaliai, ir neformaliai aptarinėkite grupės darbą. 
47. Kad būtų lengviau bendrauti, susodinkite žmones arti. 
48. Paskirkite vietą,  kur žmonės gali pasišnekėti. 
49. Skatinkite laisvą kolegų bendravimą. 
50. Įsigykite tinkamiausias ryšio technologijas ir jas nuolat atnaujinkite. 
51. Kad visi išsijudintų, kiekvienam pasitarimui tegul pirmininkauja vis kitas žmogus. 
52. Pasitarime  kuo daugiau tegul kalba kiti. 
53. Kad grupė spėtų pasiruošti, darbotvarkę išdalykite iš anksto. 
54. Pasinaudokite visais grupei naudingais ryšiais. 
55. Grupės santykiai su visais turi būti vienodi. 
56. Stenkitės, kad geras žinias igirstų ir teisingai suprastų visi reikiami žmonės. 
57. Jei grupėje bręsta krizė, tučtuojau imkitės priemonių. 
58. Palaikykite draugiškus ryšius su kitais firmos skyriais. 
59. Išsiaiškinkite, kokiu būdu palaikyti ryšį su rėmėjais. 
60. Palaikykite ryšį su naudingais žmonėmis, kuriuos pažįstate už kompanijos ribų. 
61. Funkcijas paskirstykite taip, kad jos nesidubliuotų. 
62. Ieškokite idėjosnprivalumų, niekad jos viešai nekritikuokite. 
63. Iškilus problemoms, ieškokite patyrusių žmonių. 
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64. Analizuokite grupėje dirbančių žmonių vaidmenis. 
65. Niekada neatmeskite idėjų nepagalvoję – tai gadina nuotaiką ir stabdo kūrybiškumą. 
66. Su visais elkitės vienodai, kad nekiltų nepasitenkinimo. 
67. Trukdytojus laikykite nekaltais, kol neįrodyta jų kaltė. 
68. Girkite žmones už gerą darbą ir grupės nuotaika bus puiki. 
69. Grupėje su visais elkitės pagarbiai – net su tais, kurie drumsčia vandenį. 
70. Pasistenkite tiesiogiai nekonfliktuoti su darbuotojais. 
71. Spauskite problemas, ne žmones. 
72. Stenkitės, kad visa grupė galėtų pasimokyti iš problemos sprendimų. 
73. Siekite greitų ir didelių pergalių, kurios skatintų tolesnes pastangas. 
74. Darbuotojai turi žinoti kolegų vaidmenis grupėje. 
75. Pirma paskaičiuokite galimus broko nuostolius, po to kokybės gerinimo išlaidas. 
76. Į kiekvieną sąmatą ir kiekvieną grupės darbo planą įtraukite tobulėjimo užduotis. 
77. Žiūrėkite, kad visi numatyti patobulinimai ir užduotys būtų vykdomi. 
78. Kiekvienam darbuotojui pasakykite, kokiais kriterijais vertinamas darbas. 
79. Prieš svarstymą išplatinkite visą reikiamą medžiagą ir duomenis. 
80. per svarstymą neužsipuldinėkite atskirų darbuotojų. 
81. Prisiminkite, kad santykiai keičiasi. 
82. Nepasiduokite pagundai sumenkinti blogas naujienas ir jų nepaisyti. 
83. Kasdien po darbo klauskite save, ar grupė daro pažangą. 
84. Išklausykite dėstytojų nuomonę apie tobulinimosi kursų sėkmę. 
85. Suraskite geriausią tobulinimosi bazę. 
86. Pasitelkite konsultantus kursams darbo vietoje organizuoti. 
87. Per seminarų pertraukas galite neformaliai paplanuoti. 
88. Tegul visi dalyvauja planuojant užduotis, kad grupė sutartiniau dirbtų. 
89. tegul grupės pačios nutaria, kaip įvykdyti užduotis, - tai bus joms stimulas. 
90. Grupei keliami uždaviniai turi būti patrauklūs kiekvienam, jei ne, juos reikia keisti. 
91. Grupė, neturinti ambicingo tikslo, dirba prasčiau už tą, kuri jį turi. 
92. Skirstydami atlyginimus išklausykite grupės nuomonę. 
93. Nesudarinėkite algalapių pagal kategorijas – paskutinis bus nepatenkintas. 
94. Paskirkite žmogų pokyčiams stebėti. 
95. Būkite pasirengę keisti net pagrindinius plano elementus. 
96. Nepamirškite, kad kai kurie žmonės bijo permainų. 
97. Remkitės darbuotojais, kurie gali padėti permainoms. 
98. Reguliariai įvertinkite darbuotojų daromą karjerą. 
99. Nepamirškite, kaddrąsindami atskirus žmones, padedate visai grupei. 
100. Apsvarstykite darbuotojų karjeros planus kartu su jais ir visokeriopai padėkite. 
101. Palaikykite ryšius su išėjusiais darbuotojais – gal būt vėl panorėsite su jais dirbti.   
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GRUPIŲ POBŪDIS IR UŽDUOTYS 
Grupių tipai Uždaviniai ir bruožai 

ADMINISTRACINĖ GRUPĖ 
Tai daugiafunkcinė grupė, vadovaujama generalinio 
direktoriaus, nariai parenkami pagal funkcijas, pvz. 
Finansų direktorius. 

• Vadovauja organizacijos ar padalinio kasdieniam 
darbui. Susitinka reguliariai, tam tikru laiku ir pagal 
dienotvarkę. 

• Priklauso nuo informacijos iš žemesnių lygmenų. 
Blogai valdoma gali tapti asmeninių nesutarimų 
vieta. 

DAUGIAFUNKCINĖ GRUPĖ 
Universali skyrinė grupė, esanti bet kuriame 
organizacijos lygmenyje. 

• Padeda keistis idėjomis įvairiose specifinėse 
užduotyse, pvz., išleidžiant naują produktą. 

• Grupės nariai panaudoja savo įvairią patirtį ir 
įgūdžius problemai spręsti. 

VERSLO GRUPĖ 
Žmonių grupė, prižiūrinti ilgalaikius organizacijos 
projektus ir padalinius 

• Valdo padalinį siekdama kuo geresnių rezultatų. 
• Priklauso nuo vadovo – jei jis per dažnai keisis, 

grupei bus sunku optimaliai dirbti. Paprastai 
reikalauja optimalios priežiūros. 

FORMALI RĖMIMO GRUPĖ 
Remianti ir aptarnaujanti grupė, tokia kaip finansų, 
informacinių technologijų, administracijos ar personalo. 

• Tenka didelis kasdieninio darbo krūvis, pvz., pašto 
sistemos, be kurios efektyvumo neįmanoma sėkmė, 
tvarkymas. 

• Priklauso nuo darbo metodų; daug galimybių 
grupės našumui didinti. Linksta į uždarumą. 

PROJEKTŲ GRUPĖ 
Projekto laikui atrinkta grupė pvz., naujiems įrengimams 
sumontuoti. 

• Reikalauja daug pogrupių, detalaus planavimo ir 
griežtos tvarkos. 

• Priklauso nuo tarpusavio supratimo ir gerai 
organizuoto darbo. 

PERMAINŲ GRUPĖ 
Grupė ekspertų, suburta pakeitimams atlikti. Jos nauda 
priklauso nuo kolektyvinių sugebėjimų. Kartais ji 
užsimezga už organizacijos sienų. 

• Taikydama naujus metodus, skatina darbo 
kolektyvus iš esmės tobulėti. 

• Vadovauja tikintys permainomis, atsidavę 
kompanijai žmonės. 

ŽINOVŲ GRUPĖ 
Autonomiškas darinys, veikiąs atskirai, dažnai toli nuo 
organizacijos. 

• Atsideda tokiems uždaviniams kaip patekimas į 
naują rinką ar naujų produktų kūrimas. 

• Lanksčios, nepriklausomos, veržlios: jas sudaro 
žmonės, kurie viskuo abejoja ir greitai pasiekia 
rezultatų. 

LAIKINŲ UŽDUOČIŲ GRUPĖ 
Trumpalaikė grupė, sukurta specifinėms problemoms ar 
klausimams nagrinėti ir spręsti, taip pat atsiskaityti 
vadovams. 

• Diegia naujas IT sistemas, šalina gamybos kliūtis ir 
pan., dažnai dirba laiko spaudžiama. 

• Panaudoja neformalius procesus, skatina 
alternatyvas. 

 
ATMINKITE: 

• Grupės narys yra asmenybė, ir su juo visuomet reikia atitinkami elgtis. 
• Daugiafunkcinės grupės sudaro žmonėms galimybę susipažinti su kitų darbu ir pareigomis. 
• Tarpsjyrinės grupės naikina daug kainuojančius barjerus. 
• Formaliose grupėse neformalūs dalykai pagyvina ir skatina jų darbą. 
• Grupė nustoja būti komanda, jei ima dominuoti vienas narys.  
• Visi grupės nariai turi žinoti, kad dirba dėl tų pačių tikslų. 
  

VADOVO SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS 
Vidinės savybės Išorinės savybės 

• Pasitikėjimas savimi  
• Vaizduotė 
• Ambicingumas 
• Drąsa 
• Principingumas 

• Bendravimas 
• Įžvalga 
• Kolegiškumas 
• Atidumas 
• Atsidavimas  
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Grupių vadovai turi kelias funkcijas: jie palengvina sprendimų priėmimą, skatina 
savarnkišką mąstymą, suinteresuotumą, intensyvų darbą, įgyvendina grupės priimtus 
sprendimus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVARBIAUSI VAIDMENYS GRUPĖJE 
 

VAIDMUO SAVYBĖS 
VADOVAS 
Ieško naujų grupės narių ir palaiko kolektyvinio 
darbo dvasią. 

• Puikiai įžvelgia asmenybes ir talentus. 
• Moka rasti būdus silpnoms vietoms pataisyti. 
• Moka bendrauti. 
• Įkvepia ir palaiko entuziazmą. 

KRITIKAS 
Globoja ir analizuoja perpsektyvinį grupės 
efektyvumą. 

• Ieško tik geriausio sprendimo. 
• Įgudęs analizuoti sprendimus ir ieškoti jų silpnų vietų. 
• Griežtai reikalauja ištaisyti klaidas. 
• Konstruktyviai nurodo galimus būdus padėčiai pagerinti. 

VYKDYTOJAS 
Rūpinasi, kad grupė sparčiai ir sklandžiai dirbtų. 

• Nuosekliai mąstantis žmogus, tiesiog gimęs dirbti pagal 
grafiką. 

• Nujaučią galimą atsilikimą nuo grafiko ir laiku užkerta tam 
kelią. 

• Niekad nepasiduoda ir mėgsta viską tvarkyti. 
• Moka gauti paramą ir įveikti pesimistines nuotaikas. 

RYŠIŲ ATSTOVAS 
Rūpinasi grupės išoriniais ryšiais. 

• Diplomatiškas, jaučia kitų poreikius. 
• Atrodo solidžiai, įkvepia pasitikėjimą. 
• Puikiai jaučia grupės darbo visumą. 
• Diskretiškai elgiasi su konfidencialia informacija. 

KOORDINATORIUS 
Vienija ir koordinuoja grupės darbą, paversdamas 
jį darniu planu. 

• Supranta kaip susijusios sunkios užduotys. 
• Gerai jaučia prioritetus. 
• Moka iš karto parėpti keletą dalykų. 
• Sėkmingai užmezga ryšius su išore. 
• Užbėga už akių nemalonumams. 

IDĖJŲ GENERUOTOJAS 
Palaiko ir skatina grupės kūrybiškumą ir energiją. 

• Smagus ir energingas, pilnas naujų sumanymų. 
• Karštai sutinka svetimas idėjas. 
• Į problemą žiūri kaip į galimybę įdiegti naujovę, o ne kaip į 

nesėkmę. 
• Visad gali pasiūlyti gerą išeitį. 

INSPEKTORIUS 
Rūpinasi, kad grupė išlaikytų aukštą lygį. 

• Griežtai, kartais net pedantiškai rūpinasi grupės lygiu. 
• Gerai pažįsta žmones, moka vertinti jų darbą. 
• Nedelsdamas iškelia problemas. 
• Moka ir pagirti ir papeikti. 

 
Nustatydami pareigas paklauskite savęs: 
• Ar potencialūs grupės nariai turi reikiamos patirties? 
• Ar kandidatai tinka konkretiems vaidmenims? 
• Kaip patys kandidatai vertina savo galimybes grupėje? 
• Ar kandidatai rodo entuziazmą ir supranta grupės tikslus? 
• Ar jie kada nors efektyviai dirbo su kitais grupės nariais? 
 

PADĖTI ĮKVĖPTI ĮGYVENDINTI 
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ŽMONIŲ PARINKIMAS SPECIFINĖMS FUNKCIJOMS 
 

TAIP    NE 
Susidarykite pareigybės 
vaizdą, tada kalbėkite su 
žmonėmis 
 

  
KOKIŲ SAVYBIŲ REIKIA 

TOMS FUNKCIJOMS? 

 Nemanykite, kad bet kas iš 
grupės tinka toms funkcijoms 

   
 

  

Surašykite pareigybės 
reikalavimus, o šalia – 
žmogaus savybes 

  
AR YRA TINKAMŲ ŽMONIŲ? 

 

 Nepasikliaukite vien 
žodinėmis rekomendacijomis 

   
 

  

Mieliau rinkitės žmones, 
turinčius platesnę 
kvalifikaciją 
 

  
KOKIE SVARBIAUSI JŲ 

PRIVALUMAI? 
 

 Dėl kokio nors privalumo 
neignoruokite trūkumų 

   
 

  

Rimtai atsižvelkite į bet 
kokius trūkumus 
 

  
AR GALIMA ĮVEIKTI JŲ 

SILPNYBES? 
 

 Nesitikėkite, kad grupė 
nepastebės žmogaus silpnybių 

   
 

  

Įsidėmėkite kvalifikacijos 
trūkumus 
 

  
AR MAN PATIKS DIRBTI SU 

ŠIUO ŽMOGUMI? 
 

 Nepražiūrėkite ženklų, kad 
žmogus netinka grupiniam 
darbui 

     
    Nesitikėkite, kad gavęs darbą 

žmogus įveiks savo problemas 
     
Pareigybę paskirkite žmogui, 
kuris naudingiausias grupei 
 

  
GALUTINAI NUSPRĘSKITE 

ATSIŽVELGDAMI Į 
KLAUSIMUS VIRŠUJE 

 

 Nesiūlykite pareigybės 
žmogui, turinčiam puikių, bet 
labai siaurų įgūdžių 

 
BENDRAS VAIZDAS 

 
Apgalvokite visus numatytos užduoties ar projekto aspektus, aptarkite juos su grupės 

nariais, kai formuosite bendruosius grupės tikslus. 
 

Trukmė Nustatykite realius trukmės vykdymo terminus 

Apribojimai  Atsižvelkite, koks grupės savarankiškumas ir kiek jos veikla ribota 

Pirmumas  Nustatykite, kokia tvarka turi būti vykdomi svarbiausi projekto elementai 

Antriniai tikslai Užduotis ir biudžetą paskirstykite pogrupiams ir atskiriems žmonėms. 

Perspektyva  Numatykite galimus, bet sudėtingus tolimus tikslus. 

Biudžetas  Parenkite biudžetą, numatydami atlyginimus ir papildomas išlaidas. 
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VIETOS GRUPEI PARINKIMAS 
 

VIETA REZULATAS PAVYZDYS 
CENTRINĖ BŪSTINĖ 
Grupė dirba organizacijos biure, arti 
sau reikalingų skyrių, vadovai dirba 
atskirai. 

Arti administracija, tad galima 
palaikyti ryšį su žmonėmis, nuo 
kurių priklauso sprendimai. 
Atskirta nuo pagrindinės gamybos. 

Grupė, atsakinga už prekių 
paskirstymą, kurianti projektą, kaip 
centralizuoti produkcijos sandėlius 
kokioje nors užsienio vietovėje. 

FABRIKAS 
Grupė priklauso gamybos padaliniui 
arba organizacijos filialui; vadovai 
vietoje. 

Pravartu būti arti gamybos. 
Kai centrinis biuras ir žmonės toli, 
gali kilti problemų dėl gaišaties. 

Fabrike gaminamos produkcijos 
rinkodaros specialistų grupė, 
vadovai atsiskaito rinkodaros 
direktoriui centrinėje būstinėje. 

“POGRINDIS” 
Specialaus projekto grupė įsikuria 
laikinose patalpose, toli nuo 
kompanijos. 

Skatina grupės entuziazmą, 
atsidavimą darbui,   kolektyviškumą. 
Grupė gali prarasti paramą, realybės 
jausmą, tapti užsidariusi. 

Kuriamas naujas produktas arba 
verslo atšaka, reikia laužyti įprastus 
šablonus, todėl svarbu fiziškai ir 
vadybiškai atsiskirti. 

“DRAMBLIO KAULO BOKŠTAS” 
Ilgalaikio projekto grupė visam 
laikui įsikuria atskirai nuo visos 
kompanijos. 

Padeda siekti profesionalumo 
viršūnių. 
Nutolimas nuo vidaus klientų ir 
rinkos gali skatinti pasipūtimą.  

Informacijos sistemų grupė, 
atsakinga už kompiuterinės veiklos 
planavimą ir kontrolę, programinės 
įrangos įsigijimą ir eksploatavimą 
visose kompanijos darbo vietose. 

 
 

PASITARIMŲ POBŪDIS IR TIKSLAI 
 

POBŪDIS BRUOŽAI 
GRUPĖS SUSIRINKIMAS 
Reguliariai svarstomi naujausi rezultatai. Dalyvauja visi 

• Šie pasitarimai grupei būtini: kiekvienas sužino, 
kaip dirba kiti nariai. 

• Turi būti vedami laisvai, kad vyktų vaisinga 
diskusija. 

POGRUPIO POSĖDIS 
Tariasi tikslinės paskirties pogrupiai. 

• Idealiai tinka problemoms spręsti, nes visi išmano 
aptariamus klausimus ir juos nagrinėja savo srities 
požiūriu. 

• Kadangi visi informuoti, nereikia 
pirmininkaujančiojo. 

DARBINIS PASITARIMAS 
Pogrupiai reguliariai aptaria darbo reikalus. 

• Vyksta savaitės ar dienos pradžioje. 
• Darbotvarkė pagal reikalą peržiūrima ir keičiama. 
• Pirmininkauja grupės vadovas, kad nebūtų gaištama 

laiko. 
POKALBIS 
Asmeninis dviejų žmonių pokalbis. 

• Esti formalus arba neformalus. 
• Kalbamasi bet kokia tema, asmenine arba susijusia 

su darbu, tai pat labai konfidencialia. 
METODINIS PASITARIMAS 
Visa grupė nagrinėja darbo metodus. 

• Aptariami ir tobulinami darbo metodai ir procesai. 
• Laisvai diskutuoja visa grupė. 
• Greitai ir praktiškai sprendžiamos problemos. 

INFORMACINIS SUSIRINKIMAS 
Jame grupei pranešami susikaupę svarbūs dalykai 

• Grupei paskleidžiama visa informacija. 
• Pirmininkauja tas, kuris pateiks informaciją. 
• Grupės vadovas klausinėdamas tikrina informaciją. 

 
Grupės gyvavimo etapai: 
FORMAVIMOSI: Nariai nelabai žino savo vaidmenis, taisykles ir ko jie tikisi. 
AUDRINGASIS: Nariai nesutaria dėltikslų ir asmenybių. 
NORMINIMO: Sutariama dėl darbo stiliaus, sukuriamos jo sistemos. 
DARBO: Įsivyrauja pozityvus, kūrybiškas, našus grupinis darbas. 
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APIE KĄ PAGALVOTI PRIEŠ PASKLEIDŽIANT INFORMACIJĄ 
 

AR INFORMACIJA TIKSLI?  Dar patikrinkite faktus ir skaičius 
 
 

  

KAM JĄ REIKIA PERDUOTI?  Verčiau informuokite daugiau, o ne mažiau 
žmonių 

 
 

  

KAIP GERIAU JĄ PERDUOTI?  Pasverkite perduodamos medžiagos 
sudėtingumą 

 
 

  

KAS PERDUODA INFORMACIJĄ?  Parinkite kvalifikuotą ir patyrusį asmenį 
 
 

  

AR REIKIA DAR KĄ NORS 
DARYTI? 

 Žinokite, kokiu tikslu skleidžiate informaciją 

 
 

  

AR TOLIAU KAUPTI 
INFORMACIJĄ TA TEMA? 

 Nustatykite informacijos kaupimo ribas. 

 
 

MOKYTIS IŠ PROBLEMŲ SPRENDIMO 
 

POZITYVŪS 
VEIKSMAI 

   NEGATYVŪS 
VEIKSMAI 

     
Išnagrinėti padėtį 
prieš atsirandant 
problemai 

  
KOKIA ŠIUO METU 

PADĖTIS? 

 Nieko nepaisant 
dirbti kaip anksčiau 

   
 

  

Surasti pogrupio 
darbo trūkumus 

 KOKIA ATRODO 
PROBLEMOS PRIEŽASTIS? 

 Kaltę suversti visai 
grupei 

   
 

  

Pripažinti, kad 
pogrupio vadovas 
kaltas 

  
KOKIA TIKROJI PRIEŽASTIS? 

 Be priežasties 
apkaltinti visus 
pogrupio darbuotojus 

   
 

  

Pasiūlyti padėti 
pogrupio vadovui 
pasitobulint 

  
KOKIE GALIMI 
SPRENDIMAI? 

 Palikti pogrupio 
vadovą be paramos 

   
 

  

Nuolatos tikrinti, ar 
vadovauti nereikia 
pasimokyti 

 KAIP ĮGYVENDINTI 
SPRENDIMĄ? 

 Manyti, kad toliau 
nieko nereikia veikti 

   
 

  

Po pusmečio vėl 
įvertinti padėtį 

  
AR PAVYKO? 

 Žiūrėti, kaip 
pogrupio vadovas 
atsistatydina 
nesulaukęs pagalbos. 
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Klaipėdos socialinių mokslų kolegija yra nevalstybinė švietimo įstaiga, 
nesiekianti pelno organizacija. 

 
Pagrindiniai jos veiklos tikslai: 
• sudaryti sąlygas asmeniui įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, 
atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes bei mokslo ir naujausių technologijų lygį; 
• plėtoti regionui reikalingą taikomąją bei mokslinę veiklą, konsultuoti vietos 
valdžios ir ūkio subjektus; 
• sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi, talkinti ūkio subjektams organizuojant 
asmenų profesinės kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą; 
• ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, formuoti humanistines nuostatas, 
ugdyti pilietinę savimonę, puoselėti demokratijos, atviros visuomenės vertybes. 
• Kolegija veikia profesinio rengimo sektoriuje, švietimo ir konsultavimo 
paslaugų rinkoje, kuri nuolat plečiasi ir atveria naujas galimybes kolegijos veiklos 
plėtrai. 
 

Kolegija turi 3 aktyviai veikiančius skyrius: 
 

Nemuno g.2, Puodžių g.1 
LT-5800 Klaipėda 
Tel.: (8-46) 397077 
kolegija@klsmk.lt 

 
Saltoniškių g. 58 
LT-2004 Vilnius 

Tel.: (8-5) 2790735 
vilnius@klsmk.lt 

 
Sedos g.1 

LT-5610 Telšiai 
Tel.: (8-444) 60599 

telsiusmk@freemail.lt 
 

www.klsmk.lt 
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