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1. Įvadas.  Strateginės savivaldos saviugdos dalykas ir metodika 

Geriausias būdas patobulinti pasaulį – tobulinti save! 

Savivalda – tai sudėtinga XXI a. mokslo ir ypač aktuali praktikos problema, kurios teorinio nagrinėjimo ir 
praktinių sprendimų paieška išsiplėtė per visą pasaulio tautų istoriją. Praeityje mokslas nebuvo tinkama šios 
problemos sprendimo priemonė. Valstybės savivaldos modelių kaitą lėmė politinių interesų sandūra, lyderių 
ir masių veiksmai, kariniai perversmai ir revoliucijos. Demokratijos pažanga XXI a. pradžioje sudaro 
palankias galimybes analizuoti ir spręsti savivaldos kokybės ir jos harmoningos raidos problemas mokslo 
žinių pagrindu.  

Kelesdešimt tūkstančių metų prireikė, kad suvokti paprastą tiesą, jog geriausias būdas patobulinti pasaulį – 
tobulinti save. 

1.1. Savivaldos saviugdos aktualumas 

Pusę amžiaus buvus administracinio valdymo grandimi, labai nelengva suvokti galimybę ištrūkti iš 
prievartinės „rūpybos“. Netgi ir tapus nepriklausoma demokratine šalimi, kurios niekas iš išorės jau 
nebevaldo, vis dar nesugebama atsisakyti nebetinkamo šalies savivaldai išreikšti „valdymo“ termino.  Reikėjo 
nemažai išminties ir drąsos, kad galima būtų įsitikinti ir suprasti, jog šalis yra savivaldi, ir ji valdosi savo 
sukurtų savivaldos ir valdymo organų pagalba. Valdymo terminas tam tikra prasme gali būti taikomas 
charakterizuojant vykdomosios valdžios veiklą. Tačiau netgi ir šiai grandžiai būdingas normatyvinis 
reguliavimas tik sąlygiškai gali būti vadinamas valdymu. Vis daugiau sukuriant įstatymų, taisyklių ir 
reglamentų žmonės valdosi patys, atsižvelgdami į šiuos teisinius normatyvus.  

LR savivaldos atkūrimą lėmė tautos kultūrinė branda, išsiugdyti gebėjimai savarankiškai ir pagrįstai spręsti 
valstybės savivaldos klausimus. Sąjūdžio dalyviai buvo teisūs, suvokdami, jog kryptinga savivaldos kokybinė 
plėtra, demokratinių mechanizmų tobulinimas gali sąlygoti visuomenės veiklos plėtros, nacionalinės 
ekonomikos ir naujovių potencialo augimą.  

Per laikotarpį po Nepriklausomybės atkūrimo buvo pakankamai galimybių įsitikinti LR Konstitucijos ir joje 
įtvirtinto valstybės savivaldos modelio privalumais. Padarytas pasirinkimas įgalino didžiąja dalimi demontuoti 
stagnaciją lėmusią administracinio valdymo sistemą ir įsisavinti normatyvinio reguliavimo kokybę, aprūpinti 
valstybės savivaldą teisės normatyvais. Pirmaisiais po Nepriklausomybės atkūrimo metais buvo siekiama 
mažinti valdymą ir plėsti savivaldą. Esminiu ekonomikos augimo svertu buvo laikomas nacionalinio ūkio 
valdymo struktūros demontavimas, privačios iniciatyvos galimybių ir verslo plėtojimas. Kryptingas valdymo 
mažinimas ir savivaldos plėtra sąlygojo nacionalinės ekonomikos ir rinkos, kultūros, švietimo, mokslo raidos 
spartą.  

Tačiau pagrindiniame šalies įstatyme vyraujančios kiekybinio pobūdžio normos bei kokybinių principų stoka 
sudarė galimybes skirtingai interpretuoti savivaldos plėtrą, susiaurinti jos prasmę iki vietos savivaldos. Šalies 
mastu savivaldos kokybinė sistema vienodai buvo plėtojama ne visą laikotarpį, o kai kuriais atvejais buvo 
sudaromos galimybės plėtoti valdymą ir riboti savivaldą. Stojimas į ES ir struktūrinių fondų įsisavinimo 
poreikiai davė pretekstą stiprinti valdymą (įvardintą kaip „viešasis administravimas“) ir riboti visų valstybės ir 
visuomenės sandaros lygių savivaldos plėtrą, kuri ir stabdo pažangos panaudojimo galimybes nacionalinio 
ūkio ir rinkos plėtrai XXI a. globalios ekonomikos sąlygomis.  

Nors įstatymų ir kitų normatyvų priėmimo institutas – LR Seimas ir vykdytoja  LR vyriausybė – dirba su 
ženkliomis perkrovomis, daugelis priimamų įstatymų, jų pataisų nepilnai orientuoti į ateitį, o skirti spręsti 
operatyvines problemas. Kai kurių teisės aktų „kalba“ suprantama tik valstybės institucijų asmenims, ją 
sunkiai įsisavina Lietuvos žmonės. Dėl sudėtingos kontrolės institucijų sistemos, daugybės nuolatinių pataisų 
ir prieštaravimų energetikos, transporto, žemėtvarkos, gamtos apsaugos ir kitas svarbias sritis reguliuojančių 
teisės aktų adekvatumas kelia pagrįstų nesutarimų visuomenei. 

Deramai nepanaudojamos strateginės savivaldos galimybės valstybės darniai raidai laiduoti. Nors priimti net 
trys nacionalinės svarbos dokumentai, tai – nacionalinė, ūkio ir darnaus vystymosi strategijos, jomis mažai 
vadovaujamasi. Strateginės perspektyvos neapibrėžtumas ir vyraujanti nuokrypų vadyba lemia pirmavimą 
pasaulyje kalinčiųjų ir savižudžių skaičiumi. Neaiški valstybės ir visuomenės ateitis gena į neviltį daugelį 
šalies gyventojų, o jauni žmonės nuolat išvyksta iš Lietuvos pastoviai gyventi į  valstybes, kuriose jiems 
sudarytos sąlygos įgyvendinti svajonę geriau gyventi ir užtikrinti šeimų ateitį. 



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  5 

Šiandien mūsų valstybės savivaldos sistema jau neatitinka XXI a. iššūkių. Nors Lietuvoje pavyko įgyvendinti 
kai kuriuos demokratijos elementus: nepriklausomus (Seimo narių ir savivaldybių tarybų narių) rinkimus, 
nepriklausomą teismų sistemą ir žiniasklaidą, tačiau laikotarpiais tarp rinkimų vyrauja valdymo interesai ir 
pažeidžiami savivaldos principai. Savivalda plėtojama lėtai, nes tie patys asmenys inicijuoja ir rengia 
įstatymų projektus, juos priima ir yra atsakingi už jų įgyvendinimą. Neefektyviai panaudojamas šalies mokslo 
potencialas, dėl ko mažėja valstybės ir visuomenės darnios raidos galimybės. Demokratijos institutų  veikla 
dažnai nukreipiama į „idealių politikų“ paiešką.   

ES vystymasis ir raidos procesų harmonizavimas siejamas su savivaldos plėtra – vis platesniu sąmoningu 
piliečių dalyvavimu visuomenės naujadaros procesuose. Tuo tikslu yra skatinamas ir remiamas horizontaliųjų 
plėtros principų – darnaus vystymosi, lygių galimybių, regionų plėtros ir žinių visuomenės prioritetų taikymas 
visose veiklos  srityse.  

Apie horizontaliųjų plėtros principų svarbą Lietuvoje imta kalbėti pirmiausia rengiant ES struktūrinės 
finansinės paramos įsisavinimo programas. Tačiau šių principų mokymo ir ugdymo uždaviniai dar netapo 
privaloma mokslo ir studijų programų ir ugdymo dalimi. Visų lygių plėtros programas ir strateginius 
sprendimus rengiantys ir juos priimantys asmenys neturi deramų žinių ir gebėjimų strateginės savivaldos 
srityje. Nei viešojo administravimo specialistai, nei politikai nėra pasirengę taikyti ES harmoningos raidos 
principų, dėl ko dažnai vadovaujamasi nebeatitinkančiais laiko dar sovietinio palikimo požiūriais, o 
visuomenėje kaupiasi nesprendžiamos problemos, kurios ilgainiui gali lemti labai nepalankias pasekmes. 

1.2. Strateginės savivaldos saviugdos dalykas 

Strateginė savivalda – perspektyvi ES ir pažangaus pasaulio socialinių santykių ir vadybos kultūra, 
dėsningai pakeičianti administracinio valdymo ir normatyvinio reguliavimo kokybę į harmoningo vystymosi 
požiūriais paremtą gyvenimo kultūrą.  

Vienas esminių pristatomo saviugdos kurso metodologinių ypatumų yra tas, kad jis grįstas žmonių santykių 
su visuomene kokybinės raidos kryptingumu ir jo modeliavimo technika. Socialinių santykių ir vadybos 
kokybinė raida paklūsta virtualiosios trichotomijos modeliui, atspindinčiam socialinės sąveikos kokybės R(t) 
raidą pagal loginės sekos „tezė – antitezė – sintezė“ kokybės pakopas (1 pav., 1 formulė).  

R(t) =A(t)+B(t)+C(t)=1     (1) 

 

1 pav. Strateginės savivaldos virtualiosios trichotomijos modelis 

Strateginė savivalda – tai socialinių santykių kokybė ir veiklos kultūra, dėsningai besiklostanti socialiniams 
santykiams pereinant iš valdymo į savivaldos, o vadybai – iš administracinio valdymo į programinės 
savivaldos kokybę, kaip tai parodyta matricoje (1 lentelė). Lemiantis šio istorinio proceso veiksnys – kultūros 
bei savivaldos gebėjimų išsiugdymas. 

1 lentelė. Strateginės savivaldos sintezės virtuali matrica 

Trichotomija Socialinių santykių 
kokybė A(t) – Tezė B(t) – Antitezė C(t) – Sintezė 

 Vadybos kokybė Nuokrypų vadyba Normatyvinis reguliavimas Programinė savivalda 

A(t) – Tezė Valdymas Administracinis valdymas  Administracinis reguliavimas Strateginis valdymas 

B(t) – 
Antitezė 

Valdymas ir 
savivalda 

Administracinis valdymas ir 
savivalda 

Administracinis reguliavimas ir 
savireguliacija 

Strateginis valdymas ir 
savivalda 

C(t) – Sintezė Savivalda Administracinė savivalda Normatyvinė savireguliacija Strateginė savivalda 
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Istorijos tėkmėje daugelį metų vyravo nuokrypų vadyba A(t), paremta vadovo asmenybės išaukštinimu ir 
administracinio valdymo principais. Socialinės organizacijos gyvavimo efektyvumą lėmė vadovo gebėjimai 
numatyti ateitį ir šalinti nukrypstančią valdinių elgseną, kuri trukdė ateities tikslams įgyvendinti. Vadovas pats 
nustatydavo valdinių elgesio ir veikos normas. Demokratijos plėtra susieta su normatyvinio reguliavimo 
kokybės visuomenės santykiuose įsigalėjimu B(t). Kad išvengti priklausomybės nuo vadovo norų, nuotaikos 
ar ambicijų, valdiniai išsikovoja galimybę įtakoti gyvenimo normų kūrimą ir įteisinimą specialių renkamų 
žmonių grupių – parlamentų, tarybų, senatų ir kt., pagalba. Kuo daugiau yra prikuriama elgesio normatyvų, 
tuo valdomieji yra laisvesni, žinodami, kad laikantis nustatytų normų, jiems valdovų ambicijos ir iš to sekantys 
pavojai negręsia.  

Tačiau parlamentinis normų kūrimo darbas dėl begalinės žmonių elgesio įvairovės paskęsta kasdienėje 
teisėkūros rutinoje, kada belieka laiko spręsti vien vakarykščias problemas. Parlamento paskirtis – priimti 
teisės aktus. O kad pastarieji turėtų reikiamą poveikį ateityje, vien parlamento narių gebėjimų nebepakanka. 
Tada pradeda formuotis strateginės savivaldos C(t) kokybė, įgalinanti kurti ir įteisinti ateities požiūriu 
reikalingus elgesio normatyvus. 

Strateginės savivaldos raida yra objektyvus procesas, kurį lemia žmonių kultūros kilimas ir poreikių augimas. 
Žmonės ir socialinės bendrijos nuosekliai, tačiau skirtingais greičiais ir skirtingu laiku peržengia iš žemesnės 
į aukštesnę santykių kokybinę pakopą. Savo kokybės identifikavimas dažnai nesutampa su faktine jos būkle. 
Pateikta matrica padeda susigaudyti kokybinės raidos tėkmėje ir deramai pozicionuoti savo vietą bei 
siekiamybes. 

Atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje ir siekiant visokeriopai nuneigti TSRS administracinio valdymo bei 
planavimo praktiką, apie bet kokių strateginių planų kūrimą nebuvo net kalbama. „Laukinio kapitalizmo“ 
santykių atėjimą į nacionalinį ūkį lydėjo vis auganti normatyvinio reguliavimo kultūra, susieta su vis naujų 
teisės aktų kūrimu ir jų tobulinimu. Seimo įstatymų „fabrikas“ iki šiol nesugeba apdoroti ir priimti vis 
didėjančio skaičiaus normatyvinių aktų. Deja, dauguma šių pastangų yra susietos su praeities problemų 
sprendimu. Strateginės savivaldos kultūra ateina į Lietuvą Europos Sąjungos metodologinės ir savivaldos 
kultūros pavidalu. Tam, kad integruotis į ES, privalome išmokti ir įsisavinti pažangesnę strateginės 
savivaldos kultūrą.  

Aukštojo mokslo disciplinų struktūroje strateginė savivalda aukštesniame sintezės lygmenyje aprėpia vadybą 
ir  strateginį valdymą. 

1.2.1. Savivalda kaip vadybos mokslo dalykas 

Savivaldos siekiai visais laikais lėmė socialinių organizacijų tobulinimą ir žmonijos raidą. Tačiau XX a. jie 
įgavo ypatingą mastą. Nacionaliniai išsivadavimo judėjimai beveik galutinai panaikino kolonializmą, 
imperializmą. Dramatiški komunistiniai eksperimentai, demokratijos įsigalėjimas pasaulyje liudija apie 
prieštaringą, tačiau besąlygišką savivaldos kokybės žmonių santykiuose plėtrą. Tačiau, nežiūrint į vis 
didėjantį aktualumą, savivaldos fenomenas kol kas dar netapo detalių studijų ir tyrimų objektu.  

1.2.1.1. Savivalda – priešybės valdymui kokybinis raidos procesas  

Savivalda – tai sudėtinga mokslinė problema. Metafiziniu mokslo metodologijos lygiu sunku ją paaiškinti. 
Pasiektas dialektinės metodologijos lygis taip pat neatveria tam galimybių. Tačiau dėsningai išplėtojus 
dialektinį metodą virtualiojo modeliavimo kokybėje, galima konstruktyviai interpretuoti savivaldos fenomeną, 
kaip priešybės valdymui kokybinį raidos procesą. 

Sudarydama esminę socialinių santykių konstrukciją, savivalda pasireiškia kaip opiausia politinė problema. 
Praktinėje veikloje šio termino prasmė interpretuojama pirmiausia remiantis politiniais interesais. 
Konservatyviosios jėgos dažniau linkusios falsifikuoti savivaldos prasmę. Progresyviosioms jėgoms 
savivaldos raidos kokybinis pozicionavimas tampa instrumentu ateičiai kurti. Todėl šiame saviugdos kurse 
siekiama paaiškinti savivaldos fenomeną tam, kad galima būtų suartinti konservatyviųjų ir progresyviųjų jėgų 
pozicijas trečiojo tūkstantmečio pradžioje. Kadangi jų atstovai, dažniausiai patys to nežinodami, siekia vieno 
ir to paties – savivaldos. Šiame kurse savivalda nagrinėjama kaip vadybos mokslo dalykas metodologijos, 
antropologijos, sociologijos, technologijos bei praktikos lygiais.  

Savivalda yra kokybinė funkcija, kurios argumentas – individų kultūros arba išsivystymo lygis. Ji pasireiškia 
kaip atskirų subjektų ir jų grupių sugebėjimas savarankiškai įvertinti ir efektyviai įgyvendinti savo santykį su 
gamtine aplinka bei kitais individais. Individai realizuoja savivaldą milijardus metų tobulėjančios biogenetinės 
programos genomo pagrindu. Tačiau atskirų dėka subjektų lyties bei patirties skirtumų žema kultūra 
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pasižyminčioje gyvūno raidos kokybinėje pakopoje atsiranda vadybos fenomenas. Vedliui priskiriama 
atsakomybė įgyvendinti valdymo funkcijas, įgalinančias pagerinti kolektyvinio veiksmo efektyvumą tam, kad 
kiekvienas bendrijos narys turėtų daugiau galimybių išlikti.  

Šiuolaikinis žmogus įžengė į savo istorinę pakopą, gyvendamas ir veikdamas pirminėje bendruomenėje, 
kurioje reiškiasi ne vien valdymo, bet ir savivaldos santykiai. Jeigu valdymo funkcijas čia įgyvendino vedlys, 
tai beužgimstančios savivaldos reikalais rūpinosi dvasios puoselėtojai – žyniai, vaidilos ir kunigai. Tačiau 
prasta kultūra bei būtinumas nuolat susidurti su ekstreminėmis gyvenimo sąlygomis lėmė valdymo 
sureikšminimą. Stiprindami valdymą, jo šalininkai ugnimi ir kalavijais naikino savivaldą. Todėl vadybos 
sampratoje pirmiausia susiformavo ir įsitvirtino valdymo prasmė.  

Tačiau visais laikais, kiek pagerėjus gyvenimui, ir ypač – pastebėjus savo kultūrinius pranašumus kitų 
individų atžvilgiu, iškildavo klausimas dėl savarankiškumo, nepriklausomybės ir savivaldos. Prieštaravimas 
tarp valdymo ir savivaldos lėmė nuolatinį žmonijos restruktūrinimą, valstybių ir jų sienų pertvarkymą, imperijų 
susidarymą ir žlugimą.  

1.2.1.2. Savivaldos mokslo sistema 

Daugelį amžių vadybos fenomenas nesusilaukė deramo dėmesio. Matyt naudingiau visiems buvo nesigilinti į 
valdymo veiklos esmę. Viską paaiškindavo postulatas, jog „valdovas – nuo Dievo”. Įvairiuose mokymuose 
apie visuomenę realūs valdymo ir savivaldos santykiai būdavo keičiami abstrakčiais, neįvardinto turinio 
visuomeniniais bei socialiniais santykiais. Tik XX a. pradžioje industrinės gamybos plėtros poreikiai bei 
pasiektas aukštesnis savigarbos supratimo lygis sudarė prielaidas vadybos mokslo atsiradimui.  

Vadybos (Management – angl.) mokslo pradininku amerikiečiai laiko Frederiką Teilorą. Pasaulyje jis žinomas 
kaip darbo mokslinio organizavimo bei normavimo, gamybos procesų valdymo metodikos kūrėjas. 
Trisdešimtaisiais šio amžiaus metais inžinerinės psichologijos atstovo Eltono Meijo atlikti eksperimentai 
Čikagoje, Hotorno priemiestyje, sąlygojo „žmogiškojo veiksnio“ atradimą ir sukėlė revoliucinius pokyčius 
vadyboje. JAV sukuriama industrinė sociologija, prasideda intensyvūs vadybos reiškinių tyrimai.  

Besivystant metodologijos mokslo sociologizacijos bei formalizacijos tendencijoms, kuriasi prielaidos 
nustatyti savivaldos ir valdymo santykį pagal natūralius progreso kriterijus. Vadyba, kaip ir kiti socialiniai 
mokslai, formuluoja savo dalyką priklausomai nuo naudojamo metodologinio instrumentarijaus (2 lentelė).  

2 lentelė. Vadybos mokslo metodologijos lygmenys 

Metodologijos 
lygmuo Vadybos mokslo dalykas Produktai Interpretavimas 

1. Aprašomasis Vadybos reiškiniai bei procesai Klasifikacijos ir grupavimas Verbalinis 

2. Analitinis Vadybos dėsningumai Bruožai ir ypatumai Verbalinis  

3. Sociologinis 
Socialinių sistemų funkcionavimo bei raidos 
dėsningumai ir jų pasireiškimo ypatumai individų, 
socialinių grupių, bendrijų veikloje 

Dėsningumai ir priežastys Formalizuotas 

4. Dialektinis Savivaldos dialektinio santykio sistema 
Dinaminiai kokybiniai santykiai – 
dėsniai, jų realizavimo reprodukciniai 
mechanizmai 

Matematinis 
modeliavimas 

5. Virtualusis Virtualika Virtualūs santykių modeliai Virtualusis 
modeliavimas 

 
Aprašomasis mokslo lygmuo fiksuoja daugybę vadybos apraiškų, apibendrindamas konkrečių asmenų 
patyrimą. Šiuo atveju vadybos dalykas dažnai suprantamas kaip valdymo reiškiniai bei procesai. 
Analitinis lygmuo orientuoja į valdymo reiškinių bei procesų atsikartojamumo paiešką. Tai – vadybos 
dėsningumai. Sociologinis lygmuo fiksuoja vadybos dalyką kaip socialinių sistemų funkcionavimo ir 
raidos dėsningumus bei jų pasireiškimo ypatumus individų, socialinių grupių, bendrijų veikloje. 
Pozityvaus nagrinėjimo bei formalizuoto interpretavimo principų panaudojimas sociologiniame lygmenyje 
labiausiai priartina vadybą prie mokslo. 

Metodologijos raida pagal dialektizacijos ir formalizacijos tendencijas lemia dialektinio modeliavimo 
metodologijos pritaikymą, apibrėžiant vadybos mokslo dalyką kokybinių dichotomijų pagalba. Žinių sintezės 
pakopoje dialektinio metodologinio instrumentarijaus panaudojimas įgalina apibrėžti vadybos reiškinio 
istorines ribas, parodyti jo vietą bei orientaciją pasaulio raidoje. Virtualiojo modeliavimo kokybinėje 
pakopoje universalūs virtualių santykių modeliai įgalina gerokai padidinti žmogaus santykio su pasauliu 
ekstropiją ir sumažinti žinių įvairovę (2 pav.). 
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2 pav. Žinių įvairovės ir apibrėžtumo kokybės priklausomybė 

Gyvūno ryšys su bendruomene išreiškiamas kaip „savivaldos ir valdymo“ santykis. Savivaldos ir valdymo 
santykio struktūroje savivalda kaip biogenetinės programos sąlygotas savireguliacijos mechanizmas išlieka 
tol, kol išlieka gyvas organizmas. Valdymo reiškinys kaip specializacijos sąlygota funkcija turi laikiną pobūdį. 
Atsiradęs gyvūno tapatumo sau taške, jis pasiekia maksimumą šiuolaikinio žmogaus (homo sapiens sapiens) 
kokybės šuolio pradžioje. Mokslinė techninė pažanga ir specializuotų gamybos funkcijų perkėlimas į 
technikos priemones lemia valdymo funkcijų nykimą. Automatizuojant gamybą, nyksta žmonių dalyvavimo 
valdyme poreikis. 

Savivaldos ir valdymo virtualioji dichotomija – tai kokybinis procesas, kurio tėkmėje valdymą pakeičia 
savivalda. Ji lygi vienybėje esančių savivaldos ir valdymo kokybinių priešybių laiko funkcijų sumai. 
Savivaldos (S) ir valdymo (V) dichotomija išreiškiama 2 formule ir modeliu (3 pav.). 

S(t) + V(t) = 1  (2) 

Pagal virtualiojo modeliavimo metodologiją savivaldos dichotomijos pagrindą sudaro progresyvioji savivaldos 
raidos pusė S(t) (3 formulė), kuri išreiškiama logistinės funkcijos pagalba.  

S(t) = 1 – V(t)  (3) 

 

3 pav. Savivaldos dichotomijos virtualusis modelis 

Regresyvioji dichotomijos pusė V(t) (4 formulė) atspindi valdymo santykių nykimo procesą ir turi atvirkštinės 
logistinei funkcijos pavidalą. 

 V(t) = 1 – S(t)  (4) 

Pagal virtualiojo modeliavimo progreso principą visuminio „savivaldos ir valdymo“ proceso 
įvardijimui naudojamos progresyviosios dichotomijos pusės – „savivaldos“ definicija. 

Savivalda ir valdymas siejasi tarpusavyje loginiu jungtuku „ir“. Todėl galima tarti, kad savivaldūs individai 
įsijungia ir į valdymo santykius. Savivaldos ir valdymo pusių jungimas skirtuku „arba” nutolina nuo visuminio 
ir pozityviai orientuoto vadybos reiškinio įsivaizdavimo. Loginė savivaldos ir valdymo pusių skirtis turi prasmę 
tik analitinėje vadybos reiškinio nagrinėjimo stadijoje. 

Virtualioji dichotominė savivaldos ir valdymo konjunkcija skirtingai nuo formaliosios loginės jungties „ir” 
susideda iš dviejų loginių pakopų: analitinės ir sintetinės. Analitinėje pakopoje savivalda ir valdymas jungiami 
skirtuku „arba”, o sintetinėje – jungtuku „ir”. Tuo būdu dichotominė savivaldos samprata jungia savyje 
valdymo sampratą. 
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Savivaldos definityviniams prioritetams paremti pasitelkiame dar ir organizacinį savivaldos plėtros 
mechanizmą. Kiekvienos socialinės organizacijos struktūroje greta valdymo piramidės, atsakingos už 
bendrijos funkcionavimą, veikia bei plėtojasi dar ir antroji – savivaldos piramidė, atsakinga už bendrijos raidą. 
Savivaldos posistemio paskirtis – koreguoti valdymo kokybę priklausomai nuo valdomųjų poreikių. Tai 
įgyvendinama grįžtamojo ryšio pagalba. 

Savivaldos funkcijas visuomenėje prisiima ideologinės bei normatyvinės institucijos. Pirmykštėje 
bendruomenėje šalia vado, atstovaujančio valdymo piramidės viršūnę, yra žynys, vaidila, šamanas. 
Visuomenės mastu ilgus amžius idealus ir normatyvus kaip būtinus savęs bei kitų vertinimo etalonus 
formavo religinės bendruomenės. Ilgainiui išsiskiria žinojimu paremta mokslo sistema, kuri papildo bei 
patikslina tikėjimu paremtus religinių bendruomenių produkuojamus idealų etalonus racionaliomis normomis 
bei normatyvais. 

Stambiosios industrijos išsivystymo laikotarpyje savivaldos funkcijas gamyboje prisiima profsąjungų 
organizacijos. Valdymo demokratizacija nulėmė, kad demokratinėse šalyse kiekvienoje organizacinėje 
struktūroje valdžios ir sprendimų priėmimo svoris perkeliamas iš valdymo piramidės į savivaldos 
organus. Štai, akcinės bendrovės savivaldos organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir stebėtojų taryba 
de jure turi ženklią normatyvinę valdžią. Dar labiau savivaldos plėtra išryškėja, nagrinėjant demokratinės 
valstybės vadybos sandarą. Pagrindinis savivaldos organas čia tampa visuotinių rinkimų būdu suformuotas 
parlamentas, rengiantis ir priimantis veiklos normatyvus – įstatymus. 

Savivaldos plėtra pasireiškia taip pat ir per valdymo sistemos decentralizavimą, perduodant savivaldos 
įgaliojimus į teritorines bendrijas.  

Čia minimi objektyvūs procesai rodo, kad vis dažniau vietoje „valdymo“ teks naudoti „savivaldos“ terminą. 
„Vadybos“ terminas, tiesiogiai susietas su valdymo funkcijų įgyvendinimu, gilėjant demokratijos tradicijoms, 
vis sunkiau galės konkuruoti su „savivaldos“ terminu ir ilgainiui užleis vietą pastarajam.  

Vadybos mokslas, atsižvelgiant į nagrinėjamo dalyko esmę, turinio ir formos atitikimą, jau vien mokslinės 
tiesos sumetimais turėtų būti vadinamas savivaldos mokslu. Prisirišimas prie regresinio vadybos termino 
sukelia tam tikrą pasipriešinimą demokratizacijai ir stabdo savivaldos plėtros procesus. Vadybos terminas 
mielas ir priimtinas valdininkijai, kuri dažnai dėl savo žemo vadybos profesionalumo nenori girdėti apie jokias 
savivaldas. Savivaldos termino įteisinimas būtų demokratinės revoliucijos tęsinys. Todėl suprantama, kad 
antidemokratinėms jėgoms savivaldos termino tikslingumas yra nesuprantamas ir nepageidautinas. Jau vien 
įvardinus vadybos veiklą savivaldos terminu, pagerėtų faktinės savivaldos plėtros galimybės. 

Nors humanizmo idėjos pagrįstos progreso rėmimu, tačiau dialektinė raidos procesų valdymo 
metodologija įspėja, kad neleistina reguliuoti raidos procesų, tiesiogiai neigiant, ribojant ar naikinant 
proceso regresyviąją pusę.  

Iš nesenos istorijos gerai žinome, kad griaunant bažnyčias, ribojant tikybą, mokslinio pažinimo daugiau 
nebūna. Tiesiog į susidariusį vakuumą veržiasi bei jame kaupiasi visuomenės blogybės: amoralumas, 
nusikalstamumas ir kt. Mokslinę pasaulėžiūrą galima plėsti tik plėtojant patį mokslą.  

Analogiškai reikia elgtis ir su „savivaldos ir valdymo” raidos procesu. Negalima nei moraliai, nei fiziškai 
naikinti valdininkų. Komunistiniai eksperimentai, pradedant Paryžiaus Komuna ir baigiant šio amžiaus 
Rusijos, Kambodžos revoliucijomis, kurių metu buvo naikinama valdininkija, nieko, išskyrus kraujo upes, 
nedavė. Sunaikinus valdininkus, savivaldos nepadaugėja, kadangi tos ar kitos bendrijos savivaldos lygį 
sąlygoja jos narių kultūros ir ekonomikos išsivystymo lygis. Savivaldos termino sureikšminimas neturėtų 
tiesiogiai paveikti valdininkų. Jis tik sudarytų tam tikrą galimybių lauką savivaldos plėtrai, nuosekliai plėtojant 
krašto ekonomiką bei kultūrą, įvertinant vietos bendruomenių narių ypatumus. 

Savivaldos mokslo tarpdisciplininis pobūdis pataria jo struktūroje numatyti pagrįsto žinojimo sistemai 
būdingus objektyvizacijos lygmenis: teorinį, metodologinį, antropologinį, sociologinį bei technologinį. 
Atitinkamai savivaldos mokslo struktūroje numatome šiuos svarbiausius lygmenis: savivaldos teorija, 
savivaldos metodologija, savivaldos antropologija, savivaldos sociologija, savivaldos technologija. 
Savivaldos mokslas aprėpia visą socialinės veiklos struktūrą, kurioje organiškai susiklosto 5 valdymo 
lygmenys: techninis, technologinis, socialinis-psichologinis, socialinis ir politinis. 

Pateiktos savivaldos mokslo struktūros pagrindu saviugdos kurse interpretuojami savivaldos reiškiniai, 
siekiant formalizuoti vadybos dalyką, dėsningumus ir dėsnius, jų pasireiškimo mechanizmus individų, 
socialinių grupių bei bendrijų veikloje.  
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1.3. Strateginės savivaldos saviugdos metodika 

Kadangi visuomenės darnios raidos galimybės ženkliai priklauso nuo trateginės savivaldos žinių gebėjimų 
įsisavinimo spartos visose šalies savivaldos lygmenyse, tam tikslui labiausiai tinka distancinė saviugdos 
forma, panaudojant virtualius interneto įrankius. Kiekvienas plėtros ir strateginius sprendimus rengiantis bei 
priimantis specialistas ar politikas galės niekieno nevaržomas mokytis ir ugdyti darniosios savivaldos 
gebėjimus tiesiog darbo vietoje ar namie. 

Tam palanku yra tai, kad švietimo kokybinė raida lemia naujų požiūrių į mokymą atsiradimą. Lietuvoje jau 
siekiama įgyvendinti mokymosi „visą gyvenimą“ principą. Mokymą vis labiau pakeičia savimoka, saviugda. 
Į ugdymo procesą vis labiau įsilieja kompiuteriai, specialios mokymo programos, žaidimai, treniruokliai.  
Pasaulio masto psichologinių testų kūrėjo H. Aizenko nuomone vienas kompiuterio privalumų yra tai, kad jis 
leidžia kiekvienam besimokančiam judėti pirmyn tuo greičiu, kurį lemia jo protinių procesų sparta bei 
asmeniniai bruožai, auklėjimo ypatumai, įgimtos savybės ir t. t. Versti visus moksleivius judėti pirmyn vienodu 
greičiu, kaip tai neišvengiamai atsitinka naudojant įprastus mokymo metodus, nėra pats geriausias būdas. 
Jis sukelia sunkumų tiek sumaniausiems, tiek ir lėtai mąstantiems mokiniams. Praktika patvirtinta, kad labai 
gabus studentas sugeba per dvi dienas (!) išmokti kompiuteriu užprogramuotą vienerių metų matematikos 
kursą. 

Pasaulyje apstu įvairių kompiuterizuotų treniruoklių ir testavimo programų, dauguma kurių yra specializuotos 
tam tikriems mokymo dalykams. Sociologo S. Paulausko mokslo konsultavimo įmonė 1995 m. sukūrė ir 
nuolat tobulina universalų kompiuterizuotą treniruoklį „Saviugda”. Jis naudojamas Klaipėdos universitete ir 
eilėje aukštųjų kolegijų. Dabartinė – penktoji treniruoklio versija patobulinta iki galimybės kiekvienam 
dėstytojui, pedagogų grupei, katedrai, ar bet kuriai kitai organizacijai pačiai parengti, nuolat tobulinti ir 
naudoti ugdymo bei saviugdos reikmėms treniruoklį, kuriame gali būti neribotas skaičius mokymo dalykų. Ši 
universali programa įgalina besimokančiuosius susipažinti su klausimais ir atsakymų į juos variantais. 
Bandydamas atsakyti į treniruoklio klausimus besimokantysis lengviau ir greičiau įsisavina mokymo dalyką. 
Patikrinti žinių įsisavinimą nesunkiai galima pasiūlius tam ar kitam asmeniui išlaikyti kompiuterio egzaminą 
pagal tam tikrą mokymo dalyką. 

Treniruoklio naudotojas pasirenka mokymo dalyką, skyrių, temą ir gali dirbti su jais trimis formomis:  

a) Peržiūra – galimybė peržvelgti pasirinkto dalyko, skyriaus arba temos klausimus ir sužinoti teisingus 
atsakymus į juos. 

b) Treniruoklis – galimybė bandyti nustatyti pačiam teisingus atsakymus į  pasirinkto mokymo dalyko, 
skyriaus ir temos klausimus. 

c) Egzaminas – galimybė patikrinti nurodyto mokymo dalyko, jo skyriaus, jo temos įsisavinimo laipsnį 
atsakant į pasirinktą skaičių atsitiktine tvarka kompiuterio parinktų klausimų.  

Peržiūros ir treniruoklio režimuose yra galimybė išsikviesti pageidaujamo mokymo dalyko, skyriaus arba 
temos konspektą. Egzamino metu šios galimybės nėra. 

Treniruoklio ir egzamino režimuose gali būti lygiagrečiai užduoti programos veikimo parametrai: 

a) Ribotas klausimų skaičius – galimybė pasirinkti pageidaujamą klausimų skaičių. 

b) Rodyti rezultatus egzamino metu – egzamino metu bus rodomi atsakymų rezultatai ir einamasis 
įvertinimas. 

c) Ribota egzamino trukmė – galimybė pasirinkti egzamino laiko trukmę, kuriai pasibaigus programa 
sustos ir parodys įvertinimą. 

Siekiant geriau įsisavinti mokymo dalyką treniruoklio naudojimo ir tobulinimo patirtis pataria jo vartotojui 
laikytis tam tikro nuoseklumo:  

1. Atidžiai susipažinkite su treniruoklio meniu ir laukų galimybėmis. Privedus rodyklę bus parodytos 
laukų reikšmės bei jų paskirtis. 

2. Susipažinkite su mokymo dalyko sudėtimi, peržiūrėkite jo skyrių ir temų pavadinimus. 

3. Peržiūrėkite visų temų konspektus, trumpai sustodami ties paveikslais, piešiniais, grafikais, 
lentelėmis ir išskirtiniais pažymėjimais tam, kad susidarytumėte bendrą vaizdą apie mokymo 
dalyką. 
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4. Perskaitykite nuosekliai visus skyrius ir temas, pradėdami įvadu ir baigdami priedais. Perskaičius 
konkrečią temą, peržiūrėkite šios temos klausimus peržiūros režime ir kritiškai įvertinkite nurodytą 
teisingą atsakymą.  

5. Po to galima pabandyti atsakyti į kiekvienos temos klausimus treniruoklio režime. Jeigu iškyla 
neaiškumų, atsidarykite konspektą ir suraskite tinkamą atsakymą. Bandykite tol, kol imsite stabiliai 
gauti vienodai aukštą įvertinimą.  

6. Jeigu manote, kad Jūsų žinios pakankamai tvirtos, surenkite sau egzaminą iš viso mokymo dalyko 
klausimų. Gautas balas parodys, kiek Jūsų  žinios atitinka reikalavimus. Pakartokite egzaminą 
keletą kartų.  

7. Jeigu pavyksta stabiliai gauti pakankamai aukštą patenkinantį Jus įvertinimą, tada – SVEIKINAME 
SĖKMINGAI ĮSISAVINUS PASIRINKTĄ TEMĄ, SKYRIŲ ARBA VISĄ MOKYMO DALYKĄ. Galite 
keliauti pas dėstytoją – egzaminatorių. Jeigu kompiuterio egzaminatorius pataria dar pasitreniruoti, 
pakartokite aukščiau išvardintus saviugdos etapus. 

Virtuali individuali saviugda nėra reglamentuota laike – besimokantysis pats pasirenka jam priimtiną laiko 
grafiką ir tvarkaraštį. Nors galima nustatyti priimtą kurso įsisavinimo lygį – 5-10 balų, naudojama saviugdos 
technologija ir jos taikymo praktika leidžia reikalauti visiško kurso įsisavinimo, kada įskaitinis balas – 10.  
Studentai patys patvirtina tokio reikalavimo pagrįstumą. Jie teigia, kad nenorėtų, jog jiems operaciją darytų 
tik, pvz., 5 balams medžiagą įsisavinęs chirurgas. Praktikoje gabesni ir labiau organizuoti studentai užtrunka 
trumpiau, o kiti – ilgiau. 

Atsižvelgus į  tai, kad kiekvienas besimokantysis turi dar ir kitų užduočių bei darbų, o taip pat remiantis 
praktine virtualios saviugdos patirtimi, trijų mėnesių pakanka tam, kad skirtingų gabumų besimokantieji 
įsisavintų mokymo kursą. 
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2. Virtualiojo modeliavimo metodologija 

Aristotelis homo sapiens sapiens padovanojo metafiziką, o mes - homo virtualis – virtualiką. 
 
Neįsivaizduotas ir netikėtas kompiuterijos bei Interneto įsiveržimas į žmonių gyvenimą XXI a. pradžioje 
atnešė į mūsų bendrinę kalbą „virtualumo“ terminą. Vartodami terminus „virtuali erdvė“, „virtuali realybė“, 
„virtuali saviugda“, jų prasmę dažniausiai siejame su informacijos technologijomis (IT) bei interneto 
sprendimais. Informacijos technologijų sąrašė sutinkame „Virtualųjį modeliavimą“, kaip vieną iš 
programavimo kalbų.  
 
Tačiau virtualumo samprata yra kur kas gilesnė ir universalesnė, nei vartojama dabar siauroje IT srityje.  Tuo 
labiau, jos analizė ir patalpinimas į deramą vietą žmonijos istorinėje raidoje ir pasaulio santykių sistemoje, 
atskleidžia naujos žmonių egzistavimo kokybės pradžią bei sąlygotumą, susietą su perėjimu nuo fizinės prie 
informacinės sąveikos. Virtualumas pirmiausiai susietas su informaciniais procesais ir sąveikomis. Prieš du 
tūkstančius metų žymus graikų filosofas Aristotelis padovanojo žmonijai Metafiziką – daiktinio pasaulio 
modeliavimo metodologiją. Atžengiančiam virtualliam pasauliui ir jo herojui – homo virtualis – mes 
dovanojame Virtualiką – virtualaus pasaulio medeliavimo sistemą. 
 
Virtualika – tai moderni mokslo žinių sistema, nagrinėjanti pasaulio kokybinę raidą, pasinaudojant virtualiojo 
modeliavimo metodologija. Virtualusis modeliavimas – tai pasaulio santykių kokybės kiekybinis 
interpretavimas, pasinaudojant specialiai sukurtais virtualių santykių formalizuotais modeliais. 

2.1. Metodologijos tobulinimo užsakymas 

Nebetoli tas laikas, kada žmonija žengs istorijos keliu, žinodama savo ateitį. 
 

Numatyti ateitį... Kiek daug atiduotų verslininkas ar biržos makleris, jei galėtų šiandien žinoti, kaip pasisuks 
įvykiai rytoj. Pagaliau, ar ne kiekvienas mūsų kasdien sprendžiame ateities numatymo klausimus? Juk ir 
mūsų veiksmų programa pirmiausia gimsta galvoje su tam tikra ateities vizija. Vykdydami šias programas 
patvirtiname arba nuneigiame savo pačių prognozes. 

Galime tarti, kad kiekvienas gyvūnas ir žmogus, dažniausiai pats to neįtardamas, kas dieną bando numatyti 
ateitį. Tačiau subjektyvusis pasąmoninis prognozavimo pobūdis įgalina su kiek didesne tikimybe numatyti tik 
palyginti netolimos ateities įvykius ir artimus veiksmo subjektui jo paties elgesio aktus. Panašiai atsitinka ir su 
atmintimi – geriau prisimename tik ką įvykusius ir savo pačių veiksmus. Tolimesni ateities ir praeities įvykiai, 
ypač jeigu jie susieti su kitų žmonių elgesiu, tampa vis mažiau prieinami tikslesniam aprašymui. 
Keliaudamas per istoriją, žmogus nešasi su savimi labai riboto žinojimo ir atsakomybės sferą.  

Tačiau laikui bėgant vis dažniau pavyksta toliau pažvelgti ir į praeitį, ir į ateitį. Rekonstruoti praeitį padeda 
formalizuotų metodų įvaldymas. Tai, žinant kitimo dėsnius, leidžia tiksliai nustatyti vieno ar kito įvykio 
istorinę vietą. Pagal kosminių kūnų judėjimo dėsnius, galima sekundės tikslumu nustatyti jų buvimo vietą 
praeityje ir ateityje. Kosmologai ir astronomai jau senokai išmoko gana tiksliai apskaičiuoti planetų ir 
žvaigždžių judėjimo kelią bei jų padėtį visatos erdvėje. Tos žinios šiandien labai praverčia kosmonautikoje. 
Pavyzdžiui, paleidžiant dirbtinius ryšio palydovus, be kurių jau nebeįmanoma įsivaizduoti šiuolaikinių 
komunikacijų. 

Labai didelę reikšmę turi ateities numatymas geosferoje, t. y. oro bei žemės drebėjimų prognozės. Dar 
neseniai tokios stichinės nelaimės, kaip uraganai ir taifūnai, užklupdavo netikėtai, nusinešdamos daugelio 
žmonių gyvybes ir pridarydamos aibes nuostolių. Dabar meteorologinės prognozės dažnai leidžia žmonėms 
iš anksto pasiruošti stichijos antpuoliui ir išvengti nuostolių. Su dirbtinių Žemės palydovų pagalba pavyko iš 
šalies pamatyti kaip formuojasi ciklonai ir anticiklonai, nustatyti jų raidos dėsnius. Todėl dabar, pasitelkus 
galingus kompiuterius, galima gana tiksliai numatyti atmosferinių reiškinių ateitį. 

Deja, dar ne visų gamtinių reiškinių kitimo dėsniai atskleisti. Tačiau paslaptingiausia sritis, kurioje ateities 
numatymas turi ypatingą reikšmę, išlieka gyvosios gamtos bei žmonių visuomenės gyvenimas. 

Gyvūnijos ir žmonijos praeitį padeda pažinti archeologiniai kasinėjimai. Remiantis žinoma izotopų skilimo 
pusperiodžių trukme, nustatomas atskirų radinių istorinis laikas. Nuo seno bandoma nustatyti gyvosios 
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gamtos kitimo dėsnius ir suklasifikuoti raidos pakopas. Labiausiai žinoma Č.Darvino organizmų evoliucijos 
teorija, kurioje teigiama, kad evoliucija vyksta atrenkant atsitiktinai atsiradusius paveldimus pokyčius. Deja, 
nei viena iš žinomų teorijų neleidžia numatyti gyvosios gamtos būvio net artimiausioje ateityje. 

Ypatingą -politinį- atspalvį įgauna žmonijos praeities įvertinimas bei jos ateities numatymas. Keičiantis 
politikos vėjams, istorija nuolat perrašinėjama. Ateities žinojimas dažnai susiduria su tam tikrų grupuočių 
nenoru, kad ši ateitis būtų žinoma.  

Sukurta nemaža visuomenės vystymąsi aiškinančių doktrinų, su kurių pagalba buvo mėginama ne vien 
numatyti ateitį, bet ir organizuoti atskirų valstybių gyvenimą pagal sukurtus modelius. Porą šimtmečių 
žmoniją blaškė „komunizmo sindromas". Deja, nepavykus jo įgyvendinti, nukentėjo pati mokslinio numatymo 
idėja.  

Tačiau jokios nesėkmės negali sustabdyti žmonių siekio išplėsti savo matymo lauką, pažvelgti į tolimesnę 
ateitį. Pasimokius iš padarytų klaidų, bus ieškoma tobulesnių metodų bei kitimo dėsnių.  

Ne vienas žymus mokslininkas pranašavo, kad anksčiau ar vėliau būtinai bus sukurta universali formulė, 
tinkanti aprašyti tiek mikro, tiek makro procesus. Žymus prancūzų matematikas,fizikas ir astronomas Pjeras 
Laplasas dar prieš šimtmetį rašė: „Protas, kuris tam tikru laiko momentu žinotų visas gamtos jėgas ir 
visų sudėtinių dalių santykinę padėtį, be to, jei jis būtų pakankamai visuotinis, sugebėtų analizuoti 
šiuos duomenis ...neliktų nieko, ko jis tikrai nežinotų, ir ateitis, kaip ir praeitis, atsivertų jo akims“.  

Rusų mokslininkas M. A. Markovas jau mūsų laikais rašė: „Galima manyti, kad laikui bėgant atsiras 
elementarios dalelės ir visumos, ultradidelio ir ultramažo vienybės supratimas“. 

Turi būti surastas universalus kitimo dėsnis. Tada ateitį, kaip ir praeitį, bus galima pamatyti tarsi 
pasukus pirmyn ar atgal videomagnetofono juostą arba detalizavus kompiuteriu tam tikrą 
makroproceso fragmentą reikiamu masteliu.  

Šiame kurse – ateities numatymo technologijos tyrimai, kurie trunka jau trečias dešimtmetis. Kokybiniu 
praeities ir dabarties atspindėjimo bei ateities numatymo metodologiniu pagrindu pretenduoja tapti 
virtualiojo santykio teorija. Jos samprata ir pateikiama šiame darbe. Autorius tikisi, kad jau artimiausiais 
metais naujos kompiuterių sistemos įgalins sukurti kompiuterizuotą kokybinio, o ateityje ir tikslaus numatymo 
procedūras. XXI a. žmonija žengs istorijos keliu, žinodama savo ateitį.  

Virtualusis modeliavimas – tai nėra vien riboto jo taikymo socialiniam prognozavimui procedūra. Jis turi 
platesnę XX a. scholastinių filosofijų tradicinio neigimo prasmę bei tam tikrą tobulesnio žmogaus teorinio 
santykio su pasauliu programavimo turinį. Pasitelkus virtualųjį modeliavimą, galima išvengti filosofijai būdingo 
pažinimo funkcijos suabsoliutinimo ir atskyrimo nuo praktikos. Šios dvi žmogaus teorinės veiklos dalys neturi 
jungiančios kategorijos. Be to, konservatyvūs politikai dažnai yra linkę atskirti pažinimą nuo praktikos. Tad 
gnoseologija vystoma savo (ir filosofų), o praktika – politikų reikmėms tenkinti.  

Virtualusis modeliavimas gelbsti nuo scholastikos ir tada žmogaus veiklos (sąveikos su aplinka) ciklą galima 
parodyti esant veiksmo programavimo (forma), jo realizavimo (turinys) bei jų prieštaravimo(nepasitenkinimas 
vienovei. Į filosofų bandymą prieštarauti („Kas nulems modeliavimą?") galima atsakyti: išplėtota virtualiojo 
santykio teorija įgalins pasiekti tokią pažinimo pakopą, kai žmogaus veiklos forma ir turinys taps tapatūs, t. y. 
veiksmo modelis taps adekvatus pačiam veiksmui. Taigi, bet kuris aukštesnio lygio santykis paklus virtualiojo 
santykio modeliui. 

Metams bėgant nemąžta įsitikinimas, kad praktikoje įvaldžius virtualųjį modeliavimą, jį būtų tikslinga 
aukštosiose mokyklose dėstyti vietoje filosofijos kartu su filosofinės minties istorija. Tai leistų ne tik sutaupyti 
bendriesiems mokslams skiriamą valandų kiekį, bet gnoseologijos bei ontologijos esmę pateikti kur kas 
konstruktyviau. Kaip nebūtų, virtualusis modeliavimas turėtų paskatinti peržiūrėti ne vien filosofijos, bet ir kitų 
pažinimo bei mokslo sričių susiformavusias tradicijas. Juk negalima žengti į kompiuterių amžių, reikalaujantį 
tikslaus žinojimo, su žiniomis, apnuodytomis scholastika, metafizika bei dogmatiška demagogija. 

2.2. Bendrosios pasaulėvaizdžio raidos tendencijos 

...būtis yra raida, kryptingas kokybinių pokyčių procesas. 

Nagrinėdami mokslinio numatymo ir susietus su juo žmogaus santykio su pasauliu pasaulėžiūros bei 
metodologijos raidos aspektus, pastebime keletą pakankamai griežtų, tarpusavyje subordinuotų raidos 
tendencijų. 

Pirmiausiai susiduriame su metafizinio bei virtualiojo požiūrių tarpusavio sąveikos problema. Nors šie du 
požiūriai dažnai supriešinami, suabsoliutinama vieno ar kito jų reikšmė ir privalumai, galima teigti, jog abu jie 
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būdingi bet kuriai konkrečiai filosofinei sistemai. Tuo įsitikinsime sekančiame skyriuje, nustatę, kad 
konjunkcija yra bendresnė už disjunkciją ir pastarąją aprėpia savyje. 

Pažinimo raidos istoriniame procese metafizinio požiūrio lyginamasis svoris mažėja, o virtualiojo – didėja. Tai 
viena bendriausių pažinimo raidos, virtualizacijos, tendencija. Virtualusis požiūris neatmeta metafizinio 
požiūrio tikslingumo. Anaiptol, laiko jį būtina analitine pažinimo ciklo dalimi. Virtualusis požiūris yra 
bendresnis: jis įgalina sintetinti ir konkretinti metafizinės analizės metu išskaidytą tyrimo objektą aukštesnėje 
pažinimo pakopoje. 

Filosofinės minties ištakose vyravo buitinis, o tuo pat metu ir metafizinis pasaulio suvokimas. Ribinei 
metafizikai būdingas pasaulio elementų nerišlumo bei nekintamumo suabsoliutinimas. Praktinė supančio 
pasaulio dalių reikšmė lėmė tai, jog daiktai buvo pastebimi kaip nekintantys, pasaulis buvo matomas tarsi 
fotografija, „sustabdžius laiką". 

Metafizinis pasaulio vaizdas – tai nesusietų tarpusavyje ir nekintančių daiktų visuma, patalpinta tam tikroje 
erdvinėje sferoje (15 pav.). Daiktas kaip atskirybės bei nekintamumo išraiška turi šioje pasaulėžiūroje 
universalią prasmę. Metafizinis pasaulis yra daiktų pasaulis. 

 

4 pav. Metafizinis pasaulio vaizdas 

Daiktas (Thing – angl.) – nekintančios atskirybės išraiška. Virtualiojo santykio teorijos požiūriu 
„daiktas" yra monotominis santykis. Jis sudaro menamos dichotomijos vieną iš pusių. Daikto 
pavadinimas fiksuoja tam tikros atskirybių grupės bendrumą. 

Metafizinis pasaulio įsivaizdavimas atitiko, o ir dabar atitinka žmogaus primityviosios praktikos, susietos su 
fizine veikla, poreikius. Iki tam tikro momento, vyraujant pažinimo analizei, jis tenkino ir mokslo reikmes. 
Tačiau vis labiau skverbiantis į supantį pasaulį, didėjant mokslo žinių sintezės bei pozityvaus poveikio į 
gamtą ir visuomenę poreikiams, atsiranda filosofinės sistemos, teigiančios daiktų sąryšio, kintamumo bei 
vystymosi idėjas.  

XX a. fizines sąveikas ima sparčiai keisti informacinės sąveikos ir joms įgyvendinti skirtos specialios 
informacijos technologijos, kompiuteriai ir Internetas. Jų panaudojimo praktika lėmė „virtualumo“ termino, 
susieto su informacinėmis sąveikomis ir pereinamaisiais procesais, spontanišku atėjimu į žmonių gyvenimą. 
Virtuali visuomenė, virtuali realybė ir kt. homo sapiens sapiens kokybinės raidos tąsoje tampa naujos 
gyvybės kokybės pakopos definicija. Suprantama, kad jai modeliuoti reikalinga nauja metodologija, kurios 
kitaip nei Virtualika, nepavadinsi. 

Virtualika pirmiausiai užgimė dar gilioje senovėje dialektikos filosofijos, kaip operuojančios dvipusiais 
santykiais, idėjų pavidale. Pasaulio kintamumą teigė senovės Indijos (budizmo) atstovai. Sisteminiai 
dialektikos pradmenys sutinkami senovės graikų (Heraklitas), viduramžių (G. Galilėjus) pasaulėvaizdžiuose. 
Ypatinga vieta tenka G. Hėgelio dialektiniam pasaulio aiškinimui. Dialektinė pasaulėžiūra toliau plėtojama 
XIX ir XX a. filosofų veikaluose. Daugiapusiams santykiams modeliuoti dialektikos terminas nebetiko. Todėl 
dialektikos tradicijas aprėpė ir tęsia virtualikos pasaulėžiūra ir metodologija. 

Metafizikos atspalvį turinčios teorinės sistemos, kurios neigia pasaulio raidos kryptingumą, dėsningumo 
nustatymą bei mokslinio numatymo galimybes, yra ne apskritai agnostinės, bet dažnai ir nukreiptos prieš 
dabartinės dialektikos būklės ribotumą, siekiant jį patobulinti. K. R. Poperis savo „Istorizmo kritikoje" 
nenuneigia dialektikos apskritai. Jis tik bando nuneigti tai, kas iki šiol praktikoje deklaruojama kaip 
„istorizmas".  

Materialistinės dialektikos nuopelnas tas, kad ji atspindi antrąjį pasaulėvaizdžio raidos istorinį tašką. Turint 
du taškus, jau galima nubrėžti tam tikrą raidos kryptingumo tendenciją ir, ekstrapoliuojant pastarąją į ateitį, 
spręsti pasaulio vaizdo kitimo prognostinius uždavinius. 
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Ontologinė virtualikos nuostata yra ta, jog būtis yra raida, kryptingas kokybinių pakitimų procesas. 
Istorijos procese žmonija vis geriau įsisąmonina tą faktą, jog subjektyvųjį-metafizinį pasaulio suvokimą 
pakeičia objektyvusis – virtualusis, suteikiantis galimybę pagerinti savo veiklos efektyvumą. Galima teigti, jog 
plėtojama virtualizacija įgalina objektyvizuoti žmogaus santykį su pasauliu. 

Metafizika (gr. meta ta physica, „po fizikos" – Aristotelio filosofinio kūrinio, įdėto pirmajame jo 
raštų rinkinyje po „Fizikos" skyriaus, pavadinimas) – abstraktus pasaulio įsivaizdavimas 
statiškoje būklėje. Šiuo atveju pasaulis suvokiamas kaip nekintančių ir nesąveikaujančių 
tarpusavyje daiktų (atskirybių) visuma. Metafizinis pasaulio vaizdas yra fotografinio pobūdžio, 
kitimas laike neįvertinamas. Logikos prasme metafizika atitinka pažinimo analizės pakopą, kada 
pažinimo objektas yra vien struktūrinamas, suskaidomas į atskiras dalis. 

Jausminiai ir verbaliniai modeliai – pasaulio įsivaizdavimas jausminių vaizdinių, o vėliau – 
žodžiais (lot. verbum – žodis) bei žodžių junginiais atspindimais pasaulio fragmentais. 

Subjektyvusis stebėjimas – jausminis pasaulio atspindėjimas atskiro individo pojūčiais. 

Virtualizacija – istorinis procesas, kurio tėkmėje nuosekliai pereinama nuo metafizinio pasaulio 
įsivaizdavimo prie jo virtualiojo modeliavimo. 

Formalizacija – istorinis procesas, kurio tėkmėje nuosekliai pereinama nuo jausminio, 
verbalinio pasaulio įsivaizdavimo prie jo formalizuoto modeliavimo. 

Objektyvizacija – istorinis procesas, kurio tėkmėje nuosekliai pereinama nuo subjektyvaus 
pasaulio stebėjimo prie efektyvaus veikimo, panaudojant sukauptas objektyvias žinias apie 
pasaulį. 

Virtualika – pasaulio, kaip kintančių laike ir savo kokybe santykių visumos įsivaizdavimas. 
Ribinė virtualika siekia pateikti pasaulio modelį tokiu pavidalu, kuris įgalintų žmones 
efektyviausiai jį panaudoti savo tikslinėje veikloje.  

Virtualikos etapas logikoje atitinka pažinimo sintezės pakopą, kada metafizikos (analizės) 
suskaidytas pasaulis apjungiamas (sintezė) aukštesniajame lygmenyje veiklos programos 
pavidale. 

Formalizuotieji modeliai – kiekybiškai išreiškiami kokybiniai pasaulio fragmentai. Pagrindinis 
formalizacijos bruožas – galimybė matematiškai interpretuoti modeliuojamus objektus. 

Efektyvusis veikimas – žmogaus veikla, įgalinanti siekti savo tikslų įgyvendinimo mažiausiomis 
laiko bei energijos sąnaudomis. Būtina sąlyga – sugebėjimas kurti kuo tobulesnes savo veiksmų 
programas. 

Žmogaus santykio su pasauliu objektyvizacija turi prasmę proceso, per kurį panaikinamas prieštaravimas 
tarp jo sąvokos ir esmės. Šis procesas sudaro susietų tarpusavyje sąvokos sintezės etapų seką, kurios metu 
panaikinamas prieštaravimas tarp sąveikaujančių vienybėje turinio (virtualizacija) ir formos (formalizacija) 
pusių.  

Prieštaravimo tarp žmogaus santykio su gamta kaip aukščiausiuoju teorinio pažinimo lygmeniu, sąvokos bei 
esmės įveikimo šuoliškumas sukeltas to, jog šis santykis tampriai susietas su ideologiniais bei politiniais 
procesais, kurie savo ruožtu priklauso nuo gamybinių jėgų kitimo pobūdžio. Progresyvūs visuomeniniai 
procesai skatina šio prieštaravimo įveikimą, nes labiau realistiniai pasaulio modeliai padeda sukurti 
efektyvesnes veiklos programas. 

Remdamiesi ne mistiniu, o moksliniu tiesos verifikavimu, pripažįstame virtualųjį pasaulėvaizdį esant 
tobuliausiu iš turimų. Skeptikams nuraminti primename kibernetikos papildomumo principą, pagal kurį jokia 
teorija negali pilnai aprašyti tyrimo objekto. Visada lieka vietos išimčiai. Taip ir virtualusis pasaulėvaizdis 
negali būti visiškai adekvatus pasauliui. Kadangi geriausias pasaulio modelis yra pats pasaulis.  

XIX–XX a. buvo išplėtota materialistinės dialektikos pasaulėžiūros sistema, pagal kurią „…pasaulyje 
egzistuoja tik daiktai, jų savybės ir santykiai, kurie siejasi begaliniais ryšiais su kitais daiktais ir jų santykiais” . 
Ši sistema derina savyje daiktus, kaip atskirybes, ir santykius, kaip vienybės bei plėtros išraišką (5 pav.). 
Istorinėje laiko skalėje dialektinio materializmo pasaulėžiūros sistema užima tarpinę būklę tarp metafizikos ir 
virtualikos. Šiuo požiūriu dialektinio materializmo pasaulio modelis atstovauja pasaulio teorinio įsisavinimo 
vidurio pozicijai. 
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5 pav. Dialektinis-materialistinis pasaulio modelis 

Santykis (Relation – angl.) atspindi atskirybių sąveiką, pasireiškiančią judėjimo, energijos ir 
informacijos pernešimu iš vienos pusės į kitą. Santykis – tai ryšys, lemiantis daiktų 
substancialumo kitimą ir raidą. 

Deja, logikos prasme šis modelis nerealus. Nagrinėjimo patogumui jį kiek modifikavę, dialektinio 
materializmo pasaulio modelį galime įsivaizduoti kaip „daiktas–santykis–daiktas“. Šioje teorinėje sistemoje 
neleidžiama suabsoliutinti nė vienos šio modelio pusių. Daikto sampratos atžvilgiu tai yra prasminga, 
kadangi nukryptume į metafiziką. O santykio suabsoliutinimo atveju nyksta daikto kaip pasaulio elemento 
reikšmingumas. 

Gilią metodologinę prasmę turi mokslininkų svarstymai, ką laikyti sistemos elementu – daiktus ar santykius 
tarp jų. V. Fofanovas, nagrinėdamas šią problemą, rašo, kad „...sistema neretai įsivaizduojama kaip 
sąveikaujančių tarpusavyje elementų visuma". Be to, akcentuojama būtent susietų tam tikrais ryšiais 
elementų visuma.  Šis mokslininkas daro svarbią išvadą: „…sistema – tai visada santykių visuma”. 
Pirmiausia todėl, kaip pažymi V. Sadovskis ir E. Judinas, kad „…labai sunku (jeigu apskritai įmanoma) rasti 
tokius netrivialius uždavinius, kuriems spręsti atsirastų būtinumas įsivaizduoti kaip sistemas tokius objektus, 
kaip pavyzdžiui, pieštukas ar atskiras šnekamosios kalbos žodis”. Antra, „… daroma nežymi prielaida, tarsi 
elementai egzistuoja iki ir nepriklausomai nuo atitinkamo santykio”. 

V. Fofanovas čia sėkmingai pastebi „daikto” suabsoliutinimo reiškinį modelyje „daiktas–santykis–daiktas”. 
Išties, menkiausias nukrypimas į „daikto” pusę sąlygoja nukrypimą į metafiziką, į sistemos ir jos elementų 
atskirtinumo, nejudrumo ir nekintamumo suabsoliutinimą. 

Modelis „daiktas–santykis–daiktas“ susideda iš dviejų priešingų vienas kitam modelių: metafizinio – 
„daiktai santykiuose“ ir pseudovirtualiojo – „daiktų santykiai“. Šie du modeliai atspindi dvi priešingas 
teorinio santykio su pasauliu pozicijas. Kiekvienu atveju reikia apsispręsti, kuriam jų skirti privalumą. Šis 
reikalavimas seka iš santykio pozicijos principo. 

Pozicijos principas teigia, kad modeliuojant bet kuriuos santykius, būtina užimti vieną iš dviejų priešingų 
pozicijų. Vienu metu modeliuoti santykį remiantis skirtingomis jo pozicijomis, žmogui nelemta. V. Fofanovas 
šiuo atveju naudoja „asimetrijos” sampratą: „Socialinė sąveika, kaip ir bet kuri kita, yra asimetriška, joje 
visada yra vedančioji pusė”. 

Praktinis žmogaus santykis su pasauliu visada žmogiškas, visada pozicinis. Žmogus modeliuoja pasaulį 
siekdamas savo interesų. Tuo pat metu mąstymas įgalina žmogų užimti bet kurią kitą poziciją, išreikšti kitą 
santykį, tačiau tiek, kiek ta kita pozicija atitiks ar atitinka jo poreikius bei interesus. Žmogus, kaip ir kitas 
gyvas sutvėrimas negali vienu metu eiti ir į kairę, ir į dešinę. Visada reikia pasirinkti tam tikrą poziciją ir elgtis 
pagal ja. Kitaip jį gali ištikti Buridano asilo likimas. 

Pozicingumas yra būtinas mąstymo atributas ir jo sąlyga. Žmogus negali mąstyti nepoziciškai. Bet kurį 
santykį jis pirmiausiai modeliuoja remdamasis viena pozicija, o po to – kita, t. y., nuosekliai. Vienu metu 
modeliuoti santykį iš abiejų pozicijų mūsų smegenys nepajėgia.  

Modeliuojant paprastus materialiuosius objektus, tarkim, fizikoje, daiktinė samprata išsaugoja savo prasmę. 
O visuomenės procesams modeliuoti istorinis materializmas daiktinės sampratos nenaudoja. Daikto 
samprata, akivaizdu, pernelyg primityvi, kad jos pagalba interpretavus tokias sudėtingas sistemas, kaip 
žmogus, asmenybė, bendrija, visuomenė, žmonija ir t. t. Todėl čia bandoma akcentuoti santykio sampratą. 
Istorinis materializmas operuoja visuomeninių, ekonominių, socialinių bei kitų santykių kategorijomis. 
Žmogus pavadinamas visų visuomeninių santykių visuma. Tačiau visgi įsivaizduojama, kad šie santykiai 
egzistuoja tarp materialių atskirybių: žmonių, socialinių grupių, bendrijų ir t. t. Santykiai yra tarsi ryšiai, 
siejantys tarpusavyje sąveikaujančias daiktines puses (17 pav.). 
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6 pav. Istorinis-materialistinis pasaulio modelis 

Istorinėje pasaulėvaizdžio raidos skalėje istorinio materializmo toleruojamas modelis gali būti išreikštas kaip 
„daiktų santykiai“. Pasaulis čia yra daiktų santykių visuma. Gnostine prasme kiekvienas tobulesnis 
pasaulio modelis turėtų sumažinti modeliuojamo objekto neapibrėžtumą ir pagerinti pasaulio įsivaizdavimą, 
jis turi būti tobulesnis ir aiškesnis už savo pirmtaką. Deja, tokios kategorijos kaip visuomeniniai santykiai, 
ekonominiai santykiai nesuteikia šių laukiamų privalumų, o atvirkščiai – padidina modeliuojamų objektų 
neapibrėžtumą. Atsiranda galimybių labai laisvai traktuoti tai, kas įsivaizduojama po šių terminų pavidalu. 
„Daiktų santykių" modelis neveda į ateitį. Tai greičiau aklavietė.  

Pozicijos principas akivaizdžiai parodo, kad santykio modelis „daiktas–santykis–daiktas”, kuriuo grindžiama 
dialektinio materializmo ontologinė sistema, dėl savo nepozicingumo yra nepritaikomas žmogaus praktikoje. 
Turime atvejį, kai priimtos taisyklės neįmanoma laikytis. Neišvengiamai nuslysime arba į metafizikos pusę, 
arba, ką ir verta sąmoningai padaryti siekiant praktinio modeliavimo, suabsoliutinti santykį, ryšį, kitimą ir 
plėtrą, t. y. dialektiką, pagal žmogaus teorinio santykio su pasauliu virtualizavimo tendencija. 

Reikalas tas, kad ir daiktas, ir santykis šiame modelyje įsivaizduojami metafiziškai – statikoje, neįvertinant jų 
kitimo bei raidos pačiame modelyje. Istoriškai interpretuojant, daiktas – tai kokybinis atskirybės raidos 
procesas, kurio metu ši atskirybė atsiranda, išsiplėtoja savo sąveikos su aplinka (turinys) ir su kitom 
atskirybėm (forma) kokybe, o vėliau yra išstumiama kitos atskirybės. Šia prasme iš daikto belieka tik tai, kas 
jį išskiria iš kitų daiktų, kokybinis kitimas laiko tėkmėje. Greičiau tai yra dinaminis daikto dėsnis – būtinas, 
būdingas tik šiai atskirybei pasikartojantis ryšys, santykis.  

Pasaulio modelis įgauna pavidalą – „santykių santykis“. Pagal jį pasaulis – tai santykių dinaminių dėsnių 
sistema. Kiekvienas santykis turi savo istorinę vietą, pradžią ir pabaigą. Kiekvienam jų būdingas savo 
kokybės – entropijos pokytis pasaulio raidos spiralėje. Visi santykiai susieti tarpusavyje radialinės laikinės 
subordinacijos ryšiais taip, kad kiekvienas jų turi savo bazinį santykį, kuris moduliuoja jo tėkmę. 

Virtualusis santykis pretenduoja dėsningai susintetinti savyje tris pagrindinius dialektikos dėsnius: priešybių 
vienybės; kiekybinių pakitimų perėjimo į kokybinius ir neigimo. Formalizuotų konstrukcijų panaudojimas 
leidžia sumažinti galimus verbalinius iškraipymus interpretuojant dialektikos dėsnį bei spręsti modeliavimo 
uždavinius, o tarp jų – ir su kompiuteriu. 

2.3. Virtualusis santykis: parametrai ir savybės 

Pasaulis – tai daugialypių santykių spiralė 

Virtualusis santykis – tai formalizuota teorinė konstrukcija, tam tikras matematizuotas modelis, kurio 
pagalba gali būti reprezentuojama bet kuri egzistuojanti pasaulyje kokybinė sistema. Remiantis virtualiuoju 
santykiu modeliuojami mikro ir makro kokybiniai procesai.  

Virtualusis santykis – tai yra realaus santykio modelis. Kiekvienas realus santykis pasireiškia per būtinai 
pasikartojančią tik jam būdingą sąveikos su aplinka kokybę. Kiekvieno santykio esmę sudaro pernešamos iš 
vienos pusės į kitą substancijos pobūdis.  

Tradiciškai skiriamos trys pagrindinės sąveikos substancijos: materija, judėjimas ir informacija [211, 81]. 
Tačiau būtina pažymėti, kad materijos, judėjimo ir informacijos pernešimas iš vienos pusės į kitą vyksta 
įvairių energijos formų dėka. Santykio suabsoliutinimas neišvengiamai sąlygoja ir judėjimo, o tuo pačiu ir 
energijos kaip pagrindo, kuriuo vyksta sąveika, suabsoliutinimą. Materija – tai kokybinė energijos 
egzistavimo forma. N. Vyneris rašė: „...bet kuriame sąryšyje būtinai dalyvauja energija”, „…informaciją turi 
pernešti kuris nors fizikinis procesas, pavyzdžiui, kokia nors spinduliavimo forma”. Galime teigti, kad 
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kiekvieną kokybinę sistemą charakterizuoja jai būdinga šių substancijų kombinacija pasaulio santykių 
sistemoje. 

Istoriniu požiūriu kiekviena atskirybė susieta su aplinka daugeliu santykių, kiekvienoje sąveikoje dalyvauja 
daug pusių. Todėl tikrovės santykius verta laikyti politominiais (daugialypiais, gr. polys – „daug"; tome – 
„pjovimas, perkirtimas"). Pasaulis – tai politominių santykių spiralė. Tačiau vargu ar toks pasaulio modelis 
sumažina jo neapibrėžtumą ir pagerina žmogaus galimybes veikti. Tikriausiai pats žmogaus mąstymas 
nepritaikytas operuoti vienu metu daugelio santykių pusėmis. Tai greičiau prieinama jausminiam – 
vaizdiniam pasaulio suvokimui.  

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad mąstymas susietas su minimaliu sąveikaujančių santykyje pusių skaičiumi 
– dviem. Vienu metu žmogus naudoja dichotominį (dvipusį) santykį. F. Engelsas besąlygiškai teigė, kad 
„…jau pats faktas, kad tai yra santykis, reiškia, jog jame yra dvi pusės, kurios yra santykyje viena su kita” . V. 
Leninas, charakterizuodamas dialektikos metodo esmę, taip pat sekė dichotomine tradicija. Jis rašė, kad 
„Vieningo išdvejinimas ir jo dalių pažinimas…yra dialektikos esmė (viena iš esmių, vienas iš pagrindinių, 
jeigu ne pagrindinis jos ypatumas ar bruožas)”. 

Negalima nesutikti su tuo, kad dvipusis arba dvilypis santykis yra elementarus ir labiausiai priimtinas 
sprendžiant loginius uždavinius. Norint suprasti, kas yra „medis", būtina žinoti, kas yra „ne medis". Kokios 
nors „prombambulės" prasmės nesuvoksime iki tol, kol nesužinosime, kas neįeina į jos sampratą. Kiekvieną 
atskirybę pirmiausia suvokiame per jos priešybę.      

Tačiau negalima atmesti galimybės įsivaizduoti ir operuoti, tarkim, trilypiais (trichotominiais) ar keturlypiais 
(kvadrotominiais) ir t. t. santykiais. Anaiptol, galime teigti, kad žengdamas tobulėjimo linkme, žmogus vis 
labiau suvoks politominius santykių modelius. Jeigu tai nebus pasiekta lavinant mąstymą, šias galimybes 
suteiks paties žmogaus sukurtos specialios modeliavimo priemonės, pvz., kompiuteriai ir jų programinė 
įranga. Kaip trichotominiai santykių modeliai galimi modeliuojant vadybos stiliaus bei energetikos kokybinius 
procesus aptarsime sekančiuose skyriuose. 

Dichotominis santykis gali būti statinis ir dinaminis. Statinį dichotominį santykį sudaro dvi vienybėje 
esančios viena kitą neigiančios kokybinės pusės: tiesioginė -K ir atvirkštinė -K’. Statinė dichotomija 
išreiškiama 7 formulės pagalba. 

K + K’ = const.   (7) 

Statinėje dichotomijoje priešingų kokybinių pusių suma yra pastovus dydis, konstanta. Patogumo dėlei 
išreikškime šią konstantą vienetu. Tada tam tikro kokybinio apibrėžtumo – atskirybės statinė dichotomija 
įgaus 8 formulės pavidalą. 

K + K’ = 1     (8) 

Kokybinio apibrėžtumo statinės dichotomijos prasmę turi bet kuris ženklas, ženklų visuma. Tarę žodį 
„žmogus", leidžiame suprasti, kad kalba apie tai, kas lieka iš visumos atėmus tai, kas yra „ne žmogus". 
Ženklo loginė išraiška parodyta 9 formulėje. 

K = 1 – K’      (9) 

Dažnai sutinkamas statinės dichotomijos taikymo praktikoje atvejis yra dichotominis klausimas 
sociologiniuose tyrimuose, kuriame yra dvi atsakymo alternatyvos: taip ir ne. Statinė dichotomija geriausiai 
atspindi metafizinio daikto, kaip statinės atskirybės, sampratą. 

Virtualioji dichotomija – tai kokybinis procesas, kurio tėkmėje viena priešybė pakeičia kitą. Šį procesą 
vaizdžiai iliustruoja F.Engelsas, kalbėdamas apie pagrindinius dialektikos dėsnius: „kiekybės ir kokybės 
virtimo – poliarinių priešybių įsiterpimas viena į kitą ir jų tapimas viena kita, kada jos privestos iki 
kraštutinumo, – plėtra prieštaravimo keliu, arba neigimo neigimo, – spiralinė vystymosi forma”.  
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7 pav. Virtualios dichotomijos modelis 

K(t) – tiesioginė virtualios dichotomijos pusė, lygi 1 – K'(t). 

K'(t) – atvirkštinė virtualios dichotomijos pusė, lygi 1 – K(t). 

Virtualioji dichotomija yra dviejų vienybėje esančių kokybinių priešybių laikinių funkcijų suma (10 formulė, 
18 pav.). 

K(t) + K’(t) = 1     (10) 

Virtualios dichotomijos pagrindą sudaro progresyvioji jos pusė K(t), kuri išreiškiama 11 formulės pagalba. 
Regresyvioji dichotomijos pusė – K’(t). 

K(t) = 1 – K’(t)      (11) 

Elementarus kokybinis procesas – tai kokybinis šuolis iš vienos kokybinio neapibrėžtumo būklės į kitą. 
Kokybinio šuolio fenomenas gerai žinomas fizikoje, radioelektronikoje, ryšių teorijoje, aprašant ir aiškinant 
pereinamuosius procesus. Šuolio pavidalą įgauna priekinis elektrinio impulso frontas, kurį galima matyti 
oscilografo ekrane. Šuoliškumas būdingas daugeliui akivaizdžių socialinių bei ekonominių procesų, 
pavyzdžiui, naujų prekių paklausos, mados, gyventojų skaičiaus augimo ir kt.  

Kokybinis šuolis sudaro skaičiavimo mašinų, kompiuterių bei apskritai informatikos elementarų procesą. 
Visos kompiuteriu vykdomos operacijos, kokio sudėtingumo jos nebūtų, susideda iš perėjimų 0-1 ir 1-0.  

Žymus rusų sociologas V. E. Šlepentochas rašė, jog „…yra pagrindo teigti, kad daugelis globalinių procesų, 
kurie kaip dabar atrodo vystosi pagal eksponentę, tikrovėje (jeigu juos nagrinėti dešimtmečių mastu) plėtojasi 
būtent pagal logistinę funkciją“ 

Virtualiojo santykio teorijos požiūriu logistinė funkcija priimama kaip universali kokybinių šuolių matematinė 
išraiška. Štai F. Engelsas rašė, kad „..gamtoje nėra šuolių būtent todėl, kadangi ji išvien susideda iš šuolių".  
Mąstymo ir su juo susietų dichotomijų pagalba žmogus sugeba pamatyti atskirybę ten, kur jos nėra, išskaidyti 
ir apjungti pasaulį.  

Nagrinėjamam kokybiniam šuoliui aprašyti taikoma logistinės funkcija, kuri pagal S. Martyšių turi tokį 
bendrąjį pavidalą (12 formulė): 

K t
bc

ct( ) ,=
+

−

1

1
 kur b,c > 0;  t = 1,2,..., n      (6)

 

Kokybinio šuolio savybės gali būti pailiustruotos logistinės funkcijos savybėmis. Pirmoji savybė rodo, kad 
K(t) reikšmė guli intervale nuo 0 iki 1 (13 formulė). Kokybinis apibrėžtumas asimptotiškai artėja prie 1. 
Tačiau taip yra tik formalizuotose sistemose. Zenono paradokse apie Achilą ir vėžlį pirmasis negali pavyti 
antrojo. Tikrovėje gi vėžlys yra lengvai pavejamas ir pralenkiamas.  

K t K t( ) ( )< =
→∞

1 1 ir lim       (7)
t  

Antroji logistinės funkcijos savybė liudija nenutrūkstamą kokybinio apibrėžtumo didėjimą viso šuolio 
tėkmėje (14 formulė). 

dK t

dt
cK t K t t

( )
( )[ ( )] ,= − > < ∞1 0  kada      (8)

 

Trečioji kokybinio šuolio savybė rodo, kad kokybinių pakitimų tempas laiko intervale nuo t0  iki t1 didėja, 
pakitimų pagreitis yra didesnis už nulį. Laiko momentu t1 pagreitis lygus nuliui. Intervale nuo t1 iki t2 
kokybinių pakitimų tempas lėtėja, arba pagreitis tampa mažesnis už nulį (15 formulė). 

d K t

dt
c

dK t

dt
K t

2

2 1 2
( ) ( )

[ ( )]     (9)= −
 

Ketvirtoji šuolio savybė rodo, kad laiko momentas t1 dalina kokybės pokyčio intervalą į dvi lygias dalis 
(16 formulė). 

   

K t t 
b 

c 
( ) , lg = = 

1 

2 
 kada      (16) 
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Elementarus virtualusis santykis nėra tapatus dinaminei dichotomijai. Kiekvieno kokybinio apibrėžtumo 
virtualusis santykis susideda iš trijų pagrindinių dalių: turinio, formos dinaminių dichotomijų ir 
prieštaravimo tarp jų. Šios trys dalys yra susietos tarpusavyje tam tikrais laiko momentais (8 pav.).  

A – tai taškas, atitinkantis ankstesnės kokybinės pakopos tapatumo sau būklę. Tai laiko momentas t0, nuo 
kurio pradeda klostytis sekančios kokybinės pakopos forma. Šiame taške pradeda įsišvytuoti prieštaravimas 
(H) tarp esamo turinio ir besikuriančios naujos formos. 

B – laiko momentas, kuriame nauja forma pasiekia savo tapatumo būvį. Prieštaravimas tarp seno turinio ir 
naujos formos pasiekia kritinę būseną. Tai revoliucinis taškas, nuo kurio šuoliškai yra senoji forma ir 
naujosios formos pagrindu pradeda kurtis nauja turinio kokybė.   

C – kokybinės pakopos tapatumo sau taškas, kuriame tiesioginė ir atvirkštinė turinio dalys tampa vienodos. 
Jame užsibaigia formos plėtra ir kuriasi prielaidos naujam prieštaravimui bręsti. 

D – tai sekantis revoliucinis taškas, kuriame šuoliškai suyra esama forma ir naujosios formos pagrindu 
pradeda kurtis sekanti turinio kokybė. 

Kf(t) – formos kitimo laike logistinė funkcija, atspindinti sistemos elementų tarpusavio sąveikos kokybės, 
išskiriančios šią sistemą iš prieš tai buvusios elementų tarpusavio sąveikos kokybės, kitimą. 

Kf'(t) – priešingos (ankstesnės) formos kokybės kitimo laike funkcija. 

 

8 pav. Virtualiojo santykio modelis 

Kc(t) – turinio kitimo laike logistinė funkcija, atspindinti sistemos elemento sąveikos su aplinka kokybės, 
išskiriančios šią sistemą iš prieš tai buvusios sąveikos su aplinka kokybės, kitimą. 

Kc'(t) – priešingos (ankstesnės) turinio kokybės kitimo laike funkcija. 

Sistemos forma (Kf) – tai sistemos elementų tarpusavio sąveikos kokybė, išskirianti šią sistemą iš 
ankstesnės elementų tarpusavio sąveikos kokybės. 

H(t) – prieštaravimas tarp naujos formos ir seno turinio, laikinė funkcija, atspindinti santykio formos ir turinio 
atitikimo procesą ir turinti rezonansinės sinusoidės pavidalą. 

Sistemos turinys (Kc) – tai sistemos elemento sąveikos su aplinka kokybė, išskirianti šią sistemą iš prieš tai 
buvusios sąveikos su aplinka kokybės. 

2.3.1. Virtualios sistemos turinį nusakantys parametrai 

K – sistemos kokybė, nurodanti absoliutų santykio kokybės dydį bei jo istorinę vietą, kuri yra matuojama 
tapatumo sau taške t2. 
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Kc=1-Kc’ – santykio turinys yra sistemos elementų sąveikos su aplinka būdas, išskiriantis ją iš ankstesnės, 
buvusios prieš jį, elementų sąveikos su aplinka kokybės Kc'. 

Kc'=1-Kc – sistemos elementų sąveikos su aplinka ankstesnė kokybė – ankstesnis turinys. 

Kc+Kc'=1 – santykio turinio statinė dichotomija. 

Kc(t)+Kc'(t) – santykio turinio istorinė dichotomija. 

DKc=Kc1-Kc0 – santykio turinio pokytis, nurodo kokybės diapazoną, kuriame vyrauja būdinga konkrečiai 
sistemai elementų sąveikos su aplinka kokybė. 

Dtc=t3-t1- santykio turinio laiko pokytis, nurodo laiko atkarpą, kurioje vyrauja būdinga  konkrečiai sistemai 
elementų sąveikos su aplinka kokybė. 

DtKc2=t3-t2 – turinio stagnacijos trukmė, nurodanti kiek laiko santykis yra prieštaravimo būklėje iki naujo 
formavimosi pradžios. 

Sc= DKc /Dtc – turinio statumas, atspindintis turinio kokybės bei laiko trukmės santykį. 

Tc= DtKc2/Dth2 – turinio simetriškumas, atspindintis sistemos pasyvios ir aktyvios būklių trukmių santykį 

Kiekvienai sistemai būdingas tam tikras kokybės lygis, nusakantis jos vietą pasaulio raidos procese. 
Santykio kokybė atspindi sistemos išsivystymo, kultūros lygį, laisvės arba nepriklausomybės nuo 
aplinkos laipsnį. Ji lygi tikimybei (arba dažnumui) pereiti pilną savo raidos ciklą nepertraukiant jo iš 
šalies. Ji atvirkščiai proporcinga santykio neapibrėžtumo arba entropijos laipsniui. Kuo santykio 
kokybė aukštesnė, tuo tikimybė jam būti pertrauktam iš šalies (kito santykio) yra mažesnė ir 
atvirkščiai.  

Gaisro metu labiausiai pažeidžiami augalai ir nesugebantys pakeisti savo vietos mikroorganizmai. Gyvūnai, 
sugebėdami keisti dislokaciją, šiuo atveju yra mažiau priklausomi už augalus. Žmogus laisvesnis ir už 
gyvūnus, nes sugeba pertraukti ne tik daugelio gamtinių poveikių ciklus, bet gali nutraukti gyvūnų bei savo 
paties gyvenimą. 

Tikimybė, jog žmonijos raidos procesą nutrauks kokia nors virusinė, pavyzdžiui, AIDS epidemija yra 
mažesnė, negu panašaus tipo maras atskirų rūšių gyvūnijos pasaulyje. Žmonija sugeba pati įveikti 
epidemiją, panaudodama tam savo ypatumą – kūrybinę veiklą. Anksčiau ar vėliau sukuriami reikalingi 
vaistai, kaip tai atsitiko su maro, šiltinės, poliomielito bei kitomis infekcijomis.  

Pagal kokybės parametrą galima visus pasaulio santykius sudėstyti į kokybės lygmenis, pakopas, šuolius, 
raidos spiralės vijas. Tai ir bus bandoma padaryti sekančiuose šios knygos skyriuose. 

Kokybė fiksuojama santykio tapatumo sau taške, kuriame šio santykio forma (elementų tarpusavio sąveikos 
pobūdis) bei jo turinys (elementų sąveikos su aplinka charakteris) tampa tapatūs. Iki šio taško būdingas šiai 
sistemai sąveikos pobūdis dar nesusiklostė. Po jo ima formuotis aukštesnei kokybei būdingas sąveikos tipas. 
Sistemos forma (Kf) – tai sistemos elementų tarpusavio sąveikos kokybė, išskirianti šią sistemą iš 
ankstesnės elementų tarpusavio sąveikos kokybės. 

2.3.2. Sistemos formą nusakantys parametrai 

Kf=1-Kf' – santykio forma yra sistemos elementų tarpusavio sąveikos būdas, išskiriantis ją iš ankstesnės 
kokybės formos Kf'. 

Kf'=1-Kf – ankstesnės sistemos elementų tarpusavio sąveikos kokybė. 

Kf+Kf'=1 – formos statinė dichotomija. 

Kf(t)+Kf'(t)=1 – formos istorinė dichotomija. 

DKf=Kf1-Kf0 – santykio formos kokybės pokytis, nurodantis kokybės diapazoną, kuriame vyrauja šios 
kokybės forma. 

Dtf=t2-t0 – formos laiko pokytis, žymi laiko atkarpą, kurioje vyrauja charakteringa konkrečiai sistemai 
elementų tarpusavio sąveikos kokybė. 

Sf= DKf/Dtf – formos statumas, atspindintis formos kokybės bei laiko trukmės santykį. 

Tf= Dth1/Dth2 – formos simetriškumas, atspindintis sistemos pasyvios ir aktyvios formų trukmės santykį. 
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Istoriškai kokybinės sistemos forma pradeda kurtis jau ankstesnio turinio kokybės tapatumo sau taške t0 ir 
galutinai susiklosto jau savo turinio kokybės tapatumo sau taške t2. Todėl turinio dichotomijos pradžia puse 
periodo atsilieka nuo formos susidarymo pradžios. Visą šį laikotarpį išlieka sistemos formos ir turinio 
neatitikimas, kuris turi prieštaravimo tarp formos ir turinio (H) prasmę. Prieštaravimas išreiškiamas 
rezonansinės sinusoidės pagalba. 

2.3.3. Sistemos prieštaravimą nusakantys parametrai 

H(t) – prieštaravimas tarp naujos formos ir seno turinio, laikinė funkcija, atspindinti santykio formos ir turinio 
atitikimo procesą ir turinti rezonansinės sinusoidės pavidalą. 

H – prieštaravimo amplitudė, atspindinti seno turinio ir naujos formos tarpusavio susidūrimų jėgą bei 
kryptingumą. 

Dth=t2-t0 – prieštaravimo trukmė, nurodanti laiko periodą, kuriame egzistuoja prieštaravimas tarp sistemos 
senojo turinio ir naujos formos. 

Dth1=t1 – t0 – prieštaravimo brendimo trukmė atspindi laiko intervalą, kuriame atsiranda naujos formos 
sąveika ir vis stiprėjančių viena kitą keičiančių sandūrų su senąja forma rezultate sugriaunanti pastarąją. 
Šiam intervalui būdingas teigiamas formos pokyčio diferencialas ir neigiamas turinio diferencialas. 
Prieštaravimo amplitudė didėja pagal eksponentę. 

Dth2=t2 – t1 – prieštaravimo užgesimo trukmė, nurodanti, kiek laiko gesdamas išlieka prieštaravimas tarp 
seno turinio ir naujos formos.  

Th=Dth2/Dth1 – prieštaravimo simetriškumas, parodantis jo gesimo bei brendimo trukmių santykį. 

Virtualiojo modeliavimo požiūriu formuluojami pirmasis ir antrasis raidos tvarumo dėsniai: 

1. Joks procesas savo kokybiniais pakitimais negali greitėti iki begalybės. Visada yra toks laiko 
momentas, nuo kurio kokybinių pakitimų tempas ima lėtėti. 

2. Joks procesas savo kokybiniais pakitimais negali sustoti. Visada yra toks laiko momentas, 
kuriuo pradedant procesas vėl ima greitėti, tačiau aukštesnėje sąveikos su aplinka kokybėje.  

2.4. Modeliavimas pasitelkiant virtualųjį santykį 

Svarbu yra tai, kad pasaulio filosofinio atspindėjimo era baigiasi. Žmonijos 
daugiau nebetenkina pasyvus egzistavimas aklų gamtos jėgų akivaizdoje. 
Virtualiojo santykio teorija atveria galimybes sumodeliuoti pasaulio raidos 
spiralę ir šio virtualiojo modelio pagrindu spręsti tiek praeities 
rekonstrukcijos, tiek ateities numatymo uždavinius. 

Virtualusis modeliavimas – tai formalizuotas realios sistemos raidos proceso reprezentavimo būdas su 
virtualiojo santykio modelio pagalba. Jis gali būti panaudotas modeliuojant bet kurią kokybinę sistemą, kuriai 
pavyksta pakankamai apibrėžti santykio su aplinka (turinys) ir tarp elementų (forma) specifiką. Bendriausia 
prasme virtualusis modeliavimas nukreiptas į konkrečios kokybinės sistemos turinio, formos, prieštaravimo 
tarp jų bei šio santykio vietos nustatymą pasaulio raidos procese. 

Modeliuojant kokybines sistemas verta remtis šiais pagrindiniais principais: 

� Išskirtinumo principas. Santykio kokybę atspindi sistemos elementų sąveikos su aplinka bei 
tarpusavyje būdas, išskiriantis ją iš prieš tai buvusios kokybės.  

� Atitikimo principas. Kiekvieno santykio turinį atitinka jo išskirtinė forma. 

� Dalumo principas. Kiekvienas santykis gali būti padalintas į formos ir turinio šuolius, kurie toliau 
dalomi į dichotomijas. 

� Formos pirmumo principas. Santykio formos šuolis prasideda puse periodo anksčiau už jo turinio 
šuolį. 

� Dichotomijos principas. Kiekvieno santykio forma ir turinys išreiškiami per dichotominę priešybę 
ankstesnei jų formai ir turiniui. 
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� Eklektiškumo principas. Santykio pusės visada yra skirtingų substancijų. Kitaip tariant, 
dichotomijos trukmėje įvyksta tam tikras substancialumo pokytis. 

� Kokybės tvarumo principas. Dichotomijos egzistavimo ribose jos pusių kokybinių reikšmių suma 
išlieka stabili. 

� Dažnio tvarumo principas. Dichotomijos egzistavimo ribose jos pusių pasireiškimo dažnio reikšmių 
(praeičiai ir dabarčiai) bei tikimybės (ateičiai) suma yra stabili. 

� Progreso principas. Dichotomijos kokybinis apibrėžtumas didėja pagal progresyviąją šuolio pusę, 
laipsniškai išstumdamas ankstesnę kokybę. Todėl visą dichotomiją tikslinga įvardinti pagal 
progresyviosios pusės kokybinį apibrėžtumą. 

� Regreso principas. Ankstesnės kokybės apibrėžtumas mažėja sulig regresyviąja dichotomijos 
puse. 

� Subordinacijos principas. Visi pasaulio santykiai surišti tarpusavyje radialinės – laikinės 
subordinacijos ryšiais. Baziniai ilgesnės istorinės trukmės kokybiniai šuoliai moduliuoti jų vidinių 
kokybinių pakopų vijomis.  

� Ekstrapoliacijos principas. Virtualusis santykis gali būti ekstrapoliuotas į bet kurią erdvės ir laiko 
apimtį. 

� Universalumo principas. Virtualusis santykis yra universali kokybinių procesų modeliavimo 
priemonė ir gali būti panaudotas modeliuoti tuos procesus, kuriems pavyksta nustatyti pakankamą 
išskirtinumą lyginant su ankstesne kokybine pakopa. Jis taikytinas modeliuoti tiek makro tiek ir mikro 
kokybinius šuolius. 

� Analogijos principas. Bet kurios kokybinės pakopos parametrai nustatomi ir tikslinami analogijos 
su kitais kokybiniais santykiais principu, griežtai nesilaikant subordinacijos bei nuoseklumo principų.  

Virtualiojo modeliavimo procedūrą sudaro šie tarpusavyje susieti etapai: 

1. Kokybinės sistemos formos ir turinio kokybinio apibrėžtumo nustatymas. 

2. Sistemos formos bei turinio regresyviosios ir progresyviosios pusių apibrėžimas. 

3. Sistemos raidos būklės diagnostikos instrumentarijaus parengimas. 

4. Modelio patvirtinimas, verifikuojant proceso būklę keliuose laiko taškuose. 

5. Sistemos objektyvizavimas. 

Virtualiojo modeliavimo metodologija tvirtina, kad virtualusis santykis yra universali kokybinių procesų 
modeliavimo priemonė ir gali būti panaudotas modeliuoti tuos procesus, kuriems pavyksta nustatyti 
pakankamą kokybinį išskirtinumą lyginant su ankstesne kokybine pakopa. Jis taikytinas modeliuojant tiek 
makro, tiek ir mikro kokybinius šuolius. 

Vaizdumo dėlei pasitelkę virtualųjį santykį galime nagrinėti tokias istorines dichotomijas, kaip tikėjimas ir 
mokslas, nacionalumas ir internacionalumas, valdymas ir savivalda. Štai tikėjimas ir mokslas yra dvi 
priešybių vienybėje besančios kokybinės, žmonijos raidos istorijoje viena kitą pakeičiančios pažintinio 
santykio su pasauliu formos. Nagrinėjant šią dichotomiją pagal žmogaus sąmoningo praktinio ir didėjančio 
poveikio į gamtą kriterijų, nekyla abejonių dėl progresinio mokslo raidos pobūdžio ir regresinio tikėjimo dalies 
mažėjimo. Kuo mažiau pažįstamas pasaulis, tuo daugiau reikia paskliauti tikėjimu. Ir atvirkščiai – kuo geriau 
laikui bėgant žmonija pažįsta pasaulį, tuo mažiau bereikia pasikliauti tikėjimu.  

Istorinė dichotomija įgalina sumažinti verbaliai interpretuojamų sąvokų neapibrėžtumą ir galimas 
spekuliacijas pažinimo objektais. Gauname sunkiai protu nuneigiamą dinaminio dėsnio – tendencijos 
žinojimą, kurio pagrindu jau galime kurti bei tikslinti prognostines hipotezes apie mokslo ir tikėjimo santykio 
ateitį bei praeitį. Mokslas patvirtinamas kaip progresinė tendencija, o tikėjimas – kaip regresinė.Pagal 
progreso principą ši dichotomija įvardijama progresyviosios kokybinės pusės definicija – tai yra mokslo 
santykis.  

Virtualusis modeliavimas apsunkina subjektų, suinteresuotų sukeisti vietomis nagrinėjamų dichotomijų 
puses, falsifikacines pastangas. Suprantama, kad religinių bendruomenių bei mokymų atstovai sieks nuneigti 
šį jiems neparankų metodą. Tačiau reikia tikėtis, kad jie neseks viduramžių inkvizitorių pavyzdžiu. Siekiant 
nuneigti geresnį modelį, vertėtų pateikti dar geresnį, t. y., dar labiau formalizuotą modelį. 

Panašios politinės batalijos turėtų kilti ir panaudojus istorinę dichotomiją nacionalumo bei 
internacionalumo santykiui interpretuoti. Ypatingai tai būtų pavojinga kovų už tautinę nepriklausomybę 
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metu. Tačiau nekyla abejonių, kad nacionalumas, vykstant pasaulio tautų integracijos procesams, 
neišvengiamai yra regresinio pobūdžio. Dabar vykstanti telekomunikacijos, kompiuterizavimo bei transporto 
priemonių raida ryžtingai mažina skirtumus tarp gyvenimo išsivystymo lygių bei ideologinių pozicijų. 
Besiplėtojantis kosmopolitizmas jau sekančiame amžiuje lems tik nostalgišką tautiškumo prisiminimą.  

Dar didesnį pasipriešinimą turėtų sutikti valdymo bei savivaldos istorinė dichotomija. Pagal ją valdymo 
santykius nuosekliai keičia savivaldos santykiai. Vadovaujantis progreso principais tikslinga atsisakyti nuo 
valdymo definicijos kaip nuo regresyviąją šio santykio pusę sudarančios kokybės. Vietoje termino „valdymas" 
korektiškiau būtų vartoti „savivalda". Sekančiose skyriuose parodysime, kaip ši dichotomija pagrįsta 
empiriškai.  

Pateikti trijų dichotomijų pavyzdžiai turi daugiau iliustracinį pobūdį. Virtualiojo modeliavimo požiūriu čia jie 
pateikti ne visai korektiškai, kadangi nenurodyti baziniai santykiai, kurie moduliuoja šias dichotomijas. Norint 
įsitikinti šių teiginių pagrįstumu, būtina peržvelgti pasaulio kokybines pakopas ir nuosekliai prieiti bei „pririšti" 
kiekvieną iš pateiktų bei daugybę kitų dichotomijų kiekvienai jų skirtoje istorinėje vietoje bei laike. 

Svarbu yra tai, kad pasaulio filosofinio atspindėjimo era baigiasi. Žmonijos daugiau nebetenkina pasyvus 
egzistavimas aklų gamtos jėgų akivaizdoje. Virtualiojo santykio teorija atveria galimybes sumodeliuoti 
pasaulio raidos spiralę ir šio virtualiojo modelio pagrindu spręsti tiek praeities rekonstrukcijos, tiek ateities 
numatymo uždavinius. Ir nesvarbu, kad šioje raidos spiralėje dar daug baltų dėmių. Kaip antropologai pagal 
atskirus senovės gyventojų kūno fragmentus sugeba atkurti ne vien jų išvaizdą, kūno sandarą, bet ir spręsti 
apie jų kultūrą ir socialinius bruožus, taip ir virtualiojo modeliavimo metodas įgalins rekonstruoti pasaulio 
raidos spiralę. 

Pagal santykių superpozicijos principą svarbu sumodeliuoti mūsų Visatos kokybinę viją. Ant pastarosios jau 
galima montuoti gyvybės kokybinę pakopą. Gyvybės kokybinio šuolio sudėtyje teks nustatyti jos vidines 
pakopas: mikroorganizmas, augalas, gyvūnas, žmogus, superžmogus. Toliau kiekvienos mokslo 
disciplinos atstovai turėtų sumodeliuoti savo nagrinėjamo objekto kokybinę pakopą ir patikslinti jos istorinę 
vietą. Nekyla abejonių dėl to, kad netolimoje ateityje kompiuterio ekrane galėsime stebėti ne tik visą raidos 
spiralę bet ir jos detalius fragmentus tiek praeityje, tiek ateityje.  

2.4.1. Visatos raida 

Atvirkščias sprogimui, sudaranis progresyviąją mūsų Visatos turinio 
dichotomijos pusę, yra energijos centralizacijos procesas. 

Virtualiojo modeliavimo instrumentarijus įgalina nubrėžti esminį kokybinį Pasaulio šuolį bei tuo pagrindu 
gretinti, tikslinti bei tikrinti pasaulio atsiradimo, vystymosi krypties, eigos bei ateities hipotezes.  

Nežinant bazinės spiralės, ant kurios „užvyniota" mūsų Pasaulio raidos vija, kokybinio apibrėžtumo, sunku 
numatyti sekantį Visatos kokybinį šuolį. Todėl šiam pažinimo laikmečiui verta nustatyti erdvės ir laiko ribas, 
kuriose mūsų protui yra prieinamas pasaulio supratimas. Mūsų erdvė ribojasi Visata, kurią tyrinėja 
astronomijos šaka kosmologija. Pagal pradinio didžiojo sprogimo koncepciją mūsų Visata egzistuoja apie 
15 milijardų metų. Visa, kas buvo iki pradinio sprogimo bei visa tai, kas yra už mūsų Visatos ribų, kol kas 
verta laikyti nepagrįsto pažinumo transcendentine sfera, atitinkamai interpretuojant ir santykį su ja. 

Peržvelgus visų žinomų sąveikos formų spektrą, kuris susideda iš materijos, judėjimo (energijos) ir 
informacijos, susidaro įspūdis, jog sistemos forma labiau susieta su informacine, o turinys – su materialiąja 
substancija. Tai galima ir logiškai pagrįsti. Juk pirminis sprogimas vyko ir tebevyksta pagal tam tikrą formą – 
pasaulio elementų tarpusavio sąryšio taisykles arba dėsnius. Pagal formos pirmumo principą, tos taisyklės ir 
tie dėsniai jau turėjo būti dar prieš sprogimą. Ar padės atgalinė dialektinė ekstrapoliacija atsekti šios formos 
prasmę, parodys laikas. 

Visatos virtualusis modelis greičiausiai liudija, jog prieš pradinį didįjį sprogimą mūsų Visata ankstesnėje 
kokybėje pulsuojančiai kolapsavo, vis labiau išsivaduodama nuo atomų apvalkalų, kol pagaliau liko 10-33 cm 
skersmens fizikinis kūnelis, susidedantis vien iš branduolių. Kur buvo tas kūnelis, sunku suvokti, kadangi 
pagal A.Einšteino reliatyvumo teoriją nebuvo nei erdvės, nei laiko tėkmės. 

Dėl atsitiktinio branduolių susidūrimo prasidėjo grandininė reakcija, pavirtusi į sprogimą, kuris tęsiasi ligi šiol 
kaip regresyvioji Pasaulio turinio raidos tendencija. Tai pasaulinė decentralizacijos tendencija. Pirminis 
sprogimas pavertė pirminį kūnelį elektromagnetinėmis bangomis, laisva energija arba lauku. Šviesos greičiu 
nuo sprogimo centro į visas puses ėmė skrieti erdvė ir pradėjo „tiksėti" laikas. 
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Šis sprogimas tebevyksta ir dabar, turėdamas visatos plėtimosi prasmę. Tai grindžiama tolimųjų galaktikų 
spektro raudonosios linijos poslinkiu, kuris pagal Doplerio efektą rodo, jog šie kosmoso dariniai tolsta nuo 
mūsų. 

Kokybiniam sprogimo aprašymui gerai tinka logistinė funkcija. Ji rodo, kad pirmojoje sprogimo stadijoje 
grandininė reakcija vyksta pagal eksponentę – vis greitėjant kokybiniams pakitimams. Vėliau kokybinių 
pakitimų kiekis ima mažėti, kol sprogimas pilnai pasibaigia. Apskritai, galima teigti, jog kiekvienas kokybinis 
šuolis yra tolygus sprogimui, vykstančiam pagal logistinę funkciją. Tad pasaulio raida yra sprogimų virtinė. 

Atvirkščias sprogimui, sudarantis progresyviąją mūsų Visatos turinio dichotomijos pusę, yra 
energijos centralizacijos procesas. Jis turi lauko arba elektromagnetinių bangų materializacijos 
prasmę ir suteikia visatai spaudimosi, visatos parametrų mažėjimo tendenciją. Centralizaciją lemia 
visuotinis traukos dėsnis. 

Judėdamos iškreiptoje erdvėje, elektromagnetinės bangos, turinčios ir bangos, ir elementariųjų dalelių 
savybių, sąveikauja tarpusavyje, traukdamos viena kitą, bei užsisukdamos viena su kita tarsi šokyje į spinus 
(sukinius). Todėl ilgainiui atsiranda elementarios dalelės. Tai pirmoji materijos centralizacijos pakopa, 
užėmusi pačią ilgiausią istorijos atkarpą. Antroji, kiek trumpesnė kokybinė pakopa turi atomų susidarymo 
epochos bei kokybinio šuolio prasmę. Atomas – tai elementarių dalelių šokio padarinys. Trečioji pakopa 
atomus supina į molekules. Tam reikėjo dar mažiau laiko. Molekulių susibūrimas į dujinį, skystą, o vėliau ir į 
kietą būvį sudaro ketvirtąją – medžiagos kokybės tapimo pakopą. Penktoji kokybinė materijos pakopa yra 
žvaigždės tapimo procesas, sukuriantis prielaidas aukštesnei santykių kokybei – gyvybei užgimti. Juk tam, 
kad Žemėje atsirastų gyvybė, maždaug prieš 5 milijardus metų turėjo susiformuoti tokia žvaigždė – Saulė, 
kuri nesudegintų, bet taptų visos gyvybės mūsų planetoje vystymosi sąlyga. Tai trumpiausia ir paskutinė 
mūsų Visatos raidos kokybinė pakopa. Toliau ima intensyvėti traukimosi bei kolapso tendencijos. 

Gnostiniu požiūriu svarbu padaryti keletą išvadų. Pirmiausia, visi materialūs kūnai mūsų Visatoje (išskyrus 
gyvybės formas) yra kolapso – traukimosi arba susispaudimo, vykstančio pagal atvirkščią sprogimui eigą, 
būklėje. Laikui bėgant mažėja jų erdvės parametrai. Tai liudija, jog vis daugiau laisvos elektromagnetinės 
energijos sukaustoma kietuose kūnuose. Didėjant kieto kūno susispaudimo laipsniui, auga jo tankis, masė, o 
tuo pačiu ir jo sugebėjimas pritraukti kitus kūnus. 

Antra vertus, dialektiškai nagrinėjant pasaulio raidą, galima kiek kitaip, nei priimta šiuolaikinėje fizikoje, 
traktuoti visuotinės traukos reiškinį. Trauka yra ne tik kietų kūnų savybė, tačiau ji būdinga bet kuriam lauko 
netolygumui. Šį netolygumą sukuria kūno erdvės parametrų (diametro) sumažėjimas dėl pulsuojančio 
susitraukimo. Į šią išlaisvintą erdvę krenta arti esantys kūnai. Nors mūsų akimis žiūrint kietų kūnų, tarkim 
Žemės, traukimasis yra labai lėtas, to pakanka sukurti traukos jėgai aplink save. Žymioje dviejų kūnų 
tarpusavio traukos formulėje verta operuoti ne kūnų masėmis, o jų traukimosi parametrais. 

Sutikus su šiuo traukos fenomeno aiškinimu, galima pasakyti, jog nei (hipotetinių, iki šiol neužregistruotų) 
gravitonų, kaip gravitacinių dalelių, nei gravitacinių bangų nėra ir negali būti. Pirmiausia, jau ne pirmas 
dešimtmetis nepavyksta nustatyti jų buvimo. Antra, praktiškai visame suvokiamame dažnumų diapazone 
nebėra vietos, kur dar galėtų įsitekti gravitacinės bangos. Trečia, praktiškai visam dažnių virpesių diapazonui 
galima sukurti ekranus, sulaikančius bangų sklidimą. Traukos jokiu ekranu neuždengsi. 

Mūsų iškelta hipotezė nekalba apie bangas ar daleles. Todėl turi mažiau modelinių spragų. Be to, jeigu 
besitraukiantis kūnas sukuria trauką, tai besiplečiantis kūnas turėtų ją sumažinti. Gal būt kaip tik šia linkme ir 
reikėtų ieškoti antigravitacinio judėjimo principo sukūrimo? Įsivaizduokime aparatą, sugebantį pulsuojančiai 
didinti savo išmatavimus. Tai galėtų būti besisukantis elipsės pavidalo ekscentrinis diskas, kuris traukos 
objekto atžvilgiu duotų vienoje judėjimo krypties pusėje plėtimosi, o priešingos judėjimo krypties pusėje 
traukimosi efektą. 

2.4.2. Gyvybės raida  

Gyvybės turinys – gyvenimas besiremiantis genomu 

Mūsų Visatos Gyvybė kaip santykių kokybė formuoja nuosavą, moduliuotą Visatos kokybinį šuolį. Pagal 
gyvųjų organizmų tipologiją gyvybė pereina penkias žinomas kokybines pakopas: mikroorganizmas, 
augalas, gyvūnas, žmogus, superžmogus arba tai, kas yra po žmogaus. Aktyvioji gyvybės šuolio dalis 
susideda iš šių vijų, kurių kiekviena sekanti pagal eksponentinį dėsnį vyrauja vis trumpesnę istorinę atkarpą.  

Ilgiausiai viešpatavo mikroorganizmų vandenyje epocha. Augalui tenka trumpesnė vyravimo atkarpa, kol 
neatsiranda gyvūnai. Gyvūnai viešpatauja dar trumpiau. Žmogaus „homo sapiens sapiens" kokybėje 
egzistavimas skaičiuojamas 35–40 tūkstantmečių. Sekanti po žmogaus gyvybės kokybė įvardinama įvairiai. 
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Religinės bendruomenės ją vadina Dievu, kažkuria visumine, protinga, visa lemiančia dvasia. Teijaras de 
Šardenas savo lygių teorijoje šią kokybinę pakopą įvardina „tašku omega". Mes gi šią pakopą įvardiname 
„superžmogaus“, t. y. to, kas yra virš žmogaus, definicija. 

Gyvybės turinio ir formos šuolius apsprendžia jos elementų – organizmų sąveikos su aplinka bei tarpusavyje 
išskirtinės kokybės. Turinio požiūriu visas organizmų kokybines formas vienija tai, kas išskiria jų sąveiką su 
aplinkiniu pasauliu iš negyvos gamtos elementų – atomų, molekulių, fizikinių kūnų sąveikos su aplinka. 
Formos požiūriu gyvybės esmę atspindi specifinis, išskiriantis iš negyvos gamtos šių organizmų sąveikavimo 
tarpusavyje pobūdis. Egzistuoja prieštaravimas tarp gyvybės formos ir turinio. Gyvybės forma atsiranda 
anksčiau, negu susiformuoja patys organizmai. 

Gyvojo organizmo forma tai yra jo gyvenimo programavimas, o turinys – pastarojo įgyvendinimas. 
Gyvybės raidos variklis yra prieštaravimas tarp formos ir turinio. Žmogaus atveju – tai jausminis organizmo 
nepasitenkinimas esama būkle, sąlygojantis kurti vis efektyvesnes veiksmų programas. Žmogaus atveju 
paskutinis suvokiamas raidos variklis įvardinamas kaip reikmės ir poreikiai. Šio darbo Antropologijos skyriuje 
detaliai nagrinėsime žmogaus biogenetinės programos sudėtį bei veikimą. Taikysime reikmių definiciją ir 
visos gyvybės mastu.  

Gyvybės forma konkretaus organizmo atžvilgiu bazuojasi jo biogenetinėje programoje. Gyvybės formos 
kokybinis šuolis prasideda negyvojoje gamtoje ir turi aktyvų – greitėjantį pobūdį. Galime teigti, kad 
biogenetinė programa išsivysto iš programų, apsprendžiančių atomų, molekulių, fizikinių kūnų susidarymą – 
savotišką materijos vystymąsi. Kai raidos programos tiek ištobulėja, kad gali lemti molekulių sugebėjimą 
daugintis, tada gyvybės formos tapatumo sau taške užgimsta gyvybės turinys.  

Visą gyvybės egzistavimo (gyvybės turinio) laikotarpį ši biogenetinė programa tobulėja, nors šis procesas 
visumoje turi pasyvų – lėtėjantį pobūdį. Gyvybės prieštaravimas slopsta, jo švytavimų amplitudė mažėja. 
Gyvybės forma baigia savo egzistavimą Gyvybės turinio tapatumo sau taške. Čia pilnai užsibaigia 
biogenetinės programos vystymasis. Pradingsta skirtumas tarp šios programos ir jos įgyvendinimo. Gyvybės 
egzistavimas įgauna biogenetinės programos pavidalą, gyvybė tampa programa, idėja. 

Kiekvieno žmogaus biogenetinei programai tiek metų, kiek ir mūsų Visatai. Nuo Pradinio sprogimo kiekvieno 
mūsų programa nenutrūkstamai tobulėja, pereidama nuo žemesnės prie aukštesnės, pirma – materijos, o 
po to ir – gyvybės raidos pakopos.  Tai įgalina padaryti išvadą, kad pasaulio formą sudaro nenutrūkstama 
informacinės sąveikos raidos spiralė. Jeigu kiekvieno žmogaus biogenetinė programa egzistuoja 
15 milijardus metų, tad tikimybė to, kad ši programa turėtų išnykti, dingti mums mirus, yra labai menka. Kur 
kas realesnis yra teiginys to, kad atskiro žmogaus ir Žmogaus kokybės pakopos pabaigoje  kiekvieno mūsų 
biogenetinės programos niekur nedingsta, o tęsia savo kelią aukštesnėje „superžmogaus” kokybėje.  

Gyvybės turinys – tai gyvenimas besiremiantis biogenetine programa. Gyvybės turinio dichotomiją 
sudaro progresyvusis – gyvenimo pagal biogenetinę programą – šuolis ir regresyvusis – chaotiškas, gyvajai 
gamtai būdingas, atsitiktinis egzistavimas. Gyvybės turinio tapatumo sau taške gyvybė ir negyvasis pasaulis 
atsistoja vienas priešais kitą akis į akį, kaip lygus su lygiu. Nuo šio momento pasyviame (lėtėjant) pavidale 
toliau didėja gyvybės sugebėjimas užvaldyti pasaulį, o chaosas jos atžvilgiu mažėja. Gyvybės turinio šuolio 
pabaigoje aukščiausioji gyvybės kokybė visiškai pašalina chaosą – atsitiktinius gyvybės atžvilgiu įvykius, o 
tai reiškia, kad gyvybė susikuria visišką nepriklausomybę nuo aklų negyvojo pasaulio jėgų. 

Pasaulio raidai būdingas santykių entropijos mažėjimas. Suprantama, kad šis teiginys nesiderina su 
vyraujančia nuomone, jog pagal antrąjį termodinamikos dėsnį gamtos raidai būdingas entropijos augimas, 
chaoso didėjimas. Kartu reikia pažymėti, kad gyvosios sistemos sugeba sustabdyti entropiją ir joms vystantis 
ji mažėja. Taip žvelgiant į pasaulį reikėtų pripažinti, kad pasaulis nėra vientisas: negyvoji gamta ir gyvybė 
vystosi skirtingomis kryptimis. Tačiau ši išvada – tai metafizinio pasaulėvaizdžio padarinys. Tik remdamiesi 
daiktine samprata prieisime prie jos.  

Interpretuojant pasaulį pasitelkus virtualųjį santykį, negyvoji ir gyvoji gamta įgyja vieną – santykių 
neapibrėžtumo arba entropijos mažėjimo kryptį. 

Entropijos arba santykių neapibrėžtumo mažėjimas reiškia santykių apibrėžtumo didėjimą arba vis gilesnį 
pasaulio pažinimą. Tai įgalina mažinti priklausomybę nuo aklų gamtos jėgų, kas tolygu žmogaus laisvės 
plėtrai. Ši tendencija patvirtina laisvės bei nepriklausomybės progresyvumą, ir tai yra kriterijus, kuriuo 
vadovaujantis teigiama kiekvieno žmogaus bei kiekvienos bendrijos įgimta teisė į nepriklausomybę bei 
laisvę. 

Gyvybės šuolio ribose tos pačios kokybinės pakopos atstovų tarpusavio sąveikai būdinga informacinė 
kokybės dichotomija, kurios regresinę pusę sudaro fizinė sąveika, susieta su judėjimo bei materijos 
pernešimu. Mitybos bei dauginimosi funkcijose, kylant nuo mikroorganizmų prie augalų, gyvūnų, žmogaus, ir 
toliau pirma vyravusi fizinė sąveika laipsniškai yra išstumiama informacinės. Fizinis neigimas nykdamas 
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iššaukia informacinį teigimą arba pagal Teijarą de Šardeną – meilę. Meilės linija gyvybės šuolio ribose kaip 
priešybė neigimui turi universalią prasmę ir patvirtina krikščionybės kaip meilės principu grįstos tikėjimo 
sistemos sąlygotumą. 

Informacijos pernešimas tolygus neapibrėžtumo laipsnio perdavimui vieno organizmo kitam. 
Gyvybės kokybės šuoliui būdinga tai, jog informacijos dichotomijos kokybinis apibrėžtumas turi aktyvios, 
kryptingos informacijos didėjimo prasmę. Tam vis geriau išnaudojamas visas dažnio virpesių spektras nuo 
lytėjimo, garsinio poveikio iki veiklos programų perdavimo žemo dažnumo virpesių ir superaukšto dažnio 
elektromagnetinėmis bangomis, siunčiant vaizdinę informaciją ir programuojant kito subjekto veiksmus. 
Regresinė šios dichotomijos pusė turi pasyvios, labai atsitiktinės informacinės sąveikos mažėjimo pobūdį. 

Informacija, kaip gyvybės formos kokybinis apibrėžtumas, turi ir kitą labai svarbią prasmę, nes su jos 
pagalba lytiniu keliu yra perduodama natūralios atrankos būdu iš vieno organizmo į kitą vis tobulesnė 
modifikuota biogenetinė programa - genomas. Ši biogenetinė programa sudaro jo veikimo (gyvenimo) 
formos pagrindą. Toliau bandysime paaiškinti, kad kiekvieno organizmo veikimo ciklas susideda iš veiksmo 
programavimo (forma) ir šios programos realizavimo (veiksmas). Jeigu mikroorganizmams ši forma yra 
grynai nulemiama genomo, tai jau žmogaus veiksmo forma tam tikra prasme įgauna sąmoningo jo planavimo 
prasmę. 

Įvertinant universalų virtualiojo modeliavimo pobūdį, nepretenduojame į detalų kiekvienos kokybinės 
pakopos aprašymą. Tai sėkmingiau galėtų padaryti šių konkrečių sričių specialistai. Savivaldos fenomeno 
požiūriu aktualiausia yra žmogaus kokybė arba perėjimo nuo gyvūno į superžmogaus kokybę šuolis. Šie 
klausimai nagrinėjami sekančiuose šios monografijos skyriuose. 

 

3. Virtualioji žmogaus sistema 

Ir ką gi mes turime svarbesnio už žmogų? 
 
Žmogus be abejonės vertas detalesnio ir atsakingesnio nagrinėjimo, nei iki šiol tai buvo priimta ir leistina 
daryti. Galėdama pasigirti laimėjimais makro ir mikro pasaulio tyrimų srityse, kur vis mažiau lieka „baltų 
dėmių“, žmonija tik pastaraisiais dešimtmečiais išdrįso pažvelgti į save ir nustebo, pamačiusi nepažystamą 
mąstančią būtybę. Tik pačioje XXI a. pradžioje JAV Prezidentas Bilas Klintonas ir Didižiosios Britanijos 
Ministras Pirmininkas paskelbė pasauliui apie žmogaus genomo atskleidimą. Deja, ir čia trukdo metafiziniai 
požiūriai, kad genai nagrinėjami remiantis daiktiniais modeliais.  
 
Virtualikos modeliai aiškiai apibrėžia žmogaus vietą pasaulio raidos sistemoje ir įgalina ne vien patikslinti jo 
istorines ribas bei kokybę, bet padeda atskleisti labai aktualius dabartinei visuomenei vidinius 
savireguliacijos mechanizmus.  

3.1. Virtualusis žmogaus santykis 

Žmogus – tai gyvūno tapimo Dievu kokybinis procesas 
 

Žmogų tyrinėja daugelis gamtos, humanitarinių bei socialinių mokslų: anatomija, fiziologija, psichologija, 
pedagogika, sociologija, istorija ir t. t. Kiekviena mokslinė disciplina naudoja tam tikrus žmogaus 
modeliavimo bei tyrimo metodus. Suprantama, kad kiekviena jų turi sukaupusi nemaža žinių apie šį „gamtos 
vaiką". Deja, tradiciniais metodais visuminio žmogaus supratimo nepavyksta pasiekti.  

Pirmiausiai čia atsitinka kaip toje senovės Rytų pasakėčioje apie akluosius ir dramblį. Liesdami skirtingas 
dramblio kūno dalis, aklieji negali suvokti dramblio visumoje. Palytėję dramblio koją, nusprendžia, kad tai 
kolona. Palytėję straublį, mano, kad tai – vamzdis. Tampantys už uodegos tvirtina, kad laiko rankose šluotą.  

Kitas vieningo žmogaus supratimo sunkumas susietas su tuo, jog žmogų formuoja eklektinės skirtingo 
substancialumo pusės – kūniškoji ir dvasinė. Metafiziniai metodai tam tikra prasme padeda suvokti jiems 
prieinamą kūniškąją substanciją. Žmogaus organizmas jau gana detaliai išnagrinėtas ir aprašytas. Antroji gi 
jo dalis – dvasia, kol kas nagrinėjama tik gana neapibrėžtų hipotezių lygmenyje. Tradiciniai metafiziniai 
metodai čia bejėgiai. Šiandien sunku rasti mokslą, kuris nagrinėtų skirtingo substancialumo objektus.  
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Čia tiktų abstraktus modeliavimas, tačiau jis turėtų būti išlaisvintas nuo metafizinės statikos. Matematikoje 
eklektiniai uždaviniai sprendžiami transformuojant vieną dichotomijos pusę į to paties substancialumo kitą jos 
pusę. 

Gnoseologiniu požiūriu virtualusis modeliavimas pajėgia nurodyti „žmogaus" išskirtinumą laiko bei kokybės 
aspektais vieningoje pasaulio santykių sistemoje. Metodologiniu požiūriu šis metodas visada operuoja 
eklektinėmis dichotomijų pusėmis, todėl jis įgalina sujungti kūniškąją ir dvasinę žmogaus puses ir jų priešybių 
vienovėje spręsti euristinius šio proceso modeliavimo uždavinius.  

Taigi virtualusis modeliavimas kuria prielaidas vieningo mokslo apie žmogų – antropologijos sukūrimui. Jis 
leidžia konkrečiai modeliuoti šį gamtos stebuklą tiek „žmonijos", tiek ir atskiro individo prasme. Kiekvienam 
kitam mokslui tektų surasti ir tyrinėti grynai savitą šio proceso detalę arba pjūvį.  

Daugybėje vis toliau besidiferencijuojančių pažinimo krypčių bei mokslo šakų jau seniai nebepavyksta surasti 
vieningo klasifikavimo pagrindo. Mokslas tiek išsišakojo į atskiras sritis, kad jau netgi tos pačios srities 
mokslininkai sunkiai besusikalba tarpusavyje. Ateina toks laikas, kada mokslo žinių gausa jau nebepadeda 
toliau plėtoti žmogaus nepriklausomybės, nes labai sunku surasti ir panaudoti praktikai tam tikras žinias bei 
atradimus.  

Tačiau perspektyvioji mokslo raidos tendencija – mokslo žinių sintezė – vyksta nuo pat žmogaus 
atsiradimo. Mokslų sintezės požymiai reiškiasi tuo, jog vis daugiau atsiranda gretutinių disciplinų. Ateityje 
analizės reikšmė turėtų mažėti, o sintezės gerokai didėti. Tai reiškia, kad bus vis aktyviau ieškoma naujo 
loginio pagrindo, kuris įgalintų naujai suklasifikuoti pažinimo sritis bei mokslines disciplinas. Sukūrus vieningą 
mokslą apie žmogų, ši problema savaime išsispręstų.  

Virtualikoje vieningas mokslas apie žmogų pagaliau visiškai įsitvirtina „antropologijos" termine. Ji nagrinėja 
žmogų makro ir mikro lygiais. Makro lygyje svarbus yra žmogaus istorinio proceso modeliavimas. Mikro 
lygyje taikant virtualikos metodologiją modeliuojamas elementarus žmogaus sąveikos su aplinka ciklas. 

Bazinis žmogaus kokybės atžvilgiu yra Gyvybės kokybinis šuolis. Žmogus užima jame ketvirtąją pakopą, 
kuri yra tarp gyvūno ir superžmogaus kokybinių šuolių. Antropogeniniu požiūriu virtualiojo santykio teorija 
nagrinėja žmogų, kaip šiuolaikinio žmogaus – „homo sapiens sapiens“ – kokybinę pakopą, kuri  prasidėjo 
maždaug prieš 40 tūkstančių metų. Iki tol vyravusią hominidų evoliucijos šaką priskiriame gyvūno kokybei. 
Kadangi netgi tobuliausias iš hominidų homo sapiens arba neandertalietis tik kiekybiškai pranašesnis už 
kitus gyvūnus sugebėjimo įveikti santykio su aplinka entropiją požiūriu. Nežiūrint į ryškią kiekybinę įvairovę, 
visų gyvūnų pojūčių ir poveikio į aplinką būdų kiekis yra vienodas. Tiek dinozaurų, tiek naminių gyvūnų ar 
žmogbeždžionių sąveikos su aplinka ir tarpusavyje priemonių arsenalas kokybiškai yra toks pat. Tik 
šiuolaikiniam žmogui būdinga aukštesnė išskirtinė tarpusavio sąveikos kokybė – kalba, o taip pat tobulesnė 
santykio su aplinka  kokybė – kūrybinė veikla .  

Žmogaus kokybės šuolis yra aktyviojoje Gyvybės šuolio dalyje. Pagal santykių superpozicijos principą tai 
reiškia, kad pasyvioji jo turinio dalis turi būti gerokai trumpesnė už aktyviąją, t. y., Žmogaus istorinis šuolis 
yra asimetriškas. 9 paveiksle tik užfiksuotas šis asimetriškumas. Yra pagrindo teigti, kad laiko intervalo t2-t3 

trukmė yra trumpesnė už t1-t2 trukmę dešimtis kartų. Detalus modeliavimas gali parodyti, kad žmogui savo 
kokybėje liko gyventi keletą šimtų metų. 

 

9 pav. Žmogaus kokybės šuolio virtualus modelis 
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Žmogaus turinys (Žt) – tai žmogaus sąveikos su aplinka kokybė, išskirianti jį iš prieš tai 
buvusios gyvūno sąveikos su aplinka kokybės.  

Žmogaus turinio kokybinis apibrėžtumas – yra laisvoji kūrybinė veikla Lkv(t)  per istorinį 
laikotarpį nuosekliai išsiplėtoja iš priverstinio darbo Pd(t). 

D – tai žmogaus turinio dichotomijos pabaiga ir „superžmogaus“ turinio dichotomijos 
pradžia. Čia baigia formuotis ir įsigali vaizdinė informacinė sąveika. Taške D priverstinio darbo 
reikšmė tampa lygi nuliui, kadangi išnyksta organizmas. Laisvoji kūrybinė veikla pasiekia 
maksimumą. Šiame taške „žmogaus" prieštaravimas pasiekia maksimumą ir įvyksta 
„superžmogaus" revoliucija, kurios prasmė – visų žmonių dvasinės substancijos atsiskyrimas 
nuo kūnų ir prisijungimas prie „superžmogaus". 

Žmogaus forma (Žf) – tai žmonių tarpusavio sąveikos kokybė, išskirianti žmogų iš ankstesnės 
(gyvūnų) tarpusavio sąveikos kokybės. Žmogaus formos kokybinis apibrėžtumas yra kalba, kuri 
ima formuotis gyvūno tapatumo sau taške A, o gyvūno prieštaravimui Gh (t) pasiekus 
maksimumą taške B, sąlygoja žmogaus turinio – laisvosios kūrybinės veiklos kokybinio šuolio 
pradžią. 

Pd (t) – priverstinio darbo, nukreipto į žmogaus organizmo paprastąją reprodukciją, nykimo 
regresinė kreivė. Žmonijos istorijos laikotarpyje priverstinis darbas pirmiausia yra mažinamas 
gyvūnų panaudojimo, o taip pat kitų žmonių išnaudojimo sąskaita. Tačiau svarbiausias 
priverstinio darbo mažinimo veiksnys yra mokslinė-techninė pažanga, kurios įtakoje priverstinio 
darbo funkcija perduodama technikos priemonėms (mechanizacija, automatizacija ir kt.). Ši 
kreivė parodo, kaip ilgainiui mažėja priverstinio darbo tikimybė. 

Lkv (t) – žmogaus laisvosios kūrybinės veiklos plėtros istorinė kreivė. Ji atspindi išplėstinę 
asmenybės reprodukciją žmogaus poreikiams nuosekliai pereinant nuo biogeninių, saugumo, 
bendravimo iki savigarbos ir savirealizacijos poreikių. 

C – žmogaus tapatumo sau taškas. Jame priverstinio darbo ir laisvosios kūrybinės veiklos 
reikšmės yra lygios. Šiame taške galutinai užsibaigia žmogaus formos (kalbos) istorinė 
dichotomija ir atsiranda prielaidos įsišvytuoti „superžmogaus" formai – vaizdinei informacinei 
sąveikai. 

Klb' (t) – gyvūno kokybei būdingos fizinės sąveikos nykimo regresinė kreivė. Žmogaus 
kokybės šuolio ribose fizinė sąveika baigia egzistavimą žmogaus tapatumo sau taške. 

Klb (t) – žmogaus formos (kalbos) kitimo laike logistinė funkcija, atspindinti žmonių tarpusavio 
sąveikos kalbos pagalba kitimą. Gyvūno kokybės šuolio ribose vyksta kalbos formavimasis, 
kurio tėkmėje aukštesnieji gyvūnai vis geriau sugeba kryptingai perduoti vieni kitiems informaciją 
užkoduotą garsiniais signalais. Pilnas kalbos susiformavimas taške B lėmė žmonių sugebėjimą 
žymiai efektyviau perduoti savo patyrimą (veiksmų programas) vieni kitiems. Kalba įgalino 
žmogų konstruktyviai mąstyti. Todėl galima teigti, kad kalba lėmė žmogaus turinio (laisvosios 
kūrybinės veiklos) kokybinį šuolį. 

B – Žmogaus revoliucijos taškas, kuriame susiformuoja kalba ir susikuria prielaidos laisvajai 
kūrybinei veiklai plėtotis. Šiuolaikinio žmogaus – homo sapiens sapiens – istorija siekia 35–40 
tūkstančių metų. Per šį laikotarpį žmonija sugebėjo gerokai sumažinti prieštaravimą tarp 
laisvosios kūrybinės veiklos siekimo bei trukdančios tam fizinės žmonių tarpusavio sąveikos. 

A – tai gyvūno kokybės tapatumo sau taškas, nuo kurio ima įsišvytuoti Gyvūno 
prieštaravimas tarp siekimo plėtoti gyvo sutvėrimo nepriklausomybę nuo aklų gamtos jėgų ir 
trukdančios tam fizinės tarpusavio sąveikos. 

Gh (t) – Gyvūno prieštaravimo tarp siekimo plėtoti gyvo sutverimo nepriklausomybę nuo aklų 
gamtos jėgų ir trukdančios tam fizinės tarpusavio sąveikos laikinė funkcija, atspindinti Gyvūno 
santykio formos ir turinio atitikimą ir turinti rezonansinės sinusoidės pavidalą. Jis atspindi 
procesą, kurio tėkmėje susiformavus kalbai išsiugdo Gyvūno sugebėjimas laisvai kūrybiškai 
veikti ir tampa Žmogaus kokybė. 

Žmogaus forma yra kalba. Tai žmonių tarpusavio sąveikos kokybė, išskirianti jį iš gyvūnų tarpusavio 
sąveikos kokybės. Kalbos formavimosi procesas prasideda gyvūno tapatumo sau taške ir galutinai 
užsibaigia žmogaus tapatumo sau taške. 

Kalba įgalino atsirasti naujai aukštesnei gyvybės kokybei – „homo sapiens sapiens“. Tai žmogus, 
suvokiantis tai, kad jis mąsto. Mąstymo sugebėjimas bei fenomenas yra tiesiogiai susietas su kalbos 
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įsisavinimu. Gyvūnas turi panašų į žmogaus jutimo organų kiekį. Jo gyvenimas, kaip ir žmogaus, vyksta 
pagal tam tikras programas. Gyvūnas taip pat programuoja savo veiksmus. Tyrimais nustatyta, kad veiksmo 
alternatyvų ekstrapoliavimo bei pasirinkimo pagal tam tikrus kriterijus sugebėjimus turi ne tik žmogus, bet ir 
gyvūnai. Skirtumas tik tas, kad gyvūnas suvokia pasaulį jutiminiais vaizdinais, kaip tai daro ir kalbėti 
neišmokęs vaikas. Žmogus gi, išsiugdęs kalbos sugebėjimus, sugeba verbaliai modeliuoti šiuos jutiminius 
vaizdinius. 

Jutiminiai vaizdiniai yra didžiausia vertybė, nes jie yra tikroviškai aprobuoti, kad juos galėtų efektyviai, 
neeikvodami savo laiko ir energijos panaudoti kiti individai. Tačiau problema ta,  kaip perduoti šiuos 
vaizdinius kitiems žmonėms. Nuo seno žmonės ieškodavo būdų, kaip perduoti savo vaizdinius kitiems 
žmonėms. Pirmiausiai šie vaizdiniai įgavo piešinių pavidalą. Gyvūnų tarpusavio santykiuose nuo seno 
svarbų vaidmenį vaidina pasyvieji ir aktyvieji „ženklai“. Tam tikros geometrinės gyvūnų kūnų formos, 
kvapai, pozos, judesiai – tai informacija, kurios pagalba sukuriamos prielaidos kitų gyvūnų vaizdiniams bei jų 
veiksmų programoms susiformuoti.  

Ženklo loginė prasmė yra sugebėjime išskirti ir pažymėti tam tikrą vaizdinio dalį. Galime tarti esant 
elementarius ženklus ir ženklų sistemas. Jeigu raidės ar skiemens garsą pavadintume elementu, tai kalba 
bus ženklų sistema. Iš garsų susideda žodžiai – verbaliniai vaizdinių modeliai. Štai žodinio modelio „namas" 
pagalba mes pažymime ir išskiriame iš viso pasaulio santykių sistemos tik tą dalį, kurią norime pažymėti ir 
šią informaciją kažkam perduoti.  

Verbaliniai modeliai visada sudaro tam tikrą dichotomiją. Jie gali būti suvokti tik per priešybę sau. Pvz., žodis 
„namas" suprantamas kaip priešybė viso to, kas „nėra namas". Buityje žmogaus suvokimas fiksuoja tik vieną 
dichotomijos pusę (monotominis santykis). Antroji kaip savaime suprantama tiesa tarsi ištirpsta pirmosios 
fone. Būtų trivialu, kaskart įvardinus kurį nors objektą, dar nurodyti, kad jis yra tik jis ir jokiu būdu ne jo 
priešybė. Nors giliai pasąmonėje kiekvienas verbalinis modelis turi savo priešybės foną. Korektiškas 
dichotomijos formulavimas įgalina išgryninti pirmąją jos pusę ir sukurti tikslesnę veiksmo programą. 

Moksliniame pažinime, kur dažnai turime reikalą su būtinybe įvardinti naujus objektus, dichotominis metodas 
įgalina žymiai tiksliau apibrėžti vartojamų verbalinių modelių ribas. Tad kas kartą įvardinus verbalinį modelį, 
būtina nurodyti jo priešybę sau. Virtualikos metodologija reikalauja ir verbalinius modelius nagrinėti ne 
metafiziškai, kaip stabilius ir nekintančius, bet kaip nuolatiniame vystymesi, priešybių vienybės sąveikos 
kitime esančius pasaulio santykių formos fragmentus. 

Kalba, kaip verbalinio modeliavimo sistema bei žmogaus forma, ima aktyviai ir greitėjančiai formuotis nuo 
gyvūno tapatumo sau taško. Ant šios staigiai aukštyn šaunančios eksponentės tarsi ant laiptelių išsidėstę visi 
gyvūnai pagal sugebėjimą naudotis verbaliniais modeliais. Kildami nuo sugebėjimo perduoti vieni kitiems 
atskirus garsinius signalus iki sudėtingų muzikinių oranžiruočių, jie pasiekia vis aukštesnę tarpusavio 
sąveikos kokybę. Aukščiausios žmogbeždžionės sugeba įvaldyti bei naudoti net 500 JAV kurčnebylių kalbos 
ženklų. Deja, jos neturi išvystytų kalbos organų. 

Kalbos susiformavimo momentas žymi žmogaus atsiradimą. Jis atskyrė žmogų nuo gyvūnų pasaulio. Iki 
tol vyravęs neandertalietis arba „homo sapiens" taip ir pasilieka gyvūno kokybėje, nors ir vaikšto ant dviejų 
kojų bei naudoja ranką lazdai paimti. 

Žmogaus turinio kokybės šuolio pradžioje galutinai susiformuoja žodinė kalba. Nuo šio momento atsiranda 
galimybė žymiai efektyviau perduoti vienų žmonių patyrimą kitiems. Kalba įgalina žymiai efektyviau perduoti 
patyrimą iš kartos į kartą, nei tai vyksta gyvūnų pasaulyje. Gyvūnai sugeba pamėgdžioti stebimą duotu laiko 
momentu kitų gyvūnų elgesį. Žmonės kalbos pagalba gali perduoti savo patirtas ir patikrintas veiksmų 
programas kitiems, kuriems jau nebereikia jų kartoti. Tuo žmonės įgauna galimybę greičiau įsigyti patikrintas 
veiksmų programas. Todėl atsirado gebėjimas eksponentiškai gerinti darbo našumą – laisvojo ir priverstinio 
darbo santykį. 

Žmogaus turinio aktyviojoje srityje kalba vystosi pasyviame pavidale, jos kokybinių pakitimų greitis lėtėja. Tai 
liudija, kad kalbos kokybė visumoje yra nusistovėjusi ir naujų didelių kokybinių pokyčių neverta laukti. Vyksta 
kalbų diferenciacijos bei integracijos procesai. Kuriamos specialios, tarp jų ir mokslinės, kalbos. Artėjant 
prie žmogaus tapatumo sau taško, intensyvėja dirbtinių – programavimo kalbų kūrimo procesas. Transporto 
bei komunikacijos priemonių tobulėjimas reikalauja įveikti daugiakalbiškumą ir koncentruoti bendravimą 
vienos kalbos pagrindu. Šiuo metu komunikacijų bei transporto sferose įsitvirtina anglų kalba.  

Žmogaus turinio kokybinį apibrėžtumą sudaro laisvoji kūrybinė veikla. Tuo jis savo sąveikoje su 
aplinka išsiskiria iš gyvūnų pasaulio. Gyvūno sąveikos su aplinka kokybė suprantama kaip priverstinis 
darbas, nukreiptas į organizmo gyvybingumo atstatymą. 

Šiuolaikinio kalbančio žmogaus gyvavimo laikotarpyje akivaizdi gamybos būdo plėtra. Didžioji žmogaus 
istorinio laikotarpio dalis – tai pirmykštės bendruomenės bei bronzos amžiaus kokybinė pakopa. 



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  31 

Vergvaldystės periodas apima keletą tūkstantmečių. Feodalinė epocha užima dar trumpesnį kelių šimtų metų 
periodą. Pramoninės gamybos epochai tenka dar trumpesnis – vieno šimto metų laikotarpis. Kiekviena 
aukštesnė žmogaus kokybė užima vis trumpesnę atkarpą istorijoje. Pagal priverstinio ir laisvojo darbo 
santykį esame jau visiškai nebetoli nuo žmogaus tapatumo sau taško. 

Žmogiškąjį turinį lemia dviejų jo kokybinių pusių – organizmo ir asmenybės – istorinė kaita. Iš gyvūno 
žmogus paveldėjo organizmą. Tuo pat metu žmogaus kokybinio šuolio tėkmėje organizmo reikšmė mažėja, 
o asmenybės – didėja.  

Kalbančio žmogaus epochoje struktūros, formos bei energetikos požiūriu organizmas keičiasi tik genetine 
prasme. Neatsiranda naujų organų. Vyksta tik tam tikri neesminiai organizmo patikslinimai. Kaip ir prieš 
40 tūkstančių metų žmogaus organizmui per parą reikia vienodo energetinių resursų kiekio. Tai įgalina 
tvirtinti, kad žmogaus organizmo reprodukcija yra paprastoji. Tad organizmo gyvybingumo palaikymo 
funkcija priverstinio darbo pavidale priimama kaip bazinė, kaip gyvūno kokybės sudedamoji dalis žmoguje. 

Žmogaus turinio šuolio ribose vis geriau įsisavinamas praktinis santykis su supančiu pasauliu, žmogus vis 
mažiau laiko per parą išeikvoja organizmo gyvybingumui atstatyti. Taip veikia visai gyvajai gamtai būdingas 
savo laiko bei energijos ekonomijos arba ekonomijos apskritai mechanizmas. Pagal jį kiekvienas gyvas 
sutvėrimas siekia reprodukuoti savo organizmo gyvybingumą mažiausiomis laiko ir energijos sąnaudomis. 
Priimant domėn tai, kad energetinių sąnaudų kiekis per parą išlieka maždaug vienodas, verta kalbėti apie 
individo laiko ekonomiją.  

Žmogaus veikla, skirta organizmo gyvybingumui atstatyti, įgauna „darbo" sampratą. Tai niekieno 
nemėgstamas, priverstinis dalykas. Dirbame tik iš būtinumo palaikyti organizmo gyvybingumą. Turinio 
kokybės pradžioje visą parą arba 24 valandas žmogus, kaip ir gyvūnas, skirdavo vien organizmo atstatymui. 

Tačiau atsiradus sąlygoms greičiau aprūpinti savo organizmą būtinais energetiniais bei materialiniais 
resursais, kiekvienas žmogus mielai atsisako nuo šios priverstinės egzistavimo kokybės. Žmonijos istoriją 
lydi mokslinės techninės pažangos procesas, kurio metu žmogus vis labiau išsilaisvina iš negeidžiamo 
priverstinio darbo, pasitelkdamas pirmiausiai gyvūnus, o vėliau ir technines priemones. Pasikinkius jautį ar 
arklį, galima greičiau  apdirbti žemę, nugabenti krovinį, pavyti žvėrį. Technikos galimybėmis išlaisvinti žmogų 
nuo priverstinio darbo šiandien vargu ar kas suabejotų. Žmonių bendrijose priverstinis darbas perkeliamas 
ant valdinių pečių. 

Vykstant mokslinei techninei revoliucijai, žmonės vis per trumpesnį laiką atstato savo organizmo 
gyvybingumą ir išlaisvina laiką kitokio kokybinio pobūdžio veiklai – kūrybai. Jeigu darbas reikalauja žymių 
pastangų, tai kūrybinė veikla yra laisva, niekieno neverčiama. Pati kūryba yra labai malonus procesas, tad 
dažnas kūrėjas įgyvendindamas savo sumanymus praranda laiko suvokimą.  

Perėjimo laikotarpis nuo priverstinio darbo prie laisvosios kūrybinės veiklos – tai visa žmonijos istorija. Joje 
formuojasi nauja sąveikos su aplinka (turinio) kokybė, įvardinama kaip kūryba, saviraiška ir savirealizacija. 
Kūryba – tai žmogaus differentia specifica. Būtent kūrybiniai sugebėjimai išskiria žmogų iš gyvūnų 
pasaulio.  

Gana vaizdžiai galima parodyti žmogaus turinio dichotomiją pasinaudodami A. Maslow žmogaus poreikių 
hierarchija. Pagal šį dėsnį žmonija ir žmogus pereina šias poreikių pakopas: biogeninių, saugumo, 
bendravimo, savigarbos, saviraiškos. Ekstremaliose gyvenimo sąlygose, o taip pat žmonijos istorijos 
pradžioje vyravo biogeniniai, grynai su organizmo gyvybingumo užtikrinimu susieti poreikiai. Tik apsirūpinus 
oru, būtiniausiu maistu, rūbu, imama rūpintis saugumo reikalais. Mirštantis dėl oro, vandens, maisto stokos 
dažnai ignoruoja saugumą. Tiktai nepatirdamas fizinių pavojų žmogus ima ieškoti bendravimo. 

Mūsų kraštui ypatingai aktualiu išlieka vyraujantis savigarbos poreikis. Po Antrojo pasaulinio karo 
palaipsniui atstatant ūkį ir įveikiant ekstremalias gyvenimo sąlygas, maždaug apie 70-uosius metus, šalis 
įžengė į savigarbos poreikių epochą. Vadovaudamiesi formule „kad galėtume save gerbti, mus privalo 
gerbti kiti“, imame daugiau dėmesio skirti savo išvaizdai ir gyvenimo kokybei vartojimo prasme. Vis didesnę 
reikšmę įgauna gaminių, produkcijos, vartojimo reikmenų, rūbų, būstų kokybė bei estetinė išvaizda.  

Savigarbos poreikiai yra tenkinami trimis priemonių grupėmis: daiktų, formaliųjų indeksų ir neformaliųjų 
indeksų pagalba. Totalinė orientacija į daiktus, kai jie tampa gyvenimo tikslu, formuoja daiktinio fetišizmo 
arba miesčioniškumo epochą. Kiekviena šalis anksčiau ar vėliau pergyvena šią būseną. Pakanka įsigyti 
geresnį automobilį, rūbą ar namą, ir jau galima gauti iš aplinkinių papildomą pagarbos porciją. Pasijausti 
kultūringu galima užpildžius savo knygų sekciją keliais metrais rinktinių raštų. Kadangi šie veikalai naudojami 
ne skaitymui, tad kai kuriose šalyse ekonomijos sumetimais gaminami vien knygų viršeliai. 

Tobulėjant žmogui, laipsniškai atsisakoma siekti prestižo per daiktus. Juos pakeičia formalūs indeksai. 
Formalūs indeksai – tai požymiai, liudijantys apie žmogaus išskirtinumą dėl jo rasės, tautybės, organizmo 
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parametrų (ūgio, estetinės išvaizdos ir kt.), darbovietės, užimamų pareigų ir panašiai. Tai dažniausiai 
asmeniškai nepelnyti, bet įgimti ar nepriklausomai nuo asmens pastangų įgyti sąlyginiai privalumai. Bet 
rasinio bei tautinio išskirtinumo pajutimas užvaldydavo ištisas tautas.  

Dar kiek palypėjus kultūros laiptais, suvokiama., kad verta didžiuotis tik savo paties pelnytais 
išskirtinumais. Neformalūs indeksai liudija apie žmogaus priklausomybę kažkuriai neformalizuotai idėjinių, 
ideologinių vertybių sistemai. Tai įvairios tikėjimo, dorovės, aukštų įsitikinimų sistemos. Šioje kultūroje daiktai 
praranda savigarbos poreikių tenkinimo priemonių prasmę. Čia svarbiausia dvasiniai įsitikinimai. 

Penktoji poreikių pakopa sutampa su savigarbos ir savirealizacijos siekiais, kada žmogus stengiasi kuo 
pilniau realizuoti savo kūrybines galias. Tai kūrybos poreikių pakopa. Visais laikais buvo kūrėjų, tačiau 
žmonija vystosi taip, kad ateityje kiekvienas žmogus taps kūrėju. 

Poreikių lygio bazinį pagrindą sudaro priverstinio ir laisvojo laiko santykis. Kuo daugiau darbų gali atlikti 
mašinos ir įrengimai, tuo daugiau išlaisvinama laiko laisvajai veiklai. Šis procesas vyksta 
nenumaldomai ir nematyti jėgų ar aplinkybių, kurios galėtų priversti šią upę tekėti atgalios. Žmogaus turinio 
kokybės šuolio pabaigoje darbas išnyksta, o tai reiškia, kad dingsta ir organizmas. Tada visą paros laiką 
žmogus eikvoja kūrybinei veiklai. 

Žmogaus tapatumo sau taške darbo ir kūrybos laiko trukmė paroje susivienodina: organizmui palaikyti ir 
kūrybai tenka po 12 valandų. Kadangi miegas, kuriam vidutiniškai tenka 8 valandos per parą, taip pat atlieka 
organizmo gyvybingumo atstatymo funkciją, galime tarti, kad šiame taške darbui turi likti apie 4 valandas. 
Tokia darbo trukmė reikalinga tam kad privačiai pasirūpinus savo organizmu: mityba, priežiūra ir kt. Gamyba 
turėtų būti pilnai automatizuota. Tai – automatizuotos gamyklos ir būstai, globaliai funkcionuojantis 
transportas bei komunikacijos. 

Eksponentinis laisvos kūrybinės veiklos augimo pobūdis liudija, kad per kiekvieną šimtmetį įvyksta vis 
didesni kokybiniai pokyčiai. Jeigu priimti kokybinius pakitimus, įvykusius pasaulyje XIX a., už vienetą, tai 
sekančiame amžiuje pagal eksponentinį dėsnį šie pakitimai turėtų sudaryti daugiau nei pusantro karto. Todėl 
galima teigti, kad žmonija pasieks tapatumo sau tašką jau sekančio šimtmečio antrojoje pusėje.  

Galbūt netrukus žmonija supras, kad per daug laiko, net 8 valandas paroje, eikvojame tuščiam kūrybos 
prasme reikalui – miegui. Kiek daug galėtume nuveikti, jeigu pavyktų greičiau atstatyti dienos metu prarastą 
organizmo fizinį pajėgumą. Labai patraukliai atrodo galimybė sukurti tokius medikamentus bei procedūras, 
kurios leistų prailginti kūrybos laiko resursus. 

Nekyla abejonių, kad tolesnis žmogaus turinio vystymasis susietas su jo organizmo rekonstrukcija. 
Pasidomėję ko žmogus labiausiai bijo, dažniausiai išgirstume tik vieną atsakymą – mirties. Todėl visiškai 
dėsningas žmonijos siekimas prailginti gyvenimo trukmę. Vidutinė žmogaus amžiaus trukmė nuolat didėja. 
Tai sąlygoja bendroji žmonijos raida. Kylant žmogaus kultūrai, sugebama vis geriau apsisaugoti nuo aklų 
gamtos jėgų, nauji pasiekimai medicinoje padeda nugalėti ligas, taikos šalininkų pastangomis išvengiama 
didesnių karinių konfliktų. 

Jeigu pirmykščio žmogaus amžiaus trukmė dažniausiai apsiribodavo vienos kartos ribose, tai ilgainiui vienu 
metu gyvenančių kartų kiekis didėja. Šis procesas taip pat paklūsta eksponentės dėsniui. Jeigu dar XX a. 
pradžioje Rusijos imperijos gyventojų vidutinė amžiaus trukmė buvo tik 36 metai, tai amžiaus pabaigoje ji 
padvigubėjo. Labiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių gyventojų amžiaus trukmė dar didesnė. Štai 
Skandinavijos šalių gyventojų amžiaus vidurkis jau dabar viršija 80 metų. 

Daugiau nei pusės mirčių priežastys yra širdies kraujagyslių sistemos susirgimai, liudijantys apie netinkamą 
organizmo eksploatavimą tiek biologine, tiek ir socialine prasme. Manoma, kad tinkamai prižiūrint organizmą, 
žmogus galėtų išgyventi 120 metų, o gal ir dar ilgiau. Sveikatingumo plėtros bei sergamumo profilaktikos 
dichotomija nuosekliai rodo, kad jau kitame amžiuje turėtų būti aktyviai šalinami riziką bei mirtingumą 
išprovokuojantys faktoriai. Turėtų plėstis sveikatingumo industrija, širdies kraujagyslių sistemos apvalymo ir 
palaikymo reikiamoje būklėje medicina, didesnis dėmesys teikiamas gerontologijai. Ir toliau turi būti ieškoma 
būdų bei priemonių, kaip pakeisti susidėvėjusius organus, tačiau ne vien tik donorų, bet ir techninių 
sprendimų dėka. Jau dabar stebuklus daranti medicina kitame amžiuje sugebės pakeisti daugelį organų. 
Žmogaus troškimas ilgiau gyventi padės įveikti dabar vis dar egzistuojančias kai kurio pobūdžio 
etines problemas. 

Tuo pat metu virtualiai interpretuojant žmogų kaip organizmo ir asmenybės dichotomiją, kiek kitokią prasmę 
įgauna žmogaus mirties fenomenas. Pradedama suprasti, kad tai, ką vadiname mirtimi, yra tik organizmo 
mirtis. Kas nutinka žmogiškąją dichotomijos pusę – asmenybę, išsivysčiusią organizmo plotmėje, tradiciniais 
fizikiniais metodais sunku verifikuoti. Religiniu tikėjimu paremtų sistemų teigimu ši dvasinė žmogaus pusė 
persikelia iš organizmo kažkur kitur.  
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Virtualikos požiūriu galima pabandyti ekstrapoliuojant apskaičiuoti šios aukštesnės, sekančios po žmogaus 
kokybinės pakopos bruožus. Susiformavusi organizme biogenetinė programa drauge su sukaupta 
patirtimi ir jutiminių vaizdinių visuma atsiskiria nuo organizmo ir pereina į aukštesnę kokybę – 
superžmogų. 

Organizmo mirtis arba žmogaus perėjimas į aukštesnę kokybę užprogramuotas kaip tragiškas ir nepriimtinas 
dalykas. Nors tai visiškai neišvengiama, gamta siekia apriboti žmonių troškimą anksčiau laiko pereiti į 
aukštesnę būseną. Susidaro įspūdis, kad gamta reikalauja pereiti pilną vystymosi, t. y. gyvenimo ciklą,  ir 
pasiekti tam tikrą savo dvasinę kokybę.  

Gyvūno prieštaravimas atspindi neatitikimą tarp besiformuojančio sugebėjimo garsais modeliuoti pasaulį ir 
nepritaikyto tam organizmo. Šis prieštaravimas užgimsta gyvūno tapatumo sau taške, kai pradeda atsirasti 
garsinės sąveikos apraiškos. Savo maksimumą jis pasiekia žmogaus kokybinio šuolio pradžioje, atsiradus 
kalbos organams ir sugebėjimui verbaliai modeliuoti. Gyvūno prieštaravimas švytuodamas slopsta iki 
žmogaus tapatumo taško, kol visiškai neišnyksta. Nuo to momento organizmas visiškai nebetrukdo bendrauti 
kalbos pagalba. 

Gyvūno prieštaravimo išnykimas nurodo, kad šiuo momentu, šią trumpą akimirką žmogus yra išties tapatus 
pats sau. Gyvūno ir dievo dedamosios tampa vienodos. Iki šio taško žmoguje dar išlieka daugiau gyvūno 
atributų, jis pats save dažniau traktuoja kaip organizmą. Po tapatumo sau taško įvyksta lūžis, ir žmogus ima 
vis labiau save laikyti asmenybe, o organizmas vis labiau traktuojamas kaip talpa, laikinasis apvalkalas 
asmenybei plėtotis. Organizmas vis dažniau ima trukdyti žmogui toliau plėtoti savo nepriklausomybę nuo 
aklų gamtos jėgų. Nuo žmogaus tapatumo sau taško ima formuotis superžmogaus forma – vaizdinė 
informacinė sąveika, pradeda įsišvytuoti žmogaus prieštaravimas. 

Žmogaus prieštaravimas atspindi neatitikimą tarp sugebėjimo vizualiai modeliuoti pasaulį ir 
trukdančio tam fizinio organizmo pavidalo. Mintis įgalina suvokti ir įsivaizduoti (su kalbos pagalba) 
stambiausią Visatą bei mažiausią atomą. Materialusis kūniškas žmogaus pavidalas trukdo šias akimirksniu 
sukuriamas programas realizuoti. Tai nuolat gimdo nepasitenkinimą ir norą rekonstruoti organizmą. Tačiau 
gamta reikalauja natūraliai pereiti pilną savaiminio vystymosi ciklą, kad tik galutinai subrendus asmenybei 
organizmas savaime taptų nebereikalingas. 

Žmogaus prieštaravimas pasiekia maksimumą tada, kai organizmas yra visiškai pašalinamas. Nuo tada ima 
formuotis superžmogaus turinys, kurio pagrindą sudaro laisvoji kūrybinė veikla. Iš laisvosios kūrybinės 
veiklos ima laipsniškai išsiskirti kai kuri (neapibrėžta) sąveikos su aplinka kokybė. Superžmogaus tapatumo 
sau taške šis prieštaravimas galutinai užslopsta ir ši kokybė galutinai užvaldo visatą. 

Superžmogaus forma – tai pakeičiančios verbalinę sąveiką vaizdinės informacinės sąveikos formavimosi 
kokybinis šuolis. Naujoji sąveika išsivysto nuneigdama netobulą verbalinę sąveiką. 

Žmonės modeliuoja ir mąsto pasaulį kompleksiniais jutiminiais vaizdiniais, kurių supratimui jie pasitelkia 
kalbą. Labiau išsivysčiusio žmogaus vaizdiniai pagrįsti verbaliniais prasminiais bei priežastiniais 
pasekminiais ryšiais. Tačiau kai iškyla būtinumas vienam žmogui perduoti šiuos vaizdinius kitam, iš karto 
pajaučiamas kalbos kaip informacinės sąveikos ribotumas. Kiekvienam besivystančiam mūsų galvose 
vaizdiniui mes stengiamės suteikti garsinių kodų – žodžių bei žodžių junginių – pavidalą. Žodžiais užkoduotą 
jausminį vaizdinį žemo dažnumo garsinių ženklų pagalba siunčiame kitam žmogui. Pastarasis, priėmęs šį 
garsinį signalą, stengiasi jį iššifruoti. Pagal gautąjį kodą priėmėjo galvoje vyksta jausminio vaizdinio 
atitikmens paieška, kurį suradus, šis vaizdinys yra atkuriamas žmogaus vaizduotėje. Tokiu būdu jausminis 
vaizdinys vieno žmogaus perduodamas kitam žmogui. 

Ši schema, aišku, atspindi tik esmingiausius kalbinio kanalo elementus. Tikrovėje verbaliniai modeliai 
palydimi jausminiais komentarais, patikslinimais, gestais. Sudėtingesni vaizdiniai aiškinami daugelio žodžių 
pagalba. Mokslinėse diskusijose pirmiausiai siekiama patikslinti sąvokas, kad vaizdiniai labiausiai atitiktų 
naudojamus terminus. Deja, visų šių priemonių nepakanka, kad kalba patikimai perduotų vaizdinius kitiems 
žmonėms. Labai sunku tikėtis, kad vienas ir tas pats žodis sukeltų skirtingų žmonių sąmonėje visiškai 
vienodus vaizdinius. Sąvokų aiškinimas ir pozicijų tikslinimas reikalauja daug laiko, sukelia aibes ginčų ir 
konfliktų. Norintys tarpusavyje susikalbėti skirtingų tautų atstovai gana dažnai priversti naudotis vertėjų 
paslaugomis. O tai dar labiau komplikuoja sąveikos patikimumą. 

Galima padaryti išvadą, kad kalba, kaip koduotos verbalinės sąveikos būdas, riboja ir apsunkina 
žmonių tarpusavio bendravimo galimybių plėtrą. Todėl tam tikru momentu ima bręsti prielaidos pakeisti 
kalbą tobulesne tarpusavio bendravimo priemone – tiesiogine vaizdinės jausminės sąveikos forma. Ši 
nauja sąveikos forma susieta su techninėmis priemonėmis, kurios įgalintų išvystyti turimus žmogaus 
telepatijos (vaizdų perdavimo per atstumą) įgimtus sugebėjimus. Vizualinės sąveikos plėtros poreikis 
formuoja telekomunikacijos priemonių bei kompiuterizacijos raidą.  
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Pirmiausiai būtina pastebėti, kad dėl platesnio palydovinio radijo ryšio panaudojimo, garsinio ir vizualinio 
(televizija, videotelefonas) informacijos perdavimo bei kompiuterinio ryšio formų sintezės jau dabar sukurtas 
universalus personalinis videoterminalas. Jis vienija visų minėtų telekomunikacijos priemonių funkcijas. 
Elektronikos elementų raida, kaip ir buvo prognozuojama prieš tris dešimtmečius, sėkmingai perėjo 
elektroninių lempų, tranzistorių, mikroschemų kokybines pakopas. Dabar jau yra sukurtos ir išbandytos 
molekulinio lygio baltyminės mikroschemos, kurios gali kaupti ir saugoti didžiulius informacijos kiekius. Tad 
videoterminalai dar labiau sumažės, pasiekdami neįsivaizduojamai mažus matmenis. Juk visiškai 
nepraktiška nešiotis rankose arba laikyti tik tam tikroje vietoje įrengtus videoterminalus, kurių gabaritus lemia 
žmogaus organų sugebėjimas valdyti šiuos prietaisus bei suprasti pateiktą informaciją. 

Nekyla abejonių, jog, būdami homogeniški žmogaus organizmo medžiagai, šie videoterminalai bus jungiami 
tiesiogiai arba indukcijos būdu prie nervų sistemos, aplenkiant regos, klausos bei kitus jutimo organus. 
Reikia tikėtis, kad jie pasirodys jau kito amžiaus pirmojoje pusėje. Ilgainiui telekomunikacija vyks satelitinių 
kanalų tinklo pagalba. Žmonių tarpusavio vaizdinės informacinės sąveikos galimybės sukurs visiškai naują 
bendravimo, mastymo bei veiklos kultūrą – kolektyvinį protą, kurios prototipą jau galime pastebėti INTERNET 
tinklo pavidale.  

Platesniame istoriniame žmogaus turinio šuolio ribų kontekste regos, klausos, lytėjimo, skonio, uoslės 
organai taps vis mažiau reikalingi ir dar labiau lems organizmo rekonstrukciją. Amžiaus trukmės didėjimas 
vis labiau komplikuos gimstamumo procesus. Kylant moterų asmeninei kultūrai, asmenybei vis labiau 
įveikiant jose organizminį pradą, lytinių santykių jausminis prioritetas pereis į kūrybinių malonumų pusę. 
Galutinis vaizdinės jutiminės sąveikos susiformavimas lems atsisakymą nuo organizmo ir duos pradžią 
naujai superžmogaus kokybinei pakopai.  

Vienu svarbiausiu kito amžiaus pradžios ypatumų turėtų tapti ateities numatymo metodologijos bei 
kompiuterizuoto instrumentarijaus sukūrimas. Virtualiojo santykio modelių pagrindu turėtų būti 
sumodeliuota visa mūsų Visatos raidos spiralė. O tai įgalintų pamatyti praeities ir ateities kokybines pakopas 
bei jų istorinę vietą. Tikėtina, kad suvokus ir sumodeliavus realų sąryšį tarp statinės ir dinaminės dichotomijų, 
būtų galima pereiti prie tikslaus (įvykinio) ateities numatymo.  

Savaime suprantama, kad ateities numatymo darbai turi būti tik mokslo prerogatyva. Bet kurie politiniai 
interesai gali padaryti neįkainojamą žalą pažinimui bei pačiai žmonijai. Todėl verta remtis vien humanistiniais 
meilės principais, įvertinti jau sukauptą patyrimą socialinių procesų valdymo srityje. 

Verta apibudinti raidos procesų reguliavimo požiūriu svarbų ir universalų dėsnį: niekada negalima 
tiesiogiai neigti regresyviosios dichotomijos pusės, bet reikia plėtoti teigiamąją jos pusę taip, kad, 
atėjus laikui, negatyvioji pusė išnyktų savaime. Tai ir yra meilės principo esmė – niekada nenaudoti 
tiesioginio neigimo. Jeigu bus bandoma veikti priešingai – gamta sąlygos kraujo nuleidimą ir proto 
naikinimą. Šiuos fenomenus aptarsime nagrinėdami socialinių procesų raidos valdymo bandymus. 

Yra pagrindo išsakyti skeptišką mintį, ar tikslinga ir galima žmogui savo kūniškame pavidale keliauti po 
visatą, apie ką dažnai pasvajoja fantastai. A. Einšteino reliatyvumo teorija neigia, kad fiziniai kūnai galėtų 
judėti didesniu nei šviesos greičiu. Pagaliau ir šviesos greičiu keliaujant reikėtų sugaišti visą gyvenimą, norint 
patekti į artimiausias žvaigždes. Virtualiojo modeliavimo požiūriu žmogus neišvengiamai įgaus galimybę 
laisvai, kaip mintis, keliauti po visatą, tačiau tik be savo kūniškojo apvalkalo.  

3.2. Žmogaus biogenetinė programa - genomas 

Žmogaus gyvenimas – tai poreikių tenkinimo programų kūrimas ir jų įgyvendinimas. 

Vis labiau išdrįstame prisipažinti, kad visas kiekvieno mūsų gyvenimo ciklas – nuo atėjimo į šį pasaulį iki 
pasišalinimo iš jo – vyksta pagal vieną ir tą pačią biogenetinę programą. Kalba eitų tik apie tai, kiek mes 
patys savo protu dalyvaujame šios programos realizavime. Galimybė nusižengti savo biogenetinei programai 
turbūt visiškai neegzistuoja. Tiesa, lyginant su gyvūnais, žmogus labiausiai suvokia savo programą. Jis 
vienintelis iš visos gyvosios gamtos sugeba sąmoningai nutraukti savo organizmo egzistavimą. Tačiau 
elgesio laisvė, kurią mums suteikia gamta, kol kas nėra didelė. Geriausia, ką mes galime, tai, matyt, 
pabandyti suvokti šios programos sudėtį bei veikimą. 

Žmogaus, o taip pat kitų gyvūnų elgesyje pastebime tam tikrą cikliškumą. Nagrinėdami šį ciklą turime 
pagrindo jo pradžia laikyti tam tikro poreikio aktualizaciją (10 pav.). Bet kuris poreikis užgimsta visada 
organizmo lygmenyje kaip jutiminis nepasitenkinimas. Jeigu tai biogeninis poreikis susietas su organizmo 
energetikos palaikymu, nemalonius jausmus patiriame skrandžio srityje. O tai sąlygoja minties apie šį poreikį 
atsiradimą galvoje. 
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10 pav. Veiksmo struktūra 

Kiekvieno poreikio aktualizacija prasideda organizmo pojūčių lygmenyje kaip jutiminis nepasitenkinimas, 
nemaloni būsena. Pagal virtualiojo modeliavimo logiką šis nepasitenkinimas tolygus prieštaravimui tarp 
esamo žmogaus turinio (veiksmo) ir jo formos (veiksmo programos). Laipsniškai nemalonūs pojūčiai skatina 
veiksmo, nukreipto į šios nemalonios būsenos pašalinimą, programavimą. Patenkinus poreikį pagal poreikių 
augimo dėsnį aktualizuojasi aukštesnis poreikis. 

Patirtis – tai žmogaus atminties sritis, kurioje kaupiamos, apdorojamos, klasifikuojamos visos kada nors 
patirtos veiksmų programos, stereotipai bei pavieniai žinių fragmentai. Kiekviena veiksmo programa 
užrašoma į atmintį su atitinkamais pasitenkinimo (nepasitenkinimo) pojūčiais. Efektyvios programos 
išdėstomos artimojoje atmintyje, kad jas būtų lengva pasiekti. Neefektyvios programos talpinamos tolimojoje 
atmintyje kaip negatyvūs veiksmų modeliai. 

Veiksmo programavimas – tai procedūra, kurios tėkmėje individas analizuoja savo santykio su aplinka 
struktūrą, siekdamas nustatyti priežastinių-pasekminių ryšių grandinę tarp iškilusios nepasitenkinimo būklės 
(pagrindinis prieštaravimas) ir jį lemiančių faktorių (dalinių prieštaravimų). Pirmiausia ieškoma analogiškų 
programų patirtyje. Paprastai, patirties duomenys yra visada panaudojami kuriant veiksmų programas. 
Nustačius priežastinius-pasekminius ryšius, sintetinamas naujas santykis su aplinka, tai yra, kuriama 
veiksmo programa, kuri įgalintų patenkinti poreikį mažiausiomis savo laiko ir energijos sąnaudomis. 

Sprendimo priėmimas – tai valios aktas, lemiantis suprogramuoto veiksmo įgyvendinimo pradžią. 

Veiksmo realizavimas – tai žmogaus elgsena pagal priimtą programą. Jo tėkmėje veiksmo programa yra 
tikslinama iki galutinio tikslo įgyvendinimo. 

Kiekvieno poreikio patenkinimo įvertinimas vyksta pojūčių lygmenyje. Kai parengta programa patenkina 
poreikį, tada nemalonūs pojūčiai išnyksta ir žmogus patiria vienokio ar kitokio laipsnio pasitenkinimą 

Stimuliavimas – pavykus efektyviai patenkinti aktualizuotą poreikį, sužadinama „malonumų zona" ir žmogus 
„apdovanojamas" teigiamo pasitenkinimo, džiaugsmo būsena. Nepavykus patenkinti poreikio, organizmas 
nubaudžiamas neigiamo pasitenkinimo būsena – nemaloniais pojūčiais. 

Nuginus mintį apie valgį, tas pats pojūtis, bet jau kiek stipriau alkanam vėl primena apie save. Nemalonūs 
pojūčiai įsišvytuoja pagal prieštaravimo rezonansinę kreivę. Tai sąlygoja, kad nuo atskirų minčių, susietų su 
aktualėjančio poreikio tenkinimu, pereinama prie veiksmų programos, kuri padėtų patenkinti šį poreikį, 
sukūrimo (žr. 11 pav.).  

A – poreikio aktualizacijos pradžios taškas. 

B – sprendimo pradėti veiksmą laiko momentas. 

C – poreikio patenkinimo pabaigos taškas. Nuo šio momento pradeda aktualizuotis aukštesnis 
poreikis. 

D – sprendimo pradėti įgyvendinti sekančią veiksmo programą momentas. 

Kc – žmogaus veiksmo turinio kokybinio apibrėžtumo virtualioji dichotomija. 

Kf – žmogaus veiksmo formos (programos) kokybinio apibrėžtumo virtualioji dichotomija. 

Kc'(t) = 1 – Kc(t) 

Kc(t) – veiksmo kokybinio apibrėžtumo kitimo logistinė funkcija. 

Kf'(t) = 1 – Kf(t) 
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Kf(t) – veiksmo programos kokybinio apibrėžtumo kitimo logistinė funkcija. 

H(t) – nepasitenkinimo (prieštaravimo tarp veiksmo formos ir turinio) kitimo rezonansinė sinusoidė. 

 

11 pav. Veiksmo virtualus modelis 

Pagal ekonomijos principą pirmiausia kreipiamės į patirtį, kur tarsi bibliotekoje patalpintos visos įgytos, 
panaudotos ir nepanaudotos veiksmų programos su tam tikrais jausminiais šių programų efektyvumo 
indeksais. Efektyvesnės programos, įgalinusios patenkinti tą ar kitą poreikį mažiausiomis laiko ir energijos 
sąnaudomis, yra artimesnėje atminties dalyje. Jų prisiminimas sukelia teigiamus pojūčius. Neefektyvios 
programos taip pat niekur nedingsta, tik jos saugomos tolimesnėje atminties dalyje. 

Neradus tinkamos programos atmintyje, tenka tirti aplinką bei save ir kurti aktualizuoto poreikio patenkinimo 
programą. Šis tyrimas atliekamas su kritikos ir savikritikos pagalba – analizuojant ir vertinant aplinkos 
sąlygas poreikio patenkinimo požiūriu. Tuo pat metu vyksta savo pozicijos bei veiksmų savianalizė ir savęs 
įvertinimas. Kuo ši kritikos ir savikritikos procedūra adekvačiau įvykdoma, tuo efektyvesnę programą 
pavyksta sukurti. 

Bendriausiais bruožais parengęs veiksmo programą- būsimo veiksmo formą, – individas imasi ją realizuoti. 
Nuo to momento prasideda veiksmas arba elementarus žmogaus santykio turinys. Prieštaravimas ima 
slopti. Vis labiau artėjant prie tikslo, veiksmo forma yra vis mažiau tikslinama. Turinio tapatumo sau taške 
programavimas baigiamas, poreikis pilnai patenkinamas, nepasitenkinimas – prieštaravimas – visiškai 
užslopsta. Po to ima aktualizuotis naujas aukštesnis poreikis ir su juo susietas nepasitenkinimas. Ir taip vėl 
viskas iš naujo. 

Greta veiksmo programavimo bei jo įgyvendinimo žmogaus sąveikos su aplinka cikle dalyvauja poreikio 
patenkinimo analizės blokas. Kada poreikis patenkintas ir prieštaravimas visiškai pašalintas, tada yra 
teigiamai sužadinamas jutiminis malonumų centras ir žmogus jaučia pasitenkinimą. Pasitenkinimas tuo 
didesnis, kuo efektyviau (mažesnėmis laiko bei energijos sąnaudomis) pavyko patenkinti poreikį. Nepasiekus 
tikslo, poreikis nėra patenkinamas, prieštaravimas nepašalinamas ir jo amplitudė toliau didėja. Tada būtina 
arba patikslinti esamą programą, arba kurti naują. Panaudota neefektyvi veiksmo programa indeksuojama 
neigiamai ir sukelia žmogui nemalonius pojūčius. Kuo neefektyvesnė veiksmo programa, tuo didesnio 
nepasitenkinimo porciją skiria žmogui jo paties malonumų zona. 

Kiekviena veiksmo programa patalpinama į patirties bloką pagal kiekvienos jų efektyvumo bei jausminio 
pasitenkinimo (nepasitenkinimo) indeksą. Patirties blokas tai nėra vien programų saugykla. Jame visą laiką 
vyksta įtemptas darbas. Visos įgytos programos tarsi knygos yra nuolatos išdėstomos patirties saugykloje vis 
pagal naują klasifikavimo principą.  

Programų išdėstymas, klasifikavimas, grupavimas vyksta pasąmonėje. Ypatingai jis suintensyvėja žmogui 
miegant. Prabudę mes prisimename sapną su nedarniai susietais netolimos patirties fragmentais. Sapnas – 
tai sustabdytas patirties programų tvarkymo procesas. Dažnai nubudę ryte mes žymiai aiškiau 
suprantame problemą, kurios vakare niekaip nepavykdavo išspręsti. Smegenys per naktį gerokai padirbėjo, 
sutvarkė informaciją ir tuo pasitarnavo mums.  
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Smegenų darbą galima aktyvinti sukaupiant dėmesį prie rūpimų klausimų. Dažnai to pakanka, kad 
atsirastų tinkamas sprendimas. 

Žmogaus sąveikos su aplinka ciklas kartais nusispalvina afekto bei „rožinio rūko" atspalviais. Daugelio 
gyvūnų, o taip pat ir žmogaus savireguliacijoje numatytas specialus savisaugos mechanizmas, įgalinantis 
mobilizuoti papildomas jėgas savo organizmo išsaugojimui. Nėštumo metu moterims išnyksta skrandžio 
opos. Išgąsdintam (afektas) gyvam sutvėrimui kraujyje padidėja adrenalino, stimuliuojančio greitesnį bei 
stipresnį raumenų susitraukimą, o tai padeda greičiau pabėgti arba aršiau kovoti su priešininku. 

Kad protas bei racionalūs apskaičiavimai netrukdytų užtikrinti giminės pratęsimo, žmogaus biogenetinėje 
programoje tam tikru momentu įsijungia speciali atšaka, ypatingai idealizuojanti pasirinktą priešingos lyties 
atstovą ar jo savybes. „Rožinis rūkas" sąlygoja stiprų įsimylėjusiųjų individų tarpusavio potraukį. 

„Rožinio rūko" fenomenas būdingas visai gyvajai gamtai, kurioje dauginamasi lytiniu būdu. Jo trukmė 
priklauso nuo gyvenimo būdo, gyvenimo ciklo trukmės bei atsinaujinimo dažnumo. 

Kaip daugelis gyvūnų, taip ir žmogus, kai kada savo malonumų zoną panaudoja ne pagal tiesioginę paskirtį. 
Kai kada įvairiomis cheminėmis medžiagomis (alkoholis, nikotinas, narkotikai) arba lytinių organų sužadinimo 
būdu siekiama sukelti malonią organizmo jutiminę būseną. Neretai toks elgesys įgauna hipertrofuotą 
pavidalą. Malonumų eskalavimas tiesiogiai sužadinant malonumų centrus, arba hedonizmas, sąlygoja 
žmogaus savireguliacijos ciklo užblokavimą. Sustoja aplinkos bei savo paties analizės ir veiklos programų 
kūrimo procesas. O taip pat patirtyje nutrūksta naujų programų aprobavimas bei kaupimas. Todėl sulėtėja 
individo vystymasis, jis atsilieka nuo jį supančios aplinkos tobulėjimo, o ilgainiui ir degraduoja. 

 

3.3. Santykio objektyvizacija: mechanizmas ir lygmenys  

Savikritika yra veiksmas, su kurio pagalba subjektas kuria veiksmo programą, nukreiptą į 
savo prieštaravimų paalinimą. 

Kiekviena veiksmo programa yra santykio su tam tikra aplinkos dalimi objektyvinimo priemonė. Filosofinė 
„pažinimo" kategorija nepilnai sutampa su „objektyvizacijos" samprata. Jeigu „pažinimo" abstrakcija 
išvedama iš formaliosios dichotomijos „pažinimas arba praktika" kaip priešybė abstrakčiai „praktikai", tai 
virtualiojo modeliavimo požiūriu objektyvizacija apima savyje sąryšio su aplinka momentą ir turi 
veiksmo modeliavimo, santykio perėjimo iš subjektyviosios būklės (programavimas) į objektyviąją 
(veiksmas) prasmę. Anksčiau teigėme, kad žmogaus sąveikos su aplinka ciklo struktūroje veiksmo 
programavimas siejasi su veiksmo įgyvendinimu, kaip santykio forma ir turinys. 

Šiuolaikiniame žmogaus kokybinės pakopos etape, kada artėjama prie žmogaus tapatumo sau taško, jo 
forma ir turinys tampa tapatūs. O tai reiškia, jog laisvoji kūrybinė veikla (turinys) įgauna kalbos (forma) 
pavidalą. Tuo būdu veiksmo lygmenyje informacinė sąveika apsprendžia tiek žmogaus sąveikos su aplinka, 
tiek su kitais žmonėmis pobūdį. 

Kiek detaliau skaidydami žmogaus formą, įsitikiname, kad informacinis sąveikos pobūdis turi savyje dar ir 
būtiną objektyvizacijai vertinimo dedamąją. Galėtume tarti, kad tiek santykiuose su gamtine aplinka, tiek ir 
sąveikoje su kitais žmonėmis mes siejamės vertinamosios informacijos ryšiais. Vargu ar įmanoma 
informacinė sąveika, kurioje nedalyvautų vertinimas. 

Santykio objektyvizacijos kokybinį apibrėžtumą išreiškia virtualusis „kritikos ir savikritikos“ mechanizmas. 
Su jo pagalba atskleidžiama žmogaus prieštaravimų priežastinių-pasekminių ryšių struktūra ir nustatomos 
priemonės, kuriomis šiuos prieštaravimus verta šalinti. 

„Kritikos" terminas kilęs iš graikiško žodžio „kritike“, reiškiančio kurio nors dalyko, reiškinio, poelgio, 
teorijos, meno kūrinio ir t. t. nagrinėjimą, aptarimą, norint įvertinti privalumus, nurodyti trūkumus. Jis 
turi bendrą šaknį su terminu „kritiškas", kuris reprezentuoja griežtumą, pavojingumą, ribiškumą. Sociologiniai 
tyrimai liudija, kad praktikoje (ir pirmiausia valdymo santykiuose) kritikos terminas suvokiamas ne kaip 
analizė ir įvertinimas, o kildinamas iš termino „kritiškas" reikšmės. Todėl ir žodžių junginiai „kritiška kritika", 
„kritinis įvertinimas" išreiškia griežtus, emocijomis nuspalvintus neigiamus įvertinimus. Kartais sutinkamas 
junginys „kritinė analizė" taip pat reiškia griežtas išvadas bei vertinimus. Šiame kontekste kritikos ir 
savikritikos plėtra dažnai nepagrįstai įsivaizduojama kaip įvertinimų ir išvadų griežtinimas bei jų platesnis 
naudojimas. 

Šiuolaikinėje praktikoje, enciklopedijose ir šiaip literatūroje sutinkamus kritikos termino apibūdinimus galima 
suskirstyti į tris pagrindines grupes: 



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  38 

1. Neigiamas teiginys apie ką nors, trūkumų nurodymas. 

2. Ko nors nagrinėjimas, turint tikslą tai įvertinti. 

3. Ko nors analizė bei neigiamas įvertinimas.  

Pirmuoju atveju akcentuojama kritikos forma, liečianti žmonių tarpusavio santykius. Antrasis atvejis fiksuoja 
kritikos turinio pusę ir dažniau sutinkamas mokslo, meno bei literatūros sferose. Trečiuoju atveju bandoma 
sintetinti kritikos formą ir turinį. 

Sociologiniai tyrimai rodo, kad kylant bendrajai žmonių kultūrai, prasminis akcentas kritikos sampratoje yra 
perkeliamas iš formos į turinį, o kritika pereina šias kokybines pakopas: nihilistinė, destruktyvioji ir 
konstruktyvioji. 

3 lentelė. Kritikos kokybinės formos 

Kritikos kokybinis 
apibrėžtumas Formulė Forma – neigiamas 

įvertinimas Turinys – veiksmo programa 

1. Nihilistinė Neigiu, kad visiškai atmesčiau Emocinis neigimas - 

2. Destruktyvioji Neigiu, kad teigčiau priešingai Negatyvus 
samprotavimas 

Abstrakti neigiamai įvertintos 
veiksmo programos priešybė 

3. Konstruktyvioji Neigiu, kad išsaugočiau tai, kas teigiama ir 
pasiūlyčiau ką nors geresnio Menamas neigimas Konstruktyvi veiksmo programa 

 

Žemiausią žmogaus kultūros lygį atspindi nihilistinė kritika, apsiribojanti vien neigiamu įvertinimu. Šiuo atveju 
veiksmo programavimas vyksta pasąmonėje, pačiam jo subjektui operuojant vien jausminiais vaizdiniais.  

Kiek aukštesnę kultūrą indeksuoja destruktyviosios kritikos panaudojimas, kai po neigiamo įvertinimo 
nurodoma kuri nors abstrakti neigiamai įvertintos veiksmo programos priešybė. 

Aukščiausią žmogaus kultūrą atspindi konstruktyvioji kritika, kurioje neakcentuojamas neigiamas įvertinimas, 
o iš karto pateikiama konstruktyvi veiksmo programa, kurią įgyvendinus būtų galima pašalinti prieštaravimą – 
patenkinti aktualizuotą poreikį. 

Pagal virtualikos tradiciją literatūroje „kritika“ ir „savikritika“ naudojamos kaip viena kategorija. 
Vertinamajai informacinei sąveikai išreikšti, priklausomai nuo jos objekto bei subjekto tarpusavio santykio, 
naudojami „kritikos" ir „savikritikos" terminai,. Savikritikos atveju jos objektas ir subjektas sutampa. Kritikos 
atveju – skiriasi. 

Taip atsitinka todėl, kad čia „kritika" ir „savikritika" jungiamos formaliosios loginės skirties disjunkcijos 
pavidale: arba „kritika“, arba „savikritika“. Analizės veiksmui atlikti tokia procedūra turi prasmę, tačiau 
lemia klaidingą išvadą, kad savikritikos atveju jos subjektas tampa ir jos objektu. 

Pritaikius virtualiąją jungtį – konjunkciją – „kritika ir savikritika“, darosi aišku, kad žmogaus sąveikos 
su aplinka cikle kritika ir savikritika sudaro dvi mintinio veiksmo pakopas. Per kritiką vyksta žmogaus 
santykio su aplinka (ne aplinkos ir jos elementų) analizė. Kritikos dėka realus santykis yra falsifikuojamas ir 
subjektyvizuojamas: iškraipomas iki patogios individo suvokimui formos. Abstrahuojamasi nuo vedančiosios 
santykio pusės – subjekto – ir jo prieštaravimo (poreikio), o taip pat nuo pačios vertinimo informacinės 
sąveikos, susietos su informacijos perdavimu tarp subjekto ir aplinkos. Realus dinaminis procesas analizės 
tikslais yra tarsi sustabdomas. 

Faktinis objektas (realus santykis) pakeičiamas falsifikuotu objektu – aplinka ir jo elementais. Jam 
suteikiamas metafizinis statinis įvaizdis ir jis įsivaizduojamas kaip monotominių santykių visuma. Toliau 
vyksta kiekvienos iš išskirtų atskirybių vertinimas, matuojant faktinę jų būklę bei lyginant su etaloninėmis 
reikšmėmis (idealais, normomis). 

Subjektyviam (metafiziniam) realybės modeliavimui būdingas idealusis vertinimas, kuris vykdomas 
monopoliarinių skalių „0-1" pagrindu. Šiuo atveju etaloninė reikšmė sutampa su ribine skalės reikšme „1" – 
idealas. Įvertinimo rezultatas, kaip skirtumas tarp faktinės ir etaloninės matuojamų parametro reikšmių 
(disonansas), visada yra mažesnis už idealą ir gali būti tik neigiamas. 

Pagal pažinimo raidos virtualizacijos tendenciją idealųjį vertinimą ilgainiui pakeičia normatyvinis, kiekinis 
vertinimas. Jis vykdomas bipoliarinių dichotominių skalių „-1, 0, 1" pagrindu. Vertinimo rezultatas lygus 
disonansui tarp matuojamo parametro reikšmės ir etalono, kurio vaidmenį atlieka tam tikra norma, esanti 
skalės ribose. Normatyviniai vertinimai, o taip pat ir normatyvinė kritika gali būti neigiami, kai matuojamo 
parametro reikšmė mažesnė už normą ir teigiami, kai ji didesnė už normą. 
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Vertinimo raida nuo idealiojo-jausminio iki normatyvinio-kiekinio sudaro kritikos (ir savikritikos) 
formalizacijos proceso kokybinį apibrėžtumą. Pasaulio kokybinio apibrėžtumo plėtra nuo metafizinės 
statikos iki virtualiosios dinamikos bei sąryšio sudaro kritikos ir savikritikos turinio raidos procesą, 
turintį virtualizacijos prasmę. Formalizacija ir virtualizacija sudaro kritikos ir savikritikos 
objektyvizacijos proceso virtualiąją dichotomiją. Kritikos ir savikritikos formos ir turinio tapatumo 
sąlyga lemia formalizuotos bei virtualiosios kritikos ir savikritikos supratimą aukščiausiame jos 
plėtros taške. 

Idealai ir normatyvai yra visuomeniniai resursai, padedantys kiekvienam žmogui efektyviau spręsti 
analizės bei vertinimo klausimus. Idealus ir normatyvus visuomenėje formuoja ideologinės, juridinės bei 
švietėjiškos organizacijos. Tuo yra pateisinamas religinių bendruomenių, kitų ideologinių sistemų 
egzistavimas.  

Šie etalonai reikalingi kritikai – santykio su aplinka prieštaravimų struktūrai nustatyti. Gauta neigiamų 
įvertinimų visuma yra priemonė, kuriai padedant nustatomi priežastiniai pasekminiai ryšiai tarp subjekto 
prieštaravimo ir dalinių prieštaravimų, pristatomų šiais neigiamais įvertinimais. 

Taigi kritika – tai žmogaus santykio su aplinka analizės procedūra, kuria nustatoma jo prieštaravimų 
su aplinka struktūra. Santykio cikle kritika sudaro būtiną analitinę veiksmo programavimo pakopą. 

Antrąją – sintetinę – veiksmo programavimo pakopą sudaro savikritika. Čia vyksta savęs įvertinimas ne 
ta prasme, kai kritikos subjektas analizuoja savo vidinius santykius, o kaip savo santykio su aplinka 
nustatymas ir sintetinimas veiksmo programos, nukreiptos į savo prieštaravimų pašalinimą, pašalinant 
dalinius prieštaravimus. 

Savikritikos prasmė – realaus santykio su aplinka (veiksmo) objektyvinimas, kuriame santykis vėl 
įsivaizduojamas dinamikoje bei subjekto ir objekto vienovėje. Taigi savikritika yra mintinis veiksmas, 
kuriuo pasinaudodamas subjektas kuria veiksmo programą, nukreiptą į savo prieštaravimų 
pašalinimą. 

Visuminis kritikos ir savikritikos reiškinys žmogaus sąveikos su aplinka cikle atlieka veiksmo programavimo 
funkciją. Kadangi kritika ir savikritika neatskiriamai susietos tarpusavyje žmogaus santykio su aplinka 
formoje, išliekant vedančiai subjekto pusei, tikslinga visą šią procedūrą pagal progreso principą 
įvardinti kaip „savikritiką“, jungiančią savyje kritiką kaip žemesnę kokybinę pakopą. 

Ši išvada turi prasmę ir vertinant, kai remiamasi žmogaus santykio su aplinka formos raidos pozicija. Per visą 
istoriją, kylant kultūros lygiui, kritinę orientaciją žmonių santykiuose išstumia savikritinė orientacija, neigiamus 
vertinimus pakeičia veiksmo programavimas. 

Žmogaus veikla – tai sudėtinga, turinti daug kokybės lygmenų ir cikliškai besikartojančių santykių su aplinka 
visuma:  

� Nulinis veiklos lygis atitinka atvejį, kada santykio su aplinka objektyvizacija tolygi stereotipui.  

� Pirmajame lygmenyje šis santykis objektyvizuojamas savikritika. 

� Antrajame lygmenyje objektyvizuojasi savikritikos procesas ir susiformuoja savikritikos metodas. 

� Trečiasis lygmuo – tai savikritikos metodo objektyvizacijos procedūra, atitinkanti metodologinį veiklos 
lygmenį.  

� Ketvirtąjį – teorijos lygmenį sudaro metodologijos objektyvizacija.  

� Penktame lygmenyje objektyvizuojasi teorijos tapimo procesas, tai metateorinis lygmuo ir t. t. 

Savikritika apima žmogaus santykio su aplinka objektyvizaciją visuose veiklos lygiuose ir sudaro veiklos 
formą. Ji visada nukreipta į veiksmo, leidžiančio patenkinti aktualizuotą poreikį efektyviausiu būdu – 
mažiausiomis laiko ir energijos sąnaudomis, programavimą.. Dėl tos priežasties santykio su aplinka 
objektyvizacija ilgainiui aprėpia vis aukštesnius veiklos lygmenis ir tuo pasireiškia pažinimo raida. 

Pagal analogijos principą žmogaus sąveikos su aplinka ciklas naudojamas modeliuojant ir kitų, tarp jų ir 
socialinių subjektų – organizacijų – santykį su aplinka. Tik čia tos pačios ciklo dalys yra paskirstomos tarp 
atskirų organizacijos dalių, kurios specializuojasi priklausomai nuo jų vietos valdymo bei savivaldos santykių 
visumoje. Šiuos klausimus aptarsime sekančiuose skyriuose. 
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3.4. Žmogaus perspektyva 

Žmogus taps tuo, kuo svajoja tapti – Dievu. 

Žmogaus ateitis užfiksuota jo noruose ir siekiuose. Įsivaizduokime pasaulį, kuriame išsipildo visi norai: šis 
pasaulis ir yra sekančioji gyvybės pakopa – superžmogaus pakopa. 

Perėjimas į šią aukščiausią gyvybės pakopą tolygus organizmo mirčiai. Nuo žmogaus tapatumo sau taško 
organizmo neigimas įgyja vyraujančią prasmę. Siekimas tapti vis mažiau priklausomu nuo savo kūniškos 
substancijos bei materialios aplinkos sukels vis labiau įsišvytuojantį prieštaravimą tarp vizualinės mintinės 
sąveikos ir trukdančios asmenybės plėtrai organizminės žmogaus būklės. 

Visą žmogaus ateities erdvę verta periodizuoti į dvi charakteringas dalis. Pirmoji siekia laikotarpį iki žmogaus 
tapatumo sau taško. Antroji apimtų laikotarpį nuo žmogaus tapatumo sau taško iki perėjimo į superžmogaus 
kokybę, kada bus galutinai atsisakyta nuo organizmo paslaugų. 

Lemiančios tendencijos, charakterizuojančios žmogaus perspektyvą iki tapatumo sau taško, yra dvi: 
priverstinio darbo perkėlimas į technikos sferą ir telekomunikacinių galimybių išplėtojimas iki 
vizualinės mintinės sąveikos. Pirmoji tendencija lemia gamybos bei transporto automatizavimą, o antroji – 
videoerdvės įdiegimą. 

Šie du procesai vyksta sąveikaudami tarpusavyje ir vis labiau susiliedami į vieną žmogaus turinio ir                                                                          
formos tapatumo procesą, kai veikla tampa tolygi jos programavimui. XX a. pab. gamybos automatizacija ir 
telekomunikacijų plėtra vyksta dar gana savarankiškai. Todėl jas reikia nagrinėti atskirai. 

Siekdama patenkinti organizmo fiziologinius poreikius, besiplėtojanti maisto pramonė ima žaliavas iš žemės 
ūkio ir perdirbusi automatizuotose maisto produktų gamybos įmonėse pateikia vartojimo produktus masiniam 
vartotojui. Šių gamyklų darbo našumas yra toks aukštas, kad jos gali tiekti savo produkciją labai platiems 
vartotojų regionams. Šiuolaikinės technologijos ir transporto išvystymo lygis toks, kad praktiškai jau neturi 
didesnės reikšmės atstumas tarp žaliavų šaltinio ir jų perdirbimo vietų. Brazilijos kava, egzotiški pietų vaisiai 
tampa tokie pat įprasti šiaurės kraštuose, kaip ir vietiniai duonos produktai. 

Siekiant prailginti žmogaus amžių, prasmingos šios pagrindinės organizmo aprūpinimo energetika 
tendencijos: 

� meilės principu paremti santykiai su gamtine ir socialine aplinka; 

� subalansuota mityba; 

� sveikatingumo technologijos. 

Pagrindinės maisto pramonės plėtros kryptys turėtų būti šios: 

� žemės apdirbimo procesų automatizavimas, panaudojant savaeigius programinio valdymo 
mechanizmus; 

� paukščių ir galvijų auginimas automatizuotuose gyvulininkystės ir pienininkystės kompleksuose, 
biotechnologijų plėtra; 

� labai automatizuotų galutinio vartojimo produktų gamybos įmonių, tiekiančių produktus visam 
pasauliui, formavimasis ir jų skaičiaus mažėjimas; 

� maisto produktų parengtumo vartojimui laipsnio didinimas. 

Žmogaus kūno apsaugos (aprangos) priemonės – rūbai bus individualizuoti ir gaminami personaliniuose 
rūbų sintetinimo įrenginiuose. Todėl bus nebereikalingos medvilnės, sintetinių audinių bei rūbų siuvimo 
pramonės šakos.  

Transporto priemonių tobulėjimas vyks šiomis pagrindinėmis kryptimis: 

� perėjimas prie individualių labai automatizuotų programinio valdymo skraidymo aparatų; 

� atkris žaliavų gabenimas iš vieno pasaulio krašto į kitą. 

Medžiagų ir detalių gamyba vyks nano (gr. nannos – „nykštukas") technologijų pagrindu.  

Būstas bus pertvarkomas iš daiktų saugyklos į harmonizavimo su gamtine bei socialine aplinka, erdve 
agregatą. Iš būsto dings rūbų, knygų, indų spintos, virtuvė. Visi vartojimo daiktai bus pristatomi pneumatiniu 
paštu tiesiai į būstą. Harmonizavimo procesus valdys būsto kompiuteris. 
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Energijos galutiniai vartotojai – gyvenamasis būstas ir įmonė naudos elektrą, nes tai saugiausia ir 
patogiausia žmogui energija. 

Telekomunikacijos pereis prie palydovinio ryšio, personalinių videoterminalų, kurie bus mikrominiatiūrinių 
matmenų ir pagaminti iš biologinės medžiagos.  

Ekonominės prielaidos. Gamybos automatizavimas išstums žmones iš materialiosios gamybos. Organizmo 
reprodukcijai reikalingą priverstinį darbą perims automatizuotos sistemos. Tačiau gamybos automatizavimas 
gali vykti tik lygiagrečiai su žmonių asmeninės kultūros lygio kilimu. Kiekvienas privalės išsiugdyti 
sugebėjimus tenkinti saviraiškos poreikius ne gamybos srityje.  

Gamybos automatizavimas vyraujant materialiesiems poreikiams, kai dirbama organizmo gyvybingumo 
reprodukcijai palaikyti, leidžia mažinti darbo vietas, tačiau tam negali pritarti daugelis dirbančiųjų. Atsiranda 
prieštaravimas tarp įmonių savininkų, siekiančių automatizuoti gamybą bei atleisti gamybos procese 
dalyvaujančius žmones, ir išliekančio objektyvaus žmonių poreikio tenkinti savo kūniškojo pavidalo 
reprodukcijos reikmes. Siekiant pašalinti šį prieštaravimą, būtina gamybos automatizavimo plėtrą susieti su 
mokesčių ir atskaitymų bendrijai didinimu. Tada po gamybos automatizavimo atleistieji iš darbo turėtų būti 
išlaikomi gamyklos sąskaita. 

Toks paskirstymo modelis šių dienų pasaulyje reikštų socialiai orientuotos politikos plėtojimą ir tam tikrą 
privačios iniciatyvos ribojimą. Akivaizdu, kad šis, galima sakyti, komunistinio paskirstymo modelis, nors ir 
kokybiškai kitoks, yra atskirtas nuo dabartinės industrinės visuomenės realijų plačia laiko juosta. Tačiau 
turime pagrindo teigti, kad besiplėtojantys demokratiniai išplėstinės reprodukcijos mechanizmai padės laiku 
įveikti šį evoliucinį prieštaravimą. 

Finansinės prielaidos. Pinigai kaip priverstinio darbo ekvivalentas išliks tol, kol išliks organizmas. Tačiau 
keisis pinigų forma. Popierinius pinigus, kaip dokumentus, paliudijančius jų turėtojo teisę į atleidimą nuo tam 
tikro priverstinio darbo kiekio, jau dabar keičia kompiuterių sistemose užfiksuota informacija. Jau dabar vietoj 
popierinių pinigų vis plačiau naudojamos vertybinės kortelės. Ilgainiui ši informacija bus saugoma tiesiog 
kiekvieno žmogaus personaliniame kompiuteryje.   

Intelektualinės prielaidos. Bus pasiektas totalinis poreikių išsilyginimas ir perėjimas prie savirealizacijos 
poreikio. Saviraiška bus perkelta iš materialiojo į dvasinio gyvenimo sferą.  

Žmogaus tapatumo sau taške turi išnykti bet kokios nuolat veikiančios organizacijos, išskyrus tikslines 
gelbėjimo tarnybas, veikiančias ekstreminėse situacijose. Tai panaikins sienas bei kitokius barjerus tarp 
žmonių grupių. Įsigalės kiekvieno ir visų savivalda. 

Vizualinėje telekomunikacinėje erdvėje kiekvienas galės siūlyti kolektyvinių veiksmų programas, dalyvauti 
sprendžiant tarpusavio santykius. 

Tačiau tapatumo sau būsena bus labai trumpas laikotarpis. Tai – lūžis, nuo kurio prasidės visiškai nauja 
organizmo neigimo epocha. Vis labiau plėtojama saviraiška ir tobulinama vizualinė mintinė sąveika 
pareikalaus ilginti aktyvios veiklos trukmę visokeriopai tobulinant organizmą. 

Galima teigti, kad laiko resursai pirmiausiai bus padidinti pagreitinus organizmo gyvybingumo atstatymą ne 
ilgai trunkančio miego sąskaita, bet specialių relaksacinių procedūrų dėka. 

Gyvenimo trukmės prailginimas iki 120 metų įmanomas vien pašalinus pagrindinius fiziologinius bei 
socialinius rizikos faktorius. Tolesnis gyvenimo trukmės didinimas pareikalaus patobulinti organizmo 
energetikos atkūrimo technologiją organizmo viduje, t. y. mitybą. Bus ieškoma būdų, kaip vidaus organus 
pakeisti tobulesniais energijos konverteriais. Tai galėtų prailginti žmogaus gyvenimą net iki kelių šimtų metų. 

Iš esmės pasikeis giminės pratesimo tradicijos bei hedonistiniai prioritetai. Gimstamumą reguliuos racionalūs 
sprendimai. Lytinius malonumus pakeis žymiai tauresnis ir stipresnis kūrybinis pasitenkinimas. Ims nykti lyčių 
specializacijos svarba. 

Įvertinant žmogaus kokybės šuolio asimetriškumą, net nedrąsu sakyti, kad žmogus savo pakopoje išliks dar 
600 metų. Tai, matyt, perdaug. Žmonija tikrai anksčiau sugebės padidinti savo laisvę ir išsivaduoti iš 
netobulo kūniško apvalkalo. 

Neišvengiamai vis didesnis skaičius žmonių ims suvokti, kad perėjimo į aukštesnę kokybės pakopą būdas 
yra labai paprastas ir susietas su organizmo egzistencijos pabaiga. Todėl vis dažniau pasireikš grupiniai ir 
masiški išsivadavimo iš organizmų atvejai, kaip tai kartais pasitaiko ir mūsų dienomis. Todėl galima 
prognozuoti, kad vis dažniau pasitaikys savanoriški sielos perkėlimo atvejai.  

Tačiau, jeigu perėjimas į aukštesnę kokybę toks paprastas, tai kodėl žmogus bei kiti gyvi organizmai 
užprogramuoti bijoti mirties. Jiems neleista jausmais suvokti pomirtinio gyvenimo kaip aukštesnės gyvybės 
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kokybės. Tik protu galima prieiti tokią išvadą. Gal tai susieta su sielos branda, tam tikru kultūros – meilės 
potencialo sukaupimu. Religijose žemos kultūros asmenybė lyg ir neprileidžiama prie aukštesnės kokybės – 
dievo. 

Pasiekę tam tikrą išsivystymo pakopą, žmonės sukaups tam tikrą meilės potencialą ir suvoks sielos 
perkėlimo aukštyn prasmę. Įvertinant kultūros lygio suvienodėjimą, išsilaisvinimo procesas turėtų vykti 
spontaniškai ir vienu metu. 
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4. Savivaldos sociologija 

Realūs santykiai, kurie tarsi oras supa ir sieja žmones, yra ne kokie nors abstraktūs 
socialiniai santykiai, bet savivaldos santykiai. 

 
Pagal pozityvistinę A. Compte tradiciją sociologija suprantama kaip mokslas, tyrinėjantis socialinių sistemų 
funkcionavimo ir raidos dėsnius, bei jų pasireiškimą asmenybės, socialinių grupių bei bendruomenių veikloje. 
Socialiniai dėsniai – tai žmonių sąveikoje būtini pasikartojantys ryšiai ir santykiai. Sociologo priedermė yra 
atskleisti socialinių sistemų dėsnius ir paaiškinti jų veikimo mechanizmus. Gautos žinios turėtų padėti 
žmonėms efektyviau spręsti savo problemas ir spartinti raidą. Deja, kiekvienai tiesai yra savo laikas. 
Anksčiau laiko išsakyta tiesa yra žalinga, o per vėlai – nebereikalinga.  
 
Tai ypatingai būdinga savivaldos fenomeno atžvilgiu. Pripažinus savivaldą, valdymas prarastų prasmę. Todėl 
suprantama, kodėl sociologija iki šiol galėjo egzistuoti vien sholastinių mokymų pavidale, nagrinėdama 
neegzistuojančių kažkurių abstrakčių „socialinių“ santykių ar sistemų ypatumus. Realūs gi santykiai, kurie 
tarsi oras supa ir sieja žmones, yra ne kokie nors abstraktūs socialiniai santykiai, bet savivaldos santykiai. 
Pradėjęs giliau nagrinėti realius bendruomenės savivaldos santykius, mokslininkas neišvengiamai paliestų 
valdančiųjų ir valdomųjų interesus. Istorijoje gerai žinomi panašūs neatsargūs mokslininkų žingsniai ir jų 
pasekmės. Todėl suprantama, kad scholastika - socialinių mokslų egzistavimo sąlyga. 
 
Tačiau scholastika būtina tiek, kiek bendruomenėje vyrauja valdymo santykiai. Deklaruodama demokratiją 
visuomenė leidžia sakyti tiesą ir apie save. Todėl gyvendami demokratinėje šalyje galime tyrinėti savivaldą. 

4.1. Virtualus socialinis santykis 

Aktyviai besivystantys materialūs centrai „traukia" prie savęs kitus individus ir netgi 
kitas bendrijas. 

Virtualus socialinis santykis – tai „gyvūno-socialinės aplinkos" sąveikos raidos istorinis procesas. Jis 
prasideda gyvūno kokybės tapatumo sau taške ir nulemia bandos gyvūnų kokybės tapsmą. Jeigu 
pabandytume išdėstyti visas gyvūnų rūšis žmogaus kokybės šuolio formos raidos logistinės funkcijos 
intervale A-B (žmogaus virtualusis modelis), tai turėtume „gyvūnų paradą", kurio pirmosiose gretose žengtų 
labiausiai išvystytos vertinimo informacinės – virtualios – sąveikos sugebėjimų atstovai. 

Kaip anksčiau parodėme, vertinimo informacinė sąveika arba savikritika apskritai sudaro Gyvybės formą. 
Gyvūnams būdinga tai, kad ši sąveika vykdoma kryptingos fizinės sąveikos pavidalu. Savo santykius vieni 
kitų atžvilgiu gyvūnai išreiškia fiziniais judesiais – įkandimais, smūgiais, paglostymais, poza ir kt. Šiuo atveju 
vertinimo informacija pernešama medžiagos bei judėjimo lygmenyje. Šis sąveikos būdas baigia susiklostyti 
Gyvūno tapatumo sau taške A. 

Nuo šio momento gyvūnų sąveikoje ima reikštis vertinamoji informacija garsų, kuriuose užšifruoti tam tikri 
santykiai, pavidalu. Garsiniai signalai įgalina greitai surasti reikiamo santykio (lyčių, motinystės ir kt.) objektą. 
Tai padeda efektyviau patenkinti aktualizuotą poreikį. Tačiau neišvystyti garsinių signalų kryptingo skleidimo 
organai trukdo plėtoti gyvo organizmo nepriklausomybę nuo aklų gamtos jėgų. Todėl įsišvytuoja Gyvūno 
prieštaravimas, lemiantis tai, kad taške B aukščiausi gyvūnai – neandertaliečiai – išsiugdo kalbos organus ir, 
įgavę verbalinės sąveikos sugebėjimą, skatina šiuolaikinio žmogaus atsiradimą. 

Kaip jau minėjome ankstesniuos skyriuose, kalbos formavimosi procesas baigiasi žmogaus tapatumo sau 
taške C. Jame turi išnykti fizinė žmonių sąveika ir įsigalėti vertinimo informacinė bendravimo forma padedant 
kalbai. Gamybos automatizavimas panaikina specializacijos bei jos sąlygoto žmonių valdymo ir organizacijų 
būtinumą. 

Taigi socialinis santykis sudaro žmogaus formą. O jo istorinė vieta yra tarp Gyvūno ir Žmogaus tapatumo 
sau taškų. Socialinis santykis pelnytai pretenduoja tapti sociologijos mokslo objektu. Prasidėjęs Gyvūno 
kokybėje, jis netrukus, jau XXI a., užbaigs savo istorinį žygį. 

Socialinių santykių atsiradimas susietas su specializacijos bei kooperacijos panaudojimu siekiant geriau 
patenkinti individualius poreikius. Gyvūnų pasaulyje pirmiausia pasireiškia lytinė specializacija, sąlygojanti 
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pirminės organizacijų formos – šeimos – atsiradimą. Antrasis specializacijos šuolis grindžiamas 
kolektyvinio veiksmo programavimo ir jo realizavimo funkcijų pasidalinimu savivaldos ciklo struktūroje.  

Specializacija sąlygoja gyvūnų kooperaciją, o vėliau ir žmonių susitelkimą, kad geriau būtų tenkinami 
individualūs poreikiai. 

Gyvūnų bandos kolektyvinio veiksmo programavimo ir vykdymo subordinacija turi vertikalųjį pavidalą. 
Programavimo funkcija priskiriama valdymo piramidės viršūnei – vedliui, o vykdymo – visiems kitiems 
bandos nariams. Socialinio santykio pradžioje kolektyvinio veiksmo programavimas turi bandos vado 
veiksmų pamėgdžiojimo pobūdį. Todėl bandose nuolat veikia vedlio atrankos mechanizmas, 
garantuojantis, kad vedliu visada bus bandos narys sugebantis greičiausiai reaguoti į pavojus bei rasti 
geriausius išsigelbėjimo būdus. Kiekvienos bandos nariai nuolat stebi ir patikrina vedlio prioritetus. Atsiradus 
pranašesniam už jį, nedelsiant įvyksta „valdžios pasikeitimas".  

Gyvūnų bandos susidarymą lemia centralizacijos mechanizmas. Siekdami patenkinti savo poreikius 
efektyviausiu būdu, individai pamėgdžioja tuos bendrijos narius, kurie tai sugeba geriausiai. Tai „socialinės 
traukos" fenomenas. Individai buriasi apie tuos individus, bendravimas su kuriais padeda efektyviausiai 
tenkinti savo poreikius.  

Socialinio santykio pradžioje socialiniai centrai yra materialaus pobūdžio. Šių centrų funkciją atlieka vienas 
individų, kurio asmeninės veiklos turinys (sąveikos su aplinka kokybė) turi aktyvų greitėjantį 
kokybinių pakitimų pobūdį. Aktyviai besivystantys materialūs centrai „traukia" prie savęs kitus individus ir 
netgi kitas bendrijas. Tarp aktyvaus centro ir jį supančių individų įsigali harmonijos santykiai. 

Socialinė centralizacija lemia organizacijų ekspansijos (plėtimosi) ir integracijos (susivienijimo) 
tendencijas. Augant bendrijų narių skaičiui pagal eksponentinį dėsnį, jos radialiai plečiasi teritorijoje. Tuo pat 
metu šios bendrijos jungiasi tarpusavyje, sudarydamos socialines bendrijas: gentis, bendruomenes, miestus, 
valstybes, imperijas, žmoniją. Žmogaus siekimas surasti kitas gyvas bei mąstančias būtybes Visatoje 
pratęsia socialinių bendrijų integracijos tendenciją. 

Tačiau pagal pirmąjį raidos tvarumo dėsnį joks procesas savo kokybiniais pakitimais negali greitėti iki 
begalybės. Todėl anksčiau ar vėliau traukos centrų plėtra pereina į pasyvią būseną, įsijungia „socialinio 
atostūmio“ mechanizmas. Tarp centro ir individų įsigali prieštaravimo santykiai, lemiantys sistemos 
decentralizaciją ir suirimą. 

Socialinių bendrijų centralizacijos bei decentralizacijos mechanizmas be pertrūkio pasikartoja kiekvienos 
socialinės bendrijos bei kiekvieno individo raidoje. Taip išsiplėtodavo ir žlugdavo civilizacijos, imperijos ir 
valstybės. Pagal šį dėsnį Rusijos (Sovietų Sąjungos) aktyvi raida nuo 1861 m. iki 1961 m. lėmė jos kaip 
traukos centro didėjantį autoritetą. Tačiau nuo 1961 m., pradėjus lėtėti ekonomikos augimo tempui, įsijungia 
ir išsiplėtoja socialinis atostūmis tiek, kad buvusios sąjungininkės sparčiai atsiriboja nuo Rusijos. Todėl suyra 
ne tik didžioji imperija, bet ir visa socialistinė sandrauga. 

Programavimo ir vykdymo vertikalioji subordinacija sąlygoja piramidinę socialinių bendrijų struktūrą. 
Racionali valdymo piramidės prasmė yra ta, kad ji ekonomiškiausiu būdu leidžia suderinti atskirų gamintojų, 
besispecializuojančių skirtingose gamybos funkcijose, pastangas. Valdymo piramidę lemia darbo 
pasidalinimas. 

Materialioji centralizacija, kai socialinės traukos centrų vaidmenį atlieka konkretūs žmonės, būdinga 
žemiausiems žmonių poreikių lygiams, vyraujant priverstiniam darbui bei ekstremalioms gyvenimo sąlygoms. 
Norint išgyventi, griežta piramidinė struktūra, esant optimaliems tiesioginiams ryšių kiekiams kiekviename 
laiptelyje, įgalina greitai ir efektyviai sutelkti jėgas vienai ar kitai problemai išspręsti.  

Tuo pat metu materialiai centralizuota bendrija suteikia socialiniams santykiams valdymo kokybę. Realūs 
santykiai, kurie tarsi oras supa ir sieja žmonės, yra ne kokie nors abstraktūs socialiniai santykiai, bet 
valdymo ir savivaldos santykiai. Aristotelis laikė žmogų „politiniu gyvūnu" (zoon politikon). Ogiustas 
Kontas, plėtodamas objektyvaus stebėjimo pozityvistines idėjas, visgi teigė, kad labai sunku „išlipti iš savo 
politinių kaliošų" ir nešališkai atspindėti vykstančius visuomenėje procesus.  

Valdymo piramidė suskirsto žmones į valdančiuosius bei valdomuosius, o tai lemia šių grupių atstovų 
skirtingus interesus valdymo procese. Tik pašalinis stebėtojas gali su mažiausia paklaida objektyviai 
atspindėti vykstančius valdymo sistemoje reiškinius. Tai – sociologo profesionalumo ir etikos klausimas. 

Tačiau valdymo piramidė, kaip ir valdymo santykiai, nėra nekintantis dalykas. Dėl mechanizacijos ir 
automatizacijos kylant žmonių poreikiams, tolstant nuo ekstremalių gyvenimo sąlygų, mažėjant priverstiniam 
darbui ir plėtojantis laisvajai kūrybinei veiklai, valdymo santykiai ir valdymo piramidė turi tendenciją nykti. 
Juos pakeičia progresyvų pobūdį turintys savivaldos santykiai.  
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Savivaldos santykiai grįsti socialinių bendrijų dvasine centralizacija, kai socialinių centrų traukos vaidmenį 
pirmiausia atlieka ideologija, o vėliau ir mokslas. Jų paskirtis – rengti etalonus, būtinus žmonių tarpusavio 
vertinimo informacinei sąveikai. Pirmoji formuoja idealus, o antroji – normas.  

Plėtojantis žmonių poreikiams, augant gamybos automatizacijai, materialiąją centralizaciją ir valdymo 
santykius pakeičia dvasinė centralizacija, pagrįsta normatyviniais vertinimais. Čia norma – pats žmogus, 
įsigali visų ir kiekvieno savivalda. Patikėjus gamybos funkcijas automatizuotoms technologijoms, valdymas 
praras prasmę. 

Remdamiesi dialektikos tradicija stebime, kad žmonijos istorijoje vyksta visuomeninių ekonominių formacijų 
kaita, pereidama, pirmykštės bendruomenės, vergovinės, feodalinės, kapitalistinės ir komunistinės 
santvarkos kokybines pakopas. Kiekviena iš jų sudaro savo kokybės viją, užvyniotą ant bazinio Žmogaus 
kokybės šuolio.  

Kiekvienos sekančios formacijos istorinė trukmė mažėja. Jeigu pirmykštės bendruomeninės formacija 
truko keletą dešimčių tūkstančių metų, vergovinės – keletą tūkstantmečių, feodalinės – keletą šimtmečių, tai 
kapitalistinė epocha gyvuoja tik apie šimtmetį. Tai, ką būtų galima įvardinti kaip komunistine formacija, 
šiandien stebime daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių. Komunistinė formacija yra tapati demokratiniam 
gamybos būdui ir yra paskutinioji kokybinė pakopa iki savivaldos įsigalėjimo. 

Dėka skirtingo išsivystymo bei kultūros lygio istorinio tautų parado priekyje žengia laisviausią kūrybinę veiklą 
savo gyventojams laiduojančios šalys. Kadangi savivalda gali įsigalėti tik visur ir vienu metu, labiau 
išsivysčiusioms šalims naudinga spartinti atsiliekančių šalių ekonomikos raidą. 

4.2. Socialinė organizacija kaip virtuali sistema 

Socialinių organizacijų savivalda tobulėja, artėdama prie struktūros, būdingos gyvam 
organizmui 

Socialinė organizacija – tai labiausiai paplitęs socialinių bendrijų atvejis. Joje koncentruojasi visa valdymo ir 
savivaldos santykių visuma. Pagrindiniai socialinių organizacijų bruožai yra: reguliari bendra veikla, bendri 
veiklos tikslai, funkcijų pasidalinimas. Socialinė organizacija jungia savo narius valdymo ir savivaldos 
santykiais, suformuoja būtinus organus. 

Socialinės organizacijos atsiranda tada, kai individai nepajėgia efektyviai patenkinti savo poreikių. Kai 
individai specializuojasi tam tikroms funkcijoms atlikti, socialinės organizacijos sudaro galimybę kiekvienam 
jų efektyviau tenkinti savo poreikius. 

Virtualikos metodologijos požiūriu pagal anksčiau išdėstytą virtualių sistemų interpretavimo tradiciją socialinė 
organizacija nagrinėjama kaip santykių sistema, kaip socialinis subjektas.  

Socialinės organizacijos virtualios sistemos pagrindinis elementas yra asmenybė. Asmenybė – tai žmogaus 
charakteristika, atspindinti jo vietą socialinių santykių sistemoje. Priimdami domėn piramidinę socialinių 
bendrijų sandarą teigiame, kad asmenybė – tai aplinkinių sankcionuota žmogaus savimonė apie vietą 
valdymo piramidėje. 

Socialinė organizacija turi išorinių ir vidinių ryšių bei santykių tinklus. Išoriniai ryšiai sieja ją su kitomis 
organizacijomis, o vidiniai atspindi vidinių struktūros dalių bei elementų sąveiką.  

Socialinės organizacijos forma – tai socialinės bendrijos savivaldos ir valdymo santykių visuma, įgalinanti 
parengti bendros veiklos programą. Socialinės organizacijos formos kokybę lemia kolektyvinio veiksmo 
programavimo būdai. Gyvūnų pasaulyje veiksmo programavimas paremtas vedlio, kaip tobuliausio genties 
atstovo, veiksmų pamėgdžiojimu.  

Žmonių visuomenėje kolektyvinių veiksmų programavimo metodai istoriškai tobulėja, pereidami autokratinę, 
demokratinę bei liberaliąją kokybines pakopas. Autokratas asmeniškai kuria kolektyvinio veiksmo 
programas ir pats jas vykdo. Tarpinę vietą tarp autokratijos ir demokratijos užima pseudodemokratija. Šioje 
pakopoje vykdymo grandis rengia veiksmų programą, o bendrijos nariai sprendžia kaip ją įgyvendinti. 

Galima pastebėti, kad socialinių organizacijų savivalda tobulėja, artėdama prie struktūros, būdingos 
gyvam organizmui. Jau aptartoje žmogaus savireguliacijos schemoje matėme, kad veiksmo programavimo 
funkcijai atlikti būtinos specializuotos galvos smegenys. Veiksmo programos įgyvendinimą vykdo visai kitokio 
pobūdžio ir struktūros stuburo smegenys.  

Demokratine bendrija prasminga vadinti tokią socialinę organizaciją, kurioje programavimo funkcija atskirta 
nuo vykdymo funkcijos. Čia įgyvendinama savivaldos specializacija pagal savivaldos ciklo etapus. Socialinio 
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programavimo specialistai rengia kolektyvinio veiksmo programą, savivaldos organas ją svarsto ir priima, o 
vykdymo grandis tampa atsakinga už priimtos programos įgyvendinimą. Programos įgyvendinimo kontrolę 
vykdo programavimo grandis. 

Socialinės organizacijos turinys – tai jos tikslinė veikla, nukreipta į išorinių sistemų bei vidinių 
organizacijos elementų poreikių patenkinimą. Socialinės organizacijos turinio kokybę apibudina sąveikos su 
gamtine aplinka parametrai, iš kurių svariausias yra laisvojo ir priverstinio darbo santykis tenkantis vienam 
bendrijos nariui. Žemiausiai turinio kokybei būdingas maksimalus priverstinis darbas, o aukščiausiai – laisvoji 
kūrybinė veikla. 

Socialinės organizacijos turinio kokybę lemia mechanizacijos bei automatizacijos laipsnis, kai dalį 
priverstinio darbo atlieka mašinos ir mechanizmai. Tai išlaisvina asmenybes laisvai kūrybinei veiklai. 

Socialinė organizacija plėtojasi vykstant prieštaravimui tarp jos turinio ir formos. Socialinės organizacijos 
prieštaravimas – tai jos turinio ir formos tarpusavio neatitikimo laipsnis, atspindintis laisvosios kūrybinės 
veiklos lygio bei valdymo ir savivaldos santykių kokybę organizacijoje. Pranašesnė socialinės organizacijos 
forma skatina spartesnį, greitėjantį laisvosios kūrybinės veiklos lygio augimą, o nusenusi forma – stabdo 
plėtrą. Todėl pastaruoju atveju socialinė organizacija anksčiau ar vėliau, tačiau būtinai, pakeičia formą. 

Socialinės organizacijos virtualus modelis paaiškina didesnių ir mažesnių organizacijų atsiradimą, 
išsiplėtojimą bei žlugimą kaip dėsningą procesą. Tuo pat metu šio modelio įvaldymas gali talkinti socialinėje 
inžinerijoje projektuojant bei sanuojant socialines organizacijas. 

Laisvojo laiko dalis žmogaus turinio šuolio ribose nuolat didėja. Žmogaus tapatumo sau taške pusę laiko 
paroje bendrijos nariai turėtų skirti laisvajai kūrybinei veiklai, o pusę – priverstiniam darbui. Įvertinant tai, kad 
miegas, kaip organizmo gyvybingumo atstatymo procedūra, sąlygota biogenetinės programos, yra 
neišvengiamas, priverstinio darbo paroje liktų apie 4 valandas. Tai laikas, susietas pagrindinai su organizmo 
aptarnavimu, transportavimu.  

Galima ir šiandien įsivaizduoti materialiai visiškai aprūpintą savarankišką žmogų, laisvai organizuojantį savo 
veiklą. Tai tapatus sau žmogus. Socialinė bendrija, sudaryta iš tapačių sau žmonių yra tapati sau 
žmonija.  

Socialinių organizacijų formos plėtrai artėjant prie žmogaus tapatumo sau kokybės vis didesnis savivaldos 
krūvis tenka programavimui. Liberalioji socialinės organizacijos formos kokybė ribojasi su vykdymo 
funkcijos susiliejimu programavimo funkcijoje. Įgyvendinus automatizaciją, Žmogaus tapatumo sau 
taške socialinės organizacijos turinys ir forma taps tapatūs ir prilygs kolektyvinio veiksmo programavimui. 
T. y. programavimas ir bus savivaldos veiksmas. Kalbama apie tokią socialinę egzistenciją, kurioje 
kiekvienas socialinės organizacijos narys dalyvaus kolektyvinio veiksmo programavime ir tas programavimas 
bus pats veiksmas. Tai įmanoma tik pasiekus labai aukštą gamybos, transporto, telekomunikacijų 
automatizacijos laipsnį. 

Galbūt tik viena socialinė organizacija – žmonija – kol kas negali būti įvardinta kaip kitos socialinės 
organizacijos posistemė. Kiekviena kita socialinė bendrija yra dalis bendresnės socialinės organizacijos – 
žmonijos, valstybės, regiono ir t. t. Smulkiausia socialinė organizacija privalo turėti bent du narius. Mažiausia 
socialinė bendrija yra šeima.  

Todėl galime teigti, kad kiekviena socialinė organizacija siejasi su kitomis socialinėmis sistemomis išorinių ir 
vidinių ryšių bei santykių visuma. Socialiniai santykiai nėra vien loginio pobūdžio. Jie yra visiškai realūs ir 
susieti su judėjimo, energijos ir informacijos perdavimu.  

Socialinės organizacijos, kaip žmogaus formos fenomenas, naujausiais laikais artimiau susietas su 
informacijos perdavimu tarp žmonių ir fizinės sąveikos mažėjimu. Todėl daugiau dėmesio skirsime 
informacinei žmonių tarpusavio sąveikai. 

Informacija yra tolygi apibrėžtumui. Todėl kibernetikos požiūriu perkėlus dalį informacijos iš vienos 
sąveikaujančios pusės į kitą, pirmojoje privalėtų sumažėti apibrėžtumo, o antrojoje padidėti. Tai galima 
prilyginti informacijos perkėlimui iš vienos kompiuterio laikmenos į kitą. Tačiau žmogus sugeba išlaikyti 
informaciją savo atmintyje. Todėl informacijos nuolat daugėja. Didėja ir pasaulio apibrėžtumas. 

Bet koks informacijos perdavimas neigia tai, kas buvo informaciją gaunančioje pusėje prieš sąveiką. 
Socialinės sąveikos kanalas turi du galus, kiekvieną kurių sudaro konkretūs žmonės. Kiekvienas jų gali 
panaudoti šį kanalą tiek informacijai perduoti, tiek jai priimti. Be to, komunikacijos procese kiekvienas iš 
sąveikaujančių individų vienu metu perduoda ir priima informaciją. 

Cikliškai pasikartojančių tarpusavio santykių visuma tarp socialinės organizacijos ir išorinių sistemų, o taip 
pat jos narių sudaro socialinės organizacijos savivaldos sistemą. Pagal savo sudėtį socialinės 



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  47 

organizacijos savivaldos sistema kartoja atskiro žmogaus savivaldos struktūrą. Apie tai jau kalbėjome 
antropologijos skyriuje.  

Socialinės organizacijos atveju atskiras savivaldos ciklo dalis vykdo skirtingi organizacijos padaliniai bei 
subjektai. Taip, pavyzdžiui, kolektyvinio veiksmo programavimo funkcija autokratinėse organizacijose tenka 
piramidės viršūnei – vedliui. Kolektyvinio veiksmo įgyvendinimo uždavinius sprendžia žemutinė valdymo 
piramidės dalis. Kitos organizacijos funkcijos: motyvacija: sprendimo priėmimas, tikslo pasiekimo įvertinimas, 
organizacijos narių skatinimas, patirties kaupimas, – tenka valdymo piramidės viršūnei. 

Socialinė organizacija siekia veikti kaip vieningas organizmas. Todėl būtinas savivaldos funkcijų 
pasidalinimas ir griežtas jų laikomasis. Kadangi kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau sėkmingai gali vykdyti 
kiekvieną organizacijos savivaldos funkciją, būtinas mechanizmas, kuris leistų kiekvienu laiko momentu 
kiekvienam organizacijos nariui atlikti jam paskirtą vieną iš būtinų organizacijos funkcijų.  

Vadybininkas pirmiausia privalo įvertinti organizacijos narių bendruosius poreikius ir parengti programą, 
įgalinančią patenkinti šiuos poreikius efektyviausiu būdu. Po to kolektyvinio veiksmo programa suskaidoma į 
dalis, kurių kiekviena paskirstoma tarp organizacijos padalinių bei jos narių. Įsitikinęs, kad organizacija 
pasirengusi veikti pagal kolektyvinio veiksmo programą, vadovas paskelbia veiksmo pradžią. 

Autokratinė organizacija, turinti griežtą tvarką, sugeba efektyviausiu būdu patenkinti savo narių daugumos 
poreikius. Tam tikslui organizacija priima piramidinę struktūrą. Kiekvienam organizacijos nariui priskiriamos 
funkcijos, atitinkančios tam tikrą valdymo hierarchijos laiptelį.  

Organizacija yra tuo tobulesnė, kuo labiau kiekvienas organizacijos narys kiekvienu laiko momentu 
savo sugebėjimais ir faktiniu elgesiu atitinka jo funkciniam lygmeniui keliamus reikalavimus. Tai yra 
funkcinio atitikimo kriterijaus esmė. Kiekvienos organizacijos nario sugebėjimai ir savimonė apie jo vietą 
valdymo piramidėje turi kaip galima geriau atitikti jam paskirtą piramidės laiptelį. Bet kuris organizacijos nario 
sugebėjimų ir savimonės nukrypimas nuo jam skiriamos funkcijos mažina organizacijos kolektyvinio veiksmo 
efektyvumą. 

Kadangi žmogaus savimonė yra labai nepastovus reiškinys ir gali net keletą kartų per parą keistis, būtini 
išorės poveikiai, kurie įgalintų greitai ir efektyviai sutvarkyti „savimonių piramidę", grąžintų kiekvieno 
organizacijos nario savimonę į jam skirtą vietą. Tada kolektyvinis veiksmas vėl bus efektyvus.  

Šią valdymo piramidės „sutvarkymo” funkciją turėtų daryti kiekvienas organizacijos narys savarankiškai, t. y. 
savikritiškai suvokti ir susireguliuoti savo savimonę. Deja, ne visada taip būna. Retas valdinys be kitų 
paramos sugeba susireguliuoti savo savimonę, kad ji atitiktų kolektyvinius poreikius. Dažniausiai valdinio 
savimonę koreguoja vadovas ir bendradarbiai. 

Horizontalieji valdymo piramidės lygmenys siejasi tarpusavyje valdymo ir savivaldos santykiais. Vadovą ir 
jo tiesioginį valdinį sieja vertinimo informacinė sąveika, kuri turi savikritikos arba kritikos pavidalą. Pagal 
veiksmo ekonomijos principą visų pirma valdinys turi būti pakankamai savikritiškas. Tik tada valdymo 
funkcijos bus vykdomos adekvačiai. O kai valdinys dėl tam tikrų priežasčių nesugeba savikritiškai 
sureguliuoti savimonės, reikalinga kritika.  

Valdymo ir savivaldos santykiams būdinga forma ir turinys. Formos funkciją čia atlieka įvertinimas, o turinio – 
veiksmo programavimas. Tam, kad būtų įmanoma programuoti valdinio veiksmą, valdinys privalo 
besąlygiškai priimti valdinio funkcinį būvį. Jis turi būti pasirengęs išklausyti vadovą ir įsisamoninti jam 
pavestos vykdyti programos prasmę ir turinį. 

Valdymo ir savivaldos formos efektyvumas priklauso nuo to, kaip valdinio savimonė atitinka jam pavestų 
funkcijų lygį. Savimonė dažniausiai koreguojama su nihilistinės kritikos pagalba. Kritikos poveikio sunku 
išvengti. Pakanka išgirsti ir suprasti, kad esi kritikuojamas, kai tuoj pat įsijungia asmenybės 
psichofiziologinės savireguliacijos mechanizmas. Kritikuojamasis patiria nemalonius pojūčius, 
nuoskaudą, pyktį ir panašiai. Dažnai kritika sukelia afekto būseną bei vidines adrenalino injekcijas. 
Nepageidautino elgesio arba jo veiklos programos kritika sukelia valdiniui neigiamo pasitenkinimo indeksus, 
bet kartu ir padeda atsisakyti nevykusios programos. 

Nuolat kritikuojant žmogų, jo savimonė gali būti sugniuždyta. Nuolatinės adrenalino injekcijos, nesant 
galimybių natūraliai suskaidyti šio aktyvumo stimuliatoriaus ir pašalinti iš organizmo, ilgainiui išprovokuoja 
širdies kraujagyslių sistemos bei kitus susirgimus, paankstina organizmo susidėvėjimą. 

Tuo pat metu nužeminta savimonė skatina sparčiai programuoti naują veiksmą, kuris leistų sugrįžti į buvusį 
savimonės lygį. Ne veltui sakoma, kad kritika „prideda proto”. 

Priešingas kritikai reiškinys – asmens pagyrimas. Jis skatina savimonės pakilimą ir malonius pojūčius. 
Tačiau pernelyg dažni pagyrimai skatina valdinio savimonę nepagrįstai išaukštinti save. Toks valdinys 
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nutolsta nuo privalomų jam funkcijų ir, priartėjęs prie vadovo lygmens, pradeda pretenduoti į jo vietą. Todėl 
autokratiški vadovai, gelbėdamiesi nuo valdinio savimonės pakilimo, vengia juos girti. 

Siekiant veiklos efektyvumo, autokratinėse organizacijose visokeriopai stengiamasi įtvirtinti valdymo 
hierarchiją. Tam naudojamos laipsnių bei rangų sistemos. Laipsniai bei juos žymintys antsiuvai, antpečiai, 
žvaigždutės ir kitokie ženklai palengvina organizacijos nariams orientaciją ir padeda žinoti savo vietą, leidžia 
rečiau patirti nemalonias valdymo sankcijas. Charakteringa socialinė bendrija, kurioje plačiai naudojama 
rangus žyminčių ženklų sistema, yra karinė organizacija. Veikiant ekstremaliomis sąlygomis, svarbu greitai 
atskirti ir nustatyti, kas kokią funkciją privalo vykdyti. 

Valdymo ir savivaldos santykio turinys turi valdinio veiksmo saviprogramavimo ir programavimo prasmę. 
Siekiant suderinti atskiro organizacijos nario veiksmą su kolektyviniu veiksmu, valdinys privalo pats suvokti, 
kaip jam elgtis atsižvelgiant į organizacijos interesus, arba tai turės padaryti aukštesnio valdymo lygio 
atstovas.  

Kadangi kiekvienas valdinys negali tiksliai žinoti kolektyvinio veiksmo programos, jo manevrą rengia ir 
pateikia valdiniui vykdyti tiesioginis vadovas. Be to, vadovas privalo pateikti valdiniui programos motyvaciją, 
pasirūpinti reikalingais resursais, kontroliuoti kaip programa vykdoma ir indeksuoti faktiškus valdinio 
veiksmus, kad pastarieji atmintyje užsifiksuotų su atitinkamais pasitenkinimo indeksais.  

4.3. Valdymo piramidės reprodukcijos raida 

Valdymo sistema bus tuo efektyvesnė, kuo aukštesnis bus kiekvieno darbuotojo 
funkcinio atitikimo laipsnis.  

Demokratijos kūrimas be entuziazmo reikalauja dar ir specialių žinių. Steigiant naujas Lietuvos Respublikos 
įstatymais numatytas įmones, dažnai mėginama senoviškai formuoti kadrų struktūras. Kadrų vakansijos 
užpildomos administracinio skyrimo būdu. O juk žinome, kad naujos kokybės statiniui sukurti būtini ir nauji 
darbo metodai. Todėl verta panagrinėti kadrų piramidės reprodukcijos raidą, atskirų valdymo kadrų iškėlimo 
sistemų sąlygotumą bei ypatumus. Tai įgalins ne tik geriau suvokti valdymo demokratizavimo prasmę, bet ir 
taikyti racionaliausias kadrų piramidės reprodukavimo formas. 

Valdymo kadrų struktūrą galime įsivaizduoti kaip „piramidę", kurioje visi darbuotojai yra tarsi ant laiptelių. 
Kiekvienas laiptelis atitinka tam tikrą visumą veiklos funkcijų, iš kurių kiekviena skirta gamybos ir kadrų 
veiklos reguliavimui. Šios piramidės pagrindinę konstrukciją sudaro funkcinė struktūra. 

Užpildę funkcinę struktūrą konkrečiais darbuotojais, gauname kadrų struktūrą arba kadrų piramidę. 
Kiekvienas iš šių darbuotojų savo sugebėjimais daugiau ar mažiau atitinka funkcinius reikalavimus. 
Funkcinio atitikimo laipsnis gali svyruotis. Valdymo sistema bus tuo efektyvesnė, kuo aukštesnis bus 
kiekvieno darbuotojo funkcinio atitikimo laipsnis.  

Savišvietos, kvalifikacijos kėlimo arba kitais atvejais darbuotojams pereinant iš vienų pareigų į kitas, iškyla 
būtinybė nuolat užpildyti susidariusias vakansijas – reprodukuoti kadrų piramidę. Egzistuoja trys istoriškai 
susiklostę kadrų piramidės reprodukcijos būdai: autokratinis, demokratinis ir liberalusis. Pirmuoju atveju 
tai daro aukštesnio rango vadovai. Antruoju – rengiamas konkursas. Trečiuoju – vadovą renka darbuotojai. 
Kadrų piramidės reprodukavimo būdas lemia kolektyvo narių sąveikos pobūdį ir suteikia organizacijai tam 
tikrą tipą. 

Autokratinė reprodukcija atkuria tos pačios kokybės kadrų piramidę. Demokratinė reprodukcija vyksta 
išplėstine tvarka, garantuodama vis aukštesnį kadrų funkcinio atitikimo laipsnį ir organizacijos veiklos 
efektyvumą. Plačiausias plėtros galimybes sukuria liberalioji organizacijos reprodukcija. 

Tuo pat metu reprodukcijos tipas yra objektyviai priklausomas nuo gamybos būdo bei organizacijos veiklos 
sąlygų. Istorinėje raidoje, pereinant nuo ekstreminių gyvenimo sąlygų, augant darbo našumui, kylant 
bendrajai kultūrai, autokratinę reprodukciją pakeičia demokratinė, o vėliau – liberalioji. Pagal šią tendenciją 
kadrų iškėlimo sistema įgyja šias formas: administracinis skyrimas, vadovų rezervo rengimas, 
atestavimas, konkursinė atranka, rinkimai (žr. 12 pav.).  

1. Administracinis skyrimas – tai procedūra, kurios metu aukštesnioji institucija (vadovas) atrenka iš 
pastebėtų kandidatų vieną asmenį ir paskiria jį į tam tikras pareigas. 

2. Vadovų rezervo rengimas – tai procedūra, kurios metu sudaromas galimų kandidatų užimti tam 
tikras pareigas sąrašas – kartoteka. Įtraukti į rezervą kandidatai pagal individualius planus mokomi ir 
treniruojami vykdyti numatytas pareigas. Iškilus reikalui vienas iš rezervo kandidatų skiriamas į numatytas 
pareigas. 
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3. Atestavimas – tai periodiškai vykdoma personalo funkcinio atitikimo vertinimo procedūra. 

4. Konkursinė atranka – tai viešai skelbiama procedūra, kurios metu atrenkamas pranašiausias iš 
pareiškusių norą dalyvauti konkurse kandidatų. 

5. Rinkimai – tai procedūra, kurios metu įgalioti asmenys balsavimu išrenka vieną iš kandidatų į tam 
tikras pareigas. 

 

12 pav. Vadovų skyrimo formų raida 

Istoriškai ankstyviausias ir primityviausias kadrų iškėlimo būdas yra administracinis skyrimas. Visą galimų 
kadrų suradimo, atrinkimo ir skyrimo darbą atlieka vienas žmogus – aukštesnio rango vadovas. Kiek jis 
nebūtų išprusęs ir sąžiningas, vienas žmogus visada turi ribotas galimybes išsirinkti iš visų galimų kandidatų 
patį tinkamiausią. Paprastai, jis renkasi valdinį iš tų, kurie patenka į jo akiratį, t. y. iš pastebėtų. Dažnai tai 
būna žmonės, sugebantys pasirodyti, o išties geriausias lieka už vadovo akiračio ribų. 

Nėra galimybių garantuoti, kad valdinys būtų atrenkamas pagal funkcinio atitikimo kriterijų. Turėdamas 
galimybę pasielgti kaip tinkamas, vadovas dažnai remiasi ne funkcinio atitikimo, o kitais kriterijais. Svarbus 
būna valdomumo kriterijus. Lengviausia valdyti neaukšto kultūros lygio, vykdytojo tipo valdinius. 
Iniciatyviems, kūrybiškiems žmonėms vadovauti visada sunkiau. Todėl pastarieji retai pasirenkami valdiniais. 
Administracinis skyrimas turi ir tą trūkumą, kad jis atviras karjerizmui, protekcionizmui.  

Praktikoje dažnai painiojamos karjeros ir karjerizmo sampratos. Karjera – tai natūralus darbuotojo kilimas 
tarnybos laiptais savo tobulėjimo dėka. Šis reiškinys naudingas tiek darbuotojui, tiek ir kolektyvui. 

Judėjimas valdymo piramidės laiptais į viršų sutampa su žmogaus vystymosi tendencija siauresniame ir 
platesniame istoriniame kontekste. Siekimas kuo aukščiau pakilti į valdymo piramidę visiškai dėsningas. Tai 
leidžia žmogui pasijausti laisvesniam ir mažiau priklausomam. Be to, pastebimai keičiasi darbo struktūra – 
mažiau lieka nemalonaus priverstinio darbo ir daugiau laiko lieka laisvam kūrybiniam darbui. 

Judėjimas valdymo piramide žemyn yra nepageidautinas, kadangi blogina darbo struktūrą, mažina 
nepriklausomybę, sukelia neapibrėžtumą ir pergyvenimus. Ne be reikalo pažeminimas pareigose vadovams 
yra tarsi katastrofa, žeidžia jų savimonę ir blogina sveikatą. Teisingai sakoma, kad juo aukščiau kilsi, tuo 
žemiau krisi. Demokratinės revoliucijos metu daugelis buvusių vadovų patiria asmenines tragedijas. 

Kolektyvui naudinga, kad didesnės kompetencijos kadrai būtų aukštesniuose piramidės laiptuose. Jie 
atleidžiami nuo priverstinio darbo, kad daugiau laiko turėtų kolektyvo veiklos programavimui. Autokratinėse 
struktūrose vyrauja vertikalioji programavimo ir vykdymo funkcijų specializacija. Piramidės viršūnė 
specializuojasi programavimui, o apačia – vykdymui. Teisingai sutvarkius kadrų iškėlimo sistemą, 
kiekviename laiptelyje nuolat atsiranda pats tinkamiausias darbuotojas. 

Karjerizmas – tai kai kurių darbuotojų siekimas aukščiau pakilti valdymo piramide ne tobulėjant, o 
pasinaudojus giminystės, politiniais, pažinčių ryšiais bei panašiomis priemonėmis. Autokratinės 
sistemos dėl praktikuojamo administracinio skyrimo visiškai neapsaugotas nuo karjerizmo, subjektyvizmo, 
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protekcionizmo. Todėl daugelis kadrų neatitinka funkciniams reikalavimams, o tai mažina organizacijų 
veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą. Tik tobulinant kadrų iškėlimo sistemą, galima išspręsti šią problemą. 

Darbo su kadrų rezervu praktika mažina karjerizmo, subjektyvizmo bei protekcionizmo galimybes, suteikia 
kadrų darbui planingumo, profesionalumo. Ši sistema pranašesnė už administracinį skyrimą jau tuo, kad 
įsigali nuostata: joks vadovas nėra amžinas savo pareigose. Periodiška kadrų rezervo sudarymo bei 
peržiūros procedūra, kolektyvinis svarstymas bei derinimas su kitais specialistais turi teigiamą poveikį 
parenkant tinkamus darbuotojus. 

Teorinės darbo su kadrų rezervu prielaidos gana tobulos. Reikalaujama diegti pasyvias darbo su kadrų 
rezervu formas. Tai – kvalifikacijos kėlimas įvairiose mokymo institucijose. Prie aktyviųjų šio darbo formų 
priskiriama stažuotė vadovo pareigose kai šis serga arba yra išvykęs ilgesniam laikui. Praktikoje dažniausiai 
apsiribojama rezervo kortelių perrašymu. Į tobulinimosi kursus dažniausiai siunčiami tie, be kurių galima 
apsieiti gamyboje. Naudos iš tokio mokymo tik tiek, kad kai kas galėjo atitrūkti nuo įprastinės aplinkos bei 
pailsėti. Kadangi karjerą lemia visai kiti faktoriai, kadrai nesuinteresuoti tobulintis kokiuose nors kursuose. 
Todėl ir žemas tobulinimosi kursų rezultatyvumas. 

Nepraktikuojamos ir stažuotės, nes viršininkai nenori bloginti savo padėties. Juk gali atsitikti taip, kad 
rezervistas užsirekomenduos geriau už patį vadovą arba pamėgins įvesti savo tvarką. Todėl rezervo sąrašas 
neretai yra slepiamas. Galima sutikti vadovų, kurių neįmanoma pakeisti, nes nėra tinkamų kandidatų. Tuo 
simuliuojamas genialumas, nors tikrovėje vos pasirodę galimi pretendentai bematant „nušluojami". 

Prie darbo su kadrų rezervu trūkumų galima priskirti ir tai, jog šis metodas neturi reikiamo juridinio pagrindo. 
Faktiškai sprendžiant vadovo skyrimo klausimą, šalia kadrų rezervo svarstomos visai kitos kandidatūros. Tad 
galimybių karjerizmui bei protekcionizmui šioje sistemoje pakanka. 

Inžinerinių-techninių darbuotojų bei tarnautojų atestavimas nesusietas tiesiogiai su rezervo formavimu bei 
vadovų skyrimu. Juo siekiama tik įvertinti darbuotojų funkcinį atitikimą užimamoms pareigoms. Nors 
atestavimas buvo plačiai naudojamas, jo teorinė ir praktinė pusė nepakankamai pagrįstos. 

Atestavimo pagrindas – tai darbuotojų charakteristika. Ją dažnai rengia tiesioginis vadovas. Nors 
pseudosocialistiniais laikais šį dokumentą pasirašydavo dar ir visuomeninių organizacijų vadovai, tačiau 
charakteristika dažniausiai atspindėdavo ne darbuotojo profesines savybės, bet vadovo požiūrį į konkretų 
valdinį. Be to, charakteristikos turėdavo tikslinį pobūdį. Čia darbuotojo vertinimą lemdavo tikslai, dėl kurių 
buvo rengiamas šis dokumentas. Tad atestavimu neretai buvo siekiama išsivaduoti nuo nepageidaujamų 
darbuotojų. 

Tuo tarpu užsienio šalyse bei pažangiose darbo su kadrais požiūriu įmonėse naudojamos formalizuotos 
ekspertų vertinimo sistemos. Vertinimo kriterijai trejopi: asmeninės savybės, veiklos tipas ir darbo 
rezultatai. Dažniausiai vertinama grupiniu asmenybės vertinimo metodu. Tam pasitelkiama 9–12 
ekspertų, pažįstančių atestuojamąjį ne mažiau vienerių metų, nekonfliktuojančiu su juo ir nesančiu pernelyg 
artimuose santykiuose, sugebančių įvertinti žmogų. Vertinimų procedūra bei rezultatų apdorojimas atliekami 
kompiuteriais. 

Tačiau ir užtikrinus vertinimų objektyvumą, atestacija silpnai stimuliuoja kadrų aktyvumą bei saviauklą. Esmė 
ta, kad atestavimo rezultatai praktiškai nesusieti su darbuotojo tarnybiniu augimu. Jei į atestavimo rezultatus 
būtų atsižvelgiama sudarant kadrų rezervą, tai žymiai padidintų atestavimo aktyvinantį poveikį. 

Taip organizuota valdymo kadrų iškėlimo sistema žymiai pranašesnė už administracinį skyrimą arba darbą 
su rezervu. Pirmiausia, kadrai atrenkami ne vien iš „pastebėtųjų", bet ir iš visų įmonės specialistų. Ekspertų 
vertinimai garantuoja vertinimų objektyvumą. Tai žymiai sumažina karjerizmo galimybes. Svarbu ir tai, kad 
tokios kadrų iškėlimo sistemos atvirumas ir aiškumas skatina kadrų aktyvumą, savišvietą, saviauklą. 

Tačiau nepaisant daug teigiamų pusių, vis dėlto formalizuotoji atestacija naudojama retai.  

� Pirma – todėl, kad ši procedūra nesiderina su dabartiniu žemu faktiniu vadybos lygiu bei tradicijomis.  

� Antra – reikalingi kvalifikuoti personalo specialistai, sociologai, psichologai, kurie sugebėtų užtikrinti 
tokios procedūros patikimumą. Jų kol kas vienetai.  

� Trečia – tai reikalauja žymių kadrų darbo sąnaudų, jeigu tam nepanaudojami kompiuteriai.  

� Ketvirta – atestacijoje nedalyvauja kandidatai iš šalies.  

� Penkta – tokia sistema neparanki vadovams, nes mažina galimybes manevruoti kadrais savo 
nuožiūra.  

� Ir, pagaliau, atestavimas – tai vis dėlto autokratinis kadrų piramidės reprodukcijos būdas, nes galutinį 
sprendimą priima vienas žmogus – aukštesnis vadovas. 
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Kokybiškai naujas, demokratiškas valdymo piramidės reprodukavimo būdas yra konkursinė atranka. Ji 
pranašesnė už administracinį skyrimą, darbą su rezervu ir atestaciją.. Konkursinė atranka sudaro lygias 
galimybes kiekvienam pageidaujančiam iškelti savo kandidatūrą į tam tikrą postą. Šis būdas žymiai geriau 
apsaugotas nuo subjektyvizmo, karjerizmo bei kitų autokratijos apraiškų.  

Konkursinės atrankos įgalina palyginti nedidelėmis kadrų darbo sąnaudomis išrinkti patį tinkamiausią 
kandidatą. Konkursų atvirumas ir aiškumas skatina specialistus, jaunimą, vadovus nuolat tobulėti. 

Tačiau konkursines atrankas turėtų atlikti ne valdymo grandies atstovai, o savivaldos organai. Priešingu 
atveju sunku išvengti administracijos interesų vyravimo. 

Labiausiai priimtinas šiuolaikinėms įmonės kadrų iškėlimo būdas – konkursinė atranka derinama su 
rinkimais. Kadrų specialistai, sociologai, psichologai organizuoja konkursą ir atrenka tam tikrą skaičių 
galimų kandidatų. Kurį kandidatą pasirinkti nutaria įmonės įgaliotas savivaldos organas, tarkim, stebėtojų 
taryba.  

Toks konkursas turėtų keletą etapų. Pirmajame tikslinga atrinkti galimus kandidatus pagal formalius 
reikalavimus. Čia visada išlieka galimybė „išfiltruoti" nepageidaujamus kandidatus, pateikiant specialius 
reikalavimus. Praktikoje neretai pasitaiko, kada formalius reikalavimus atitinka tik asmuo, pats parengęs 
konkurso nuostatus. 

Antrajame etape nustatomas pretendentų bendras išprusimas, patikrinamos jų specialiosios žinios bei 
sugebėjimai. Patikrinimas gali vykti raštu, žodžiu ar naudojant kompiuterius. Į sekantį patikrinimo turą 
patenka ribotas skaičius (iki 5) kandidatų, surinkusių daugiausia balų. 

Pagrindinis konkurso etapas vyksta savivaldos organo akivaizdoje. Išklausiusi kiekvieno kandidato 
programą, pateikusi klausimus, stebėtojų taryba balsų dauguma išrenka vieną iš kandidatų ir skiria jį į 
numatytą postą. 

Savivaldos teorijos požiūriu tobulesnis būtų kitas variantas. Specialistai, atlikę tyrimus, pateikia stebėtojų 
tarybai įmonės raidos programų paketus su kiekvienos jų organizacine struktūra ir tinkamiausiomis valdymo 
kadrų kandidatūromis. Tada stebėtojų taryba balsuotų už programos paketą, organizacinę struktūrą ir 
kandidatus kartu. 

Deja, tokia praktika Lietuvoje dar netaikoma. Stebėtojų tarybos apsiriboja vien kadrų rinkimais, nors žinoma, 
kad jie pasiteisina tik tada, jei stebėtojų tarybos narių profesionalumas savivaldos srityje yra pakankamai 
aukštas. Kai stebėtojai yra profesionalai, nebūtinas ir detalus kandidatų tinkamumo užimti toms ar kitoms 
pareigoms tyrimas, nes jie sugeba ir patys tai nustatyti. Tačiau žinant, kad daugelio įmonių stebėtojų 
tarybose stokojama profesionalių savivaldos specialistų, vis dar būtina skelbti konkursines atrankas. 

Kol įmonės išsiugdys savo specialistus, sugebančius tvarkyti personalo reikalus, vertėtų joms remtis 
mokslinio konsultavimo įmonių sociologų, psichologų, valdymo specialistų paslaugomis. Neapsiriks ir tos 
įmonės, kurios pasikvies į stebėtojų tarybas profesionalius savivaldos specialistus.  

4.4.  Vadovo ir valdinio sąveikos virtualumas 

Ypatingai aukštos kultūros valdinių poreikiuose vyraujant savirealizacijai, kūrybai, 
valdymas nebetenka prasmės  

Vis labiau demokratėjančioje Rytų Europoje ir Lietuvoje atsiranda prielaidos socialiniams (visuomeniniams ir 
gamybiniams) santykiams pertvarkyti. Valdymo struktūrų požiūriu keičiasi vertikaliosios valdymo-pavaldumo, 
vadovo-valdinio sąveikos pobūdis, kurio kitimui interpretuoti pasitelkiame valdymo stiliaus virtualųjį 
modelį. 

Valdymo, sociologinėje, socialinėje, psichologinėje literatūroje priimta vartoti autokratinio, demokratinio bei 
liberaliojo vadovavimo stiliaus definicijas. Ši K. Levino įvesta valdymo stilių įvardijimo tradicija turi gilią 
prasmę ir taikytina modeliuojant socialinių santykių raidą. Tačiau virtualiojo modeliavimo požiūriu būtini 
patikslinimai.  

1. Autokratija, demokratija bei liberalizmas vadovaujantis mokslo tradicija privalo būti traktuojami pozityviai. 
Administracinėje komandinėje vadybos santykių sistemoje pastaraisiais metais buvo siekiama idealizuoti 
demokratinį vadybos stilių, kaip pažangų. Tuo pat metu autokratinis ir liberalusis vadybos stiliai buvo 
interpretuojami kaip negatyvūs. 
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2.  Kadangi kiekvienas vadovas savo veikloje naudoja visus šiuos stilius, todėl tikslinga juos vadinti stiliaus 
komponentais: autokratiniu, demokratiniu ir liberaliuoju. Kai vienas iš suminėtų komponentų vyrauja vadovo 
veikloje, tuomet ir jo stilius įvardijamas atitinkama definicija. 

3. Visų trijų komponentų dažnuminių reikšmių suma yra pastovus dydis. Prilyginę ją vienetui, vadovo stilių 
išreikšime 17 formule: 

St= A+D +L =1    (17) 

4. Vadovo stilius atspindi tik vieną socialinių santykių pusę. Antrąją sudaro valdinio stilius. Totalitarinėje 
sistemoje šios temos buvo stengiamasi neliesti. Vyraujant autokratiniam valdymui, valdiniai buvo skirstomi 
pagal savo darbinį veiklumą į aktyvius, pasyvius bei rezistyvius. Be to, pozityvistinis požiūris čia pakeičiamas 
etiniu. Aktyvusis valdinys suprantamas kaip geras vadovo nurodymų vykdytojas. Kiti du darbuotojų aktyvumo 
tipai vertinami neigiamai. 

5. Vertinant šį fenomeną virtaliu požiūriu, valdinio stilius privalo sudaryti priešybę vadovo stiliui. Tada tris 
valdymo stilius atitiktų trys valdinio stiliaus komponentai: vykdymo, bendradarbiavimo bei 
savarankiškumo.  

6. Visų trijų valdinio stiliaus komponentų dažnuminių reikšmių suma yra pastovus dydis. Prilyginę ją vienetui, 
valdinio stilių išreiškime 18 formule. 

St = V + B + S = 1   (18) 

7. Galima teigti, jog istorinėje laiko skalėje galioja trichotominis socialinių santykių virtualus modelis, 
išreiškiamas kaip stabili autokratinių, demokratinių bei liberalinių komponentų laikinių funkcijų suma 
(19 formulė); 

S(t) = A(t) + D(t) + L(t) = 1     (19) 

8. Kiekvienu laiko momentu valdymo bei pavaldumo stilių komponentų sumos lygios vienetams. 

9. Virtualiu požiūriu vadovo stiliaus diagnostikos metodika įgalina nustatyti vadovo socialinės kultūros istorinę 
vietą. 

10. Vadovo ir valdinio stilių virtualumas nagrinėjamas matricos (lentelė) bei trichotominio modelio (grafikas) 
pagrindu (žr. 28 pav.). 

 

13 pav. Vadovo ir valdinio stilių sąveikos matrica 

Vadovo stilius – tai charakteringa valdymo būdų bei metodų visuma, atspindinti tam tikrą 
valdomos sistemos kultūros būklę. 

Valdinio stilius – tai charakteringa pavaldumo būdų bei metodų visuma, atspindinti tam tikrą 
valdomos sistemos kultūros būklę. 

Autokratinis stilius (gr. autokrateia – vienvaldystė) – neribota ir nekontroliuojama absoliuti 
vieno asmens valdžia. 

Demokratinis stilius (gr. demokrateia – liaudies valdžia) charakterizuoja vadovą, kuris įtraukia 
valdinius į kolektyvinių veiksmų programų rengimo, sprendimų priėmimo, įgyvendinimo bei 
kontrolės procedūras. 
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Liberalusis stilius (lot. liberalis – laisvas) būdingas vadovui, kuris taiko negriežtus valdymo 
būdus bei metodus, suteikdamas didelę pasirinkimo laisvę valdiniams. 

Vykdytojas – tai valdinys, kuris dėl menko savo kultūros aklai vykdo vadovo nurodymus. 

AV – autokratinė bendrija, charakterizuojanti diadą, kurią sudaro autokratinis vadovas ir 
vykdytojas valdinys. Tai stabili diada. Autokratinio kolektyvo aktyvumas lygus vadovo aktyvumui. 

DV – demokratinio vadovo ir vykdytojo valdinio diada. Ši diada nestabili ir po susidarymo turi 
tendenciją keistis. Demokratinis vadovas sudaro galimybių lauką vykdytojui tapti bendradarbiu, 
įtraukia jį į veiklos programų rengimo procedūras. Todėl DV transformuojasi į DB. Tiktai esant 
ypatingai žemam valdinio kultūros lygiui vadovas pastarojo atžvilgiu taiko autokratinį vadybos 
stilių. Šiuo atveju diada virsta į AV. 

LV – liberaliojo vadovo ir vykdytojo valdinio diada. Ši diada nestabili ir po susidarymo turi 
tendenciją keistis. Liberalusis vadovas sudaro pernelyg didelį galimybių lauką vykdytojui tapti 
savarankišku. Tačiau labai maža tikimybė, kad per trumpą laiką vykdytojui būdingas kultūros 
lygis pakiltų iki savarankiško valdinio kultūros. Todėl vadovui dažniausiai tenka griežtinti savo 
vadybos stilių. Ši diada geriausiu atveju transformuojasi į DB, o blogiausiuoju – į AV. 

Bendradarbis – tai pakankamo kultūros lygio valdinys, siekiantis dalyvauti rengiant kolektyvinio 
veiksmo programas. 

AB – autokratinio vadovo ir bendradarbio valdinio diada. Ši pora nestabili ir po susidarymo turi 
tendenciją keistis. Tikimybė, kad autokratinis vadovas savo noru taps demokratiniu menka. 
Todėl jis stengsis riboti bendradarbio iniciatyvą ir paversti jį vykdytoju. Ši diada transformuojasi į 
AV. 

DB – demokratinė bendrija, charakterizuojanti diadą, kurią sudaro demokratinis vadovas ir 
bendradarbis valdinys. Tai stabili diada. Demokratinio kolektyvo aktyvumas lygus vadovo ir 
kiekvieno bendrijos nario aktyvumų sumai. 

LB – liberaliojo vadovo ir bendradarbio valdinio diada. Ši pora nestabili ir po susidarymo turi 
tendenciją keistis. Liberalusis vadovas sudaro galimybių lauką bendradarbiui tapti savarankišku. 
Taip sukuriamos sąlygos bendradarbiui tobulėti ir tapti savarankišku. Šiuo atveju LB turi 
tendenciją transformuotis į LS. Tačiau jeigu bendradarbio kultūros lygis trukdo tapti jam 
savarankišku, liberalusis vadovas bus priverstas griežtinti savo stilių ir taikyti demokratinį 
valdymą. Tada LB transformuosis į DB. 

Savarankiškas – tai aukštos asmeninės kultūros valdinys, sugebantis savarankiškai ir atsakingai 
vykdyti jam pavestas funkcijas. 

AS – autokratinio vadovo ir savarankiško valdinio diada. Ši pora nestabili ir po susidarymo turi 
tendenciją keistis. Tikimybė, kad autokratinis vadovas taps liberaliuoju maža. Dažniau jis 
užgniaužia savarankiškos asmenybės galimybes ir verčia jį tapti vykdytoju. Šiuo atveju AS 
transformuojasi į AV. Esant galimybėms, savarankiškas valdinys siekia išvengti autokratinio 
vadovavimo ir palieka kolektyvą. 

DS – demokratinio vadovo ir savarankiškojo valdinio diada. Ši pora nestabili ir po susidarymo 
turi tendenciją keistis. 

Nedidelė tikimybė, kad demokratinis vadovas taps liberaliuoju. Dažniau jis siekia riboti 
savarankiško darbuotojo galimybes. 

LS – liberalioji bendrija, charakterizuojanti diadą, kurią sudaro liberalusis vadovas ir 
savarankiškas valdinys. Tai stabili diada. Liberaliojo kolektyvo aktyvumas tolygus visų bendrijos 
narių aktyvumų sandaugai. Tarp vadovo ir valdinio įsivyrauja įtampa, atsiradus galimybei 
savarankiškas darbuotojas palieka kolektyvą. 
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14 pav. Vadybos stiliaus trichotominis modelis 

Autokratiniam stiliui būdingas griežtas valdymo centralizavimas, tiesioginiai ryšiai su kiekvienu valdiniu, 
kontrolė, koreguojančios sankcijos. Jam nepageidaujami horizontalūs ryšiai tarp valdinių. Svarbus principas: 
skaldyk ir valdyk. Autokratas kreipiasi į valdinį įsakymo, nurodymo, paliepimo, pareikalavimo forma. Su 
valdiniu nuolat palaikoma tam tikrą socialinė distancija, apribojamas bendravimas, nes priešingu atveju 
valdymas gali pablogėti. Distancija neutralizuoja galimą valdinio aukštesnį kompetentingumą. 

Autokratinis valdymo stilius yra istoriškai ankstyviausias. Jis būdingas ekstremalioms gyvenimo 
sąlygoms, vyraujant biogeniniams poreikiams, esant žemai valdinių kultūrai, neišvystytam gamybos 
būdui, žemam darbo našumui. Kitaip tariant, toks valdymo stilius geriausiai tinka karo, bado ir maro 
metais. Kai stinga laiko ir nėra normalių gyvenimo sąlygų, sistemai tinkamiausias toks vadovas, kuris sugeba 
greitai orientuotis situacijoje, prisiimti atsakomybę, surasti geriausią sprendimą ir greitai jį realizuoti. Tokie 
vadovai sugeba greitai organizuoti panikos ištiktą minią ir bent dalį jų išgelbėti nuo gresiančios pražūties. 
Atskirų žmonių gyvybės aukojamos bendrijos labui. Norėdami laimėti vienoje fronto vietoje, armijų vadai 
aukoja ir pasmerkia myriop ištisas divizijas kitoje. 

Pereinant nuo ekstremalių prie normalių gyvenimo sąlygų, tobulinant gamybines jėgas, keliant darbo 
našumą, plėtojant kultūrą, į pirmą vietą iškyla socialiniai, savigarbos, savirealizacijos poreikiai. Autokratinis 
vadovavimo stilius trukdo juos tenkinti. Todėl tarp tų poreikių ir autokratinio vadovavimo prasideda 
prieštaravimas. Kadangi tos reikmės formuojasi savaime ir objektyviai, vadovas privalėtų įvaldyti demokratinį 
stilių. Deja, jam taip neatrodo. Be to, demokratinis stilius reikalauja ypatingo temperamento bei žymiai 
aukštesnės valdymo kompetencijos. Jeigu autokratiniu stiliumi gali vadovauti praktiškai bei kuris žmogus, 
neturintis žinių valdymo srityje, tai demokratiniam vadovui būtinas specialus išsilavinimas. Todėl, paprastai, 
demokratizacija nušalina autokratinio stiliaus vadovus ir kuria prielaidas demokratiniam vadovui susiformuoti. 

Demokratas suteikia galimybę valdiniams savarankiškai spręsti jų kompetencijoje esančius klausimus, 
periodiškai kontroliuoja valdinių veiklą, nuobaudas derina su pagyrimu. Vietoje autokratinio įsakymo į valdinį 
kreipiasi klausimo forma. Dirbtinai palaikyti socialinę distanciją nėra reikalo, kadangi valdymas pasiekiamas 
aukštesne už valdinio kompetencija.  

Kreipinys klausimu – tai veiksni valdinio aktyvinimo priemonė. JAV industrinėje sociologijoje ji įgavo 
žmogiškojo veiksnio išraiškos prasmę. 30-iais šio amžiaus metais žymūs E. Mayo eksperimentai Čikagoje 
Hotorno priemiestyje firmos „Western Electrics" įmonėse padarė pradžią mokslinei vadybai. Akivaizdu, kad 
vadybos demokratijos slenkstį privalės įveikti ir Lietuva. Tačiau be vadybos mokslo, sociologinių tyrimų bei 
personalo kompetencijos plėtojimo demokratizacija neįmanoma. Tai privalo gerai suvokti tie, kurie prisiima 
atsakomybę už Lietuvos ateitį.  

Ypatingai aukštos kultūros valdinių poreikiuose vyraujant savirealizacijai, kūrybai, valdymas 
nebetenka prasmės. Tai būdinga aukšto darbo našumo, intelektualios veiklos, mokslo, pedagogų, medikų 
kolektyvams, kuriuose kiekvienas darbuotojas yra savarankiškas kūrėjas. O kūrybos valdyti neįmanoma. 
Todėl čia būtinas liberalusis vadovas. 

Aptariant valdinio stilių, būtina konstatuoti, jog žemiausią valdinio kultūros lygį atitinka vykdytojo stilius. Tai 
asmuo, kuris noriai ir tiksliai vykdo vadovybės nurodymus. Jis neturi teisės įvykdyti užduotį nei geriau, nei 
blogiau, nei anksčiau, nei vėliau. Bet kuris nukrypimas ar parodyta iniciatyva gresia nuobaudomis bei 
drausminėmis sankcijomis. Vykdytojui nebūtina aukšta kompetencija. Atvirkščiai, per daug protingi valdiniai 
nėra mėgstami. Kita vertus, valdinys-vykdytojas nuolat patiria nepilnavertiškumo kompleksą, nes užgaunama 
jo savigarba. Toks asmuo, nematant vadovui, nuolat kompensuoja užslopintą savimonę demonstruodamas 
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savarankiškumą, drąsą bei nepriklausomybę kuluaruose. Tačiau pakanka pasirodyti vadovui, ir jo šaunumas 
kaip mat išgaruoja. 

Geri vykdytojai yra ne tik punktualūs. Apsukriausieji iš jų stengiasi atspėti visus vadovo norus ir tuo pelno jo 
malonę. Tai padeda vykdytojams nuolat gauti premijas, kilti tarnybos laiptais. 

Aukštesnės kultūros asmuo, be abejo, negali pasitenkinti žmogiškąjį orumą žeminančiu vykdytojo vaidmeniu. 
Jis linkęs į bendradarbiavimą. Todėl bendradarbis jau kartu su vadovu svarsto bei sprendžia darbo 
klausimus. Jis turi savo nuomonę, kuri gali būti skirtinga nuo vadovo. Didžiųjų karvedžių Julijaus.Cezario ir 
Aleksandro .Suvorovo sėkmę bei šlovę lėmė tai, kad savo kareivius jie laikė bendražygiais, o ne vergais ar 
baudžiauninkais. 

Savarankiškasis stilius būdingas ypatingai aukštos kultūros asmenims kūrėjams. Jiems nereikalingas 
vadovas. Atvirkščiai, mėginimas valdyti savarankišką asmenį nieko kito be žalos neduoda. Savarankiškieji – 
tai bet kurios tautos, žmonijos „aukso fondas". Juos būtina išvaduoti ir apsaugoti nuo kai kurių individų 
siekimo pelnytis vadovaujant kūrėjams. 

Matricoje pateiktos 9 vadovo ir valdinio stilių diados, iš kurių 6 nestabilios. Po jų susidarymo vadovas ar 
valdinys privalo keisti stilių arba pora išsiskiria. Tik trys diados (pažymėtos) yra pastovios ir lemia kolektyvų 
tipus: autokratinį, demokratinį ir liberalųjį. 

Autokratiniame kolektyve paranku būti vykdytoju. Bendradarbių ir savarankiškų asmenybių likimas 
nepavydėtinas: autokratiški vadovai siekia paversti juos vykdytojais, pažeminti jų savimonę ir žmogiškąjį 
orumą, apriboti kūrybos laisvę. Neturėdami galimybės ištrūkti iš beviltiškos situacijos, vieni valdiniai 
palūždavo, kitiems tekdavo net emigruoti. Išliekanti autokratija beveik visada naikina protus. 

Kiek optimistiškiau nuteikia atsiradusi įmonių įvairovė, galimybė kurti ūkines bendrijas bei personalines 
įmones. Reikia tikėtis, kad į pastarąsias „nutekės" didžioji dalis savarankiškų asmenybių. Nesugebantys 
greitai persitvarkyti valstybinių įmonių kolektyvai praras dalį „aukso fondo" ir todėl jie negali tikėtis didesnio 
pasisekimo. Pereinant nuo vien tik vykdytojo iki savarankiško valdinio, lygiagrečiai kinta ir įmonės tipo 
pasirinkimo tikslingumas – nuo valstybinės iki individualios. 

Būtina pažymėti, jog pereinant nuo autokratinio prie liberaliojo kolektyvo, kinta ir jo veiklumas. Autokratinio 
kolektyvo aktyvumą lemia vadovo asmeninės savybės. Demokratinio kolektyvo aktyvumas – tai jo narių 
aktyvumo suma. Liberaliajam kolektyvui būdinga tai, kad jo veiksmingumas tolygus kiekvieno nario veiklumo 
sandaugai, kadangi bendraudami kūrėjai didina savo potencines galimybes. 

Pateiktas socialinių santykių trichotominis modelis (29 pav.) turi universalią prasmę. Jis taikytinas visai 
žmonijos istorijos atkarpai nuo homo sapiens sapiens atsiradimo iki pilno gamybos automatizavimo. 
Autokratija, ištisus amžius vyravusi socialiniuose santykiuose, ilgainiui išnyksta. Ją pakeičia demokratiniai 
santykiai. Tačiau ir jie nėra amžini. Juos pakeis liberalieji santykiai. Automatizuojant gamybą, darbo 
pasidalinimas taps nebereikalingas. Todėl nebereikės valdyti žmonių. Įsigalės kiekvieno ir visų savivalda. Ši 
tendencija ims vyrauti jau kitame amžiuje. 

Progresyvus savivaldos bei regresyvus valdymo santykių kitimas pataria socialinių santykių įvardinimui 
dažniau vartoti „savivaldos" terminą. 

Tuo pat metu mūsų pateiktas trichotominis modelis taikytinas bet kuriam atvejui, kai socialinis subjektas 
žengia į ateitį iš ekstremalių sąlygų. Taip atsitiko Rusijoje po Pirmojo ir SSRS po Antrojo pasaulinių karų. 
Sociologiniai tyrimai liudija, kad artėjame prie socialinės sąveikos kokybės, kai demokratinis komponentas 
pasieks maksimalią reikšmę.  

Tik subrandinus demokratiniam valdymo stiliui būdingą profesionalių specialistų kompetentingumą, išugdžius 
valdinį-bendradarbį, pasieksime demokratinės revoliucijos lūžį – prieštaravimo išsprendimo tašką. Tik po to 
ims veikti savivaldos išplėstinės reprodukcijos mechanizmas, pradės spartėti ekonominė bei socialinė raida. 

Kuo greičiau šią mokslo tiesą suvoksime, kuo greičiau prasidės valdymo revoliucija, tuo greičiau Lietuva 
žengs socialinės gerovės link. 
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5. Strateginės savivaldos technologija 

5.1. Savivaldos metodų raida 

Vadybos technologijos pradmenų tenka ieškoti natūraliame gyvūnų elgesyje. Patino ir patelės bei jų 
palikuonių santykiuose reiškiasi valdymo piramidės fenomenas: lyderių, „pilkosios masės”, atstumtųjų bei 
izoliuotųjų vaidmenys, valdymo santykiai bei sankcijos. 

Vadyba – išskirtinė bandos vedlio funkcija. Vedliui, kaip pirmiausia pastebima, būdingas pavyzdinis elgesys, 
kurį pamėgdžioja kiti bandos nariai. Suprantama, kad vedlio atrinkimo procedūra orientuota į tai, jog bandos 
priekyje visada būtų pats tobuliausias, sugebantis tenkinti gyvybiškai svarbius poreikius bendrijos 
narys. Kadangi kovoje už gyvūno būvį svarbiausi yra kovos parametrai, todėl ir vedliai atrenkami 
turnyruose. 

Skirtingai nuo žmonių bendrijų, gyvūnų pasaulyje turnyrai vyksta pagal griežtas, nors ir nerašytas taisykles. 
Jų paskirtis – nustatyti tobulesnį vedlį. Todėl besigrumdami turnyruose, gyvūnai nepanaudoja mirtinų kovos 
priemonių, kurias jie paprastai taiko kitos rūšies gyvūnams, aukai. Gyvatės daužosi galvomis, bet nenaudoja 
nuodų, kurie būtų mirtini konkurentui. Elniai surėmę ragus stengiasi tik nustumti vienas kitą ir priversti 
pasitraukti, nors galėtų gribštelėti ragai labai pažeidžiamas vietas papilvėje. 

Turnyrą stebi kiti bandos nariai ir niekada nestoja vieno kurio nors pretendento pusėn. Ypatingi ekspertai, 
nustatantys vedlių tobulumą, yra jaunos patelės, besirūpinančios tobuliausiais palikuonimis. Jos dažnai 
„premijuoja“ nugalėtojus. 

Tobuliausio vedlio kriterijus yra gyvybiškai svarbus tiek genetiniu, tiek fiziniu bandos išlikimo požiūriu. 
Tobuliausias vedlys sugeba greičiausiai orientuotis naujoje situacijoje ir rasti tinkamiausią išeitį, kad pačiam 
išsigelbėjus. Kiti bandos nariai „pasitiki” vedlio sugebėjimais ir mėgdžioja jo veiksmus. Pagal natūraliosios 
atrankos dėsnius daugiausia galimybių išlikti turi tobuliausio bandos nario palikuonys. 

Valdymo piramidinė struktūra pasireiškia tuo, kokia eile gyvūnai eina „prie lovio” arba maitinasi. Sumedžiojus 
auką, pirmiausiai pasisotina vedlys ir stipriausi bandos nariai. Tai lengvai paaiškinama: tik pakankamai sotus 
vadas gali pilnavertiškai vykdyti jam patikėtas funkcijas. Kiti bandos nariai – senesni, jaunesni bei silpnesni 
yra ne tiek svarbūs bandos išgyvenimui, todėl gali ir palaukti. Jie tenkinasi likučiais nuo puotos stalo. 

Piramidinė tvarka nusistovi ir priimama kitų bandos narių kaip galimybių norma. Tačiau laikui bėgant, 
senstant vieniems nariams ir augant naujiems, piramidės laipteliai yra revizuojami. Nuolat siekiama patikrinti, 
ar kiekvienas bandos narys pelnytai užima savo laiptelį. Revizija paprastai prasideda iš apačios – nuo 
„masių". Pavaldiniai vis patikrina vado tobulumą. Paprastai vienas iš jų pretenduoja užimti vado pakopą. 
Jeigu vadas savo vietoje, jis panaudoja valdymo sankciją – nurodo revizuojamam valdiniui jo vietą. 

Valdymo sankcijos funkcija yra sutvarkyti valdymo piramidę taip, kad kiekvienu atveju ir kiekvienoje 
pakopoje būtų pats tinkamiausias narys šios pakopos funkcijai atlikti. Tokia valdymo piramidė, kurioje 
kiekviename laiptelyje yra pats tinkamiausias šiai funkcijai atlikti narys, sugeba efektyviausiai vykdyti 
kolektyvinį veiksmą ir geriausiai pasirūpinti bandos išlikimu. Kitaip tariant, valdymo esmę sudaro valdymo 
piramidės sutvarkymas taip, kad kiekvienas bandos narys žinotų savo vietą ir veiktų pagal šios vietos 
sąlygotas funkcijas. 

Valdymo sankcijos nėra tiksliniai vedlio elgesio aktai. Tai reakcija į vedlio būklės neapibrėžtumo padidėjimą, 
kurį sąlygoja valdinio veiksmai. Padidėjęs neapibrėžtumas sukelia vedlio nepasitenkinimą, kurį jis 
neišvengiamai susieja su šį neapibrėžtumą sukėlusiu valdinio elgesiu. Šis nepasitenkinimas pasireiškia 
nemaloniais pojūčiais, emocijomis. Siekdamas atstatyti savo apibrėžtumą valdymo piramidėje, vedlys 
natūraliai grąžina išsišokusį valdinį į jam skirtą vietą, panaudodamas tam informacinį bei fizinį neigimą. 

Valdymo poveikis gali būti įvairaus stiprumo. Dažnai pakanka vien pikto žvilgsnio, grėsmingos pozos, 
įspūdingų gestų, kurie rodo vedlio ketinimus ir sugrąžina valdinį į jam deramą vietą. Jeigu to nepakanka, 
gyvūnai panaudoja fizinį neigimą, t. y. fizinę jėgą. Fizinė sąveika yra galutinė priemonė, padedanti galutinai 
sutvarkyti valdymo piramidę. 

Žmonių bendrijose informacinis neigimas dažniausiai įgauna kritikos pavidalą. Už vadovo įspėjimų 
nepaisymą daugelį amžių buvo naudojamos fizinio poveikio priemonės. Dar palyginti neseniai fizinės 
bausmės buvo naudojamos gamyboje, šeimoje, auklėjimo ir švietimo įstaigose. Galima sakyti, kad tik XX a. 
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pabaigoje aktyviai kuriamos prielaidos atsiriboti nuo fizinio valdymo sankcijų panaudojimo. Atsisakoma 
mirties bausmių. Mažėja tarptautinių konfliktų sprendimas iš jėgos pozicijų.  

Kritika, kaip valdymo piramidės sutvarkymo priemonė, vis dažniau yra pakeičiama valdinių savikritika, 
tobulesnių valdymo ir savivaldos metodų įgyvendinimu.  

Valdymo poveikis, jei jis vyksta kitų bendrijos ar bandos narių akivaizdoje, suformuoja kitų valdinių elgsenoje 
reikiamą pavaldumo stereotipą. Todėl piramidei sutvarkyti dažnai pakanka „pastatyti į vietą" vieną labiausiai 
nepaklusnų valdinį. 

Gyvūnų pasaulyje valdymas turi refleksinį pobūdį ir vyksta pagal nukrypimus. Jokių sąmoningos, 
tikslinės, prevencinės valdymo veiklos apraiškų gyvūnų pasaulyje nepavyksta nustatyti. Todėl galima teigti, 
kad žemiausioje socialinių santykių išsivystymo pakopoje – gyvūnų pasaulyje – valdymas yra refleksinis ir 
vyksta pagal nukrypimus. 

Refleksinis valdymas grįstas ne racionalumu, bet emocijomis, todėl kyla daug triukšmo, barnių bei asmeninių 
pergyvenimų. Valdymo pagal nukrypimus ribotumas pasireiškia tuo, kad jis yra nehumaniškas, nes visada 
susietas su kritika bei nuobaudomis. Be to, jis taikomas jau esant neigiamam rezultatui bei praradimams. 
Refleksiniam valdymui pagal nukrypimus praktiškai nereikia jokios vadybinės kvalifikacijos. Tai prieinama bet 
kuriam gyvam sutvėrimui. Juk žuvus vedliui, visada atsiranda kitas individas, kuris perima vedlio funkcijas.  

Socialinio šuolio tėkmėje vyksta valdymo objektyvizacijos procesas, kuris skatina perėjimą nuo refleksinio 
valdymo pagal nukrypimus prie tikslinės programinės savivaldos. Šiame laikotarpyje formuojasi valdymo 
metodo samprata. 

Apie valdymo metodų atsiradimą galima kalbėti tik tada, kai vadovas ima suvokti vadybą kaip specializuotą 
veiklą. Susiformavus kalbos sugebėjimams, jau žmogaus turinio šuolio pradžioje vadas sugeba ne tik 
parodyti tobuliausio elgesio pavyzdį, bet ir pagrįsti šį elgesį žodžiais bei emocijomis, nurodyti ir paaiškinti 
efektyviausio kolektyvinio veiksmo tikslą bei tikslingumą.  

Kalbiniai sugebėjimai sukuria prielaidas strateginiam bei prevenciniam vadovavimui. Vadovo tobulumo 
samprata vis dažniai siejama su jo sugebėjimu numatyti ir išvengti neigiamų pasekmių tiek pačiam vadovui, 
tiek ir visai bendrijai. Daugelį amžių vadų karjeros laiptais kopė asmenys, sugebėję geriau už kitus atlikti 
strateginės vadybos funkcijas. Tai daugiausia karvedžiai, imperatoriai, valdovai. Daugelio jų naudoti vadybos 
principai turtino praktinės vadybos lobyną. 

Žmonijos saulėtekio pradžioje valdymo pagrindą sudarė vadų kuriami elgesio idealai, pagal kuriuos buvo 
vertinamas valdinių elgesys, kuriais jie buvo skatinami sekti. Kuriant elgesio idealus aktyviai dalyvavo ir 
savivaldos posistemės – religinės bendrijos bei kulto tarnai. Būdami nepasiekiami, idealai visada sukuria 
daugiau laisvės valdovams ir mažina valdinių nepriklausomybę.  

Tačiau mokslinio nagrinėjimo vadyba sulaukė tik XX šimtmetyje, kai buvo įsitikinta, kad vadybos kokybė turi 
didelės įtakos visuomenės gyvenimo, pirmiausiai ūkinės veiklos, efektyvumui. Plėtojantis stambiajai 
industrijai, jau nepakako vien fizinių resursų, kurie leistų toliau kelti darbo našumą. Besiaktualizuojantys 
žmonių savigarbos poreikiai pareikalavo naujų valdymo metodų taikymo industrijoje.  

Amerikiečių menedžmento pradininko Frederiko Teiloro pastangos racionalizuoti gamybos valdymą 
pareikalavo toli siekiančių gamybos inžinerinės psichologijos, socialinės psichologijos bei sociologinių 
studijų. Šio amžiaus trisdešimtaisiais metais Eltono Mayo atskleistas „žmogiškasis veiksnys“ akivaizdžiai 
parodė, kad valdymo ir savivaldos mokslinis interpretavimas bei panaudojimas nurodo, kaip toliau plėtoti 
gamybos efektyvumą.  

Todėl nuo trisdešimtųjų šio amžiaus metų plėtojamas vadybos mokslas dėsningai kuria prielaidas plėtoti 
vadybos kultūrą, įveikti refleksinį valdymą pagal nukrypimus. Aukščiausios vadybos kultūros etalonu tampa 
prevencinių tikslinių programinių metodų panaudojimas, leidžiantis užkirsti kelią problemoms dar prieš 
joms atsirandant. Aukštos kultūros vadybininku laikomas tas, kuris sugeba laiduoti darnią bendrijos 
veiklą, pats likdamas nepastebimu. 

Žmonijos istorijoje dėsningai plėtojasi normatyvinis reguliavimas, kurio pagrindą sudaro išankstinis 
racionalių elgesio normatyvų nustatymas, remiantis įstatymais, potvarkiais, įsakymais, ir priemonės, kurios 
padeda tų normų laikytis. Normatyvinis valdymas yra pranašesnis už idealinį, nes suteikia elgesio normatyvų 
visumą valdinių nepriklausomybei reikštis. Normatyvai padeda valdiniams pasirinkti saugius veiksmus. 
Mažėja vadovo galimybės taikyti valdymo sankcijas savo pavaldiniams. 

Valdymo normatyvai rengiami dviem pagrindiniais ribiniais metodais: neigiamos patirties ir prognostiniu. 
Praktikoje nauji įstatymai bei normatyviniai aktai dažniausiai priimami tada, kai nustatomi akivaizdūs 
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nukrypimai. Tai normatyvinis valdymas pagal nukrypimus. Normatyvinis prognostinis valdymas numato 
ateities prognozavimą bei prevencinį priėmimą tokių normatyvų, kurie užkirstų problemų atsiradimą.  

Normatyvinis prognostinis valdymas reikalauja įsisavinti strateginio planavimo bei programavimo 
funkciją. Tačiau strateginio programavimo veikla reikalauja gilių rinkodaros, naujadaros, sociologijos, 
ekonomikos bei kitų sričių žinių. Parengti efektyvias plėtros programas įstengia tik aukštos kvalifikacijos 
mokslo specialistai. 

Ieškodami tobuliausių vadybos metodų neišvengiamai vadovaujamės tiksliniais, programiniais, 
normatyviniais metodais. Tačiau turime modelį, kuris rodo, kokį pavidalą įgaus tobuliausias iš vadybos 
metodų.  

Socialinių bendrijų savivaldos tobulinamos ta kryptimi, kuri padeda gyviems organizmams įgyti būdingą 
savivaldai struktūrą bei kokybę. Štai, gyvūno galvos smegenys yra specializuotos programavimo funkcijoms 
atlikti, o stuburo smegenys – vykdymo funkcijoms realizuoti.  

Keletas nenuginčijamų faktų. Pirmiausia, gyvūnas ir žmogus gyvena, o tai reiškia, kad jų savivaldos sistemos 
yra pakankamai tobulos. Antra, galvos ir stuburo smegenys yra skirtingi pagal biologinį pavidalą bei 
vykdomas funkcijas. Trečia, gyvūno ir žmogaus savivaldos sistemos savo struktūra yra panašios. Skirtumas 
tik toks, kad žmogus sugeba modeliuoti savo veiksmus ir prognozuoti programų realizavimo rezultatus.  

Programavimo ir vykdymo funkcijų atskyrimas, racionalus jų subordinavimas savivaldos ciklo struktūroje 
vyksta pagal gyvūno savivaldos sistemos analogą. Įstatyminės bei vykdomosios valdžių atskyrimo 
principas demokratinėje struktūroje analogiškas gyvo organizmo savivaldos struktūrai. 

Savivalda galima tik tada, kai valdinių kultūra pasiekia „demokratijos ribą”. Tada vadovai išsiugdo aukštesnę 
vadybos kultūrą, kuri reikalinga savivaldos procedūroms atlikti. 

Savivaldos ciklą sudaro šie pagrindiniai etapai: 

� veiksmo programavimas, 

� sprendimo priėmimas, 

� vykdymas, 

� kontrolė.  

Demokratinėse organizacijose savivaldos ciklas veikia tik normatyvinės savivaldos ribose. Demokratinėje 
valstybėje, akcinėje bendrovėje veiklos normatyvus kuria specialistų grupės, komitetai. Juos priima 
savivaldos organas (Seimas, akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir t. t.). Priimtų normatyvų 
įgyvendinimu rūpinasi vykdomoji institucija (Vyriausybė, valdyba, administracija). Profesionaliausiai sugeba 
įgyvendinti priimtus normatyvus juos kūrę ekspertai.  

Veiklos programavimo funkcija vykdoma nukrypstant nuo savivaldos ciklo nuoseklumo. Net demokratinėje 
valstybėje pirmiausiai yra sudaromas vykdomosios valdžios organas – vyriausybė, kuri privalo pati parengti 
savo veiklos programą. Savivaldos organas svarsto ir priima vyriausybės pateiktą veiklos programą. Toliau 
vyriausybė vykdo savo programą, o savivaldos organas kontroliuoja jos įgyvendinimą. 

Tokia programavimo ir vykdymo subordinacija yra nenuosekli, nes programavimo ir vykdymo veikla 
reikalauja skirtingo vadybinio pasirengimo. Antra vertus, vykdytojas pateikia tokią programą, kokią sugeba 
parengti, neturėdamas programavimo sugebėjimų. Trečia, vykdytojas nesieks parengti programos, kuri 
reikalauja naujų žinių, įgūdžių bei sugebėjimų. Dėl to nukenčia bendrijos raida apskritai. 

Nagrinėjant šiuolaikinių demokratinių valstybių veiklos programavimo praktiką, norisi ją palyginti su begalviu 
organizmu, kuris kuria savo veiklos programas stuburo smegenimis ir jomis tas programas realizuoja. Galvos 
smegenys nepanaudojamos.  

Tobulesnė demokratinės valstybės savivaldos sistema būtų tokia, kurioje Seimui pavaldžios institucijos 
rengtų specializuotas plėtros programas bei pagrįstus normatyvus. Seimas juos priiminėtų, o vyriausybė – 
įgyvendintų. Taip būtų rengiamos vis tobulesnės programos, o vykdymo grandies valdininkai būtų 
suinteresuoti nuolat tobulėti. Seimo nariams, išrinktiems į parlamentą toli gražu ne už jų sugebėjimą 
programuoti šalies raidą, nereikėtų kankintis stengiantis parengti normalius įstatymus. 

Suprantama, kad demokratijos įgyvendinimas reikalauja turėti konkurentinį ideologijos pasirinkimo 
mechanizmą tik renkant parlamentą. Vyriausybę reikėtų formuoti pirmiausia atsižvelgiant į jos narių 
profesionalumą, o ne partiškumą, kuris priešingas kultūringos vadybos prigimčiai. 
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Akcinių bendrovių savivaldos struktūroje tobulėjimas susietas su programų priėmimo perkėlimu vis į 
aukštesnį savivaldos lygį. Dabar įmonės plėtros tarnybos funkcijos yra blokuojamos, nes ši tarnyba pavaldi 
vykdymo grandžiai – administracijai.  

Plėtros programavimo galimybės gerėja, kai tų klausimų sprendimas patikimas valdybą, vėliau stebėtojų 
tarybai, o galiausiai ir akcininkų susirinkimui. Akcinių bendrovių įstatymas netrukdo organizuoti įmonių veiklą 
pagal savivaldos ciklo nuoseklumą. Tai priklauso tik nuo savininkų savivaldos kultūros.  

5.2. Strateginės savivaldos technologijos taikymas 

5.2.1. Raidos modeliavimas 

Kiekybinė ir kokybinė plėtra yra natūrali gamtos būsena. Žmonių tikslinės sąmoningos veiklos požiūriu, 
plėtra turi objektyviąją – nepriklausomą nuo žmonių tikslinių veiksmų ir subjektyviąją – žmonių tikslinės 
sąmoningos įtakos į procesą dedamąsias. Objektyvioji plėtros dedamoji išlieka vyraujančia gamtos ir 
visuomenės vystymosi dedamąja, kurią sąlygoja objektyvūs raidos dėsniai. Žmonių visuomenės vystymasis 
taip pat turi objektyviąją ir subjektyviąją dedamąsias. Objektyvioji visuomenės raida klostosi kaip žmonių 
sąveikos su gamta ir tarpusavyje rezultatas.  

Galimybes ir tikslingumą sąmoningai veikti socialinių bendrijų raidą, paspartinti ar sulėtinti jų vystymąsi dar 
tebediskutuoja mokslininkai ir pažangūs politikai. Žmonija turi karčią komunistinių eksperimentų patirtį 
bandant dirbtinai paspartinti ar sulėtinti raidą. Tačiau atsiranda ir tobulesnis žmonių santykio su objektyviąja 
raida supratimas. Geriausias būdas numatyti ateitį yra atspėti ją.  

Todėl labai svarbu išmokti tinkamai modeliuoti raidą. Atspėjus raidos pobūdį ateityje galima ne tik pasirinkti 
tinkamus veikimo būdus, bet ir nuspėjus galimus pavojus pasistengti išvengti ar sušvelninti jų pasekmes. 
Tuomet geriausias būdas numatyti ateitį tampa – sukurti ją, atspėjus jos objektyvią raidą. Profesionalioji ir 
atsakingoji strateginė vadyba nepataria pernelyg valdyti ar daryti įtaką vystymosi procesams, ji 
rekomenduoja harmonizuoti raidos procesus, siekiant sumažinti galimus žmonių praradimus ir kančias.   

Žmonių visuomenės raidos procesų esmę sudaro naujadaros kokybiniai šuoliai, kurių metu susiformuoja 
nauja žmonių sąveikos su gamta ir tarpusavyje kokybė. Laikui bėgant vieną kokybę keičia kita, sudarydamos 
kokybinių šuolių srautą. Todėl jų empiriniam interpretavimui sėkmingai taikomas kokybinių raidos procesų 
virtualiojo modeliavimo metodologinis instrumentarijus1. Tada įvairūs raidos – naujadaros procesai 
modeliuojami kaip kokybiniai pereinamieji procesai jų formos (Kf), turinio (Kc) ir jų priešpriešos (H) raidos 
vienovėje (30 pav.). 

 

15 pav. Universalus naujadaros kokybinis modelis (S. Paulauskas)  

                                                 
1 Paulauskas S. Savivaldos dialektika. Teorija, metodologija, modeliai. Kompaktinėje laikmenoje: savivaldos teorijos interaktyvus 
tekstas, treniruoklis egzaminatorius su 863 klausimais ir atsakymais, 12 psichologinių testų, programų. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla, 1999.  
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Institucinė nuostata (IN) – tai esama, dažnai oficialiai įtvirtinta socialinėje sistemoje nuomonė ar požiūris į 
tam tikrus reiškinius. Institucinės nuostatos atskleidžia socialinės organizacijos veiklos formą – informacinį 
modelį, kuris reikalingas turiniui – veiklai. Institucinės nuostatos gali būti neformalios ir formalios. 
Neformalios institucinės nuostatos atspindi oficialiuose organizacijos dokumentuose neužfiksuotas, tačiau 
organizacijoje pasireiškiančias nuomones ir požiūrius į organizacijos veiklą bei jos komponentus. 
Formaliosios institucinės nuostatos – tai organizacijos savivaldos ar valdymo organų patvirtintos, priimtos 
nuomonės, vertinimai, kriterijai ir pozicijos, kurių paprastai privalo laikytis jos nariai. 

Bet kurioje socialinėje organizacijoje nuolat veikia objektyvus pažangių nuostatų formalizavimo 
mechanizmas. Bet kurios pažangios mintys ir idėjos pirma užgimsta pajaučiančių naujoves asmenų mintyse 
(taškas A). Naujovės dažnai turi savo nešėjus – naujadarius, kurių pastangomis ir vyksta pažanga. Tačiau 
ne kiekviena nauja idėja yra pažangi. O siekiant nustatyti galimas jos įgyvendinimo pasekmes, reikia laiko ir 
kritiško vertinimo. Ekonomišką požiūrį į naujoves apibrėžia žmogaus prigimtis. Jeigu naujovė padeda geriau 
tenkinti poreikius, ji būna priimama, ir atvirkščiai, jeigu ji pablogina asmens būklę, tada naujovei 
priešinamasi. Siekiant atskirti pažangias idėjas nuo neperspektyvių, naujos nuostatos turi išgyventi tam tikrą 
inkubacinį kritiško vertinimo laikotarpį. Šis reiškinys dažnai suprantamas kaip kova tarp nauja ir sena.  

Prieštaravimo tarp nauja ir sena raida turi rezonansinės sinusoidės H(t) pavidalą, atskleidžiantį vis 
stiprėjantį susidūrimų tarp nauja ir sena švytavimą, kol pasiekiama kulminacija (B). Naujai nuostatai 
įsitvirtinus daugiau nei pusės organizacijos narių mąstysenoje, įvyksta lūžis – yra diskredituojama senoji 
opozicinė nuostata Kf‘, priimama naujoji Kf ir ją pradedama įgyvendinti. Pradėjus veikti pagal naują nuostatą 
(Kc), pastaroji ir toliau yra kokybiškai tobulinama pagal kreivę Kc(t). Pasipriešinimo naujovei protrūkiai 
blėsdami dar pasikartoja, kol ilgainiui visai išnyksta (taškas C) įtvirtinus naują nuostatą elgsenos normatyvų 
(teisės aktų, norminių dokumentų ir kt.) pagrindu. Po taško C dar elgiantis pagal visai įgyvendintą nuostatą, 
gimsta kita, pažangesnė už ją, nuostata, ir ciklas kartojasi. 

Naujadaros patirtis liudija, kad nepakanka vien išmatuoti ir pozicionuoti problemą bei ją sąlygojančius 
veiksnius. Kur kas sudėtingiau yra užtikrinti racionalų ir darnų raidos proceso harmonizavimą. Šiuo požiūriu 
pasiteisina strateginės savivaldos metodas, jau daugelį metų  taikomas naujadaros baruose2. 

5.2.2. Strateginių scenarijų metodas 

Scenarijai – tai ateities versijos, nuodugniai ištyrinėtos, detaliai apibūdintos ir orientuotos į konkretų 
gyvenimą3. Scenarijų esmė nėra rasti labiausiai tikėtiną ateitį ir ją pritaikyti, bet skatinti strateginius 
sprendimus, kurie būtų tinkami visoms priimtinoms ateitims. Scenarijų kūrimo ir svarstymo procesas suteikia 
paskatų mąstyti apie sudėtingą veiksnių, galinčių lemti šalies, visuomenės, ūkio ar kultūros šakos, politinės 
ar verslo organizacijos, ateitį. Todėl scenarijai yra galingi įrankiai, keičiantys mūsų mentalinius tikrovės 
modelius.  

Scenarijai padeda mums žvelgti į tolimą ateitį. Todėl scenarijai gali padėti mums artikuliuoti skirtingas ateities 
versijas ir rasti tinkamų būdų joms pasirengti. Galutinis scenarijų tikslas – ne sukurti tikslų ateities vaizdą, bet 
paskatinti efektyvesnius sprendimus apie ateitį. Scenarijai turi padėti šaliai, visuomenei, organizacijai, 
asmeniui sėkmingiau prisitaikyti prie pokyčių, juos atpažinti ir išnaudoti savo naudai.  

Scenarijai yra strateginio mąstymo, kuris yra būtinas sparčių permainų metu, dalis. Esminiai planavimo, 
besiremiančio scenarijais, elementai yra: 1) siekimas pakeisti mentalinius modelius tų asmenų, kurie daro 
sprendimus lokaliu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu; 2) būtinumas suvokti, kas yra iš anksto nulemta ir 
kas nenuspėjama bei neaišku; 3) būtinumas permąstyti šalies, visuomenės, atskiros organizacijos problemas 
pateikiant naujų netikėtų perspektyvų.  

Scenarijais besiremiantis planavimas pradėtas taikyti po Antrojo pasaulinio karo JAV  kaip karinio planavimo 
metodas. Vėliau scenarijų metodą imta sėkmingai taikyti ir verslo planavimui. Šiuo metu scenarijais 
besiremiantį planavimą taiko daugybė verslo organizacijų, tarp jų Royal Dutch / Shell, British Airways, IBM, 
AT&T, Xerox ir kt. Didelėse kompanijose svarbūs ateities sprendimai susiję su apibrėžtais projektais, 
kiekvienas iš jų yra išbandomas dviem ar trimis scenarijais, ir gaunami du ar trys rezultatai. Tuomet daromas 
sprendimas, ar vykdyti sumanytą projektą. Visai neseniai scenarijais besiremiantis planavimas pritaikytas ir 
politinei sferai: Pietų Afrikos, Kanados, Japonijos bei Kolumbijos vyriausybės taikė scenarijus skatindamos 

                                                 
2 Paulauskas S. Tikslinė programinė savivalda kaip strateginės vadybos metodas / Tarptautinė konferencija „Regionų plėtra“. Vilniaus 
universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. 1999 10 21. 
3 Pagal Atviros Lietuvos Fondo ir Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos skelbto konkurso „Lietuvos ateities scenarijai. 2010–2020 
metai" strateginių scenarijų metodo aprašymą.  
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viešą diskusiją, siekdamos visuomeninio sutarimo ir mėgindamos daryti įtaką visuomenės pažiūroms į 
valstybės ateitį. 1994 m. Didžiosios Britanijos nacionalinė sveikatos tarnyba pasitelkė scenarijų metodą 
siekdama apibūdinti galimą sveikatos apsaugos ir rūpybos ateitį. Pasaulyje yra įkurta nemažai kompanijų, 
organizacijų bei tyrimo institutų, kurių svarbią darbo dalį sudaro scenarijų kūrimas. Tarp jų Stanford 
Research Institute (JAV), Copenhagen Institute for Future Studies (Danija), Global Business Network (JAV), 
Technology Foresight Programme (Didžioji Britanija) ir Japanese National Institute for Science and 
Technology (Japonija).  

Scenarijų kūrimas – grupinis darbas. Scenarijus turėtų kurti skirtingų profesijų asmenys, kurie yra gerai 
susipažinę su medžiaga ir informacija tos srities, kurios ateitį bandoma įsivaizduoti ir apibūdinti. Gero 
scenarijaus tikslas – surinkti strateginės svarbos informaciją ir paversti ją naujomis netikėtomis 
koncepcijomis. Nors scenarijai yra apie ateitį,  jie labiausiai turėtų veikti dabarties sprendimus.  

Scenarijų kūrimo procedūra: 

� identifikuoti esmines problemas, ties kuriomis bus sukoncentruotas scenarijaus siužetas;  

� nustatyti svarbiausias varomąsias jėgas bei veiksnius, kurie lems Lietuvos visuomenės ar atskiros 
valstybės srities raidą (socialiniai, ekonominiai, politiniai, aplinkosauginiai, technologiniai veiksniai ir 
t. t.);  

� įvertinti svarbiausias varomąsias jėgas ir veiksnius pagal du kriterijus: a) jų svarbą esminei 
problemai,  b) jų nenumatomumo laipsnį. Svarbu rasti du ar tris veiksnius bei tendencijas, kurie 
atrodo svarbiausi ir kartu sunkiausiai nuspėjami. Reikia žinoti, kad iš anksto nulemti, lengvai 
prognozuojami veiksniai (pvz., kad Lietuvos piliečiai sensta) yra tokie pat visuose scenarijuose;  

� pasirinkti scenarijaus logiką, kuri priklauso nuo to, kokios svarbiausios varomosios jėgos bei 
veiksniai buvo atrinkti;  

� sukurti siužetą, papasakoti istoriją, išplėtoti scenarijų. Į kurią pusę krypsta Lietuvos ateitis? Kokie 
įvykiai reikalingi, kad scenarijuje nubrėžta įvykių eiga pasiektų atomazgą ir būtų tikėtina?  

� padaryti išvadas. Sugrįžti prie esminės problemos, identifikuotos pirmame etape, ir pasižiūrėti, kaip 
ta problema atrodo kiekviename scenarijuje.  

Scenarijais besiremiantis planavimas išplečia suvokimo galimybes ir suteikia naujų perspektyvų suvokiant 
aplinkinį pasaulį. Scenarijai gali tapti įrankiu, skatinančiu diskusijas apie ateitį, palengvinančiu dialogą apie 
tai, kas vyksta dabar ir kas gali įvykti. Scenarijai taip pat gali padėti mums nuspręsti, ką turėtume daryti. Kad 
scenarijai būtų naudingi ir efektyvūs, jie turi pasidaryti neatskiriama valstybinių institucijų ir privačių 
organizacijų strateginio mąstymo dalimi.  

Scenarijai paprastai formuojami vieno ar kelių pasirinktų kriterijų pagrindu taip, kad kuo išsamiau aprėptų 
modeliuojamo proceso galimybių ribas. Atraminis arba status quo scenarijus pasirenkamas pagal esamą 
būklę, darant prielaidą, kad procesas išliks dabartinės būklės ir nebus veikiamas kitų veiksnių. Aukščiausią 
galimą modeliuojamo proceso ribą žymi maksimalių pokyčių scenarijus, susietas su ekstremaliais pokyčiais 
ir didelėmis finansinėmis invazijomis.  Gali būti modeliuojama daugelis tarpinių scenarijų, iš kurių dažniausiai 
pasirenkamas priimtiniausias. 

5.2.3. Strateginės savivaldos metodas 

Dar iš sovietmečio driekiasi pasenusi tradicija vartoti strateginio valdymo kategoriją. Lietuvoje miestai 
nevaldomi iš išorės. Miestų ir rajonų organizacijos forma yra savivalda, jie patys valdosi gyventojų renkamų 
savivaldos (savivaldybės taryba) ir valdymo (savivaldybės administracija) organų pagrindu. Todėl verta 
kalbėti apie miesto strateginę savivaldą. 

Strateginės savivaldos metodas – tai kompleksinė procedūra, su kurios pagalba yra modeliuojami, 
prognozuojami, planuojami ir harmonizuojami raidos procesai. Jis susieja ilgalaikį strateginį ir operatyvųjį 
valdymą su socialinės organizacijos savivaldos ciklo įgyvendinimu. Strateginės savivaldos metodas 
paremtas žmogaus savivaldos principų taikymu. Jis operuoja dviem pagrindiniais reprodukciniais ciklais: 
strateginiu ir funkciniu (31 pav.). Strateginis ciklas yra ilgesnės trukmės. Funkcinis ciklas „sukasi“ 
trumpesniais ratais strateginio ciklo viduje. Gnoseologine prasme abu šie ciklai yra panašūs, tačiau 
sprendžia skirtingus uždavinius. 
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16 pav. Strateginės savivaldos struktūra 

Pirmasis yra ilgalaikis ir pagal sudėtį gali būti pavadintas metodologine programavimo dalimi. Jis 
nenutrūkstamai sprendžia veiklos programavimo teorinius bei metodologinius uždavinius: 

1. Savivaldos dalyko analizė – tai numatyto valdyti proceso sisteminis skaidymas, siekiant nustatyti 
dalinio ir bendrojo prieštaravimo priežasties – pasekmės ryšių struktūrą. 

2. Raidos proceso modeliavimas – siekimas išreikšti valdomą procesą grafiniais trendais, teikiant 
privalumą kokybiniams-laikiniams virtualiojo santykio modeliams. 

3. Monitoringo metodikos rengimas – tai rengimas valdomo proceso momentinės diagnostikos 
metodikos, taikomos pakartotiniams matavimams visą proceso valdymo laikotarpį. 

4. Ilgalaikis prognozavimas – valdomo proceso tikslinių parametrų būklės tolimosios perspektyvos 
numatymas. 

5. Poveikio priemonių įvertinimas – eksperimentiniu būdu nustatomi numatomų proceso valdymo 
veiksnių galimybių ribos ir stiprumas. 

6. Tikslų nustatymas – ekstrapoliacinė procedūra, kuria nustatomos pagrindinių valdomo proceso 
parametrų reikšmės valdymo laikotarpio pabaigoje. 

Antrasis, arba funkcinis, ciklas yra daug trumpesnis, jis apima kartotinio dydžio laiko intervalus ir susideda 
iš šių etapų:  

7. Proceso būklės diagnostika valdymo ciklo pradžioje – momentinės diagnostikos instrumentarijumi 
išmatuojama proceso būklė kiekvienų metų pradžioje. 
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8. Proceso būklės įvertinimas – tai procedūra, kurios metu diagnostinio matavimo rezultatai 
palyginami su analogiškų parametrų ilgalaikių tikslų reikšmėmis. 

9. Proceso būklės prognozavimas ciklo pabaigoje – ekstrapoliacija nustatomas tikėtinas intervalas, 
kuriame turėtų atsidurti valdomas parametras metų pabaigoje, neįvertinant tikslinio poveikio 
valdomam procesui. 

10. Proceso būklės planavimas ciklo pabaigoje, įvertinant poveikį – valdomų parametrų reikšmių 
nustatymas ciklo pabaigoje, įvertinant tikslinį poveikį jiems. Greta to sudaroma poveikio priemonių 
visuma, įvertinant kiekvieno veiksnio įtraukimo vietą ir laiką. 

11. Sprendimo priėmimas – tai savivaldos procedūra, kurios metu kompetentingas ir atsakingas 
savivaldos organas (taryba) nagrinėja, svarsto, tikslina planinius rodiklius bei poveikio jiems 
programą ir priima sprendimą dėl jų įgyvendinimo. 

12. Vykdymas – poveikis procesui valdymo ciklo laikotarpiu – procedūra, kurios metu atsakingi 
vykdymo organai, tarnybos, asmenys organizuoja numatytų poveikio priemonių įgyvendinimą pagal 
patvirtintą programą. 

13. Vykdymo kontrolė – procedūra, kurios metu visą valdymo ciklo laikotarpį valdymo programą 
rengusi institucija (plėtros tarnyba, konsultacinė firma ar kt.) vykdo monitoringą – stebi poveikio 
priemonių įgyvendinimą, rengia ir teikia siūlymus sprendimą priėmusiam organui, kaip pagerinti 
poveikio efektyvumą. Programos rengėjai, remdamiesi praktiniais jos įgyvendinimo ypatumais, 
tikslina ir tobulina šios programos rengimo metodologinės dalies klausimus. 

Strateginės savivaldos metodika paremta kasmet vykdoma reprezentacine miesto gyventojų sociologine 
apklausa. Siekiant neviršyti standartinės kiekinių indikatorių 3 proc. paklaidos, reikėtų apklausti po 
1100 klaipėdiečių.    

Kokios institucijos vykdo strateginės savivaldos funkcijas aptariama sekančiame paragrafe. 

5.2.4. Strateginės savivaldos įgyvendinimo mechanizmai 

Strateginei savivaldai įgyvendinti yra privalomi trys pagrindiniai mechanizmai: teisinis, organizacinis ir 
finansinis. Parengta strategija pirmiausia turi būti patvirtinta ir įteisinta savivaldybės savivaldos organo – 
miesto tarybos. Tada ji tampa privalomu miesto praktinės veiklos modeliu. Kartu su strategija būtina įteisinti ir 
specialiai šiai strategijai įgyvendinti sukurtą organizacinę struktūrą bei finansavimo tvarką. Mėginimai naują 
strategiją įdiegti senoje organizacinėje struktūroje dažnai lemia tos naujos strategijos atmetimą ar 
sabotavimą.  

Ypač daug atsakomybės reikalauja tinkamas miesto savivaldos organizacinės struktūros parengimas. Po 
Nepriklausomybės atkūrimo visuose šalies savivaldos lygmenyse išliko autokratinio tipo valdymo struktūra, 
kuri stabdo savivaldos ciklo įgyvendinimą (32 pav.). Vyraujant administracinei veiklai, blokuojamos naujovės 
ir prastėja raida.  

Tačiau integracija į ES sąlygoja pozityvius vadybos pokyčius, kurie atsispindi naujo tipo savivaldos 
struktūrose: 

1. Pereinant į rinkos ekonomiką ir kylant bendrajai kultūrai, organizacijų vadyba tobulėja, vadybos 
procedūrų svoris perkeliamas nuo diferencijuotų, vadovų asmenine patirtimi ir vadybine veikla grįstų 
valdymo aktų prie integruotų savireguliacinių mechanizmų įgyvendinimo ir jų veiklos užtikrinimo4. Šie 
procesai daugeliu atvejų sutampa su demokratizacijos tendencija ir turi perėjimo nuo autokratinio prie 
kolegialaus valdymo prasmę. 

2. Vertikalioji programavimo ir vykdymo subordinacija keičiasi į horizontaliąją. Organizacijų veikloje 
strateginė programavimo funkcija atsiejama nuo operatyvinio valdymo – administravimo funkcijos – ir 
perduodama iš administracijos į plėtros tarnybą. Plėtros programų rengimo, sprendimų priėmimo, jų 
įgyvendinimo ir kontrolės funkcijos sujungiamos savivaldos cikluose, tuo pat metu atsiejant kiekvieną jų 
įgyvendinančius subjektus (valdžių atsiejimo principas). 

3. Plėtros tarnybos, vykdančios strateginio modeliavimo (planavimo), rinkodaros, naujadaros (inovacijų), IT 
funkcijas, pavaldumas atsiejamas nuo administracijos ir susiejamas tiesiogiai su savivaldos arba 
aukščiausiu valdymo organu. 

                                                 
4 Paulauskas S. Savivaldos dialektika. Teorija, metodologija, modeliai. Klaipėda, 1999, p. 6.  
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4. Administracijos vadovas tiesiogiai nevadovauja savivaldybės administracijos padaliniams, o jo 
įgaliojimai deleguojami administravimo funkcijas vykdančioms vienodo rango tarnyboms. 

 
  

17 pav. Savivaldos ciklo struktūra (S. Paulauskas) 

Vietoje strateginių prioritetų taikomas strateginių programų principas. Pagrindiniai strateginės 
programos atributai yra: problema, tikslas, uždaviniai, veiksmai, finansai ir finansavimo šaltiniai. 
Programų skaičius turi būti minimalus, kadangi didėjant programų skaičiui sparčiai didėja savivaldybės 
darbuotojų skaičius.  

5.3. Socialinio monitoringo esmė ir struktūra 

Žmogaus ir gyvūno savivaldos programoms būdingas nuolatinis savo santykio su aplinka stebėjimas, pojūčių 
bei būsenų nustatymas ir įvertinimas. Šis stebėjimas nenutrūksta net miegant, kai tam tikri smegenų centrai 
stebi ryšius su aplinka ir saugo poilsį.  

Gamtos moksluose nuolatiniams stebėjimams išreikšti naudojama monitoringo (lot. monitor – „įspėjėjas") 
sąvoka. Socialinės kibernetikos tendencijos leidžia pritaikyti monitoringo sąvoką ir socialiniams bei vadybos 
reiškiniams reprezentuoti. 

Socialinis monitoringas – tai tikslinė procedūra, kai valdomas procesas nuosekliai stebimas tam tikrą laiką. 
Monitoringo žingsnis – tai laiko intervalas tarp proceso būvio matavimų. Pavyzdžiui, šiuolaikiniai 
elektroniniai vėjo matuokliai fiksuoja vėjo parametrus kas 10, 15 ar daugiau sekundžių.  

Socialinio monitoringo žingsnio trukmė yra ilgesnė ir ji priklauso nuo matavimo procedūros trukmės bei 
proceso parametrų pokyčio. Antai prognozuojant politinių rinkimų rezultatus, prasminga domėtis rinkėjų 
nuomone kas porą savaičių. Socialinių bendrijų bei ūkinių bendrovių monitoringo žingsnis paprastai prilygsta 
vieneriems metams. 

Monitoringą sudaro kartojami pagal nustatytą žingsnį matavimai ir jų rezultatų atvaizdavimas tam tikru 
pavidalu – lentelėmis, grafikais, piešiniais ir kt. Matavimas sociologijoje nėra tiesioginis proceso 
fotografavimas, kadangi turime reikalą su abstrakčiais procesais. Todėl kiekvienas valdomo proceso būklės 
matavimas tam tikru laiko momentu prilygsta sociologiniam tyrimui ir atliekamas pagal šių tyrimų 
metodologijos bei metodikos reikalavimus.  

Tačiau sociologiniams tyrimams monitoringo metu būtina kaip galima ilgiau išsaugoti nekeičiamą tyrimo 
metodiką. Kitaip bus pažeistas matavimų sugretinamumo reikalavimas. Paprastai kiekviename matavime yra 
nuolatinė ir kintamoji dalys. Stengiamasi nekeisti pagrindinių rodiklių, tačiau kiekviename sekančiame 
matavime gali atsirasti nauji tyrimo parametrai, susieti su poveikio priemonių įvertinimu.  

Savivaldos monitoringas susideda iš trijų pagrindinių etapų: 

� tyrimo instrumentarijaus parengimo, 
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� betarpiško tyrimo  

� ir rezultatų pateikimo. 

Socialinio tyrimo instrumentarijaus rengimas reikalauja išspręsti keletą metodologinių uždavinių, susietų su 
probleminės situacijos verifikavimu, tyrimo objekto, dalyko, tikslų bei uždavinių nustatymo, naudojamų 
sąvokų empirine interpretacija, tyrimo dalyko išankstine analize, hipotezių formulavimu, jų tikrinimo metodų 
bei technikos pasirinkimu ir pagrindimu, informacijos apdorojimo ir reprezentavimo priemonių pasirinkimu bei 
kt. 

Probleminė situacija numato tam tikros problemų struktūros būvimą. Problema – tai yra objektyviai 
sąlygoto ir faktiško valdomo proceso būvių neatitikimas. Kitaip tariant, problema – tai yra prieštaravimas 
tarp to, kas objektyviai turėtų būti ir to, kas yra iš tikrųjų. 

Tyrėjas dažnai susiduria su problemos pagrindimo sunkumais. Būtina įrodyti, kad tai, kas turėtų būti, 
yra objektyviai pagrįsta. Problema tampa pagrįsta, kai pavyksta surasti pakankamai argumentų, 
liudijančių, kad privalomoji pusė nepriklauso vien nuo tyrėjo ar užsakovo subjektyvios nuomonės, o 
turi objektyvų pagrindą. Objektyviai nepagrįsta problema gali pasireikšti kaip pseudoproblema, t. y. 
problema, egzistuojanti vien tyrėjo galvoje, bet ne realybėje. Ši problema taip pat gali būti 
nagrinėjama pagal socialinių tyrimų metodologiją bei metodiką. Dažnai jau pirminėse tyrimo 
stadijose išaiškėja jos nepagrįstumas.  

Problemos objektyvumui pagrįsti dažnai gali būti pritaikytas virtualiojo modeliavimo instrumentarijus, kuriame 
problema interpretuojama kaip prieštaravimas tarp kokybinės sistemos turinio ir formos. Tada problemos 
procesas įgauna rezonansinės sinusoidės pavidalą su atitinkamais prieštaravimo interpretavimo 
parametrais. 

Nagrinėdami tyrėjo bei socialinės problemos sąveikos procesą, matome tris problemos lygmenis. Pirmasis 
yra tyrėjo tyrimo veiklos asmeninė problema, kuri aktualėja tyrėjui formuluojant bei sprendžiant socialinę 
problemą. Tyrėjo problema – tai nepasitenkinimas, skatinantis jo veiksmus, nukreiptus problemos sprendimui 
ir savo nepasitenkinimo būvio pašalinimui tyrimo pabaigoje. Tyrėjo veiksmo forma yra tyrimo veiklos 
programos kūrimas, o turinys – tos programos įgyvendinimas. Šio proceso trukmę bei efektyvumą lemia 
tyrėjo kvalifikacija. 

Tyrėjas savo ruožtu sprendžia bendrąją valdomo proceso problemą, siekdamas nustatyti lemiančias šį 
bendrąjį prieštaravimą dalines problemas ar prieštaravimus. Pastarieji gali būti sąlygoti dar smulkesnių 
sekančio lygmens dalinių prieštaravimų ir t. t. Žinant, kad daliniai prieštaravimai sąlygoja bendrojo 
prieštaravimo buvimą, svarbu nustatyti ir įvertinti kiekvieno dalinio prieštaravimo poveikį bendrajai problemai. 
Ryšiai tarp dalinių ir bendrosios problemų suprantami kaip kryptingi priežastiniai pasekminiai ryšiai. 

Tyrimo objektas – tai procesas ar reiškinys, kuriame slypi prieštaravimas. Tikslinėje programinėje 
savivaldoje tyrimo objektu tampa socialinės bendrijos plėtros procesas. Objektą apibudina jo erdvės ir laiko 
matai. Erdvės matas paprastai fiksuoja socialinės bendrijos juridinį pavadinimą. Laiko matas nustato laiko 
intervalą, kuriame yra stebimas procesas. Tyrimo dalykas – tai bendrąją problemą sąlygojančių ryšių 
visuma. Ryšiai gali būti interpretuojami kaip faktoriai, veiksniai, santykiai ir t. t. Funkcinėje programinės 
savivaldos dalyje šie ryšiai panaudojami kaip poveikio priemonės valdomam procesui. 

Tradiciškai naudojama sociologiniuose tyrimuose išankstinė tyrimo dalyko analizė remiasi sisteminės 
analizės principais. Tyrimo objektas įsivaizduojamas kaip turinti vidinę struktūrą metafizinė sfera su jos 
vidinių elementų tarpusavio bei išoriniais ryšiais.  

Šie ryšiai toliau grupuojami pagal tokius dichotominius kriterijus: 

� vidiniai ir išoriniai; 

� tiesioginiai ir šalutiniai; 

� pirminiai ir antriniai; 

� objektyvūs ir subjektyvūs bei kt. 

Virtualikos požiūriu valdomo proceso pagrindinis prieštaravimas siejamas su socialine bendrija, kurios raidą 
siekiame valdyti pasinaudodami virtualiu modeliu bei pagrindiniu prieštaravimu. Išorinės bendrijos vaidmenį 
atlieka valstybė, kurios sudėtyje veikia bendrija. Valdomas procesas reprezentuojamas kaip dalinius 
prieštaravimus atspindinčių rodiklių pagrindu sudarytų laikinių trendų visuma. Sintetinis rodiklis reprezentuoja 
bendrą procesą. Sintetinis rodiklis siejasi su daliniais rodikliais tam tikra matematine formule. 
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Visi valdomo proceso parametrai turi statinę bei dinaminę išraiškas. Jie gali būti sudaryti monotominių 
santykių pagrindu, kai fiksuojama tik viena atskirybės pusė, nenurodant jos priešybės. Virtualika loginio 
korektiškumo sumetimais pataria remtis dichotomijos principu formuojant valdomo proceso parametrus.  

Virtualiųjų dichotomijų pagrindu išreikšti rodikliai turi keletą privalumų, lyginant su monotominiais rodikliais. 
Pirmiausia, jie suteikia rodikliui absoliutų pavidalą. Antra, interpretuojami skalėje nuo 0 iki 1 jie gali būti 
lengvai palyginami tarpusavyje. Trečia, su atskirais rodikliais galima atlikti matematinius veiksmus. Ketvirta, 
jos įgalina teisingai pozicionuoti procesą progreso atžvilgiu. Penkta, pagal sistemos turinio bei formos kitimo 
pobūdį galima nustatyti bendrą sistemos raidos būvį bei numatyti jos išdavas. 

Valdomo proceso parametrų kitimo laike kreivės vadinamos trendais. Priklausomai nuo rodiklio 
pobūdžio trendai gali būti monotominiai, dichotominiai, trichotominiai ir n-tominiai. 

Kokią socialinio tyrimo metodologiją benaudotume, nepavyksta išvengti hipotezių iškėlimo etapo. Bet koks 
nepatvirtintas faktiška medžiaga teiginys yra tik hipotezė. Hipotezė užima tarpinę grandį tarp problemos 
formulavimo ir matuojamų parametrų nustatymo. Nors ir gerai apie save galvotume, anksčiau ar vėliau tenka 
pripažinti, kad pažinimas – tai tik hipotezių tikslinimo procedūra.  

Hipotezė – tai spėjimas apie galimą ryšį. Hipotezės skirstomos į aprašomąsias ir aiškinamąsias. 
Aprašomoji hipotezė – tai yra spėjimas apie ryšio kiekybinius bei kokybinius parametrus. Aiškinamoji 
hipotezė fiksuoja spėjimą apie priežastinius bei pasekminius ryšius. 

Hipotezės pateikiamos tikrinimui tam tikrų kiekybinių skalių pavidale. Tyrimo dokumentuose hipotezės 
interpretuojamos kaip klausimai anketoje, stebėjimo bei skaičiavimo vienetai stebėjimo bei dokumentų 
analizės rezultatų fiksavimo blankuose ir t. t. 

Kiekybinės skalės būna monopoliarinės (0,1,2…n) ir bipoliarinės (…-3,-2,-1,0,1,2,3...). Matuojamų parametrų 
reikšmės nustatomos kaip susverti matavimo vidurkiai pagal 20 formulę. 
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kur Ki- i-tojo koeficiento reikšmė; ni- i- tąjį atsakymo variantą pasirinkusiųjų respondentų skaičius. 

Kiekvienas tyrimas priklausomai nuo turimos hipotezės pobūdžio susideda iš trijų charakteringų veiksmo 
planų: žvalgomojo, analitinio ir eksperimentinio (5 lentelė). 

4 lentelė. Sociologinio tyrimo etapai priklausomai nuo hipotezės tipo 

Plano tipas Hipotezė Tyrimo metodai Tikslai 

1. Žvalgomasis Nėra Neformalizuoti dokumentų analizės, 
stebėjimo, apklausos, bei kiti metodai 

Suformuluoti problemą, objektą, dalyką, 
aprašomąją hipotezę 

2. Analitinis Aprašomoji 

Formalizuoti dokumentų analizės, 
stebėjimo, apklausos sociometrijos bei 
specialūs matematiniai, ekonominiai ir 
psichologiniai metodai 

Nustatyti proceso kokybines ir kiekybines 
charakteristikas, parametrų reikšmes ir 
suformuluoti aiškinamąją hipotezę 

3. Eksperimentinis Aiškinamoji Lauko arba laboratorinis eksperimentas Parengti poveikio priemonių planą  

 

Sociologinis instrumentarijus – tai sociologinio tyrimo tikslams įgyvendinti panaudojamų priemonių visuma 
(6 lentelė). Sociologinio tyrimo metodas – tai priemonės, įgalinančios patikrinti hipotezes bei nustatyti 
proceso parametrus. Dažniausiai naudojami dokumentų analizės, stebėjimo, apklausos, sociometrijos bei 
specialūs matematiniai, ekonominiai ir psichologiniai metodai. Tyrimo metodai būna neformalizuoti ir 
formalizuoti. Pastariesiems būdingas matematinio aparato panaudojimas ir rezultatų pristatymas kiekybine 
išraiška. Tyrimo technika – tai priemonių visuma tyrimo metodui efektyviai panaudoti. 

5 lentelė. Sociologinio tyrimo duomenų apdorojimo metodai 

Duomenų apdorojimo 
metodai 

Informacijos 
laikmena 

Procedūra Ekonominiai parametrai 

1. Rankinis Procentinė lentelė 
Duomenys pateikiami lentelėse ir 
suskaičiuojami, išvedamos atsakymų 
alternatyvų procentinės reikšmės  

Reikalauja daug laiko ir rankų darbo, 
sunku apskaičiuoti koreliacijas 

2. Pusiau – 
mechanizuotas Perforacinė korta 

Kiekvienos anketos duomenys perkeliami 
ant perforuotos kortos, kurios toliau yra 
rūšiuojamos ir grupuojamos pagal 

Reikalauja daug laiko informacijos 
perkėlimui ant perforacinių kortų bei kortų 
suskaičiavimui pagal kiekvieną požymį 
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pasirinktą požymį virbalo pagalba. 

3. Automatizuotas 

Perfokortos, 
perfojuostos, 
magnetinės 
juostos diskeliai, 
optiniai diskai, 
kompiuterio 
atmintis 

Tyrėjas įveda pirminius duomenis į 
kompiuterį, po to juos apdoroja ir 
interpretuoja specialių programų pagalba 

Reikalauja iš sociologo specialių 
kompiuterio programų valdymo žinių. 
Universalios galimybės greitai apdoroti ir 
raiškiai atvaizduoti rezultatus. 

4. Automatinis 
Kompiuterio 
atmintis 

Respondentai betarpiškai bendrauja su 
automatine informacine sistema, 
įvesdami į ją duomenis. Kompiuteris 
apdoroja ir pavaizduoja gautus rezultatus  

Veikia labai greitai, nėra tarpininkų tarp 
respondentų ir kompiuterio. Reikalauja 
specialios įrangos bei programų. 

5.3.1. Ištisiniai ir atrankiniai tyrimai 

Sociologijoje skiriami ištisiniai ir atrankiniai tyrimai. Ištisiniame tyrime stebimi, nagrinėjami, vertinami, 
matuojami visi generalinės visumos elementai. Tarkim, tiriant įmonės problemas, gali būti apklausti visi jos 
darbuotojai. Nagrinėjant vadovų stiliaus problemas, gali būti apklausti visi įmonės vadovai. Šiuo atveju turime 
ištisinius tyrimus. 

Tačiau susiduriant su stambiais socialiniais dariniais, tarkim, didelių įmonių kolektyvais, regionais, 
valstybėmis, kur žmonių (elementų) skaičius siekia tūkstančius ir milijonus, ištisiniai tyrimai gali pareikalauti 
labai daug sąnaudų. Šioje situacijoje gelbsti atrankiniai tyrimai. Remiantis didžiųjų skaičių dėsniu, kiekvienoje 
generalinėje visumoje pakanka ištirti tam tikrą elementų skaičių ir gauti rezultatą su tam tikra priimtina 
paklaida.  

Objekto generalinę visumą sudaro visi galimi tyrimo objektai. Tyrimo atranką sudaro tam tikru būdu atrinkti 
stebėjimo objektai. Paprastai siekiama suformuoti tam tikrą generalinės visumos modelį, atitinkantį 
generalinę visumą pagal svarbiausius parametrus. Atranka, atstovaujanti generalinę visumą pagal 
pagrindinius svarbiausius kriterijus, yra vadinama reprezentacinė atranka. 

Kiekvienu atveju, priklausomai nuo tyrimo tikslų, sudaroma svarbiausių atrankos formavimo kriterijų visuma. 
Jų struktūra piramidinė. Dažniausiai atranka formuojama pagal geografinius bei socialinius demografinius 
kriterijus – gyvenimo vietovę, darbovietę, lytį, amžių, išsilavinimą, užimtumą ir kt.  

Atrankos reprezentatyvumas yra parametras, rodantis, kuriuo laipsniu atrankos parametrai atitinka 
generalinės visumos parametrus. Tyrimo duomenų patikimumas nustatomas pagal specialias formules, 
taikomas atskirai kiekybiniams ir kokybiniams požymiams. Jis išreiškiamas matavimo paklaidos dydžiu. 

Atliekant tyrimus, naudojama daug atrankos tipų. Stichinė atranka – kai apklausiamas pirmas sutiktas. 
Kvotinė atranka atliekama sukuriant generalinės visumos modelį. Paprastoji atsitiktinė atranka numato 
matavimo vienetų atrinkimą tam tikru žingsniu iš viso objektų sąrašo. Sisteminė tikimybinė atranka derina 
atsitiktinę tikimybinę ir kvotų atrankas.  

Svarbu pasirinkti tokį atrankos formavimo būdą, kad būtų pasiektas aukščiausias duomenų patikimumas. 

5.3.2. Socialinių tyrimų metodai 

Sociologijoje naudojami įvairūs tyrimų metodai. Konkretaus metodo pasirinkimą lemia tyrimo tikslai bei 
metodo galimybės. Dažniausiai kiekviename tyrime derinama kelių naudojamų metodų visuma. Štai, 
brandinant hipotezes, pereinama nuo neformalizuotų iki formalizuotų ir subtilių metodų. 

Tradiciškai seniausia socialinė analizė yra dokumentų analizė. Tai toks socialinių tyrimų metodas, kai 
hipotezės tikrinamos nagrinėjant dokumentuose užfiksuotus faktus, nuomones bei vertinimus.   

Dokumentų analizės pagrindą sudaro dokumentas – bet kuri informacija užfiksuota jos laikmenose. Pagal 
laikmenos tipą skiriami rašytiniai ir spausdintiniai dokumentai, foto, video, kino, duomenų bazės, ikonografinė 
medžiaga ir kt. Priklausomai nuo autorystės skiriami asmeniniai ir visuomeniniai dokumentai. Visuomenėje 
natūraliai funkcionuoja dokumentai, jų bazės, archyvai. Tyrimo tikslais specialiai sukuriami tiksliniai 
dokumentai. 

Nuo seno dokumentai analizuojami subjektyviais bendraisiais tradiciniais intuicijos, supratimo, suvokimo 
metodais. Kiek objektyvesnę informaciją galima gauti įvairių veiklos sferų specifiniais, psichologiniais, 
juridiniais, istorinių šaltinių analizės bei kitais metodais.  
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Pastaraisiais dešimtmečiais dokumentų analizei vis dažniau panaudojami formalizuoti kiekybinės analizės 
metodai. Kontent analizė – tai rašytinių dokumentų turinio analizė, kada tekste nustatomi prasminiai vienetai 
ir skaičiuojamas jų pasikartojimo dažnumas. 

Istoriniame laikotarpyje dokumentų analizės metodai tobulėja objektyvizacijos bei formalizacijos kryptimi. 

Sociologinis stebėjimas skiriasi nuo kasdieninio visiems būdingo buitinio stebėjimo tikslingumu, 
planingumu, rezultatų fiksavimu (7 lentelė). 

6 lentelė. Sociologinio stebėjimo būdai 

Pavadinimas Esmė 

Įjungtas Kada stebėtojas tampa pilnateisiu stebimos grupės nariu 

Neįjungtas Kada stebėtojas netampa pilnateisiu stebimos grupės nariu 

Atviras Kai stebimai grupei yra žinomas jos stebėjimo faktas 

Inkognito Kai stebimai grupei nėra žinomas jos stebėjimo faktas 

Formalizuotas Kada yra griežtai nustatyti stebėjimo vienetai ir jų registravimo procedūra 

Neformalizuotas Kada stebima be detalaus plano 

Lauko Kada stebimas natūraliai vykstantis reiškinys ar procesas 

Laboratorinis  Kada stebimas dirbtinai sudarytas objektas 

 

Stebėjimas vadinamas patikimu, kai pakartojus jį tomis pačiomis sąlygomis po kurio nors laiko gaunami 
panašūs rezultatai. Siekiant sumažinti stebėtojo poveikį grupei, jis privalo elgtis stereotipiškai. 

Stebėjimo duomenų interpretavimo subjektyvumą galima sumažinti formalizuoto stebėjimo procedūra, 
stebėtojų požiūrio į matavimo vienetus suvienodinimu, specialių operacinių terminų panaudojimu, jausminių 
vertinimų eliminavimu. 

Stebėjimo metodas labiausiai priimtinas mažų grupių psichologijai tyrinėti. Dideliuose tyrimuose stebėjimas 
gali būti panaudotas kitais metodais gautų duomenų patikimumo patikrinimui bei kaip pagalbinis metodas. 
Pagrindinis stebėjimo metodo privalumas yra tas, kad jis įgalina tirti objektą veiksmo metu. O štai, 
pavyzdžiui, apklausos metodai leidžia operuoti respondentų nuomonėmis bei vertinimais. 

Iš daugelio apklausos panaudojimo sričių sociologinė apklausa naudojama siekiant patikrinti sociologines 
hipotezes. Sociologinės apklausos pagrindą sudaro klausimų sąrašas – anketa, kurioje užfiksuotos tyrimo 
hipotezės. 

Apklausos vykdomos interviu ir anketinės apklausos būdais. Visais atvejais apklausa sudaro kryptingą 
valdomą tyrėjų bei apklausiamųjų (respondentų) bendravimo procesą. Per interviu respondentas 
apklausiamas žodžiu. Anketinėje apklausoje anketuotojas išdalina anketas ir paaiškina, kaip jas užpildyti.  

Išsamiausią bei tiksliausią informaciją įgalina gauti apklausa atliekama interviu būdu, kadangi ji 
leidžia kontroliuoti ir valdyti apklausos procedūrą. Jeigu anketinėje apklausoje lieka nemažai 
neatsakytų klausimų, o į kai kuriuos iš jų pateikiami netikslūs atsakymai, tai interviu metu 
interviuotojas gali kontroliuoti, kad tokių klaidų nebūtų. 

Interviu metu būtina palaikyti gerą atmosferą, pateikti klausimus ir užfiksuoti atsakymus. Respondentą reikia 
taip parengti, kad jis ir norėtų, ir galėtų atsakyti į klausimus. 

Anketa – tai struktūriškai organizuotas rinkinys klausimų, kiekvienas iš kurių skirtas patikrinti tyrimo 
hipotezes. 

Gerai sudarytai anketai būdinga meninio kūrinio kompozicija su veiksmo užuomazga, vystymu, kulminacija ir 
atomazga (8 lentelė). 

7 lentelė. Bendroji anketos kompozicija 

Anketos dalys Turinys 

Įvadas 

Tyrimą rengiančios organizacijos pavadinimas 
Kreipimasis į respondentą ir jo reikšmingumo pažymėjimas 
Tyrimo tikslai ir numatomas rezultatų panaudojimas 
Anketos užpildymo ir grąžinimo instrukcija 
Anonimiškumo užtikrinimas 
Išankstinė padėka už išsamius bei tikslius atsakymus 
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Pagrindinė  

Respondento pasitikėjimo savimi psichologinio barjero pašalinimas, pateikiant paprastą klausimą apie 
jam gerai žinomą dalyką 
Klausimai apie įvykius ir faktus 
Klausimai apie nuomones, vertinimus, motyvus 
Ypač subtilūs bei intymūs klausimai 
Kontrolinio klausimo antroji dalis 

Socialinė demografinė  Respondento lytis, amžius, išsilavinimas, užsiėmimas ir kt. 

 

Klausimai anketoje komponuojami pagal prasminius blokus. Einama nuo bendresnių prie dalinių temų. 
Anketose naudojami atviri, uždari ir pusiau uždari klausimai. Atviri klausimai yra tokie, į kuriuos nenurodyti 
galimi atsakymo variantai. Uždaruose klausimuose nurodyti galimi atsakymo variantai. Pusiau uždaruose 
klausimuose greta nurodytų atsakymo variantų palikta vieta laisvai išsakyti savo nuomonę.  

Anketose naudojami įvairūs klausimai. Tiesioginis klausimas yra toks, kai reikalaujama tiesioginio 
atsakymo. Netiesioginis klausimas – kai pateikiama grupė šalutinių klausimų. Projekciniu vadinamas 
klausimas liečiantis ne paties respondento, bet kitų žmonių elgesį bei nuomones. 

Kontrolinis klausimas – kai tas pats turinys pateikiamas dviejuose skirtingai suformuluotuose klausimuose. 
Funkcinio psichologinio klausimo pagalba siejami prasminiai blokai anketoje. Filtruojančio klausimo 
uždavinys – atskirti neturinčius į jį atsakinėti respondentus. Į melo skalės klausimus iš anksto žinomi teisingi 
atsakymai. 

Skiriami pagrindinai trys anketavimo būdai: 

� spaudos, 

� pašto ir  

� išdalinamasis. 

Spaudos anketavimo atveju anketa spausdinama laikraštyje ar žurnale ir prašoma ją užpildžius atsiųsti 
tyrėjams. Tai gana pigus metodas, kadangi anketos respondentams patenka kartu su laikraščiais ir 
žurnalais. Tačiau jam būdinga visa eilė trūkumų. Pirmiausiai, spaudos leidiniai turi visada savo specifinę 
auditoriją. Anketas užpildo ir atsiunčia tik labai mažas skaitytojų skaičius, dažnai neviršijantis 5 proc. leidinio 
tiražo. Be to, anketas užpildo tam tikros socialinės grupės nariai. Todėl apklausa nėra reprezentatyvi ir 
atspindi tik atskirų skaitytojų grupių nuomonę. 

Siunčiant anketą paštu taip pat sunku tikėtis didelio anketų grąžinimo. Geresnį rezultatą galima pasiekti 
asmeniškai kreipiantis į konkretų žmogų, pažymint jo reikšmingumą. Anketos dažniau sugrįžta, kai jas 
siunčiant įdedamas vokas su atgaliniu adresu, o pačios anketos turi estetinę išvaizdą. Panaudojus minėtas 
priemones, galima pasiekti, kad grįžtų iki 30 proc. anketų. Tačiau ir čia sunku pasiekti reikiamą tyrimo 
reprezentatyvumą. 

Labai sunku būna surinkti anketas, kai anketuotojas jas išdalina ir paprašo respondentų jas grąžinti , po 
kurio nors laiko. Surinkti visas anketas būna gana sunku, ypač jeigu anketuotojas neužsirašė, kam jas 
išdalino. 

Aukščiausią reprezentatyvumą garantuoja išdalinamosios apklausos. Ypatingai daug anketų galima 
surinkti, kai respondentai surenkami vienoje patalpoje ir jų parašoma užpildyti bei grąžinti anketas. Tačiau iš 
šiuo atveju tam tikras skaičius anketų negrąžinamas. 

Interviu metodas pranašesnis už anketinę apklausą tuo, jog interviuotojas gali kontroliuoti ir valdyti 
apklausos procesą. Čia neatsakytų klausimų skaičius priklauso ne nuo respondento, bet nuo interviuotojo 
darbo. Interviuotojas privalo valdyti interviu procesą ir jokiu būdu netapti valdomu respondento. 

Interviuotojui keliami dideli reikalavimai. Pirmiausia, jis privalo suskurti palankią socialinę psichologinę 
atmosferą respondentui, mokėti pateikti klausimus, gauti ir užfiksuoti atsakymus į juos. Todėl reikia apmokyti 
interviuotojus. Respondentą labiausiai pavergia interviuotojo padorumas, mandagumas, sugebėjimas 
paklausti, mokėjimas klausytis. Interviuotojas privalo mokėti bendrauti, padėti respondentui pajausti savo 
reikšmingą.  

Neleistinos tokios interviuotojo savybės, kaip griežtumas, kritiškumas, teisimas, pamokymai. Neturi jis būti 
nei pernelyg tylus, nei perdaug plepus. Saikingas humoro jausmas visada palankiai nuteikia respondentą. 

Interviuotojas turi atrodyti kaip mokslinės įstaigos atstovas. Interviuotojo amžių lemia interviu tema ir 
respondentų amžius. Pagyvenusius žmones turėtų interviuoti vidutinio amžiaus žmonės. Ekonomine bei 
politine problematika turėtų interviuoti vidutinio amžiaus vyrai bei intelektualios moterys.  



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  70 

Papildomus paaiškinimus interviu metu geriausia stimuliuoti ilgos pauzės metu įdėmiai žvelgiant į 
respondentą. Trumpos pauzės naudojamos tam, kad respondentas galėtų apgalvoti klausimą ir rasti tinkamą 
atsakymą. Nurodžius prieštaravimus respondento atsakymuose bei tiesiogiai pareikalavus papildomų 
paaiškinimų, reikia iš karto po to prisiimti sau atsakomybę už tai, kad gal ne taip išgirdo, gal ne taip suprato, 
bet užtat dabar viskas aišku. Visada, jeigu dėl kurių nors priežasčių respondentas pasijuto nejaukiai dėl savo 
atsakymų, interviuotojas turi atvirai prisiimti sau kaltę dėl to ir surasti pateisinančius respondentą aiškinimus. 

Registruoti respondento atsakymus geriausiai raštu. Įrašinėti respondentų atsakymus technikos 
priemonių pagalba galima tik gavus pastarojo sutikimą. 

Interviu vietos parinkimas priklauso nuo temos ir nuo respondento palankumo interviu procesui. 
Interviu laikas parenkamas aptariant individualiai su respondentu. Interviu tempą reikia parinkti 
prisitaikant prie respondento mąstymo tempo. 

Sociometrija – tai kiekybinis metodas tarpasmeninių santykių matavimo grupėje. Metodo pagrindą sudaro 
grupės narių pasirinkimas bendrai veiklai. 

Pasirinkimo kriterijus yra bendra veikla, kuriai siūloma pasirinkti grupės narius. Formalieji kriterijai išreiškia 
tiesioginę grupės paskirtį. Neformalieji kriterijai liečia netiesioginę grupės veiklą, tarkim, susietą su poilsiu bei 
kita veikla ne darbo metu. 

Pasirinkimai būna teigiami ir neigiami. Pavyzdžiui, teigiamas formalus pasirinkimo kriterijus studentų 
grupėje yra pasirengimas kartu ruoštis egzaminams. Neigiamas formalus pasirinkimo kriterijus studentų 
grupėje – kai kas nors neateina kartu ruoštis egzaminams. Teigiamas neformalus pasirinkimo kriterijus 
studentų grupėje yra pasirinkimas kartu eiti į teatrą, o neigiamas neformalus – nėra norinčių dalyvauti šiame 
renginyje. 

Sociometrija geriau nei stebėjimas, dokumentų analizė ar interviu tinka nustatant socialinės grupės formalių 
ir neformalių struktūrų atitikimą, grupės lyderį, atstumtuosius bei izoliuotuosius grupėje. Ypatingai gerai jis 
tinka nustatant grupės socialinį psichologinį klimatą. 

Sociometrijos rezultatai išreiškiami dviem metodais: 

� sociograma ir  

� sociometriniais indeksais.  

Sociograma – tai tarpasmeninių santykių žemėlapis. Jame visi asmenys žymimi apskritimais, o pasirinkimai 
tiesiomis arba brūkšninėmis linijomis tarp apskritimų. Atskirais atvejais vyriškosios lyties atstovams žymėti 
naudojami trikampiai, o moteriškosios – skritulėliai („veneros veidrodėlis”). Teigiami pasirinkimai žymimi 
ištisine linija, neigiami – brūkšnine. Pasirinkimo kryptis nurodoma rodykle.  

Grupės lyderis yra asmuo, gavęs didžiausią teigiamų pasirinkimų skaičių. Atstumtasis gauna didžiausią 
neigiamų pasirinkimų skaičių. Izoliuotieji grupėje yra tie, kurie negauna nei teigiamų, nei neigiamų 
pasirinkimų. 

Sociometriniai indeksai, kaip kiekinė tarpasmeninių santykių išraiška, būna individualūs ir grupiniai. 
Teigiamas individualus sociometrinio statuso indeksas parodo teigiamą grupės požiūrį į jos narį. 
Teigiamas individualus sociometrinio statuso indeksas nustatomas dalant gautų teigiamų pasirinkimų skaičių 
iš N-1. Neigiamas individualus sociometrinio statuso indeksas parodo neigiamą grupės požiūrį į jos narį. 
Neigiamas individualus sociometrinio statuso indeksas nustatomas dalant gautų neigiamų pasirinkimų 
skaičių iš N-1. 

Teigiamas individualus psichologinio ekspansyvumo indeksas nustatomas dalant padarytų teigiamų 
pasirinkimų skaičių iš N-1. Teigiamas individualus psichologinio ekspansyvumo indeksas parodo grupės 
nario siekimą bendrauti su kitais nariais. Neigiamas individualus psichologinio ekspansyvumo indeksas rodo 
grupės nario nenorą bendrauti su kitais grupės nariais. Neigiamas individualus psichologinio ekspansyvumo 
indeksas nustatomas dalant padarytų neigiamų pasirinkimų skaičių iš N-1. 

Grupės sutelktumo indeksas atspindi individų sutelktumo laipsnį, emocinių ryšių glaudumą. Jis nustatomas 
dalant dvipusių teigiamų pasirinkimų skaičių iš galimų porų skaičiaus. Grupės integracijos indeksas parodo 
grupės pajėgumą integruoti savo narius į vieningą visumą. Jis nustatomas dalant vienetą iš izoliuotųjų 
skaičiaus grupėje. Grupės stabilumo indeksas parodo jos narių emocinių ryšių pastovumą, grupės 
pajėgumą ilgą laiką išlaikyti susiklosčiusius tarpasmeninius santykius. Jis nustatomas dalant vienetą iš 
neigiamų pasirinkimų grupėje skaičiaus. Grupės ekspansyvumo indeksas atspindi bendrą psichologinį 
grupės aktyvumą. Tai yra grupės socialinio psichologinio gyvenimo dinamiškumo rodiklis. Jis nustatomas 
dalant padarytų teigiamų ir neigiamų pasirinkimų sumą iš grupės narių skaičiaus. 
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Ekspertų metodo esmę sudaro tai, kad vertinant tam tikrus įvykius, faktus, nuostatas bei nuomones yra 
pasitelkiami kvalifikuoti tos srities specialistai – ekspertai. Grupinio asmenybės vertinimo metodo esmė ta, 
kad ekspertais tampa vertinamojo kontaktinės grupės nariai, gerai žinantys vertinamąjį pagal bendrą veiklą. 

Delfų ekspertų vertinimo metodikos pagrindą sudaro speciali vertinimo procedūra, pagal kurią ekspertai 
supažindinami su visų ekspertų vertinimo vidutinėmis reikšmėmis ir kiekvienam jų leidžiama patikslinti savo 
nuomonę grupinio rezultatų aptarimo metu, kol bus prieita vieningos nuomonės. 

Porinio sugretinimo metodo esmė pasireiškia tuo, kad ekspertai kiekvienoje sugretintų teiginių poroje 
pasirenka svaresnį. Tai įgalina surikiuoti visus teiginius į rangų eilę. Lygių intervalų metodo esmę sudaro 
procedūra, kai ekspertai daugelį teiginių paskirsto į fiksuotą kiekį grupių (7-11). Semantinio diferencialo 
metodo esmę sudaro Č. Osgudo nuostatų tyrimo metodas, remiantis emociniais vertinimais. Suminių 
įvertinimų metodo esmę sudaro R. Leikerto nuostatų matavimo metodas, remiantis sutikimu su teiginiais. 
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6. Asmenybės strateginė savivalda 

6.1. Tobulėjimo strategija 

Daugelį metų tyrinėjant visuomenės raidos mechanizmus buvo sukurta savivaldos teorija, įgalinanti 
paaiškinti socialinių organizacijų sėkmingos raidos prielaidas nepriklausomai nuo jų politinės sanklodos. 
1999 m. išleistoje monografijoje „Savivaldos dialektika” pasiūlyti būdai, kaip žymiai pagerinti šalies plėtros 
galimybes. Neteko išgirstiau nei vieno argumento prieš šią teoriją ir siūlymus. Tačiau nebuvo ir palaikymo. 
Spengianti tyla lydi kiekvieną straipsnį savivaldos tema, spausdinamą nors ir pakankamai solidžiuose šalies 
leidiniuose. 

Ir kaip čia neprisiminti Vinstono Čerčilio frazės apie tai, kad demokratija yra bjauri santvarka, bet nieko 
geresnio žmonija dar nesugalvojo. Tačiau mažai kas žino, kad Lietuvoje dar nėra deramos demokratijos. Tik 
kai kuriuos demokratijos mechanizmus pavyko įgyvendinti. Taip, žodžio laisvė yra. Iš tiesų, Lietuvoje dabar 
gali kalbėti ir bendrai siūlyti, ką tik nori. Tačiau niekas tavęs ir nesiklauso.  

Taip, rinkimų laisvė yra. Tačiau ji apribota partinio karjerizmo galimybėmis. Turinti daugumą Seime partinė 
grupuotė ketveriems metams suformuoja savo centralizuotą valdymo piramidę, nusidriekiančią per 
Vyriausybę, apskričių administracijas net iki seniūnijų. Tikrieji demokratijos institutai – Seimas, savivaldybės 
ir seniūnijos yra užblokuojami ir praranda prasmę.  

Biurokratijos šėlsmui puikias galimybes sudaro išlikęs nuo sovietinių laikų administracinis skyrimas visame 
valstybės aparate, išskyrus kai kurias naujas pareigybes. Šis skyrimo būdas priimtinas vien ekstremaliomis 
sąlygomis veikiančioje autokratinėje organizacijoje, kur stinga laiko deramai atrinkti geriausią pretendentą. 
Demokratinės visuomenės sampratą atitinka valdininkų skyrimas viešų konkursų būdu. Ir tik liberalioje 
visuomenėje vyrauja rinkimai, kada rinkėjai yra suinteresuoti išrinkti geriausią ir sugeba tai padaryti.  

Daugelyje valstybės savivaldos lygmenų pažeistas valdžių atskyrimo principas, dėl ko labai prastai veikia 
sprendimų priėmimo mechanizmas, valdininkija neskatinama tobulėti, lėtai formuojasi strateginės vadybos 
kultūra. Visa tai stabdo ekonominę reformą, savivaldos plėtrą ir galų gale lemia ekonomikos bei socialinės 
sferos nuosmukį. 

Problemų mastas nurodo į sistemines užslėptas problemas, kurių atskleidimas ir šalinimo būdų suradimas 
šiandien yra svarbiausias nacionalinis uždavinys. Esmine laikmečio problema išlieka savivaldos, kaip 
valstybės formos, lemiančios jos turinį – ekonomikos augimą, plėtros problema. Kad ekonomika augtų 
spartėjančiai, būtina plėtoti savivaldą ir mažinti valdymą. Dabar gi Lietuvoje savivaldos plėtros procesas ne 
tik kad nevyksta, bet daug kur jis demontuojamas, grįžtant į autokratinį valdymą. 1990 m. pradėta 
demokratinė revoliucija nebuvo tinkamai įgyvendinta ir todėl „Sizifo akmuo ritasi atgal”, vėl subujojo partinė 
autokratija.  

Kai sunku, griebiamės už galvos. Vėl, kaip ir prieš dešimtį metų verta prisiminti, kad kiekvienas gimstame ir 
mirštame laisvi. Tačiau atkarpoje, kuri vadinama gyvenimu, savo noru arba kitų valia įsijungiame arba 
būname įtraukti į socialines bendrijas, organizacijas, valstybes bei imperijas. Kompanijoje yra gerai tol, kol ją 
sudarantys žmonės ir jų grupės gerina mūsų gyvenimo ir plėtros galimybes.  

Tačiau taip būna ne visada ir neilgai. Be savo akivaizdžių privalumų socialinės bendrijos sudaro galimybę 
atsirasti jose tokiems asmenims, kurie netrukus ima išnaudoti aplinkinius ir gyventi jų sąskaita. Štai tada ir 
iškyla savivaldos ir nepriklausomybės problema. Jeigu pavyksta suvokti, kad esi išnaudojamas, gali paklausti 
savęs, ar tu privalai kentėti, kai kas nors kitas pelnosi tavo sąskaita? Atsakymas yra žinomas – kiekvienas 
žmogus turi prigimtinę teisę būti laisvas. Tad jeigu sugebame – privalome būti laisvi. 

Laisvė negali būti besąlygiškai dovanojama. Laisvei reikia subręsti ir ją pasiimti. Prastas tėvas išveja vaiką iš 
namų neįsitikinęs, kad pastarasis sugebės savarankiškai gyventi. Išmintingas tėvas suteikia savarankiškumą 
vaikams tada, kada pamato, kad jie neprapuls be jo priežiūros. Tačiau vaikai privalo parodyti, kad jie trokšta 
laisvai gyventi ir yra tam pasirengę. Laisvė samdomam darbuotojui, kuris sugeba tik vykdyti svetimus 
nurodymus, yra bedarbystė. Už jį yra laisvesnis tas žmogus, kuris gali sau leisti pasirinkti darbo būdus, 
tačiau jis privalo būti specialistas ir žinoti daugelį būdų tam tikram darbui atlikti. Laisviausias yra tas, kuris 
gali leisti sau pasirinkti veiklos pobūdį. Tai savarankiškas – kūrybingas žmogus. Tik pastarasis gali sau leisti 
savivaldą,  
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Jeigu gimstame lygūs, tai kodėl esame nelygūs? Kas lemia sėkmę? Pagrindinis skirtumas yra tai, kuria 
tobulėjimo strategija vadovaujamės. Visiškai neseniai pavyko nustatyti, kad gyvenimas plėtojasi ne tiesiškai, 
o turi greitėjančio ir lėtėjančio tobulėjimo atkarpas, kurios nuosekliai keičia viena kitą. Geriausias būdas 
patobulinti pasaulį – patobulinti save. 

Pasakyk, kaip tobulėji, ir aš pasakysiu, kuo tapsi. Kiekvienas turime tris pagrindines tobulėjimo 
galimybes: netobulėti, tobulėti kartu su savo aplinka ir tobulėti pralenkiant aplinką. Pirmoji yra degradacijos 
strategija D (38 pav.). Kadangi pasaulis nuolat tobulėja, tai pakanka sustoti mokytis, šviestis ir kaip mat 
atsidursi šiukšlyne. Jeigu manai, kad pakanka vieną kartą gyvenime baigti mokyklą, įsigyti profesiją ir to 
pakaks visam gyvenimui – tavęs laukia alkoholiko, narkomano ir šiaip nevykėlio ateitis. Gamta netoleruoja 
degradantų. Juos dažniau ištinka įvairios nelaimės ir fatališki netikėtumai.  

 

18 pav. Tobulėjimo vektoriai pavaizduoti šalies kokybinio tobulėjimo modelyje 

Tobulėjantys nuosaikiai  (N) – kartu su savo įmone, šalimi, pretenduoji „kaip ir visi” po truputi įsisavinti tai, 
ko reikalauja laikmetis. Jie mokosi tiek, kiek numato mokyklos programa. Skaito tiek, kiek reikalauja darbas. 
Taip pastaraisiais metais daugelis pramoksta anglų kalbos, įsisavina kompiuterį, ima susigaudyti rinkos 
ekonomikoje. Tačiau adekvačiai tobulėjanti asmenybė geriausiu atveju gali pretenduoti tik į samdomą darbą. 
Dėl to ji bus priklausoma nuo kito žmogaus darbdavio sugebėjimų išlaikyti verslą ir užtikrinti darbo vietas. 
Nepasisekus darbdaviui, adekvataus tobulėjimo šalininkas bus priverstas ieškoti darbo, lankytis darbo 
biržoje ir t. t. 

Pranašiausia yra pralenkiančio tobulėjimo strategija P. Kada nuo pat mažens asmuo siekia sparčiau 
tobulėti ir nors per pėdą pralenkti aplinkinius. Tokio tipo moksleiviai nepasitenkina vien tuo, ką užduoda 
mokytojas. Jie skaito papildomą literatūrą, naršo Internete. Tik užbėgęs gyvenimui į priekį gali įgyti kitiems 
naudingų žinių, sugebėjimų, sukurti gėrybių. Tik pralenkiančiai tobulėdamas gali tapti verslininku, 
mokslininku, pedagogu, vadovu. Kadangi visi jie gyvena iš to, kad anksčiau už kitus įsisavina žinias ir 
galimybes. Kai kam pavyksta taip ištobulinti save, kad jų proto ir darbo produktai tampa suprantami ir 
reikalingi tolimoje ateityje, kada kūrėjas jau yra miręs. Tai genijų dalia. Tačiau gamta toleruoja pralenkiantį 
tobulėjimą – neveltui genijai anksčiau ar vėliau pelno šlovę.  

Sugretinę šių trijų skirtingų tobulėjimo strategijų šalininkus pamatome paprastą ir akivaizdų dalyką – 
skiriamės vieni nuo kitų tingėjimo laipsniu. Visos nelaimės nuo tingėjimo. Ne be reikalo vaikystėje tėvai tiek 
dėmesio skiria tam, kad vaikas nebūtų tinginys. Kadangi ši savybė lemia kiekvieno iš mūsų vietą gyvenime. 

Tingėjimas yra daugelio nelaimių šaltinis. Jis pasireiškia pirmiausiai kaip kitų žmonių išnaudojimas, svetimų 
gėrybių pasisavinimas, gyvenimas kitų sąskaita. Daugelį išnaudojimo formų žmonės išmoko atskirti ir netgi 
sugalvojo būdus jas riboti teisės metodais. Tačiau iki šiol teisės metodais nereguliuojama biurokratija, kaip 
valdininkų egzistavimas netobulėjant mokesčių mokėtojų sąskaita.  

Valdininkų statusas reikalauja, kad jie tobulėtų pralenkiančiai, kad nuolat galėtų būti naudingi valdomiesiems 
savo žiniomis ir sugebėjimais. Tokie valdininkai nesusilaukia priekaištų, kadangi jie yra naudingi. Tačiau 
nesant mechanizmų, kurie nuolat skatintų valdininkus pralenkiančiai tobulėti, jie ima parazituoti ir 
nebepateisina lūkesčių. Netobulėjantis valdininkas negali atlikti jam skirtos funkcijos valstybės savivaldoje, 
tačiau užėmęs vietą, stabdo tam tikros srities raidą. Verslininkus verčia nuolat tobulėti rinka. Rinkos 
ekonomikoje jiems degradacija negresia. Rinkos santykiai valdininkų nepaliečia, todėl nėra svertų, kurie 
verstų juos tobulėti. 

Siekiant sudaryti prielaidas valdininkų tobulėjimui, pirmiausia reikia sukurti jiems tarpusavio konkurenciją. O 
tai reikalauja užbaigti formuoti demokratinius valstybės savivaldos mechanizmus – įgyvendinti periodinių 
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konkursinių atrankų principą kiekvienai valdininko pareigybei, pradedant nuo Ministro Pirmininko iki eilinio 
valstybės tarnautojo. Demokratinė revoliucija privalo būti pratęsta.  

6.2. Švietimo liberalizavimas 

Vis plačiau toleruojama pasaulyje darnaus vystymosi idėja numato konkrečių plėtros indikatorių bei 
formalizuotų modelių taikymą siekiant remti ir humanizuoti plėtros procesus. Pribrendo laikas taikyti darnaus 
vystymosi požiūrį ir nacionalinėje švietimo sistemoje, kurioje pasigendame vykdomų reformų kryptingumo 
pagrindimo.  

Ilgametė sociologinių tyrimų bei pedagoginio darbo praktika leidžia teigti, kad mokymo procesas plėtojasi 
individualizacijos, savarankiškumo, savimokos, saviugdos, saviauklos bei savivaldos kryptimi. 
Socialinėse bendrijose priklausomai nuo pasiekto kultūros lygio klostosi trys esminiai kokybiniai švietimo 
tipai: A-autokratinis, D-demokratinis ir L-liberalusis. 

Virtualiojo modeliavimo metodikos pritaikymas įgalino nustatyti, kad atspindėdami socialinių 
santykių raidą apskritai istorinėje laiko skalėje šie mokyklų tipai siejasi tarpusavyje sutinkamai su 
trichotominiu modeliu. Verta aptarti kiekvieną iš minėtų švietimo sistemų tipų bei jų kaitą. Nors toliau 
bus kalbama tik apie mokyklą, tačiau daugelis apibendrinimų taikytini ir kitiems švietimo subjektams 
– aukštesniojo ir aukštojo mokslo įstaigoms. 

6.2.1. Autokratinė mokykla 

Žvelgiant plačiu istoriniu kontekstu, anksčiausiai susiformavo autokratinė mokykla. Pagrindinė jos nuostata 
tokia: mokinys nenori mokytis, nesiekia žinių. Jis įsivaizduojamas tarsi maišas, į kurį reikia prikimšti kaip 
galima daugiau reikalingų veikiančios ideologijos požiūriu žinių. Manoma, kad yra geri ir blogi mokiniai. 
Šventa mokytojo pareiga – laikantis griežtos drausmės, priversti kiekvieną mokinį mokytis ir elgtis be 
priekaištų. 

Mokytojas visada teisus. Pedagogikos spragos nurašomos mokinių nenoro mokytis sąskaita. Tokia 
mokykla primena karinę organizaciją – čia vieninga kiekvieną nuasmeninanti drausmė, vienoda 
apranga. Stačiakampio formos klasėje suolai išrikiuojami eilėmis taip, kad mokytojas kiekvieną 
mokinį gerai matytų. Toks suolų išdėstymas automatiškai sutvarko savimonę ir griežtai priskiria 
mokytojui vadovo statusą, o mokiniams – valdinių vaidmenis. Pakanka atsisėsti į suolą ir kaip mat 
pasijunti valdiniu.  

Valdymo piramidės lygmenis ir atitinkamus įgaliojimus atspindi antsiuvuose užfiksuoti skiriamieji 
ženklai. Mokytojas klasėje turi absoliučią valdžią. Mokiniai yra jo valdiniai. Jam įėjus į klasę, mokiniai 
privalo atsistoti, tuo paliudydami savo pavaldumą mokytojui. Mokytojas gali taikyti net fizines 
bausmes nepaklusniesiems. Jis pilna to žodžio prasme yra mokytojas – moko kitą. Vyrauja samprata, 
kad pats mokinys nesimoko ir nesilavina. Jo žinių bei elgesio normų įsisavinimas yra tik mokytojo 
nuopelnas. Veikianti pažymių sistema nenumato skirtumo tarp žinių įsisavinimo ir elgesio – 
mokytojas gali parašyti pažymį iš savo dėstomo dalyko tiek už žinias, tiek ir už elgesį. 

Autokratinėje mokykloje vyrauja grupinis mokymo principas. Mokytojas orientuojasi į vidutinių gabumų klasės 
mokinius, todėl gabesnieji per pamokas nuobodžiauja, o silpnesnieji ne viską supranta. Taip gabesnieji 
mokiniai yra dirbtinai stabdomi, o silpnesnieji užprogramuojami ir toliau likti atsiliekančiais bei morališkai 
traumuotais. Tačiau vis vien ir nevertiems teks išduoti tokį pat mokyklos baigimo atestatą. Gera tik 
vidutiniokams. Tai vidutinybių mokykla.  

Pats mokytojas, griežtai įspraustas į pedagogų kolektyvo valdymo piramidę, yra tapęs paklusniu vadovybės 
bei ideologinės sistemos dogmų bei nurodymų transliatoriumi. Visa atsakomybė už mokinių pažangumą bei 
elgesį tenka mokytojui. Siekdamas apsiginti, jis priverstas rašyti geresnius pažymius. Todėl ilgainiui prastėja 
švietimo kokybė. 

Mokytojui-vykdytojui kūryba bei improvizacija yra neleistina ir dažnai netgi pavojinga. Mokytojo darbo 
skatinimo sistema tampriai susieta su mokymo plano įvykdymu. Tačiau neturint patikimų darbo vertinimo 
kriterijų, autokratinėje mokykloje tvyro lygiava – kiekvienas mokytojas akylai stebi, kad kas nors negautų 
didesnės algos už jį. Nukrypimas nuo mokymo plano bei vertybių sistemos yra baudžiamas. Todėl mokytojo 
kūrybinė galia gana ribota. O nebūnant asmenybe, sunku asmenybes išugdyti.  
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Vienvaldis mokyklos viršininkas yra direktorius, skiriamas iš aukščiau. Jo veiksmai nesvarstomi, o nurodymai 
griežtai vykdomi. Jis laikosi tam tikros distancijos su valdiniais – mokytojais ir mokiniais. Autokratinės 
mokyklos išugdo gerus kareivius, vykdytojus. Kūrybiškų asmenybių jos netiražuoja. 

6.2.2. Demokratinė mokykla 

Besiplėtojat demokratinėms valstybės struktūroms, formuojasi demokratinė mokykla. Pedagogų kolektyve 
klostosi demokratiniai bendravimo santykiai. Nyksta socialinė distancija. Direktorius ima dažniau kreiptis į 
mokytojus bei mokinius klausimo forma, kviečia diskusijai vidaus tvarkos klausimais. 

Demokratinėje mokykloje mokytojas jaučiasi ne tiek vykdytoju, kiek bendradarbiu – kartu su 
vadovybe kaip lygus su lygiu svarsto įvairius klausimus, tariasi sudėtingais atvejais. Taip 
laisvėdamas mokytojas vis dažniau pasijaučia asmenybe, formuojasi ir reiškiasi jo kūrybiškumas. 
Demokratinėje mokykloje atsiranda sąlygos individualizuoti mokytojų darbo apmokėjimą, 
pasinaudojant jų veiklos aktyvumo kriterijais. 

Demokratinius santykius mokytojas perkelia ir į klasę. Čia mokytojas dažniau šypsosi, kebliose situacijose 
gelbstisi humoru. Stalai demokratinėje auditorijoje išdėstomi apskritimu, kas mažina valdymo-pavaldumo 
dispoziciją tarp mokytojo ir mokinių. Mokiniams leidžiama daugiau improvizuoti, klausinėti. Pamokų kalimas 
palengva virsta draugiškais pokalbiais, aktualių problemų nagrinėjimu. Įpratimo skatinimas keičiamas 
supratimo ugdymu. 

Svarbu tai, kad demokratinėje mokykloje keičiasi požiūris į mokinį. Pradedama suvokti, kad mokinys yra 
asmenybė, kurią gerumu galima paveikti labiau, negu nuobaudomis. Atsiranda suinteresuoto mokymo idėja. 
Daugiau dėmesio imama skirti mokinio savimokai, savarankiškiems darbams, leidžiama laisvai pasirinkti 
užduotis. Demokratinei mokyklai reikalingi aukštesnės kvalifikacijos pedagogai. Mokytojams būtinos 
sociologijos bei socialinės psichologijos žinios ir sugebėjimas jas taikyti bendrai sprendžiant valdymo 
klausimus. Pedagogo darbas tampa kūrybine veikla. 

6.2.3. Liberalioji mokykla 

Ateities mokykla bus liberali. Kai demokratiniai santykiai jau pradeda trukdyti savarankiškų asmenybių 
ugdymo plėtrai, formuojasi liberalioji mokytojų bei mokinių sąveika. Nei mokytojų, nei mokinių kolektyvuose 
jau nelieka valdymo santykių, plečiasi asmenybių nepriklausomybė. Įsigali individuali savišvieta bei 
saviaukla. Nebėra tradicinių mokyklų nei klasių. Jeigu autokratinėje mokykloje veikia pedagogo centristinė 
sistema, kai pagrindinis veikiantis asmuo yra mokytojas, tai liberaliojoje mokykloje įsigalioja mokinio 
centristinė sistema. Visas dėmesys akcentuojamas į tobulumo siekiančią asmenybę. 

Jeigu autokratinėje mokykloje vyraujantis vyresniųjų kultas leidžia mokytojui kreiptis į mokinį „tu", tai 
liberaliojoje mokykloje į mokinį kreipiamasi kaip į suaugusį, t. y. kreipiniu „Jūs". Pagaliau suvokiama, kad 
nėra blogų žmonių iš prigimties. Tad tegul kiekvienas mokosi pagal savo sugebėjimus ir išgales, o švietimo, 
tiksliau savišvietos, sistemos paskirtis – sudaryti tam palankesnes sąlygas. 

Matyt, sunkiausia atsisakyti nuo patogios dogmos, tvirtinančios, kad yra blogų mokinių iš prigimties. Laikantis 
tokio požiūrio lengvai pateisinamas nesugebėjimas sudominti mokinius dėstomu dalyku, panaikinama 
pedagogų atsakomybė. Deja, ši, kaip ir kitos autokratinei mokyklai būdingos dogmos, reikalauja kritiško 
įvertinimo. Jeigu mokinys nesidomi dėstomu dalyku, tai yra švietimo sistemos arba mokytojo kaltė. Kai 
vaikas nesugeba nuslėpti savo nusivylimo mokytoju ir pasako tiesą, tai jis dažniausiai užsitraukia pedagogo 
nemalonę. 

Nereikia savęs apgaudinėti, manant, kad mokytojas suformuoja mokinį, perteikdamas žinias bei savo 
patyrimą. Ir be mokyklos pagalbos vaikai įsisavina gyvenimui reikalingų žinių kiekį. Nuo pat gimimo vaikas 
vystosi pagal biogenetinę programą, kuri jam padeda įgyti būtinas žinias. Tai reiškia, kad šioje programoje 
jau įmontuotas savimokos, saviauklos bei savišvietos poreikis ir mechanizmas, kuriuos autokratinė mokykla 
dažnai stengiasi nuslopinti. Todėl svarbiausia – netrukdyti mokinio savišvietai, sudaryti palankias sąlygas 
mokslo žinioms įsisavinti. 

Būtina jau nuo pat gimimo kiekvieną žmogų vertinti kaip asmenybę, kuri siekia savarankiškai suvokti pasaulį 
ir nori būti mažiausiai priklausoma nuo aklų gamtos jėgų bei kitų žmonių. Niekas nemėgsta pamokymų, kurie 
tolygūs kritikai ir žemina asmenybės orumą, blogina emocinę savijautą ir sukelia socialinio atostūmio efektą 
kritikos subjekto atžvilgiu. Be to, pedagogiška mokinį kaip asmenybę visada vertinti kiek geriau, negu jis kol 
kas to nusipelno. Reikia visada palikti erdvės tobulėjimui. 
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Liberalioje mokykloje keičiasi mokytojo įvaizdis. Daugeliui iš mūsų mokytojas – pavyzdys visam gyvenimui. 
Netgi jau senokai baigę mokyklą, priimdami vienokius ar kitokius sprendimus, dažnai savęs klausiame, kaip 
pasielgtų mano mokytojas. Teigiamam mokytojo įvaizdžiui palaikyti visuomenė neturi gailėti nei jėgų, nei 
lėšų. 

Tačiau negalima nutylėti, kad dar daugelis mokytojų – tai autokratinės mokyklos išugdyti specialistai 
vidutinybėms dauginti. Pagal savo veiklos stilių jie pripratę būti vykdytojais, perteikti viršūnėse nustatytas 
tiesas. Todėl kyla klausimas, ar gali tokie pedagogai ugdyti kūrybiškas asmenybes, kurios reikalingos 
demokratinei, o dar labiau – liberaliai visuomenei? Aišku, kad ne. Būtina išvaduoti mokytoją nuo autokratinių 
santykių ir padėti jam asmeniškai demokratizuotis. Mokytojas privalo įveikti savyje nykštukinę „mažo 
žmogaus" psichologiją ir pasijusti kūrėju, asmenybe. Liberaliojoje mokykloje mokytojas tampa konsultantu. O 
uždirba jis priklausomai nuo to, kiek mokinių pasirenka jį patarėju. 

Tai toli gražu nėra vien geri norai. Reikalinga speciali mokytojų perkvalifikavimo programa. Derinant teorinius 
seminarus demokratizavimo klausimais su asmenybės bruožų bei sugebėjimų testavimu, rengiant 
kompiuteriu objektyvias mokytojų profesinio tinkamumo charakteristikas ir pagal tai diferencijuojant 
atlyginimo dydį, konkurso keliu skiriant į prestižines pareigybes galima didelę dalį mokytojų paskatinti 
asmeniniam tobulėjimui. Tačiau niekas nepadės, jeigu mokytojas pats nesieks tapti asmenybe. 

Jau tampa taisykle, kad pagrindine savišvietos priemone tampa kompiuteris arba videoterminalas, kuriuose 
žmonijos pasiektos žinios pateikiamos vizualiai videotreningų pavidalu. Natūraliai žaisdamas, vaikas 
įsisavina jam priimtinas žinias. Jis individualiai bendrauja su kompiuteriu ir pats sprendžia kūrybinius 
uždavinius. Tai yra vaiko biogenetinėje programoje užprogramuota ŽAIDIMO, kaip pasiruošimo gyvenimui, 
procedūra. Nebetoli tas laikas, kai kompiuterį turės kiekviena šeima, tad vaikams lankyti mokyklą bus 
prasminga gal tik norint fiziškai pasimankštinti ir pabendrauti su bendraamžiais. Įprastos mokyklos su 
autokratinio tipo klasėmis ilgainiui užleis vietą bendravimo ir sveikatingumo centrams. 

Kompiuterizuota savišvieta yra labai efektyvi. Stebėjau, kaip keturiolikmetis sūnus per keletą mėnesių 
išmoko dvi programavimo kompiuteriu kalbas, o dar po kurio laiko tobulai žinojo daugelį operacinės sistemos 
galimybių. Remiantis panašiais pavyzdžiais, kiekvienam mokytojui galima patarti mokymo procese naudoti 
klausimų-atsakymų bei euristinių žaidimų metodą ir leisti mokiniams prieš egzaminus pasitreniruoti. O 
egzaminuoti galima taip pat pasitelkus kompiuterį.  

Perskaitę šias mintis, daugelis mokytojų tik numos ranka, sakydami, kad patys kompiuterio dar nėra akyse 
matę. Be to, reikia labai gerai bei kūrybiškai žinoti savo dalyką, kad sugebėtum jį pateikti konkrečių klausimų-
atsakymų forma. Kas užprogramuos šiuos testus kompiuteryje? Pagaliau, ką tada veiks mokytojas? Kaip bus 
skirstomas pedagoginis krūvis ir atlyginimai? Kol kas, aišku, dar mažai mokyklų turi kompiuterių klases. O ir 
turinčios kompiuterius, neturi reikiamų programų. Neretai mokytojai nežino, ką su šia sudėtinga technika 
veikti.  

Kompiuterines programas turėtų rengti patys gabiausi pedagogai, specialūs savišvietos institutai. Visiškai 
neturi likti nuobodžių, neįdomių pamokų. Su moksleiviais tiesiogiai turėtų bendrauti individualiai ir laisvai 
pasirinkti konsultantai. Natūraliai išnyks unifikuota visiems mokymo trukmė. Individualiai įsisavinęs vieno 
lygmens savišvietos kursą, moksleivis kompiuterio patariamas pereis į aukštesnį savišvietos lygmenį. 

Savaime išsisprendžia vadinamųjų „sunkių" vaikų problema, kuri dabar slegia normalių mokinių bei mokytojų 
pečių. Tegul patys tėvai dar iki vaiko gimimo galvoja apie jo sveikatą bei sugebėjimus. Norint pasiekti 
geresnių savimokos rezultatų, verta kreiptis į psichologą. Be to, vaikui būnant namie paprastai rečiau 
daužomi langai, braižomos sienos ar krečiamos kokios nors kitos negražios išdaigos. 

6.2.4. Mokyklos kokybinio tipo pasirinkimas 

Mokyklos kokybinio tipo pasirinkimas toli gražu nėra laisvas dalykas, o nulemtas visuomenės išsivystymo 
kokybės. Švietimo sistemos kokybė yra visuomenės išsivystymo arba kultūros funkcija. Autokratinė mokykla 
yra būdinga žemiausiam išsivystymo lygiui, kai vaikas ruošiamas vieninteliam gyvybingam tuo metu 
autokratiniam socialinių santykių tipui, nes tai yra būtina jo išgyvenimo sąlyga. Pereidama nuo ekstreminių 
gyvenimo sąlygų prie normalaus ir pakankamai materialiai aprūpinto gyvenimo, visuomenė pereina į 
demokratinę kokybę, o tai sudaro sąlygas ugdyti demokratinio tipo asmenybes.  

Tačiau, liberalėjant socialiniams santykiams, atsiranda prielaidos individualizuota savišvieta padėti formuotis 
nepriklausomai asmenybei. Skirtingai nuo profesinio mokymo bendro lavinimo mokykla rengia mokinius ne 
artimiausiam laikmečiui. Pradėjęs lankyti mokyklą pirmokas išeis į savarankišką gyvenimą tik po 
dešimtmečio ir gyvens jau tokioje visuomenėje, kurioje vis labiau plėtosis liberalieji santykiai. Todėl švietimo 
sistemoje būtina kuo anksčiau pradėti liberaliosios mokyklos plėtotę. 
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Atrodytų, kad Lietuvos mokykla ilgiems laikams žengia į demokratinę pakopą. Tačiau revoliuciniai sparti 
kompiuterizacija, kai per trumpą laiką daugelis švietimo įstaigų įsirengė kompiuterių klases, leidžia 
prognozuoti tiek pat revoliucinį liberaliosios mokyklos įsiveržimą į mūsų gyvenimą jau artimiausią dešimtmetį.  

Į užsienio kalbų pamokas solidžiai žengia Vakarų šalyse parengti užsienio kalbų treniruokliai. Man pačiam 
tenka Klaipėdos universitete jau penkeri metai naudoti kompiuterio treniruoklius mokymo procese. Mūsų 
sukurti ir išbandyti „Rinkodaros pradmenų”, „Savivaldos dialektikos” treniruokliai naudojami siekiant įtvirtinti 
studentų ir magistrantų žinias bei užtikrinti, jog kompiuterio egzaminatorius objektyviai įvertintų 
besimokančiojo žinias. Per šį laikotarpį pavyko taip ištobulinti treniruoklį, kad jis gali būti taikomas 
kompiuterizuojant bet kurį mokymo dalyką.  

Pagaliau, jeigu galima plėtoti efektyvesnę švietimo sistemą, tai kas rinkos ekonomikoje gali sutrukdyti tai 
padaryti? Tad ateitis yra arčiau, negu gali atrodyti.  

6.2.5. Reikalinga ilgalaikė tikslinė švietimo plėtros programa 

Remiamosios plėtros požiūriu šalies švietimo sistema įžengia į liberaliąją pakopą, kas reikalauja suteikti šiam 
natūraliam procesui racionalų ir humanizuotą pavidalą. Pribrendo laikas parengti ilgalaikę tikslinę 
nacionalinę švietimo plėtros programą, kurioje būtų numatyti ir subalansuoti tarpusavyje esminiai 
kokybinių ir kiekybinių pakitimų svertai.  

Pagrindinis tikslas – formuoti liberaliąją švietimo sistemą. Pagrindinis metodas – reprodukcinių 
savireguliacinių mechanizmų švietimo sistemoje diegimas. Turi būti įteisinta individuali savišvieta ir 
sudarytos galimybės besiugdančioms asmenybėms gauti savo įgytų žinių ar kvalifikacijos patvirtinimą 
valstybinių nepriklausomų egzaminatorių komisijose.  

Reikia formuoti individualių kompiuterizuotų autodiagnostikos testų, mokymo programų ir konsultavimo 
paslaugų rinką pasinaudojant Interneto tinklu. Galima prognozuoti mokomųjų programų augimo bumą jau 
artimiausią dešimtmetį.  

Kaip ir įprasta, pagrindiniais švietimo liberalizavimo priešininkais taps valstybinių švietimo įstaigų 
netobulėjantys, atsilikę nuo gyvenimo mokytojai, tradicinių mokyklų aptarnaujantis personalas, švietimo 
sistemos valdininkai. Tačiau sunku priversti upę tekėti į kalną. Liberalieji santykiai nenumaldomai skverbiasi į 
kiekvieną žmonių santykių sferą. Greičiausiai prisitaiko prie naujų sąlygų privačios, jau dabar rinkos 
sąlygomis veikiančios švietimo įstaigos. Todėl reikia sparčiau plėtoti privačių švietimo įstaigų tinklą. 

Tad netrukus, persikeliant savišvietai į namus, prasidės mokyklų tuštėjimo metas.  

6.3. Karjeros technologija 

Daugelis norėtų padaryti karjerą, tačiau ne kiekvienam pavyksta. Padariusiųjų karjerą laukia šlovė ir ją 
lydintys kiti naudingi dalykai – prestižas, materialinė gerovė, turtai, pinigai. Nesugebėjusiems jos padaryti 
dažnai lieka guostis pasiteisinimais bei kaltinti apsukresniuosius karjerizmu ir kitais negerais dalykais. 
Pastarąjį dešimtmetį stebime triukšmingą karjeristinį spektaklį, vienų asmenų staigų iškilimą, kitų kritimą, 
trečiųjų sugebėjimą išlikti pučiant bet kuriems vėjams ir t. t. Tautinis ir partinis karjerizmas jau beveik tapo 
nacionalinės vadybos instrumentu. Matyt nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nepatirtų nusivylimo kartėlio ir 
apgailestavimo dėl savo tėvynainių bei tėviškės savivaldos kultūros stygiaus. 

Ką gi, yra – kaip yra. Jeigu karjeros darymas yra sąmoninga veikla, tad ji gali būti daroma mažiau ar daugiau 
profesionaliai. Kad tapti profesionaliu karjeristu reikia gerai žinoti karjeros mechanizmą ir sugebėti juo 
naudotis. Daugiamečiai karjeros fenomeno tyrimai įgalino sukaupti žinių apie šį mechanizmą. Tad siekiant 
talkinti tėvynainiams kovoje už valdžios aukštumas siūlome šiuos sociologo patarimus, kurie tikiuosi gali 
prisidėti gerinant bendrą psichologinį klimatą Lietuvoje.  

6.3.1. Karjeros sociologija 

Karjera dažnai suprantama, kaip pasisekimas gyvenime, kilimas valdymo sistemos laiptais. Karjera – tai 
natūralus ir pozityvus, būdingas daugeliui pasaulio realių gamtinių ir socialinių sistemų reiškinys, nukreiptas į 
sistemų savireguliacijos gerinimą. Tiek gyvūnų, tiek žmonių bendrijų išlikimo požiūriu yra naudinga nuolat 
turėti tobuliausius vadus. Gyvosios gamtos evoliucijos tėkmėje išsivystė objektyvios tobuliausių individų 
atrinkimo ir skyrimo į vadus procedūros. Gyvūnų pasaulyje žinomi turnyrai, vykstantys pagal griežtas 
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taisykles ir nukreipti į tai, kad gyvūnų bandai nuolat vadovautų pats tinkamiausias iš turimų. Gyvūnų bandoje 
karjerizmą kaip ir sąmoningą tikslingą veiklą sunku įsivaizduoti. 

Žmonių visuomenėje vadai pašaukti derinti kiekvieno bendrijos nario ir visos bendrijos veiksmus tam, kad 
sudaryti kiekvienam iš jų geresnes išlikimo galimybes. Žmonijos istorijos saulėtekyje valdymo piramidėms 
buvo būdinga vertikalioji programavimo ir vykdymo subordinacija. Valdymo piramidė būdavo sudaryta 
taip, kad viršūnėms tekdavo spręsti bendrijos strateginės vadybos klausimus – prognozuoti ateitį, planuoti 
bendrijos veiksmus ir pagal juos užtikrinti kiekvieno bendrijos nario veiksmus. Numatęs ateitį, strategas 
parengdavo bendrijos veiksmų planą ir nurodydavo kiekvienam bendrijos nariui jo asmeninį manevrą. 
Valdymo piramidės apačioms tekdavo vykdyti parengtas viršūnėse programas.  

Didžiulis tautos turtas yra išmintingas strategas. Žymus karvedys A. Suvorovas sakydavo, kad kiekvienas 
karys privalo žinoti savo manevrą. Tą manevrą jam privalo nurodyti karvedys, vadovas. Tik tada visa bendrija 
veikia efektyviai ir kryptingai. Vargas tai šaliai, kur vadovas nebendrauja su savo tautos žmonėmis, 
nepasako kiekvienam jų manevrą. Tada kiekvienas elgiasi kaip išmanydamas, dažniausiai – ne bendrijos 
labui. Tokioje šalyje daugiau nusivylimo, daugiau nusikaltimų, daugiau savižudybių. Todėl šiuolaikinis 
vadovas privalo priimti sau taisyklę – reguliariai bent kartą per mėnesį bendrauti, kalbėtis su tautiečiais, 
kreiptis į vyrus, į moteris, į tėvus, į vaikus, jaunimą, suaugusius, vyresnio amžiaus žmones, aptarti su jais 
problemas, laikmečio sunkumus, sprendimo būdus, kviesti bendradarbiauti ir t. t.  

Po antrojo pasaulinio karo Japonijos imperatorius pakvietė tautiečius vykti į pasaulį ir gabenti į savo šalį 
mokslo ir technikos naujoves. Suprantama, kodėl ši valstybė padarė tokį šuolį naujų technologijų įsisavinime. 
JAV prezidentas nuolat bendrauja su savo tautiečiais ir nesėkmės, ir triumfo valandomis. Reguliariai 
bendraudavo su tautiečiais per televiziją prezidentas Algirdas Brazauskas. Neseniai vienas tautos vadų 
pasišovė prieš televizijos „Panoramos” laidą kreiptis į tautą. Atrodė, kad bus kalbama, kaip įveikti ištikusią 
šalį ekonominę krizę. Deja, buvo skaudu girdėti, kaip pamiršęs savo pareigą žmogelis ėmė teisintis, kad, 
girdi, jau sugrąžinęs abejotinai įsigytą žemės sklypą (?).  

Kylant bendrajai žmonių kultūrai vadų reikšmė mažėja. Tačiau Lietuvos daugelio žmonių lygis dar yra toks, 
kada teigiamas vado įvaizdis yra būtina normalaus gyvenimo sąlyga. Tad norisi palinkėti visiems tautos 
išrinktiesiems ir tiems, kurie siekia jais tapti – kalbėkite su tauta, bendraukite, būkite strategais, o ne 
primityviais savanaudžiais karjeristais.  

Vieno ar kito vykdytojo netekimas neturėjo didelės įtakos bendrijos išgyvenimui. Tačiau vado netektis dažnai 
reiškė visos bendrijos žūtį. Vado asmens reikšmingumas bendrijai pareikalavo visokeriopai jį globoti. Vadą 
reikėjo saugoti ir ginti tiek nuo išorės tiek nuo vidaus priešų. Kad jis galėtų skirti reikiamai laiko bendrijos 
strateginei vadybai, vadas būdavo išlaisvinamas nuo priverstinio darbo. Vadus supdavo tarnai ir padėjėjai, 
kurie juos saugodavo, jiems patarnaudavo, nešiodavo, vežiodavo, linksmindavo ir t. t.  

Valdymo piramidė sudaryta taip, kad lipant ja į viršų, didėja atlyginimas, už kurį asmuo gali nusipirkti 
paslaugas ir tuo išlaisvinti savo laiką intelektinei veiklai. Be to aukštesnio lygio valdininkams būtina daugiau 
mokėti algos, kad potencialūs vadai nuolat tobulėtų siekdami užimti šį aukštesnį karjeros laiptelį. Žemi 
vadovų atlyginimai neskatina jaunimo siekti aukštų postų ir tobulėti. Dėl to apskritai nukenčia šalies raida. Tik 
neprotingi piliečiai nesirūpina savo vadais, gaili jiems gerų algų, nuo ko vėliau ir nukenčia. Ar gali šiandien 
Seimas, vyriausybė ir Prezidentūra su savo menkomis algelėmis pritraukti geriausius šalies protus? Vargu. 
Versle galima žymiai daugiau uždirbti, o be to dar ir sveikatą išsaugoti. 

Primityvus karjeristas galvoja, kad aukštesnis karjeros laiptelis suteiks jam daugiau valdžios ir galimybes 
savo nuožiūra „stumdyti” nepageidaujamus asmenis. Tikrovėje lipimas karjeros laiptais sutampa su 
absoliučia gamtos ir žmogaus nepriklausomybės didėjimo kryptimi. Žmogaus laisvės ir nepriklausomybės 
laipsnis tolygus tikimybei nenutrūkstamai praeiti pilną savo vystymosi ciklą. Šį ciklą sudaro susieti veiksmo 
programavimo ir įgyvendinimo etapai. Laisvesnis yra tas, kuris gali dažniau pats planuoti ir įgyvendinti savo 
planus. Valdinio planus dažniau sugriauna vadovo planai. Aukščiausio vadovo planų beveik nėra kam 
griauti. Jis piramidėje yra laisviausias. O tai jau savaime yra vertybė.  

Apibendrinant galime tarti, kad karjera yra naudinga tiek bendrijai tiek ir jos siekiančiam asmeniui. Svarbu 
užtikrinti, kad karjeros mechanizmas veiktų tvarkingai. Stipriųjų išmintis pasireiškia per karjerą. Jie kopia 
karjeros laiptais nuolat tobulindami save, savo žinias, sugebėjimus, moralines nuostatas. Jų karjera yra jų 
gyvenimas, naudingi geri darbai savo šeimai, kraštui, kitiems žmonėms. Nuolatinis savęs tobulinimo kelias 
yra pats ilgiausias ir sunkiausias, tačiau pats patikimiausias. Neveltui tautos išmintis pataria neieškoti lengvų 
kelių. Silpnųjų gudrumas pagimdo karjerizmą. 
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6.3.2. Karjerizmo ribotumas 

Jeigu karjeros sąvoka daugeliui žmonių sukelia pozityvias emocijas, tai karjerizmas visada siejamas su 
neigiamais vertinimais. Karjeristas – tai asmuo, siekiantis ropštis valdymo piramidės laiptais ne savęs 
tobulinimo dėka, o pasinaudojant įvairiais amoraliais būdais. Plačiausiai žinomos dvi karjerizmo priemonių 
grupės. Pirmąją sudaro „plaukuotos rankos” arba protekcionistinis karjerizmas, kada pasinaudojama 
asmeniniais ryšiais su įtakingais asmenimis. Daug žinoma atvejų, kada į svarbius postus skiriami asmenys 
pagal giminystės, bičiulystės, rasės, tautybės, klano, klubo, partijos ir kitus požymius. Tai spartus 
būdas iškilti. Tačiau jis labai priklauso nuo iškėlusios rankos savininko karjeros sėkmingumo. Griuvus 
mecenatui, kartu su juo krinta žemyn visa jo apsuptis. 

Antrąją šio fenomeno atmainą sudaro „alkūnių“ karjerizmas, kada kopiama aukštyn nustumiant 
konkurentus. Tai įvairūs „nešvarių baltinių”, juodinimo, fizinio ar moralinio žeminimo būdai, plačiai naudojami 
ir galimi ypač, kada žiniasklaidoje toleruojamas karjerizmas (paparaciai). Alkūnių karjerizmas yra prastas tuo, 
jog anksčiau ar vėliau nustumtieji atsilygina ir pakenkia karjeristui.  

Suprantama, kad beveik visada paskyrus vadovą ne pagal funkcinio atitikimo, o pagal protekcionistinį 
kriterijų, nukenčia bendrijos valdymo efektyvumas. Tad bet kokio plauko karjerizmas yra žalingas 
socialinėms bendrijoms ir blogina jų išgyvenimo galimybes. Visuomenė, kurioje įteisintas karjerizmas, 
yra pasmerkta atsilikti ir ilgainiui – žlugti. 

Karjerizmas tampriai susietas su primityvia valdymo pasinaudojant asmeniniais ryšiais kokybe ir lemia 
korupciją bei organizuotą nusikalstamumą. Kada siekiama neteisėtai užimti vieną ar kitą postą, tenka 
sudaryti sandėrį su tam tikru įtakingu asmeniu. Bet kuris sandėris lemia įsipareigojimus – piniginius, turtinius, 
garbės ar kitus. Kada kalbama apie valstybės valdymo struktūras, šie įsipareigojimai ir jų vykdymas lemia 
korupciją, papirkinėjimus, kyšius. Ilgiau veikianti pareiginių asmenų įsipareigojimų visuma įklimpsta į 
nusikaltimų liūną ir kuria prielaidas organizuotam nusikalstamumui rastis. Tokių nusikaltėlių grupėse ypatinga 
vertybe tampa įsipareigojimų vykdymas („žodžio laikymasis”), tarpusavio teisingumas, bičiulystės ir 
ištikimybės demonstravimas. Visa kalėjimo terminija tiesiogiai atspindi valdymo pasinaudojant asmeniniais 
santykiais kultūrą. 

6.3.3. Karjerizmo raida Lietuvoje 

Administracinėje totalinio valdymo sistemoje socialinių bendrijų veiklos efektyvumas nelėmė gyvenimo 
kokybės, todėl karjerizmui erdvės pakako. Ypatingai tam talkino vyravęs administracinis skyrimas į valdymo 
postus. Matėme, kaip CK sekretoriai „tempdavo” paskui save į aukštus postus vaikus ir vaikaičius. Tai 
vienoje tai kitoje šiltoje vietoje – prekyboje, maisto pramonėje, laivyne, telkdavosi išskirtinės pseudo-
internacionalistų grupuotės. Rusijoje ypatingą karjeros trauką įgavo kultūros sfera, kinematografas ir 
televizija.  

Sovietų Sąjungoje karjera buvo daroma remiantis trijų vertikalių: gamybinės, partinės ir mokslo, 
kombinacija. Daryti karjerą vien gamybos, partinėje ar mokslo piramidėse buvo labai sudėtinga, kadangi 
dažnai spartų judėjimą aukštyn stabdydavo užstrigę valdymo pakopose nekompetentingi asmenys. 
Sociologiniai tyrimai paliudijo, kad norint pakilti į valdymo aukštumas, reikėjo kilti „zigzago” principu, 
pasinaudojant ir gamybine, ir partine, ir mokslo vertikalėmis ir apeinant neperspektyvius žmones. Ši trijų 
vertikalių karjera buvo naudinga visuomenei, kadangi valdininkai įgaudavo ir gamybos, ir mokslo, ir 
visuomeninio politinio darbo patirtį, būtiną kvalifikuotai vadybos veiklai. Kai asmuo darydavo karjerą savęs 
tobulinimo sąskaita, jį galima vienodai kaltinti už įstojimą į partiją, kaip ir dalyvavimą gamybinėje veikloje arba 
mokslinį laipsnį. Neteko stebėti, kad į partiją būtų priimami vagys, girtuokliai, sukčiai ir šiaip niekšeliai. 
Gudruolių, tiesa, būdavo. 

Senojoje sistemoje kadrų arba vadybos specialistų rengimo funkcijas buvo prisiėmusi komunistų partija. 
Nebuvo paslaptis, kad administracinis skyrimas gimdo karjerizmą. Todėl buvo nemažai dėmesio skiriama 
darbui su kadrų rezervų. Kiekvienai pareigybei buvo sudaromas rezervistų sąrašas, su kuriais buvo dirbama 
ir jie buvo ruošiami užimti valdymo postus ateityje. Daugelis dabartinių vadovų yra praėję darbo su kadrų 
rezervu pakopą. Buvo plačiai naudojamos valdymo kadrų ir specialistų atestavimo sistemos, nors dėl 
vertinimų subjektyvumo jos turėjo daugiau formalų pobūdį. Konkursinės atrankos nesiderino su partine 
karjeros monopolija, todėl buvo naudojamos tik mokslinių tyrimų institucijose. Tačiau „perestroikos” laikais 
buvo bandoma netgi įmonių vadovus rinkti dirbantiesiems balsuojant už tą ar kitą kandidatą. Ši praktika 
nepasiteisino. 
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Nepriklausomybės atkūrimas sukėlė senosios valdymo piramidės ir jos reprodukcijos sistemos griūtį. 
Demokratijos paskelbimas sąlygojo demokratinių valdymo sistemų atkūrimo metodų įteisinimą. Visiškai 
dėsningai įteisinamos konkursinės atrankos ir rinkimai, kuriuos vykdo suinteresuoti asmenys, savininkai. 
Sukurtoje daugiapartinėje sistemoje ir pačių partijų viduje deklaruojami demokratiniai savivaldos principai. 
Tai buvo gerai. 

Tačiau valstybės lygmenyje nebuvo išvengta karjerizmo galimybių. Buvo galima sutikti tautinio karjerizmo 
apraiškų kaip iš pagrindinės tautos taip ir iš tautinių mažumų pusių. Tam pasitarnavo valstybinės kalbos 
suabsoliutinimas, o taip pat neproporcingas kai kurių tautinių mažumų atstovų aktyvumas. Tačiau šios 
neryškios karjerizmo apraiškos nė iš tolo neprilygsta partiniam karjerizmui, kurį išplėtojo valdančioji 
pastaraisiais metais konservatorių partija. Siekdami totalinės įtakos, jos veikėjai pradėjo griauti demokratijos 
iškovojimus. Vyraujant administraciniam skyrimui, į atsakingiausius valstybės valdymo postus imama skirti 
ne pagal funkcinį atitikimą, o pagal partinę priklausomybę. Siekiant partinių interesų buvo pradėtas griauti 
demokratinės valstybės valdymo pamatas. Tačiau realioms sistemoms būdinga savireguliacija. Gamta 
nepakenčia netvarkos. Išderinta savivaldos sistema lemia ekonominę krizę ir jos iniciatorių žlugimą. 
Konservatoriai prarado Lietuvos gyventojų pasitikėjimą. Taip bus su kiekviena karjeristų grupuote, kol vyraus 
šalyje demokratijos pamatas. 

6.3.4. Strateginė karjera 

Naujasis amžius neša Lietuvos nacionalinei valstybei tokį siurprizą, kurį galima sulyginti tik su „pasaulio 
pabaiga” arba „antikristo atėjimu”. Lietuva tarsi plaukiojanti sala atitrūko nuo nevykusio Rytų kaimyno ir 
nuskubėjo šlietis prie spindinčio Vakarų pasaulio. Tačiau nejučiom pakliuvo į globalizacijos ir 
internacionalizacijos srautą. Pasirinkusi investicijų pritraukimo kelią, šalis jau pardavė ir parduoda savo 
įmones globalinėms pasaulio kompanijoms, jų savininkais tampa įvairių tautybių žmonės. Jau turime 
vokiečiams, suomiams, švedams, japonams, kinams, amerikiečiams ir kt. priklausančių įmonių. Nėra žinių, 
kiek lietuvių valdo įmones užsienyje. 

Globalizacija – tai pažangus pasaulio lygmens savivaldos plėtros procesas, kurio metu mažėja nacionalinių 
valstybių savivaldos reikšmė. Tai reiškia, kad siekimas išlaikyti savivaldą nacionalinės valstybės lygmenyje 
nesutampa su istorinės raidos kryptimi, o yra priešingas pasaulio raidai. Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos 
kaip nacionalinės valstybės reikšmingumas mažės, kol maždaug per 15–20 metų beveik visiškai išnyks. Jau 
dabar Europoje keliaujame be vizų. Įstojus į ES išnyks muitų barjerai, ims laisvai judėti darbo jėga. Įsigalės 
euras.  

Karjeros teks siekti nebe Lietuvos, o Europos Sąjungos lygmenyje. Tam prireiks pilnai įsisavinti ES kalbas, 
savivaldos kultūrą, šiuolaikines komunikacijos priemones, liautis tinginiauti, girtuokliauti ir pradėti kaip galima 
sparčiau tobulėti. Neišvengiamai teks įsisavinti globalizuotą, strateginį mąstymą, tvariosios subalansuotos 
plėtros, skiriančios vienodą dėmesį ekonominiam efektyvumui, socialinei gerovei ir gamtosaugai, principus. 
Neįsisavinusios šiuolaikinės strateginės vadybos, rinkodaros, naujadaros ir informacinių technologijų įmonės 
bus pasmerktos žlugti, kadangi neatlaikys kaimynų konkurencijos. Apie valdymą pasinaudojant asmeniniais 
ryšiais nebegali būti ir kalbos. Ši prasta praktika visiškai nesuderinama su rinkos ekonomikos kultūra ir turi 
būti kiek įmanoma greičiau pakeista į kvalifikuotą strateginę vadybą. 

Lietuvoje savivaldos krūvis pereis į regionus ir miestus. Šakinės ministerijos parengs savo ūkio šakų 
įstatyminę normatyvinę bazę, įteisins šakų savivaldos mechanizmus ir susinaikins. Pagrindine savivaldos 
priemone taps regioninės bei miestų ir rajonų plėtros programos. Vietoje „valdymo” termino vis dažniau 
naudosime „savivaldos” terminą. Ūkyje plėtosis šakinė savivalda, vadovaus savivaldos organai – tarybos, 
komisijos, komitetai. Valdininkai kaip klasė vis labiau nyks. Vis labiau laisvės asmenybė – iš pradžių 
Europos, o vėliau ir – pasaulio pilietis. Gaila, tačiau lietuvybe galėsime didžiuotis tiek, kiek ja didžiuojasi 
išeiviai. Vis dažniau suvoksime savo atsakomybę kaip Europos ir pasaulio piliečiai. 

Reikia numatyti ir tai, kad netrukus greta euroskeptikų atsiras ir globalizacijos priešininkų, nesutinkančių su 
upės tėkme, o savo patogumui pageidaujančių pasukti jos vagą į kalną. Neseniai stebėjome, kaip 
globalizacijos priešininkai sutrukdė pasirašyti nenaudingą sau pasaulio prekybos sutartį. Dabartiniai 
globalizacijos ir internacionalizacijos priešininkai deramai nesusivokę priešinasi šalies įmonių privatizavimui. 
Priešinsis globalizacijai ir mūsų krašto prasti gamintojai, primityvūs verslininkai. Savo interesams ginti jie 
bursis į partijas ir asociacijas. Tačiau tarp jų nebus pažangos nešėjų. Pažangieji gi rūpinsis kaip ištobulinti 
save, savo veiklą tam, kad be vargo pritapti prie dėsningos pasaulio upės tėkmės. Daugiau reiktų galvoti, 
kaip įsigyti kitose šalyse veikiančių įmonių akcijų.  

Aukščiausia karjeros darymo forma siejama su strateginiu mąstymu ir gali būti pavadinta strategine karjera. 
Visada būdavo žmonių, kurie sugebėdavo numatyti progresyvią raidos bangą ir veikti sulig ja. Žymieji 
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lietuvninkai nuspėjo nacionalinės valstybės pažangą. Sacharovas numatė demokratijos bangą Sovietų 
Sąjungoje. Sąjūdiečiai laiku susivokė dėl nepriklausomybės. Tačiau retas kuris strateginis karjeristas 
susivokia sau naudingu laiku. Daugelį jų sužlugdo nors jau regresyvi, tačiau realiai esanti valdžia. Šie 
asmenys dažniausiai garbinami jau po mirties. 

Dabartiniu metu sukurtos mokslo priemonės, įgalinančios konstruktyviai modeliuoti kokybinius procesus. 
Remiantis virtualikos metodologija bei dichotominiais, trichotominiais ir politominiais modeliais pavyksta 
atskirti progresyvias raidos tendencijas nuo regresyviųjų ir tuo pagrindu mažinti klaidingo apsisprendimo 
galimybę. 

Plastiškumas – tai psichologinė savybė, atspindinti individo sugebėjimą greitai prisitaikyti prie pasikeitusių 
aplinkos sąlygų. Plastiški asmenys sugeba greitai persiorientuoti, pasikinkyti pažangų procesą ir juo kopti į 
karjeros aukštumas. Priešinga plastiškumui savybė yra rigidiškumas – nesugebėjimas greitai 
persiorientuoti. Plastiškumas sutampa su gyvųjų sistemų sugebėjimu prisitaikyti ir išlikti, todėl jį verta 
pripažinti privalumu. Rigidiškumas gi turi būti traktuojamas kaip trūkumas, blogybė ir pačiam asmeniui ir 
visuomenei.  

Pažangus karjeristas – tai asmuo, gerai išmanantis karjeros technologiją ir sąmoningai, nuosekliai 
prisilaikantis šių pagrindinių principų: 

� turėti kiek įmanoma didesnį taurų tikslą visam gyvenimui; 

� gyvenime siekti ne pinigų ir netgi ne vartotojų poreikių tenkinimo (H. Fordas), o neatlygintinai daryti 
žmonėms gerus darbus. Geri darbai sugrįžta padidėję; 

� atleisti savo skriaudikams. Nenubausti jie praras budrumą ir anksčiau ar vėliau suklups;  

� daryti karjerą tik savęs ir savo gebėjimų tobulinimo sąskaita. Nepatikima remtis savo karjeroje kitais 
asmenimis. Šiuolaikinės strateginės vadybos, rinkodaros, naujadaros ir mokslo metodologijos 
įsisavinimas – vienintelis tikras karjeros darymo svertas; 

� laiku atspėti pažangią strateginę bangą, pasikinkyti ją ir atsistoti jos priekyje. Pamačius, kad jus 
nešanti banga krinta, peršokite ant kylančios bangos; 

� ugdyti savo plastiškumą taip, kad kiekvienas aplinkos pasikeitimas sąlygotų jūsų persitvarkymą;  

� nenutrūkstamai tobulėti taip, kad nuolat žinotumėte ir mokėtumėte daugiau už kitus. Jeigu savo 
išsivystymu pernelyg pralenksite aplinkinius, tada šlovės ir pripažinimo galėsite tikėtis tik po mirties.  

Pažangus karjeristas – tai asmuo sąmoningai darantis karjerą, pasinaudodamas strateginės vadybos 
patyrimu ir besivadovaujantis racionaliais doros principais. Pagrindinis karjeros technologijos instrumentas – 
specialiai parengta asmeninė karjerograma, kurioje numatoma, kada kokius saviugdos uždavinius reikalinga 
išspręsti ir nugalėti konkursuose. Saviugda vykdoma, remiantis kompiuterizuotais psichologiniais testais ir 
treniruokliais. Nors dar netapome dievais, tačiau savo ir savo vaikų gyvenimo kelią jau vertėtų pradėti kurti 
sąmoningai, pasinaudojant geriausiais žmonijos pasiekimais.  

6.4. Virtualūs saviugdos įrankiai 

Strateginės savivaldos institutas sukūrė ir nuolat tobulina kompiuterio ir virtualią programinę įrangą, skirtą 
personalo ugdymui ir individualiai saviugdai5: 

6.4.1. Kombinuotas asmenybės testas KAT 2.1b ir jo virtuali versija iKAT 

Atsakius į 187 klausimus, kompiuterio programa nustato 25 asmenybės bei jai aktualios aplinkos parametrus 
ir, žinant juos, padeda tikslingiau spręsti asmenybės savybių korekcijos bei tikslinės saviugdos uždavinius. 

Teste įdiegtas etaloninių profilių kūrimas į įgalina ne vien gauti asmenybės savybių apibudinimą, bet ir tam 
tikrų pareigų atitikimo laipsnį. Tai labai patogu atrenkant darbuotojus. Bandymai parodė, kad personalo 
specialistai nesunkiai parengia reikalaujamų pareigybių etaloninius profilius ir juos panaudoja vertinant 
personalą. 

                                                 
5 VŠĮ STRATEGINĖS SAVIVALDOS INSTITUTAS, Baltijos pr.123-61.LT-93224 Klaipėda. www.eksponente.lt/ssi. 
Tel. +370 26 350560, Faks. +370 26 350560. ssi@eksponente.lt 
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Nuo 1991 m. testą sėkmingai naudoja aukštosios mokyklos, įmonių personalo tarnybos, darbuotojų atrankos 
firmos, siekiantys tobulumo verslininkai ir individualūs asmenys.  

6.4.2. Treniruoklis ir egzaminatorius Saviugda 5.3 ir jo virtuali versija iSaviugda 

Tai – pagreitinto žinių ir įgūdžių įsisavinimo įrankis. Pasaulio masto psichologinių testų kūrėjo H. Aizenko 
nuomone vienas kompiuterio privalumų yra tas, kad jis leidžia kiekvienam besimokančiam judėti pirmyn tuo 
greičiu, kurį lemia jo protinių procesų sparta bei asmeniniai bruožai, auklėjimo ypatumai, įgimtos savybės ir 
t. t. Praktika patvirtinta, kad labai gabus studentas sugeba per dvi dienas (!) išmokti kompiuteriu 
užprogramuotą vienerių metų matematikos kursą. 

Besimokantysis gali patogiai susipažinti su interaktyviu mokymo dalyko konspektu, klausimais ir jų atsakymo 
variantais. Pabandęs atsakyti į klausimus, jis pats sprendžia, kaip planuoti saviugdą. Pasiekus reikiamą žinių 
lygį, laikomas egzaminas.  

Daugelis mokytojų ir dėstytojų nesunkiai kompiuterizuoja savo mokymo dalykus ir perduoda parengtas 
programas moksleiviams. Kiekvienoje temoje gali būti sudarytas neribotas skaičius klausimų. Kiekvieną 
klausimą ir atsakymo variantą galima detalizuoti panaudojus iliustracijas, grafikus, lenteles ir kitus 
papildomus duomenis. 

Treniruoklis ir egzaminatorius plačiai naudojamas aukštosiose mokyklose, verslo įmonėse bei viešojo 
sektoriaus įstaigose nuo 1995 m.   

6.4.3. Asmeninės charakteristikos rengimo programa CHAR 3.0 ir jos virtuali versija iCHAR 

Personalo vadyboje nieko nėra svarbesnio už objektyvų darbuotojų vertinimą. Jis padeda sukurti pozityvią 
motyvaciją ir darnius santykius kolektyve. Kontaktinės aplinkos ekspertai ir pats vertinamasis įvertina 
pastarojo funkcinį adekvatumą, panaudojus plačią kriterijų skalę. Vadovams greta funkcinio adekvatumo dar 
diagnozuojamas vadybos stilius.  

Kompiuteriu parengtos darbuotojų charakteristikos gali būti panaudotos sprendžiant įvairius personalo 
vadybos klausimus. Objektyvios charakteristikos sudaro darbuotojų atrankos, atestavimo, karjeros pagrindą. 
Pagal jo rezultatus gali būti priimami sprendimai konkrečių žmonių atžvilgiu apskritai dėl darbo, mokymosi 
bei profesinio tobulėjimo. 

Programa naudojama nuo 1991 m. verslo įmonėse, aukštosiose mokyklose ir viešojo sektoriaus įstaigose. 

6.5. Atsakingumo ir doros racionalumas 

Lietuvos žengimas į rinkos ekonomiką daug kuo primena sveikuolių maudymąsi žiemą jūroje. 
Atkūrus Nepriklausomybę ir pradėjus ekonominę reformą, daugelis patikėjome laisvosios rinkos 
žadamais stebuklais ir puolėme į nežinią.  

Suprantama, kad naujomis sąlygomis kiekvienas elgiasi skirtingai, priklausomai nuo sugebėjimų, intelekto 
lygio ir dorovinių nuostatų. Daugelį metų gąsdinti laukinio kapitalizmo baubais, kitokio jo ir neįsivaizdavome. 
Todėl pirmoji verslininkų banga veikė pagal primityviojo kapitalizmo nuostatas, tarp kurių pagrindinė – greitai 
pralobti kitų sąskaita, kol pastarieji nesusivokė. Čia būtų galima išvardinti tautinius laukinio kapitalizmo 
didvyrius: kontrabandininkus, bankų sukčius, pinigų plovėjus ir šiaip smulkius niekšelius.  

Laukinio kapitalizmo ideologija kiekvienoje pradedančioje kapitalizuotis šalyje gyvuoja tuo trumpiau, kuo 
aukštesnis tos šalies žmonių kultūros, išsivystymo lygis. Anksčiau ar vėliau suvokiama, kad verslas gali būti 
tik doras. Nedora veikla tai ne verslas, o nusikaltimas įstatymams ir dorai. Todėl bet kurioje šalyje tobulėja 
teisėsauga ir aktualizuojasi dorovės ugdymo mechanizmai. 

Tai akivaizdu ir Lietuvoje, kur laukinis kapitalizmas bujojo tik pirmuosius 4–5 metus. Esame pakankamai 
išsivystę, kad galėtume suvokti laukinio kapitalizmo ribotumą ir nepriimtinumą. Daugelis pirmosios 
verslininkų-gudruolių bangos „žvaigždžių" jau atpirkinėja savo nuodėmes arba laukia atpildo. Beveik 
kiekvienas verslininkas žino savo klaidas ir nenorėtų, kad jos iškiltų į viešumą. 

Teisėsaugą galima be didelio vargo sutvarkyti pasitelkus mokslinius tyrimus, tinkamai suinteresavus 
teisės sargus ir pagerinus jų profesionalumą. Pagaliau Lietuva pernelyg maža šalis, kad čia galėtų 
ilgesnį laiką nepastebėtai veikti kokia nors organizuota nusikaltėlių gauja.  
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6.5.1. Pažangios verslo ideologijos poreikis 

Svarbiausia Lietuvos problema – nacionalinės ideologijos stoka. Internacionalumu bei socialistiniais 
ateities kūrimo principais grįsta buvusi ideologija pasmerkta, tačiau kartu su nešvariu vandeniu išpiltas ir 
vaikas. Katalikiškąją doktriną sociologinių tyrimų duomenimis palaiko tik nežymi (apie 14 proc.) Lietuvos 
gyventojų dalis. Prieš du tūkstančius metų Azijoje gyvenusiems žmonėms buvusi priimtina ideologinė 
sistema XX a. pab. išsilavinusiems Lietuvos piliečiams atrodo pernelyg prasta. Antropomorfistinis idealų 
sužmoginimas suteikiant jiems žmogaus pavidalą buvo reikalingas labai žemos kultūros visiškai 
neraštingiems senovės gyventojams. Panašiai kuriamos pasakos vaikams. Dabar gi civilizuotame pasaulyje 
mokslo ir pažinimo plėtros rezultate vis dažniau sutinkamos panteistinės idėjos, kada pripažįstama esant 
kažką aukščiau už žmogiškąją būtį. Fundamentinis krikščioniškosios ideologijos meilės principas tampa 
suprantamas ir vis labiau priimtinas nesiejant jo su kažkurių legendinių religinių herojų nuotykiais. Be to, 
sociologo akimis žvelgiant, pati Lietuvos bažnyčia nėra ideali ir jai būtina rimta plėtros programa.  

Jokia organizacija negali efektyviai funkcionuoti be ideologijos. Ideologija – tai elgesio idealų bei nuostatų 
sistema, stichiškai susiformavusi pagal veiklos racionalumo kriterijus Ji yra neatsiejama visuomenės 
sąmonės dalis. Idėjos ir idealai svarbūs kiekvienam žmogui kaip būtina priemonė, kuri padeda geriau 
orientuotis visuomenėje, įvertinti savo ir kitų žmonių veiklą bei kurti asmeninės veiklos programas. Žmonių 
grupėms, asociacijoms bei kolektyvams ideologija atlieka socialinės integracijos, kaip būtinos efektyviai 
veiklai prielaidos, vaidmenį.  

Niekas negimsta nedorėliu, tačiau tokiu tampama, kai padoriam elgesiui stokojama tinkamų laikmečiui 
idealų, intelekto, žinių ir laiko. Nedorą elgseną versle sąlygoja verslo vadybos, rinkodaros, finansų, įstatymų 
bei kitų charakteringų verslo praktikai būtinų žinių stygius. Todėl daugiausia nusižengimų padaro menko 
išsilavinimo jauni bebandantys verstis žmonės. 

Ideologijos funkciją pašauktos vykdyti specialios socialinių organizacijų posistemės. Visais laikais greta 
genties vado matome ideologijos atstovą – vaidilą, žynį, šamaną. Ilgainiui ideologijos nešėja tampa 
bažnyčia. Komunistiniuose eksperimentuose ideologijos nešėjo vaidmenį atliko komunistų partija. Galima 
sakyti, kad Lietuvoje šiandien apskritai nėra ideologijos. Ką gi tai reiškia? O gi tai, kad tarsi atmosferoje virš 
mūsų šalies būtų mažiau deguonies, negu reikia. 

Atkuriant Lietuvos valstybę buvo pasirinktas raidos spartinimo mechanizmas, grįstas politinių partijų 
konkurencija už teisę valdyti šalį. Buvo manoma, kad partijų sandūra lems šalies ekonomikos bei kultūros 
plėtrą. Tai vėl gi mechanizmas, nukopijuotas nuo išsivysčiusių Vakarų valstybių, tokių, kaip JAV, Prancūzija, 
Didžioji Britanija,Vokietija. Tačiau skirtumas tas, kad tose valstybėse funkcionuoja amžiais susiformavusi 
stipri krikščioniškoji ideologija, reguliuojanti dorovės procesus, įskaitant ir tarppartinius ginčus. Lietuvos 
bažnyčiai po pusę amžiaus trukusio slopinimo labai sunku suvaldyti dorovės procesus šalyje. Pamatyti 
kunigą dorovingos ir nedorovingos veiklos sankirtos vietose – Seime, verslo įmonėse, valdymo, kontrolės ir 
teisingumo institucijose galima tik per didžiąsias šventes. Aukščiausias Lietuvos savivaldos organas Seimas 
rūpinasi tik įstatymų leidimu. Ideologijos klausimų jis nesprendžia. Politinės partijos nesugeba pilnai savimi 
pasirūpinti, o apie ideologijos plėtojimą jau negali būti ir kalbos. 

6.5.2. Partinio karjerizmo ribotumas 

Jau pati politinių partijų konkurencijos koncepcija kelia šiuolaikiniam žmogui naujų dorovės problemų. 
Priklausydamas tam tikrai frakcijai, politikas dažnai priverstas nusižengti savo sąžinei, kai reikia pritarti 
frakcijos daugumos toleruojamai nuomonei, jeigu ši nesutampa su asmenine nuomone. Logiška teigti, kad 
žmogaus partiškumas susietas su išankstiniu pasirengimu nusižengti savo sąžinei. Besikartojantis 
partiškumo suabsoliutinimas iššaukia labai žalingą efektyvios vadybos požiūriu reiškinį – partinį karjerizmą, 
kada į atsakingus ūkio valdymo postus skiriami ne patys geriausi pagal sugebėjimą vykdyti pareigas, o vien 
pagal partinę priklausomybę. Tokia prasta vadybos praktika blogina ūkio šakų ir įmonių efektyvaus 
funkcionavimo bei plėtros galimybes, kas konkurentinėje kovoje lemia vien neigiamas pasekmes.  

Kiekvienos šalies ideologijos šaknų be abejonės reikia ieškoti nacionalinėje kultūroje bei pavelde. 
Tai Lietuvoje ir bandoma daryti. Deja, tas paveldas nėra toks turtingas ir pozityvus, kad jo pakaktų 
šiuolaikinei Lietuvos verslo ideologijai suformuoti. Ideologija privalo duoti visapusišką pozityvų 
ateities įsivaizdavimą bei pateikti idealus, kurie įgalintų prasmingai kurti ateitį.  

Tačiau XX a. pab. žmonėms vien ideologinių idealų jau nebepakanka produktyviai veiklai. Vis dažniau 
jaučiame dorovės normatyvų stygių. Tobulėjant konstruktyviems visuomenės mokslams – sociologijai, 
ekonomikai, vadybai, plėtojasi socialinių normatyvų sistema, daugeliu atveju pakeičianti ideologinius idealus. 
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Tada jau socialinėms normoms tenka vertinimo etalonų vaidmuo. Visuomenės ateities vizija kuriama 
remiantis tikslinio programavimo metodais, nors dorovės idealai ilgai dar padės mums teisingai pasirinkti 
savo veiksmus. 

Kas gi turėtų pasirūpinti šiuolaikinės ideologijos formavimu bei plėtra? Pirmiausia, aišku, tai turėtų daryti 
aktyviausia visuomenės dalis – verslininkai. Būtent jie, eidami pirmyn, suka žemės rutulį. Visi kiti – tai 
balastas. Ir reikia pažymėti, kad tas balastas gana nepatogus: tingus, ligotas, priekabus, neturtingas ir t. t. O 
kas rengia vakaronę, tas privalo ir orkestrą užsakyti. Nuo verslininkų dorovingumo ženkliai priklauso ir kitų 
žmonių dorovingumas. 

Žlugus senajai ideologijai, vis pastebimiau ima formuotis naujoji vertybių ir nuostatų visuma, kurios 
neatskiriamais bruožais tampa demokratijos, savivaldos bei žmogiškojo orumo idealai. Naujajai ideologijai 
būdinga tam tikra deideologizacija, kai kiekvienas savivaldos subjektas gali kurti ir kuria savitą, naudingą 
savo veiklai normų bei vertybių sistemą. 

Tai pasakytina apie ūkinės veiklos subjektus – įmones ir organizacijas. Panaikinus darbo kolektyvuose 
partines bei kitas visuomenines organizacijas, daug kur susidarė ideologinis vakuumas, į kurį dažnai 
skverbiasi abejotinos moralės normos ir vertybės. Tai neigiamai atsiliepia kolektyvo veiklos efektyvumui bei 
gerai žmonių savijautai. 

Nagrinėdami laisvosios rinkos pasaulio šalių įmonių veiklą, daug kur pastebime firmos ideologijos 
fenomeną, kai korporacija, koncernas arba net ir nedidelė privati įmonė turi savitą ideologiją, kuri suburia jos 
darbuotojus efektyviai veiklai. 

Sukurti įmonės ideologiją tuščioje vietoje gana sunku, o ir nebūtina. Pažangios, amžinosios vertybės 
ir idealai dažnai jau būna išugdyti ankstesnių kartų ir ideologinių sistemų pastangomis. Svarbu 
pažadinti tas vertybes, suteikti joms legalų pavidalą, įtvirtinti jas organizacinėmis valdymo 
priemonėmis. Neturi prasmės mėginimas „importuoti" kokią nors dirbtinai sukonstruotą ideologinę 
sistemą iš svetur. Naujos ideologijos kūrimo subjektais turi tapti patys kolektyvo žmonės. 
Mokslininkų ir valdymo specialistų uždavinys – pasiūlyti naujos ideologijos elementus bei jos 
įgyvendinimo mechanizmus. 

Įmonės ideologijos struktūroje galima išskirti dvi pagrindines sudėtines dalis: išorinę ir vidinę. Išorinę 
įmonės ideologiją sudaro jos veiklos nuostatos, vertybės, idėjos bei idealai santykiuose su kitais rinkos 
subjektais ir teritoriniais dariniais (miestas, regionas, valstybė ir kt.). Vidinė ideologija apima įmonės vidaus 
ryšių nuostatas, vertybes, idėjas bei idealus. Pagrindinė vidaus ideologijos dalis – tai darbuotojo ir įmonės 
sąveikos motyvacijos sistema, nulemianti darbo skatinimo sistemą. 

Be abejonės, ideologija privalo būti vieninga, ji turi harmoniškai jungti ir derinti savo išorinius bei vidinius 
elementus. Toliau skaidant tiriamą reiškinį, tikslinga nagrinėti universalius ir specifinius konkrečiai įmonei 
idealus bei vertybes. Jos turi didelę reikšmę konkretaus darbuotojo sąveikai su įmone nuo jo apsisprendimo 
čia dirbti iki pensijos amžiaus, kurio sulaukęs nenorėtų prarasti ryšių su gamykla. Tik visa tai įvertinus, galima 
projektuoti ir racionaliai diegti inovacinių priemonių visumą, kurti personalo ugdymo sistemą. 

Ideologijos klausimai priklauso itin sudėtingų ir subtilių taikomosios sociologijos problemų ratui. Todėl 
rengiant įmonės ideologijos sistemą, svarbu gerai išnagrinėti dabartinę kolektyvo ideologinę būklę ir nustatyti 
palankius kelius naujosios ideologijos nuostatoms diegti. 

Įmonės ideologijos reiškinys laisvosios rinkos pasauliui ne naujiena. Visiškai kitokia padėtis kol kas 
dabartinėje Lietuvoje. Vargu ar kurioje nors mūsų įmonių firmos ideologija kuriama pagrįstai ir kompleksiškai, 
besiremiant mokslu. Žengiant į rinką, vis daugiau įmonių pajus poreikį veikti ir ūkininkauti racionaliai. Tai 
būtina aukščiausio konkurentiškumo prielaida. 

Laukinio kapitalizmo etapas Lietuvoje jau baigiasi. Prasidėjo ekonomikos augimas, kuris gali įgauti 
eksponentinį – greitėjantį pavidalą. Todėl prasidedančiam šuoliui užtikrinti reikalinga pozityvi modernios 
visuomenės ideologija. Pradėti ją kurti reikia nuo savęs asmeniškai. Kiekvienas privalome prisipažinti sau ir 
įvertinti savo padarytus teisinius ar dorovinius nusižengimus, pasižadėti daugiau jų nekartoti ir atleisti tiems, 
kurie suprato savo praeityje padarytas klaidas.  

6.5.3. Verslo doros memorandumas 

Šiuo tikslu 1997 m. buvo parengtas ir surašytas VERSLO DOROS MEMORANDUMAS, kuriame pateikti 9 
verslo doros priesakai.  



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  85 

Buvo kreiptasi į šalies verslininkus, kad šie suvoktų, jog Nepriklausomoje Lietuvoje dar neišgyvendintas 
nusikalstamumas, korupcija bei žemiausi instinktai, suprastų, kad šio blogio šaknys pirmiausia glūdi 
kiekvieno mūsų verslo bei kitų gyvenimo tikslų siekimo dorovinėse bei intelektualinėse vertybėse, įsitikintų, 
kad verslas gali būti tik doras, ir, prisiimdami atsakomybę už Tėvynės dabartį ir ateitį, savo artimųjų, 
bendradarbių, partnerių ir klientų akivaizdoje pasižadėtų:  

� plėtoti savo verslą bei veiklą tik saviauklos bei profesinių sugebėjimų ugdymo dėka. Niekada nesiekti 
savo tikslų, naudojantis klientų, konkurentų ar kitų žmonių neinformuotumu, neturtingumu ar 
silpnybėmis; 

� stengtis savo veikla rinkoje kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius. Niekada nenaudoti negatyviosios 
konkurencijos priemonių, t.y nežeminti, nejuodinti ir kitaip nekenkti savo konkurentams; 

� apsaugoti vartotojus nuo galimo kenksmingo mano verslo veiklos poveikio. Visiškai atsakyti už mano 
gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų kokybę; 

� gerbti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, teisėtas valdžios institucijas bei sąžiningus 
pareigūnus. Visokeriopai remti valdininkų profesinį bei dorovinį tobulėjimą. Netoleruoti 
kyšininkavimo, korupcijos, amoralių grupuočių valstybės valdymo struktūrose veiklos; 

� remiantis rinkodaros bei strateginio planavimo principais profesionaliai plėtoti verslą. Nepritarti 
nedorovės apraiškoms verslininkystėje: lengvabūdiškumui, sukčiavimui, nes kiekviena nedorybė 
anksčiau ar vėliau paaiškėja ir atneša nešlovę;  

� visada ryžtingai priešintis bet kokiems mėginimams mane įtraukti į amoralų verslą: sukčiavimą, 
apgaules, pinigų plovimą ir kt.; 

� skatinti ir remti nusikalstamumo mokslinį tyrimą ir jo programinį šalinimą, dalyvauti gerinant 
teisėsaugos darbuotojų profesionalumą bei dorovę;  

� plėtoti verslo ryšius nepriklausomai nuo partnerių, klientų rasės, tautybės, religinių bei politinių 
įsitikinimų. Laikyti amoraliu bet kokį nacionalizmo, rasizmo, partinių ar politinių nuostatų bei privilegijų 
panaudojimą versle; 

� visokeriopai remti dorą toleruojančius verslininkus bei institucijas. Vengti ryšių su tais, kurių veikla 
nesutampa su verslo doros nuostatomis. Nepritariantiems verslo doros įsipareigojimams, aiškinti 
memorandumo tikslus, dorovingo verslo prasmę.  

Kiekvienas verslininkas, pritariantis šiems idealams, privalo apsispręsti ir viešai – trijų savo gerbiamų žmonių 
akivaizdoje pasirašyti šį memorandumą. Dailiai įrėmintas memorandumas talpinamas gerai matomoje vietoje 
verslininko biure. Interneto tinkle buvo specialus puslapis LIETUVOS VERSLO DOROS MEMORANDUMAS, 
kuriame buvo galima susipažinti su memorandumo tekstu bei idėjos pristatymu. Kiekvienas neabejingas 
Lietuvos ateičiai pilietis galėjo pateikti savo pasiūlymus ir idėjas. 

Pasirašę memorandumą verslininkai registruojami tam skirtoje Interneto duomenų bazėje. Norėdami iš 
anksto sužinoti, su kuo pasirašinėjate verslo kontraktą, bet kada galėsite patikrinti ar jūsų partneris prisiekė 
dorai verstis, ar ne. Dažnai tai geriausia priemonė apsidrausti nuo sąmoningų ir nesąmoningų aferistų.  

Tačiau per laikotarpį nuo Verslo doros memorandumo paskelbimo 1997 m. pavasarį savaitraštyje 
„Lietuvos žinios“ neatsirado nė vieno verslininko, kuris būtų ryžęsis jį pasirašyti. Iš vienos pusės tai 
liudija apie ne iki galo sutvarkytą verslo juridinę infrastruktūrą. Matyt sunku šiandien verstis, 
nenusižengiant įstatymams ir doros normoms. Iš kitos pusės, tenka pripažinti, kad verslininkai 
atsakingai vertina savo įsipareigojimų pasekmes ir nelinkę rizikuoti. Nė vienas neišdrįso pasiskelbti 
tapęs dievu.  

Dorovinės priesaikos nėra naujas dalykas. Lietuvoje įteisintos Prezidento, Seimo, Vyriausybės narių, 
teisėjų bei kitų svarbių institucijų vadovų priesaikos. Pagrįsta manyti, kad dorovinės priesaikos 
padėtų siaurinti korupcijos, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei kitokių dorovinių nusižengimų 
ratą, jeigu tektų savanoriškai pasirašyti, tarkim, Valdininko doros memorandumą.  

Yra pagrindo teigti, kad kylant krašto žmonių kultūrai, tobulėjant verslo profesionalumui ir 
jurisdikcijai vis plačiau formuosis prielaidos dorovingam verslui. Formuojantis savigarbos ir 
saviraiškos poreikiams materialiosios vertybės taps mažiau reikšmingos, vis labiau bus vertinamas 
savo doras vardas. Vis dažniau kils noras apsidrausti nuo pagundos pasirinkti „lengvesnį kelią“. 
Pasiryžęs dorai verstis pilietis galės bet kada pasirašyti verslo doros memorandumą ir 
prisiregistruoti Interneto dorų verslininkų duomenų bazėje.  
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6.5.4. Socialinės atsakomybės Pasaulinis susitarimas 

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annanas 1999 m. sausio 31 dieną kreipdamasis į Pasaulio 
ekonomikos forumą pakvietė pasaulio verslo lyderius prisijungti prie tarptautinės iniciatyvos – Pasaulinis 
susitarimas (Global Compact) (10 lentelė), kuria verslo įmonės skatinamos vykdyti savo veiklą remiantis 
žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos principais bei neprisidėti prie korupcijos paplitimo. 
Pasaulinis susitarimas yra didžiausia iniciatyva, grindžiama korporacinės socialinės atsakomybės idėja.  

Pasaulinis susitarimas grindžiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija 
principais, kurie įtvirtinti:  

• 1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje; 
• 1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių 

darbe; 
• 1992 m. Rio de Ženeiro deklaracijoje dėl aplinkosaugos ir plėtros; 
• 2000 m. Jungtinių Tautų konvencijoje prieš korupciją . 

8 lentelė. Socialinės atsakomybės Pasaulinio susitarimo Global Compact principai 

Sritis Principo 
eil. Nr. 

Turinys 

Žmogaus teisės 1.  Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos 
sferoje 

 2.  Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų 

Darbuotojų teisės 3.  Siekiama, kad verslo organizacijos remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras 
derybas 

 4.  Siekiama panaikinti bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą 

 5.  Siekiama panaikinti vaikų darbą 

 6.  Siekiama panaikinti diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija 

Aplinkos apsauga 7.  Siekiama, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą 

 8.  Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti 

 9.  Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir paplitimą 

Kova su korupcija 10.  Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tame tarpe papirkinėjimą ir 
kyšininkavimą) 

 

2004 m. lapkritį pirmą kartą Lietuvoje surengta tarptautinė konferencija „Atsakingas verslas visuomenėje", 
kurią globojo Lietuvos Respublikos Prezidentas J.E. Valdas Adamkus. Konferencijoje Lietuvos verslo 
atstovams pristatyta korporacinės socialinės atsakomybės idėja, Lietuvos įmonių patirtis atsakingai vykdant 
verslą, Europos Sąjungos rinkos iššūkiai ir reikalavimai įmonėms, galimybės dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių 
plėtroje. Konferencijos metu susikūrusi atsakingo verslo įmonių grupė 2005 m. balandį įsteigė Nacionalinį 
atsakingo verslo įmonių tinklą, kuris veikia kaip Pasaulinio susitarimo tinklo sudėtinė dalis. Šiuo metu 
Pasaulinio susitarimo ir Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo narėmis yra tapusios 45 Lietuvos verslo 
įmonės ir organizacijos. 

Pasaulinio susitarimo ir Nacionalinio atsakingo įmonių tinklo nariai Lietuvoje: 

Verslo įmonės: Achemos grupė; AGA; ALNA; Apranga; Baltų žemės; Berlin-Chemie Menarini Baltic; Bureau 
Veritas Lit.; Commercial Union Lietuva Gyvybės Draudimas; Constructus; Danisco Sugar Kėdainiai; Danisco 
Sugar Panevėžys; Ekonomines konsultacijos ir tyrimai; Eksponentė; Ericsson Lietuva; Ernst&Young; EURA; 
Hansabankas; Gyvybės draudimas Bonum Publicum; Invalda Service; Klaipėdos kartonas; Lideika, 
Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN; Lietuva Statoil; TEO; Lifosa; Mažeikių nafta; Medicinos bankas; 
MG Baltic; Narbutas ir Ko; Nestle Baltics; Pakmarkas; Pas Dobilą; SEB Vilniaus bankas; Snoras; Švyturys-
Utenos alus; Traidenis; Utenos trikotažas; Ūkio bankas; Valpirus. 

Organizacijos: Baltijos vadybos institutas; Investuotojų forumas; Inžinerinės ekologijos asociacija; Jaunųjų 
vadovų asociacija; Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga; Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija; 
Respublikinis energetikų mokymo centras. 
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7. Socialinės organizacijos strateginė savivalda 

Žmonės gyvena socialinėse bendrijose, kurioms būdingos daugelio lygių ir grandžių nuolat kintančios 
socialinės organizacijos. Šeima, kontaktinė profesinė ar interesų grupė, įmonės ar įstaigos kolektyvas, 
miesto ar rajono bendruomenė, valstybė, valstybių bendrija, pagaliau – žmonija – visa tai sudaro nuolat 
besivystančią savivaldos santykių sistemą. Žmonių gerovė priklauso nuo to, kaip pavyksta darniai valdytis 
šioje sudėtingoje įvairialypėje bendruomenėje. 

 

7.1. Nuo demagogijos prie strateginės vadybos 

Valstybė privalo daryti viską, kad ji būtų vis mažiau pastebima  
ir netrukdytų gyventi savo piliečiams 

 
Labiausiai nesuprantamų ir neapibrėžtų žodžių sąraše be abejonės pirmauja politikos terminas. Kaip 

ir meilė, politika daugelį amžių visų labui neturėdavo aiškaus apibrėžimo. Aišku, kad ji susieta su valstybės 
valdymu, vadovų veikla. Žodis politika yra kilęs iš graikiško žodžio “polis”, reiškiančio miestą. Senovės 
Graikijoje miestai buvo tarsi valstybės, kur nuolat reikėdavo spręsti gyventojų saugumo ir gerbūvio 
klausimus. Politika buvo suprantama kaip valstybės valdymo menas. Ji rėmėsi politikų asmeniniais 
sugebėjimais vesti paskui save piliečius.  

 

7.1.1. Politika yra valstybės savivalda 

 
Ateitis yra svarbi kiekvienam žmogui. Tačiau ne kiekvienas sugebame deramai ja pasirūpinti. Reikalas 

tame, kad detalus ateities žinojimas žmonėms šiuo metu yra nepasiekiamas. Tačiau visada atsiranda 
strategiškai mąstančių asmenybių, kurios dažniau už kitus svajoja, kuria ateities vizijas. Strategai išdrįsta 
pažvelgti į ateitį ir pakviesti paskui save kitus. Jeigu ateities vizija atitinka vedamųjų poreikius, jie pakelia 
strategą ant pjedestalo, kad jis geriau galėtų žvelgti į ateitį, ir kad visi gerai matytų bei girdėtų jo vadybą. 
Politikai išsiskirdavo iš kitų žmonių padidintu valdžios troškimu, intuicija, lankstumu ir demagogija. Teisingas 
būdavo teiginys, kad politikais gimstama, o politika – karalių išmintis.  

Nuo tų laikų, kada politika buvo vadinama valstybės valdymo menu, prabėgo keli tūkstančiai metų. Per 
šį laikotarpį, ypatingai pastaraisiais dešimtmečiais, įvyko didžiuliai pokyčiai valstybės, visuomenės ir vadybos 
sampratose. Plėtojantis sociologijos mokslui vis geriau suvokiami, paaiškinami ir įsisavinami visuomenės 
sandaros, atkūrimo bei raidos dėsniai ir jų pasireiškimo mechanizmai individų, socialinių grupių ir bendrijų 
gyvenime. Pasinaudojant kibernetikos principais, sugretinant visuomenės raidos mechanizmus su 
veikiančiais gyvoje gamtoje analogais jau gana detaliai modeliuojamos socialinės organizacijos ir jų raida. 
Todėl politikams nebereikia vadovautis vien asmenine nuovoka.  

Politika iš valstybės valdymo meno palaipsniui virsta valstybės savivaldos mokslu. Sociologiniai ir 
rinkos tyrimai, monitoringai, prognozavimas, verslo plėtros planai, investiciniai projektai, plėtros programos, 
socialiniai eksperimentai tampa šiuolaikinės strateginės vadybos instrumentais. Jie ištisai paremti 
matematinio modeliavimo ir analizės priemonėmis ir pakeičia intuicinius valdymo būdus. Modeliuojant 
tikėtinus plėtros strateginius scenarijus pavyksta apibrėžti parametrų ribas, kuriose atsidurs socialinė 
bendrija po 5, 10 ar 15 metų. Įvaldžius strateginį modeliavimą pavyksta numatyti ateitį. Tačiau geriausias 
būdas numatyti ateitį yra sukurti ją. Strateginės vadybos raida žada, kad netrukus žmonija žengs istorijos 
keliu žinodama savo ateitį! 

Atsiranda galimybė valstybės gyvenimą tvarkyti ne pasikliaujant atskirų asmenų nuovoka ir 
sugebėjimais kovoti už valdžią, o suformuojant ir įteisinant demokratinės savivaldos mechanizmus, kurie 
užtikrintų šalies raidą. Strateginės vadybos kultūra sudaro Europos Sąjungos savivaldos pagrindą. 
Pagrindinis ir svarbiausias valstybės uždavinys – rengti ir nuolat tobulinti valstybės strategiją ir 
plėtros programų kompleksą bei įteisinti jų įgyvendinimo priemones ir galimybes. Valstybė privalo 
daryti viską, kad ji būtų vis mažiau pastebima ir netrukdytų gyventi savo piliečiams. Triukšminga valdžia yra 
prasta valdžia. Geriausia valdžia yra ta, kurios negirdėti. 
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Daugelį amžių vyraujant vienvaldystei susiformavo valstybės valdymo samprata. Tik pastaruoju laiku 
imama suvokti, kad savarankiškos valstybės niekas negali valdyti, o ji pati valdosi. Todėl vietoje valstybės 
valdymo kategorijos imame naudoti valstybės savivaldos sampratą. Politika įgauna valstybės savivaldos 
prasmę. Žmonijos raidoje klostosi trys valstybės savivaldos kokybinės pakopos: autokratinė savivalda, 
demokratinės savivalda ir liberalioji savivalda. 

7.1.2. Autokratinė savivalda 

Tautos išsivystymo lygis lemia jos savivaldos kokybę. Esant primityviai tautos kultūrai, ekstremaliose 
gyvenimo sąlygose, kada nėra kada ilgai kurti ateities programų, visuomenė tvarkosi savo reikalus 
autokratinės savivaldos būdu. Vienintelis išsigelbėjimas yra autokratinė asmenybė, diktatorius. Tai 
ypatingos psichologinės sanklodos žmonės. Jie gudrūs, įžvalgūs, ambicingi, kerštingi ir klastingi. Posakis 
“tikslas pateisina priemones” atėjęs iš autokratijos laikų. Autokratai sugeba greičiau už kitus susigaudyti 
naujoje situacijoje, greitai rasti tinkamiausią sprendimą, prisiimti atsakomybę už bendrijos narius ir 
organizuoti išsigelbėjimą. Laimė, kai stichinės nelaimės, katastrofos metu atsiranda autokratinė asmenybė.  

Tačiau autokratija yra žiauri santvarka. Karo metu strategas, siekdamas laimėjimų vienoje fronto 
dalyje, galėdavo paaukoti tūkstančius gyvybių kitoje jo vietoje. Pergalės sąskaita “nurašomi” milijonai 
gyvybių. Kiekviena tauta savo laiku turėjo nuosavus didvyrius ir diktatorius: Rusiją - Staliną, Čilė - Pinočetą. 
Lietuvos politiniame gyvenime taip pat sutinkame autokratinio tipo asmenybių, kurios pasitarnavo atkuriant 
šalies nepriklausomybę. Autokratijos sąlygomis vadovai rengia strategijas ir programas, priima sprendimus 
dėl jų įgyvendinimo. Valdiniai vykdo vado nurodymus, pastarajam griežtai kontroliuojant. Vadovas kreipiasi į 
valdinius įsakymu, liepimu, nurodymu. Vyrauja slaptumas, valdiniams suteikiama tik tiek žinių, kad jie galėtų 
įvykdyti įsakymus.  

Autokratija žino tik vieną valdymo kadrų atrinkimo būdą – administracinį skyrimą, kada aukštesnysis 
vadovas pats vienvaldžiai skiria žmones į žemesnes pareigybes. Tai ir pasiteisina, kadangi nėra kada ilgai 
žvalgytis, rengti konkursus ir t.t. Administracinis skyrimas turi daug galimybių tam, kad į valdymo postą būtų 
paskirtas ne geriausias pagal sugebėjimus, o pagal įvairius kitokius kriterijus – giminystės, protekcionistinius, 
tautybės, rasės, partijos ir kitus išskirtinumus. Autokratija suformuoja karjerizmą, kada valdžios viršūnes 
apspinta pulkai visokiausių apsukrių gudruolių, siekiančių pasipelnyti dėka savo artumo lyderiams.  

Karjerizmas tampriai susietas su primityvia valdymo pasinaudojant asmeniniais ryšiais kokybe ir 
lemia korupciją bei organizuotą nusikalstamumą. Kada siekiama užimti vieną ar kitą postą, tenka 
sudaryti sandėrį su įtakingu asmeniu. Bet kuris sandėris lemia įsipareigojimus – piniginius, turtinius, garbės 
ar kitus. Kada kalbama apie valstybės valdymo struktūras, šie įsipareigojimai ir jų vykdymas lemia korupciją, 
papirkinėjimus, kyšius. Ilgiau veikianti pareiginių asmenų įsipareigojimų visuma įklimpsta į nusikaltimų liūną ir 
kuria prielaidas organizuotam nusikalstamumui rastis. Tokių nusikaltėlių grupėse ypatinga vertybe tampa 
įsipareigojimų vykdymas (“žodžio laikymasis”), tarpusavio teisingumas, bičiulystės ir ištikimybės 
demonstravimas. Visa kalėjimo terminija tiesiogiai atspindi valdymo pasinaudojant asmeniniais santykiais 
kultūrą.  

Tačiau kaip po nakties ateina diena, taip ir po ekstremalių gyvenimo sąlygų klostosi normalus 
gyvenimo ritmas. Tada autokratai tampa nebereikalingi, jų veiklos metodai - nepriimtini. Geriau būna visiems, 
jeigu autokratas apleidžia valdymo postą savo noru. Tada jis patenka į šviesius tautos istorijos puslapius. 
Tačiau autokratas retai kada savo noru atsistatydina. Nors jam ir labai ankšta demokratijos rūbe, gabesnis jų 
dėka gudravimo, klastos ir visokiausių kitokių būdų dar kurį išsilaiko valdžioje. Tam padeda kuriamas mitas 
apie vado išskirtinumą, reikalingumą. Tautiečiai gąsdinami dėl menamų pavojų. Tačiau nuo to autokratinės 
asmenybės autoritetas negerėja.  

Savo laiku diktatoriai garbinami, jiems žmonės dėkingi už išsigelbėjimą. Kurį laiką jiems atleidžiama už 
jų prastas charakterio savybes ir valdymo metodus bei daugumos išlikimo labui paaukotas tėvynainių 
gyvybes. Tačiau anksčiau ar vėliau jiems iškeliami kaltinimai dėl kažkada panaudotų valdymo metodų, 
neleistinų žvelgiant iš normalaus gyvenimo sąlygų lygio. Jie pakaltinami už kažkada paaukotas žmonių 
gyvybes. Kultūringos tautos paminklų vadams negriauna, kaip ir sveiko proto žmogus nespjaudo į savo 
vaikystės fotografijas. Neigiamas patyrimas tiek pat praverčia ateityje kaip ir teigiamas. 

7.1.3. Demokratinė savivalda 

Praėjus pavojui, kaip ir pakilus tautos kultūrai, turint daugiau laiko ir sugebėjimų ateities programoms 
parengti, formuojasi demokratinė savivaldos kokybė. Demokratija yra liaudies valdžia. Demokratijos 
sąlygomis visa liaudis įtraukiama į savivaldos ciklą. Strategijas ir plėtros programas rengia strateginės 
vadybos specialistai, atsiklausdami valdomųjų nuomonės. Sprendimus dėl programų įgyvendinimo priima 
išrinktas savivaldos organas –Parlamentas arba Seimas. Priimtas programas įgyvendina specialiai tam 
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parengti žmonės, konkursų būdu atrinkti į Vyriausybę. Demokratijoje griežtai laikomasi valdžių atskyrimo 
principo, pagal kurį tie patys žmonės negali rengti ir priimti sprendimus bei juos įgyvendinti. Ministrai negali 
būti Parlamento nariais. Parlamento rinkimai turi būti tiesioginiai.  

Demokratiniam vadovui nėra būtini stratego bruožai, jam svarbu sugebėti organizuoti kolektyvinį 
darbą. Štai Seimo pirmininko funkcija labai siaura ir paprasta – organizuoti įstatymų svarstymą ir priėmimą. 
Daugelyje šalių parlamento pirmininkus vadina spikeriais – kalbėtojais. Jeigu atsitinka taip, kad parlamento 
pirmininkas įgauna diktatoriaus galimybių, reiškia tokioje šalyje demokratija yra stipriai suvaržyta ir reikia 
ieškoti to priežasčių. 

Demokratijos sąlygomis nėra reikalo naudoti administracinį skyrimą – pakanka laiko kad atrinkti į 
kiekvieną valdymo postą geriausią iš geriausių. Vieši konkursai gerokai susiaurina karjerizmo galimybes, 
visumoje gerina valdymo kokybę, kas teigiamai atsiliepia šalies ekonomikai ir socialiniams reikalams. Vieši 
konkursai rengiami etapais, kuriuos pretendentai siekia įveikti demonstruodami savo žinias, sugebėjimus bei 
skelbdami savo veiklos programas. Konkurso nugalėtojas skiriamas į pareigas laikotarpiui iki sekančio 
konkurso. Po kelerių metų jam teks vėl dalyvauti konkurse savo pareigybei užimti. Vieši konkursai gerokai 
apriboja galimybes prasprūsti į valdžią slapta veikiančioms bei įvairaus plauko nusikaltėlių grupuotėms. Jų 
įteisinimas nukerta nusikalstamo pasaulio saitus su valdžia ir apriboja šių grupuočių įtaką. Štai kada Italijoje 
iš trečio karto pagaliau pavyko referendumu panaikinti partinį karjerizmą, garsioji italų mafija ėmė nykti kaip 
reiškinys.  

Vienas iš demokratijos atradimų yra daugiapartinis valstybės politikos formavimo mechanizmas. Kada 
nėra aiškios ateities vizijos ir nežinoma, kur reikia eiti, paskelbiamas savotiškas aukcionas už teisę valdyti 
šalį. Aukciono dalyviai yra politinės partijos. Aukciono teisėjai yra rinkėjai. Jie išklauso kiekvienos partijos 
siūlomas politines programas – valstybės plėtros strategijas ir jų įgyvendinimo priemones. Teisė valdyti šalį ir 
skirstyti mokesčių mokėtojų pinigus atitenka tai politinei partijai, kurios siūloma programa yra labiau priimtina 
rinkėjams. 

Tačiau ne kiekviena organizuota žmonių grupė gali būti pavadinta politine partija. Partijos politiškumą 
atspindi jos siūloma išskirtinė reikšminga šalies plėtros programa. Jeigu partija neturi ir nepaskelbia 
rinkėjams savo programos, ji negali būti vadinama politine, kadangi neturi savo išskirtinės politikos. Jeigu 
rinkėjai partiją sutapatina su jos lyderiu, reiškia – tai yra ne politinė partija, o partinė grupuotė, susitelkusi 
aplink savo lyderį. Partijos sąrašas – tai eilė, pagal kurią laimėjusi rinkimus partinė grupuotė administraciniu 
būdu skirs asmenis iš sąrašo į Parlamentą, Vyriausybę ir kitas valstybės pareigybes. Kadangi vietą sąraše 
lemia artumas partijos lyderiui, tai į valstybės valdymo postus pateks sugebantys labiau įtikti partijos vadui. 
Partijos sąrašas – tai karjeristų lieptas į valdžią. 

Demokratinėje šalyje, panaikinus administracinio skyrimo praktiką, partijos praranda galimybę 
tiesiogiai deleguoti savo sąrašo narius į valdžios postus. Politiniai interesai atsispindi priimant sprendimus 
Seime. Partijos gali agituoti už savo idėjas, remti savo šalininkus, daryti poveikį į Seimo narius ir rinkėjus ne 
administracinėmis, o politinėmis priemonėmis – per politines programas. Tačiau į visus postus asmenys 
privalo būti skiriami tiesioginių rinkimų ir viešų konkursų būdu. Partiniai interesai neturi užgožti politiko 
sąžinės ir asmeninės nuomonės.  

7.1.4. Liberalioji savivalda 

Demokratinė savivalda nėra paskutinė ir tobuliausia savivaldos forma. Kylant žmonių kultūros lygiui 
formuojasi liberalioji savivalda. Dėka ištobulintos asmeninės kultūros kiekviena asmenybė gali pati laisvai ir 
savarankiškai spręsti savo santykio su aplinkiniais klausimus. Gremėzdiškus demokratijos mechanizmus 
pakeičia tiesioginiai balsavimai. Politinės partijos tampa nereikalingos. Liberaliosios savivaldos idėja 
reikalauja, kad išnyktų bet koks administracinis susiskirstymas ir valstybių sienos. Kiekvienas žmogus gali 
visiškai laisvai dalyvauti ar nedalyvauti priimant sprendimus dėl įvairaus lygio savivaldos. Per Interneto tinklą 
ateityje kiekvienas galėsime dalyvauti priimant pasaulio savivaldos aktus. Ateis laikas, kada visi Europos 
Sąjungos piliečiai turės galimybę dalyvauti priimant šios bendrijos narių elgesio taisykles. Liberalioji 
savivalda aukščiau socialinių organizacijų iškelia jo didenybės – asmens savivaldą.  

Tačiau kol kas pasaulis dar nesubrendo liberaliajai savivaldai, nors ryžtingai juda jos kryptimi. Ir 
apskritai, kiekviena tauta, pilietis, kiekvienu laiko momentu privalo apsispręsti, kuri savivaldos kokybinė 
forma jam labiausiai tinka. Lietuva jau pasiskelbė esanti demokratinė šalis. Deja tikrovėje gi esame kelyje 
nuo autokratinės į demokratinę savivaldą. Tik nuo mūsų politinės kultūros ir brandos priklauso, kada 
įtvirtinsime savo šalyje demokratinę savivaldą.  
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7.1.5. Politikas yra strateginės vadybos specialistas 

Politikas – tai žmogus, pretenduojantis spręsti bendrus valstybės gyvenimo ir raidos 
klausimus ir siūlantis ateities vizijas, tikslus, jų įgyvendinimo strategiją, veiksmų programas ir, be 
abejo, savo asmenį, kaip šių programų įgyvendintoją. Kiekviena bendrija turi geresnę ar prastesnę 
ateities programą ir jos strategą. Tačiau ši programa ir strategas yra geriausia, ką tauta tuo metu gali turėti. 
Tautos galimybes lemia jos išsivystymo laipsnis arba kultūros lygis. Kuo aukštesnė tautos kultūra, tuo ji 
suformuoja geresnes ateities programas ir išugdo tobulesnius strategus. Kada sakoma, kad “kiekviena tauta 
verta savo vadų”, reiškia, jog tauta nieko geresnio neturi.  

Visuomenė negali gyventi be vienokios ar kitokios ateities vizijos, todėl ji negali apsieiti ir be strategų, 
kadangi gali pasiklysti istorijoje ir netgi žlugti. Todėl sakoma, kad “šventa vieta tuščia nebūna”. Kuo geresnė 
ateities programa ir kuo tobulesnis strategas, tuo tauta turi daugiau šansų išlikti. Todėl pranašo 
apsireiškimas susilaukia visuomenės dėmesio. Politikas ne vien pretenduoja numatyti ateitį, bet ir gauti 
vedlio į ją mandatą. Valdžios troškimas, intuicija ir lankstumas – tai kasdienės politiko paskatos, įgalinančios 
kryptingai daryti karjerą, nujaučiant, “kur vėjas pučia” ir sugebėjimas anksčiau už kitus persiorientuoti, 
prisitaikyti. Politikai – geri psichologai. Jie sugeba greitai perprasti kitus žmones, ypatingai tuos, nuo kurių 
priklauso jų karjera. Jie gabūs įsiteikti tiems, kam reikia. Politikui visos priemonės geros, kad pelnyti valdžią. 

Politikas privalo būti nesavanaudiškas. Jeigu tai pasitvirtina, tai liaudis negaili jam nei šlovės nei 
gerbūvio. Tačiau įtarus, kad demagogas siekia pasipelnyti kitų sąskaita, rinkėjai nuo jo nusisuka. Kadangi 
Parlamento nariams tenka ne vien rengti įstatymus, bet ir juos priimti, be strateginės vadybos sugebėjimų 
jiems keliami padorumo reikalavimai. Rinkėjai privalo būti tikri, kad pretendentas į Parlamentą tikrai vykdys jų 
priesakus ir išreikš jų interesus.  

Šiuolaikinis politikas – tai valstybės savivaldos specialistas, gerai įsisavinęs šiuolaikinės 
strateginės vadybos metodus, sugebantis parengti ir priimti raidos strateginius planus, plėtros 
programas, įstatymus. Kuo geresnius strateginės vadybos specialistus sugebėsime deleguoti į Seimą, tuo 
profesionaliau bus sprendžiami šalies raidos klausimai, tuo geriau gyvensime.  

Seimo paskirtis – vykdyti šalies strateginės vadybos funkcijas, numatytas veikiančioje Konstitucijoje ir 
įstatymuose. Seimas – tarsi šalies organizmo smegenys, kurių neuronai yra Seimo nariai. Kiekvienas jo 
narys per rinkėjus atstovauja tam tikrą šalies gyventojų grupę (apygardą) ir privalo išreikšti jų interesus per 
priimamus įstatymus. Blogai, kai dėl netobulos rinkimų sistemos vietoje neuronų į Seimą patenka “balvonai”, 
kurių rankų pakėlimus tarsi virvutėmis valdo partijų lyderiai. Naivu tikėtis iš jų kokių nors strategijų. 

7.1.6. Demagogija – seniausias politikos metodas 

Seniausias valdymo metodas yra demagogija. Terminas demagogija kilęs iš graikų kalbos ir reiškia 
vesti liaudį. Demagogas – tai liaudės vadas, vedlys. Dabar demagogijos terminas naudojamas tada, kada 
norima pabrėžti gražbyliavimą, tuščiažodžiavimą. Demagogu pavadiname tą, kuris atitinka posakius: “pilsto 
iš tuščio į kiaurą”, “kabina makaronus” ir kt. Demagogija – tai įtikinėjimo būdas, pasinaudojant oratorinio 
meno priemonėmis, įtaiga, pažadais. Pirmiausiai reikia parodyti, kur yra šviesi ateitis ir kaip ją pasiekti. Antra 
– pareikšti, kad pasaulyje yra tik vienas žmogus, kuris gali nuvesti į pažadėtąją žemę, tai – kalbantysis. 
Trečia, svarbu pažadėti, kad jeigu už jį balsuos - šviesi ateitis bus garantuota. 

Demagogija užsiima kiekviena mama, kai nori priversti vaiką valgyti. Puikus demagogijos pavyzdys 
lietuvių etninėje kultūroje yra piršlybos. Jų metu saldžiakalbis piršlys įtikinėja jaunąją, koks, girdi, šaunus, 
protingas ir turtingas yra jaunikis. Ir jeigu jaunoji tekės, tai jos laukia “pieno upės su pyrago krantais“ ir t.t. 
Jaunoji, aišku, patiki tuo, kuo trokšta patikėti. Po vestuvių nakties paaiškėja, kad šelmis piršlys begėdiškai 
melavo, dėl ko jaunoji buvo suvedžiota ir apgauta. Vietoje pieno – ašarų upės, o vietoje turtų – bedarbio 
pašalpa. Teisingumas reikalauja griežtai nubausti demagogą – pakarti. Tačiau paskutiniu metu jaunoji 
atleidžia demagogui piršliui, kadangi svarbiausia tikslas – žmonių giminės pratęsimas - pasiektas. 

Demagogija – tai šventas melas, nukreiptas valdomųjų gerovės link. Ir jeigu demagogas meluojama 
ne savanaudiškais tikslais, tokiam suvedžiojimui rinkėjai pasiduoda. Demagogijos reikia tuo daugiau, kuo 
valdomieji menkiau susigaudo valstybės savivaldoje. Kaip ir vedybose, svarbus ne rezultatas, o pats 
procesas, pats faktas, kad būtų kam vesti į ateitį. Nors labai retas demagogas nuveda ten, kur žadėjo, 
vedamieji kaip taisyklė nekelia baudžiamųjų bylų, o kaip ir jaunoji, atleidžia už šventą melą. Kadangi net ir 
tobuliausiam strategui neduota tiksliai žinoti ateitį, atsakomybės už jo pažadų įgyvendinimą yra daugiau 
simbolinė. Kitaip visus politikus reiktų iš karto pasibaigus kadencijai sodinti į kalėjimą. 

Politinės kultūros raidoje svarbiu politiko kokybės bruožu tampa intelektas. Intelektas -tai žmogaus 
protingumo matas. Jam priskiriama erudicija – žinojimas apie viską po truputį ir apie truputį – viską, 
sugebėjimas suprasti žmones, mokėjimas kalbėti žmonių kalba, loginis mąstymas. Tačiau svarbiausias 
intelekto bruožas yra sugebėjimas greičiau už kitus susigaudyti naujoje situacijoje, rasti originalų ir efektyvų 
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sprendimą. Per susitikimus su liaudimi rinkėjai “apšaudo” kandidatus sudėtingais klausimais ne vien todėl, 
kad nežino į juos atsakymų. Jie tikrina pretendentų žinias ir intelektą. Tik originalus, teigiamas ovacijas 
iššaukiantis kandidato atsakymas liudija apie jo aukštą intelektą. Moterys geriau už vyrus sugeba pajausti, 
kurio kandidato intelektas aukštesnis. Jeigu moteriai patinka oratorius, reiškia jo intelektas yra tinkamas. 
Jeigu moteris pateikia provokuojančius klausimus, ji tik trokšta įsitikinti, kad šio vyro intelektas tvarkoje. 

Aukštas intelektas – tai geras jumoro jausmas, sugebėjimas paprastose situacijose įžvelgti 
paradoksus, prieštaravimus ir pažvelgti į juos iš netikėtos pusės. Išplėtotos politinės kultūros šalyse rinkimų 
kompanija – tai spalvingas šou, o pretendentų pasisakymai susideda iš trumpų frazių, kiekvieną kurių palydi 
patenkintos publikos ovacijos. Kultūringa politika yra linksmas dalykas. O kultūringas politikas yra linksmas, 
laimingas, sveikas ir besišypsantis žmogus – toks, kuriame kiekvienas rinkėjas trokšta pamatyti geidžiamą 
save. Piktas politikas – nesveikas žmogus, tokių reikia vengti.  

7.1.7. Reikalingi konstruktyvūs strategai 

 
Visuomenė gali labai nedaug - tik pasirinkti geriausią politiką iš turimų. Importuoti strategai retai kada 

save pateisina. Visais laikais pretendentų į valdžią skaičius būdavo didesnis už vieną. Visais laikais 
sudėtingiausias uždavinys buvo atrinkti geriausią strategą. Senovėje, vyraujant fizinės jėgos valdžiai, 
žmonės burdavosi apie fiziškai stiprius karžygius, juos keldavo ant pjedestalo, jiems paklusdavo, juos 
garbindavo. Tačiau valdžia “nukrisdavo iš dangaus” tik karalių palikuonims.Visais laikais reikėdavo įrodyti, 
kad pretendento strategija ir sugebėjimai ją įgyvendinti yra pranašiausi.  

Strategų atrinkimas vyksta pagal konkursinių atrankų logiką. Visiems pretendentams reikia leisti 
pademonstruoti savo strateginės vadybos žinias, sugebėjimus, išsakyti savo programas. Yra sukurti 
kompiuterizuoti testai, įgalinantys gana tiksliai nustatyti pretendentų strateginius polinkius ir sugebėjimus, 
tačiau politikoje jie nenaudojami, kadangi blogina demagogų galimybes. Rinkėjams paliekama patiems 
susivokti, kuri programa ir jos strategas labiausiai priimtinas. Gilinimasis į pretendentų biografijas leidžia 
pamatyti asmenybės raidos tendencijas ir prognozuoti, kaip ji tobulės ateityje. Strategai visą gyvenimą 
tobulėja sparčiau už aplinkinius.  

Svarbiausia žmogaus savybė, atspindinti jo išsivystymo lygį (arba nuotolį nuo beždžionės), yra 
asmeninė kultūra. Parodyk, kaip tu kritikuoji, ir aš pasakysiu, koks tavo išsivystymo lygis. Žemiausia 
kultūra pasižymintys asmenys naudoja nihilistinę kritiką pagal formulę –“neigiu, kad visiškai atmesčiau”. 
Jiems pakanka proto puldinėti atskirus žmones, kapstytis jų skalbiniuose, juodinti ir kt. Kiek aukštesnė 
kultūra lemia destruktyviosios kritikos vartojimą pagal formulę – “neigiu, kad teigčiau priešingą”. Toks 
pilietis nuneigia vieną veikimo būdą, tačiau pasiūlo kitą. Aukščiausią asmenybės kultūrą atspindi 
konstruktyvioji kritika, vykdoma pagal schemą – “neigiu, kad išsaugočiau naudingą, ir pasiūlyčiau 
geresnio”. Aukštos kultūros asmenys stengiasi netaikyti neigimo kitų asmenų atžvilgiu. Jie visą dėmesį 
koncentruoja į problemą ir jos šalinimo būdus. Konstruktyvus politikas neaušina veltui burnos, o teikia Seimui 
įstatymų paketą, kuris sudarytų prielaidas šalinti problemą, dėl kurios nihilistinio lygio politikos daugeliui 
pagadintų sveikatą demaskuodamas jų trūkumus.  

Revoliucijos savo laiku pritraukia į politiką įvairaus kultūros lygio politikų. Žemos kultūros politikams 
tenka asenizatorių vaidmuo. Jiems pavaizduoti M.Bulgakovas knygoje “Šuns širdis” panaudojo Švonderio 
personažą. Tačiau sugriovus viską, kas buvo anksčiau, nebetenka darbo ir griovėjai. Visuomenė palaipsniui 
atsisako jų paslaugų. Kūrimo etape neįkainuojamą reikšmę įgauna konstruktyvieji politikai. Lietuvai dabar 
reikalingi tokie Seimo nariai, kurie sugebėtų ramiai be triukšmo kvalifikuotai vykdyti strateginės vadybos 
darbą.  

Dabartiniams Seimo nariams privalomos žinios apie valstybės sandarą, Konstituciją ir įstatymus, 
Europos Sąjungos sandarą ir įstatymus, Pasaulio, ES ir Lietuvos ekonomikos būklę, įstatymų rengimo 
tvarką. Jie turi sugebėti nepriekaištingai kalbėti ir rašyti lietuviškai, mokėti anglų kalba, dirbti kompiuteriu, 
įvaldyti Internetą, išmanyti strateginę vadybą, mokėti rengti plėtros programas bei įstatymus. Seimo nario 
asmeninės savybės yra sąžiningumas, dorumas, išmintingumas, atsakomybė, novatoriškumas, 
geranoriškumas, komunikabilumas, simpatiškumas. Kitos jo savybės - ryžtingumas, drąsa, nepriekaištinga 
reputacija. Šiuolaikiniu strategu gali tapti kiekvienas žmogus, kadangi reikiamas savybes galima išsiugdyti.  

7.2. Savivaldos raidos modeliavimas 

Pagrindinė kiekvienos visuomeninės-ekonominės sistemos konstrukcija – tai gamybinės jėgos. Joms 
interpretuoti taikytinas darbo našumo parametras. Tačiau darbo našumas čia suprantamas absoliučiąja 
prasme, kaip žmogaus kokybė, sistemos išsivystymo ir kultūros lygis, atspindintis žmonių 
priverstinio ir laisvojo darbo santykį.  
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Šiuolaikinio žmogaus kokybei būdinga tai, jog darbo našumas jau apie 40 tūkstančių metų savo bendrąja 
tendencija didėja pagal eksponentinį dėsnį. Tai greitėjimo tendencija. Ją sąlygoja ekonomijos dėsnis, 
nulemiantis žmogaus siekimą vis mažesnėmis laiko ir energijos sąnaudomis tenkinti savo poreikius. Mokslo 
ir technikos pažangos dėka sunkus, rutininis, nemalonus ir negeidžiamas – priverstinis darbas 
mechanizuojamas ir automatizuojamas.  

Kas šimtmetį darbo našumas didėja vis sparčiau. Žmogaus tapatumo sau taške jau XXI a. priverstinio ir 
laisvojo darbo reikšmės taps vienodomis. Pusę paros žmogus skirs laisvajam darbui, pusę – priverstiniam. 
Aštuonios valandos bus skirtos miegui. Tad priverstiniam darbui liks tik 4 valandos. Tokiam gyvenimo būdui 
realizuoti būtinas aukštas gamybos automatizavimo laipsnis. Kalbama apie intelektualių robotų valdomas 
automatines įmones. Eksponentinis gamybinių jėgų augimo pobūdis leidžia prognozuoti, kad aukštas 
automatizacijos lygis bus pasiektas jau XXI a. antroje pusėje.  

 

19 pav. Rusijos, SSRS ir postsocialistinių šalių raidos virtualusis modelis 

Faktiškoji darbo našumo augimo kreivė svyruoja apie bendrąją istorinę kreivę, kartodama aktyvumo 
(greitėjimo) bei pasyvumo (lėtėjimo) stadijas kiekvienos formacijos ribose. Pavyzdžiui, feodalinėje Rusijoje 
vis aštrėjantis prieštaravimas tarp feodalinių gamybinių santykių ir išaugusių žmonių poreikių 1861 m. 
sąlygojo kapitalistinę revoliuciją (39 pav.). Iki tol lėtėjusi darbo našumo kreivė Kdn(t) ima greitėti eksponente. 
Feodalizmo prieštaravimas ima gesti, silpnėjant priešingas puses atstovaujančių jėgų susidūrimams kreive 
Hf (t). Tačiau feodalizmo problemos primindavo save net iki 1961 m. Lygiai tokią pat istorinę atkarpą užėmė 
aktyvus gamybinių jėgų augimas. 

Pirmasis raidos tvermės dėsnis liudija, kad joks procesas savo kokybiniais pakitimais negali greitėti iki 
begalybės. Visada ateina toks momentas, nuo kurio kokybinių pakitimų tempas ima lėtėti. Šis lūžis įvyko apie 
1961 metus. Lėtėjant darbo našumo augimui, užsimezga kapitalizmo prieštaravimas, kuris ima vystytis 
eksponente moduliuota rezonansine kreive Hf(t). Formuojasi konservatyviosios ir progresyviosios jėgos, 
stiprėja ir dažnėja jų tarpusavio susidūrimai. Tada krinta pragyvenimo lygis, didėja žmonių nepasitenkinimas 
valdančiaisiais.  

Antrasis raidos tvermės dėsnis teigia, kad nė vienas raidos procesas negali sustoti. Visada ateina ir toks 
momentas, nuo kurio kokybiniai pakitimai ima greitėti. Šis taškas yra revoliucija. Ji tampa vis realesnė, kai 
viršūnės nebegali valdyti, o apačios nebenori paklusti. 
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Svarbu ir tai, kad gamybinių jėgų kitimo pobūdį atitinka gamybinių santykių kitimas. Nuo 1861 m. feodaliniai 
gamybiniai santykiai nyksta, o kapitalistiniai santykiai kyla lėtėjančia kreive Kf(t) iki savo maksimalios 
reikšmės (1961 m.). Šių santykių stagnacija ir sukėlė darbo našumo lėtėjimą nuo 1961 iki 1991 m. Tuo pat 
metu ima formuotis nauji – savivaldos santykiai S(t). Šį procesą patogu interpretuoti remiantis 
trichotominiu savivaldos raidos modeliu (b), pagal kurį nuo 1961 m. valdymo santykiai autokratiniu 
pavidalu ima nykti A(t). Juos pakeičia besiplečiantys demokratiniai santykiai D(t). Faktiškas demokratinių 
santykių maksimumo taškas turėtų sutapti su revoliucijos tašku. Revoliucija gali įvykti tada, kada valdymo ir 
savivaldos santykių reikšmės tampa vienodos. Sociologiniai tyrimai rodo, jog vadovų stiliaus vertinimuose jau 
vyrauja demokratinis komponentas, artėjama prie D(t) maksimumo. 

Įvykus revoliucijai, ima veikti išplėstinė savivaldos reprodukcija, valdymas nyksta, prieštaravimas slopsta 
rezonansine kreive. Tai sukelia eksponentinį darbo našumo kilimą bei socialinės gerovės augimą. Svarbu 
pažymėti, kad aktyvėjant gamybinėms jėgoms, sistema plečiasi, didėja jos erdvės parametrai, ji traukia prie 
savęs kitas sistemas. Tokioje šalyje skamba dainos ir išvis gera gyventi. Įsivyraujant pasyvumui, didėja 
prieštaravimui, sistema irsta, kyla katastrofos, dažnėja avarijos. 

Visuomenės prieštaravimas turi tris pagrindines stadijas, pasireiškiančias pagal modelį c. Darbo našumo 
augimo tempų lėtėjimo pradžia sukelia nihilistinę stadiją n(t). Destruktyviosios arba griovimo stadijos d(t) 
maksimumas sutampa su revoliucijos tašku. Tik po to įsivyrauja konstruktyvioji, t.y. kūrimo stadija k(t). 
Tokie bendri revoliucijų dėsniai. 

Nekyla abejonių, kad nuo 1861 iki 1913 m. kapitalizmas Rusijoje vystėsi aktyviai. XX a. pradžioje ši šalis 
buvo tarp labiausiai išsivysčiusių pasaulio valstybių. Ypatingo dėmesio reikalauja 1917 m. įvykių įvardijimas. 
Dabar jau akivaizdu, kad revoliucijos, apie kurią kalbėjo bolševikai, nebuvo. Šis teiginys reikalauja detalesnio 
pagrindimo: 

1. Pagrindinis kapitalizmo prieštaravimas 1917 m. ne tik nepasiekė kritinės reikšmės, bet dar net nebuvo 
užsimezgęs. Faktiškai šis prieštaravimas pradėjo formuotis tik 1961 m., o revoliucinė situacija baigė 
bręsti tik 1991 m. Todėl 1917 m. įvykiai negali būti pavadinti socialine revoliucija. 

2. Revoliucinės brandos įvaizdį galėjo sudaryti vienas iš gęstančio feodalizmo prieštaravimų, sąlygotų 
1917 m. po Pirmojo pasaulinio karo ekonominės suirutės. 

3. V. Lenino iškelti menamos revoliucijos lozungai „Visa valdžia Taryboms!", „Žemę – valstiečiams", 
„Gamyklas – darbininkams!", „Pasauliui – taiką!" savo esme kiek primityvokai atitinka dabartinės 
revoliucijos turinį. 

Tačiau 1917 m. Rusijoje įvyko ne paprastas perversmas. Nusižengiant gamybinių jėgų atitikimo 
gamybiniams santykiams reikalavimui, buvo mėginta sukurti tokius socialinius santykius, kuriems tik 
dabar, praėjus daugiau kaip 70 metų, realiai subrendo gamybinės jėgos.  

Istorijoje žinomi panašūs atvejai bei pasekmės. Štai ekonomiškai atsilikusioje Kambodžoje, pabandžius 
įtvirtinti komunistinius santykius, kai tam dar nebuvo subrendusios sąlygos, įvyko masinės žudynės, 
nusinešusios beveik pusės šios šalies gyventojų gyvybes (3,3 milijono). Pirmiausia buvo naikinama 
labiausiai apsišvietusi visuomenės dalis. Feodaliniame Afganistane SSRS mėgino „padėti" įteisinti 
socialistinius (?) gamybinius bei visuomeninius santykius. Kuo tai baigėsi žinome – daugiau kaip 10 metų 
šioje šalyje vyko pilietinis karas. 

Matyt, taip socialinės sistemos ima ginti save, likviduodamos susidariusį „proto“ perteklių. Pradeda 
veikti protų naikinimo mechanizmas. Po 1917 m. apie 2 milijonus rusų inteligentų (genetinis fondas) buvo 
priversti emigruoti. Apie 15 milijonų žuvo pilietiniame kare. Gabesni ūkininkai buvo naikinami ir tremiami į 
Sibirą ne tik Rusijoje, bet ir prie jos prijungtose šalyse. J. Stalino represijos buvo nukreiptos prieš proto 
žmones. Toks pat naikinimo mechanizmas veikė 1940 m. ir po Antrojo pasaulinio karo Latvijoje, Lietuvoje, 
Estijoje, Vakarų Ukrainoje ir Baltarusijoje. 

Proto naikinimo mechanizmas iš inercijos veikia ir dabar. Kai atsiranda aukštesnio intelekto valdinys, 
viršininkas neretai stengiasi juo atsikratyti. Dažniausiai tokie valdiniai gniuždomi morališkai, šalinami iš 
darbo, jie priversti emigruoti. Šio mechanizmo piramidė „kvailėja", vis labiau prarasdama sugebėjimą atlikti 
savo funkcijas. 

Rusijoje buvo sukurta paradoksali santvarką. Pavadinimai visiškai neatitiko visuomeninių bei gamybinių 
santykių esmės. Jiems įvardinti buvo naudojama „tarybų valdžios" definicija. Pagal ją visa valdžia turėtų 
priklausyti taryboms kiekviename lygmenyje. Tačiau iš tikrųjų visa valdžia buvo sukoncentruota 
vykdymo grandyse. Vyraujanti biurokratija (valdininkų valdžia) buvo įvardijama kaip demokratija (liaudies 
valdžia), tačiau istorijos ir gamtos neapgausi. Gali santvarką vadinti kaip nori, bet sistema vystysis pagal 
objektyvius dėsnius. Todėl gamybinės jėgos aktyviai vystėsi tol, kol valdymo santykiai sudarė tam galimybes. 
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Ar galėjo gamybinės jėgos Rusijoje vystytis statesne kreive? Be abejo, jei tik būtų nugalėjusi mažiau 
išprususi „komunizmo statybos" reikaluose politinė grupuotė. Tada nebūtų buvę prarasti metai bei žmonių 
gyvybės. Taip pat gali būti svarstomas teiginys, kad hitlerinės Vokietijos karas prieš komunistinę Rusiją iš 
dalies buvo sąlygotas „didžiojo eksperimento". Reikia ypatingai didelės katastrofos, kad viena labiausiai 
išsivysčiusių pasaulio šalių iš pirmo penketuko per 80 metų nusiristų žemiau septyniasdešimtosios vietos. 

Tačiau ar verta niekinti žmogų už tai, kad jis, siekdamas gerų tikslų, sukėlė katastrofiškas pasekmes. Tai 
pagaliau ne atskiro žmogaus, o žmonijos klaida. Savo vaikystės amžiuje (XIX-XX a.) žmonija, turinti šiokį tokį 
pasaulio suvokimą, pabando kištis į sudėtingą socialinės raidos mechanizmą, bet tai baigiasi nesėkmėmis. 
Tačiau kaip gauti gumbai nesustabdys vaiko nuo tolesnių bandymų žengti pirmąjį žingsnį, taip ir žmonija, 
nepaisydama skaudžios patirties, toliau ieškos būdų reguliuoti socialinei raidai. Bus stengiamasi geriau 
pažinti raidos dėsnius ir nebekartoti praeities klaidų. Tai atitinka žmogaus nepriklausomybės plėtros 
tendenciją. 

Kita ne mažiau svarbi problema – tai santvarkos pavadinimas. Virtualiojo modeliavimo logika sąlygoja vieną 
pavadinimą: valstybinis monopolistinis biurokratinis kapitalizmas. Kapitalizmas – valstybės valdymo 
piramidė su valdininkais kiekviename lygyje. Socializmo niekada nebuvo, nėra ir negali būti, nes tai tik 
teorinė konstrukcija.  

Revoliucijos esmė – biurokratijos (valdininkų valdžios) pakeitimas demokratija (liaudies valdžia) kiekviename 
visuomenės organizacinės struktūros lygyje. Demokratizavimas gamybiniuose santykiuose – tai visos 
valdžios perdavimas iš valdymo piramidės į savininkų, akcininkų rankas. Todėl SSRS žlugimą lėmė 
demokratinė revoliucija. 

Nacionalinio išsivadavimo judėjimai sąlygoti atskirų respublikų netolygaus socialinio-ekonominio vystymosi. 
Kadangi prieštaravimo brandą lemia gamybinių jėgų bei gamybinių santykių lygiai, tai revoliucinė situacija 
anksčiau subręsta ten, kur aukštesnis darbo našumas ir gilesnės demokratinės tradicijos. Lietuva pirmauja 
todėl, kad čia darbo našumas apie 8 proc. aukštesnis už SSRS. Tuo tarpu kitos respublikos pasieks 
revoliucinės situacijos ribą kiek vėliau. 

Baltijos valstybėse anksčiau subrendo prieštaravimas ir būtinybė jį įveikti. Laukti, kada tai įvyks visoje SSRS, 
istorija Lietuvai neskyrė laiko. Buvo aišku, kad anksčiau ar vėliau piramidinė SSRS struktūra privalės sugriūti. 
Įsigalės horizontalioji jos sąranga. Tikimybė matyti joje tris Pabaltijo respublikas yra maža. Tuo pat metu 
negalima pervertinti nepriklausomybės bei nacionalinio išsivadavimo judėjimo prasmės. Tai tik sąlyga savo 
vidaus revoliucijai realizuoti. Pernelyg rėksmingas tautinis lozungas gali sukurti vidaus priešą – kitatautį. O tai 
gali labai pakenkti revoliucijai. Demokratinės revoliucijos šūkio paskelbimas dabarties sąlygomis – tai XX a. 
pab. vertas socialinės kultūros rodiklis ir sėkmės laidas. 

7.3. Savivaldos raidos kryptingumas 

Nuolatinis tiriamų, kuriamų ir tobulinamų valstybės valdymo ir savivaldos modelių monitoringas įgalino 
apibendrinti vieną iš esminių socialinių santykių raidos tendencijų, kuri susideda iš trijų laike išsidėsčiusių 
kokybinių pakopų: administracinio valdymo; normatyvinio reguliavimo; strateginės savivaldos 
(40 pav.,  24 formulė).  

 
 

20 pav. Socialinių sistemų kokybinės raidos modelis 

S(t)=A(t)+D(t)+L(t) (24) 

11 lentelėje pateikta socialinių sistemų raidos kokybinių pakopų ir savivaldos ciklo priklausomybės matrica, 
pagrindžianti dėsningą socialinių sistemų perėjimą prie strateginės savivaldos kokybės. Šių kokybinių 
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pakopų kaita lemia savivaldos ciklo įgyvendinimo efektyvumo raidą, kuri susideda iš 4 pagrindinių etapų: 
plėtros programavimo; sprendimo priėmimo; programos įgyvendinimo; kontrolės.  

9 lentelė. Socialinių sistemų raidos kokybinių pakopų ir savivaldos ciklo priklausomybės matrica 

Savivaldos raidos 
kokybinės pakopos 
Savivaldos ciklo 

elementai 

Administracinis valdymas 
A(t) 

Normatyvinis reguliavimas 
D(t) 

Strateginė savivalda 
L(t) 

Plėtros 
programavimas 

Veiklą programuoja valdymo organo 
vadovybė 

Veiklos programas rengia valdymo 
organo vadovybė 

Strategines plėtros programas 
rengia specializuota plėtros 
tarnyba 

Sprendimo 
priėmimas Valdymo organo vadovybė Savivaldos organas (Seimas, 

taryba, komitetas) Savivaldos organas 

Programos 
įgyvendinimas 

Programas įgyvendina  valdymo 
organas 

Programas įgyvendina valdymo 
organas 

Programas įgyvendina 
valdymo organas – 
administracija 

Kontrolė 
Kontroliuoja valdymo organo vadovybė 
ir savivaldos organai – visuomeninės ir 
ideologinės organizacijos 

Specializuotos kontrolės institucijos 
(teisėsaugos, saugumo ir finansų 
kontrolės organai) 

Kontrolę pagal nuolatinio 
monitoringo rezultatus vykdo 
plėtros tarnyba 

 

12 lentelėje pateikiama socialinių sistemų raidos kokybinių pakopų PTGG analizė, pagrindžianti perėjimo 
prie strateginės savivaldos dabartiniu laikotarpiu racionalumą. 

10 lentelė. Socialinių sistemų raidos kokybinių pakopų PTGG analizė 

Savivaldos 
raidos 

kokybinės 
pakopos 

PTGG elementai 

Administracinis valdymas Normatyvinis reguliavimas Strateginė savivalda 

Privalumai 

Greitai rengiamos veiklos 
programos ir priimami 
sprendimai; 
Aiškiai apibrėžta 
atsakomybė; 
Tinka trumpalaikei 
perspektyvai ekstremaliomis 
sąlygomis 
 

Yra kolegialūs organai, kurie kuria, įteisina 
ir nuolat tikslina elgesio normatyvus 
(įstatymus ir kt.), atskleidžiančius rinkėjų 
interesus 
 
 

Atitinka ES savivaldos kultūrą; 
Užtikrinama savivaldos ciklo darna, 
įgyvendinant valdžių atskyrimo 
principą; 
Savivaldos organas priima ne 
pavienius įstatymus, o įteisina 
strategines plėtros programas ir jų 
įgyvendinimo mechanizmus; 
Kyla mokslo ir naujovių prioritetas; 
Valdininkai verčiami nuolat tobulėti; 
Spartėja raida; 
Mažėja korupcijos galimybės; 
Mažėja nusikalstamumas bei 
savižudybės ir kt. 

Trūkumai 

Nėra strateginio valdymo; 
Vyrauja nukrypimų šalinimas; 
Būtinos griežtos bausmės ir 
kontrolė; 
Daug kalinių; 
Pavienių žmonių poreikiai 
ignoruojami, atiduodant 
privalumą daugumai; 
Nėra laisvės ir 
nepriklausomybės; 
Žmogaus orumo nepaisoma. 

Neatitinka ES savivaldos kultūros; 
Įstatymai pasensta dar nepriimti, kadangi 
jie būna orientuoti į vakarykščių problemų 
sprendimą; 
Faktinė valdžia priklauso vykdymo 
grandžiai, kadangi 
programos rengėjas pats ją vykdo, taigi 
tokios programos nėra efektyvios; 
Vyraujant valdininkų valdžiai ir autoritetui 
pasitaiko korupcijos atvejų; 
Valdininkai nesuinteresuoti tobulėti; 
Neplėtojamas mokslas; 
Nėra socialinio teisingumo; 
Lėti vystymosi tempai 

Reikia strateginės savivaldos kultūros 
ir strateginio valdymo gebėjimų; 
Reikia strateginės savivaldos mokslo 
pajėgų. 
 

Galimybės 
Vienintelis galimas 
ekstremaliomis sąlygomis; 
Padeda išsigelbėti daugumai 

Kiekvienas gali viešai reikšti savo 
nuomonę, tačiau jos niekas nepaiso. 
Geriausias verslo galimybes turi asmenys, 
sugebantys rasti priėjimą prie valdžios 
institucijų bei pareigūnų. 

Iš savivaldos mechanizmo pašalinus 
trukdymus, spartėjanti raida įgalina 
pralenkti kaimynines bendrijas. 
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Grėsmės 

Nesant autokratinio tipo 
lyderio, blogėja 
bendruomenės išlikimo 
galimybės 

Mažėjant valdininkų kompetencijai, didėja 
valdymo aparatas ir valdininkų atlyginimai; 
Jaunimas ir intelektualai iš tokios sistemos 
bėga; 
Triukšmingas valdymas; 
Dažnai keičiami valdymo organų vadovai; 
Krenta tarptautinis autoritetas. 

Įsitvirtinusios korumpuotos ir 
nusikalstamos grupuotės gali bandyti 
sufalsifikuoti strateginės savivaldos 
idėją ir sukompromituoti jos 
šalininkus. 

Kiekvienos socialinės organizacijos plėtros pobūdis priklauso nuo jos narių kultūros išsivystymo lygio ir 
įteisintų socialinių santykių tipo atitikimo. Kai individų kultūra pralenkia veikiančių socialinių santykių tipą, šie 
santykiai stabdo vystymąsi ir brandina nepasitenkinimą esama valdymo sistema, todėl anksčiau ar vėliau 
pareikalaujama ją tobulinti. Kai valdymo sistema savo kokybe pralenkia individų kultūros lygį, ši sistema 
skatina individų kultūros ir visos sistemos raidą. Jei individų kultūros raida yra evoliucinio nuoseklaus 
pobūdžio, tai valdymo sistemos dažniausiai yra keičiamos diskretiškai pertvarkant savivaldos ciklo 
įgyvendinimo tvarką: administracinis valdymas – normatyvinis reguliavimas – strateginė savivalda. 
Mėginimas evoliuciškai keisti valdymo tipą susietas su didžiuliu pasipriešinimu ir konfliktais tarp naujo ir seno 
tipo santykių. Todėl šiems prieštaravimams švelninti paprastai naudojamas partijų konkurencijos 
mechanizmas. Deja, nežiūrint į politinių partijų gausą, Lietuvoje šis mechanizmas neužtikrina optimalios 
„naujo“ ir „seno“ sąveikos raidos.  

Lietuvos ir kitų posocialistinių šalių gyventojų kultūros lygis LG jau yra perkopęs D(t) maksimumą, o valdymo 
sistema LV dar šio kauburio neperkopė. O Europos Sąjungos ir jos gyventojų kultūra yra artimesnė L(t) 
„kauburiui”. ES būdinga tai, kad joje vyrauja strateginės savivaldos kokybė EV, pralenkianti gyventojų 
kultūros lygį EG.  

Remiantis socialinių santykių homogeniškumo principu darniausiai veikia homogeniška, t. y. vienalytė 
visuose lygmenyse santykių sistema. Reikia pasiekti, kad strateginės savivaldos santykiai įsigalėtų vienodai 
valstybės, ūkio šakos, regiono, miesto, rajono, įmonių ir kt. lygmenyse.  

Dabartinėje Lietuvos savivaldos sistemoje egzistuoja administracinio valdymo ir normatyvinio reguliavimo 
formų įvairovė tiek vertikaliu, tiek ir horizontaliu pjūviais, todėl sunkiai sekasi derinti jų veiklą bei spręsti 
tarpinstitucinio koordinavimo uždavinius. Strateginės savivaldos plėtra numato strateginės savivaldos 
metodologijos įdiegimą ir valstybės, verslo bei mokslo interesų derinimą demokratinės savivaldos principais.  

Pagrindinis strateginės savivaldos sistemos privalumas, lyginant su administraciniu valdymu, yra tas, kad 
savivaldos cikle jo dalyvių funkcijos yra paskirstomos pagal kompetentingumą ir interesus.  

Plėtros programų rengimas labiau prieinamas aukšta kvalifikacija pasižymintiems mokslo įstaigų 
darbuotojams. Tarybos sudaromos iš asmenų, atstovaujančių tam tikroms organizacijoms bei institucijoms ir 
interesams. Vykdymo funkcijas įgyvendina valdymo institucijos. Stebėjimas prieinamas tik specializuotoms 
sociologinių ir kitų tyrimų institucijoms. Demokratinės savivaldos sistema – tobuliausia iš žinomų priemonių, 
įgalinančių efektyviai derinti įvairių institucijų interesus. 

7.4. Valstybės strateginės savivaldos genezė 

Lietuvoje vykstančių procesų objektyvus įvardinimas – tai problema, kuri dar nesulaukė rimtesnio 
nagrinėjimo bei sprendimo. Ryškios politinių jėgų pastangos suteikti šiems procesams parankų pavadinimą. 
Radikaliai nusiteikusios partijos bei judėjimai toleruoja „nacionalinio išsivadavimo", „valstybingumo 
atstatymo" arba „nepriklausomybės" scenarijų. Konservatyvieji sluoksniai 1990 m. kovo 11 d. linkę laikyti 
parlamentinio perversmo data. Neretai šie procesai pavadinami reformomis (ekonominė, politinė ir kt.). 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įteisinta nepriklausomybė ir savivaldos kultūra kaip socialinių 
santykių kokybė. Atkūrusi nepriklausomybę, Lietuva tapo savivaldi sistema, teisiškai pajėgi visiškai 
įgyvendinanti savo plėtros ir funkcionavimo savivaldos ciklą. Tačiau, deja, per nepriklausomybės metus dar 
ne visai pavyko įgyvendinti demokratijos principus ir užtikrinti vienalytę – homogenišką ir darniai veikiančio 
savivaldos ciklo struktūrą visuose valstybės savivaldos lygiuose. Išliekanti nevienalytė visuomenės struktūra 
bei nesureguliuoti savivaldos ciklai apsunkina atskirų jos grandžių plėtros galimybes, sukelia daug triukšmo 
sąveikaujant valstybės elementams. Svarbiausia – valstybės savivaldoje nelieka vietos plėtros funkcijos 
agentui – mokslui, kuris paliekamas už valstybės savivaldos ciklo ribų. 

Pagrindinis demokratijos įgyvendinimo uždavinys yra savivaldos ciklo darnos užtikrinimas visuose valstybės 
savivaldos lygmenyse. Valstybės raida yra tuo spartesnė, kuo darniau veikia keturi savivaldos ciklo 
elementai: plėtros programų rengimas, jų priėmimas, šių programų įgyvendinimas ir kontrolė. Demokratinis 
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valdžių atsiejimo principas reikalauja, kad kiekvieno šių keturių etapų funkcijas vykdytų skirtingi ir 
nepriklausomi vienas nuo kito organai.  

Atkūrus nepriklausomybę ir priėmus Konstituciją, buvo daug dėmesio skiriama valdžių atsiejimo principui 
valstybės savivaldos lygmeniu įgyvendinti. Štai, Seimo (sprendimų funkcija) ir Vyriausybės (vykdymo 
funkcija) veiklos iš esmės yra atsietos. Kontrolės funkcijas tam tikru laipsniu vykdo Teismų ir žiniasklaidos 
sistemos. Deja, pagrindinis veiksnys, lemiantis mokslo integravimą į valstybės savivaldos ciklą – plėtros 
programų rengimo nepriklausomumas nuo jas įgyvendinančios institucijos, yra pažeistas. Vyriausybė rengia 
ir teikia Seimui plėtros programas bei įstatymus, kuriuos ji pati toliau turės įgyvendinti. Suprantama, kad 
Vyriausybė nesuinteresuota rengti nenaudingų sau sprendimų. 

Atkūrus nepriklausomybę užsibrėžtos ekonominės reformos prasmė buvo siejama su vykdymo 
funkcijų perdavimu iš Vyriausybės į vietos savivaldos ir verslo savivaldos lygmenis. Tai reiškia, kad 
ministerijos turėtų perduoti valdymo svertus ir tapti nebereikalingomis (!). Deja, to negali ir nepageidauja 
suprasti daugelis valstybės tarnautojų. Mokslininkų talka, teikiant vyriausybės atstovams objektyvią 
informaciją apie raidos spartinimo svertus, atrodo, nėra labai pageidaujama. Todėl ir mokslas, neskaitant 
pavienių mokslininkų, negali pritapti prie valdžios ir praktiškai neįtraukiamas į valstybės savivaldos ciklą.  

Valstybės savivaldos ciklo darnos užtikrinimas reikalauja iki galo atsieti valstybės plėtros programų rengimo 
ir jų įgyvendinimo funkcijas. Tai įmanoma padaryti pertvarkius dabartinę Vyriausybę taip, kad viena jos dalis, 
kuri specializuojasi rengti plėtros programas, taptų atskiru pavaldžiu Seimui padaliniu ir spręstų valstybės 
plėtros uždavinius. Ją būtų tikslinga įvardyti kaip Nacionalinę Plėtros tarnybą6. 

Ši valstybės tarnyba, pagal ilgalaikes sutartis pasitelkusi geriausias mokslo pajėgas, rengtų ir teiktų Seimui 
plėtros programas bei moksliškai aprobuotus įstatymų projektus. Seimas priimtų sprendimus ir pavestų juos 
įgyvendinti vykdymo grandžiai – valstybės administracijai. Valstybės plėtros kontrolei užtikrinti turi būti 
sukurta ir nuolat įgyvendinama valstybės plėtros stebėjimo sistema. Tokie pokyčiai reikalautų patikslinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymą. Seimas turėtų skirti ne tik Ministrą Pirmininką, bet du 
Vyriausybės vadovus: Valstybės plėtros tarnybos vadovą ir Valstybės administracijos vadovą. Taip 
sutvarkytas valstybės savivaldos ciklas palengvintų Seimo darbą, jo nariams nereikėtų vykdyti įstatymų 
kūrimo funkcijų, nes tai atliktų Plėtros tarnybos specialistai. Seimas, atstovaujantis rinkėjų interesus ir 
vykdantis jų priesakus, turėtų svarstyti plėtros tarnybos specialistų parengtus įstatymus, programas ir spręsti 
ar verta juos tvirtinti. 

7.5. Vietos strateginė savivalda 

Panašiai reikia sureguliuoti ir vietos savivaldos ciklus. Savivaldybės administraciją reikia padalinti į du 
pavaldžius savivaldybės tarybai, bet nepriklausomus vienas nuo kito padalinius: miesto (rajono) plėtros 
tarnybą ir administraciją. Jiems vadovauti turi būti samdomi atitinkamų gebėjimų specialistai. Plėtros 
tarnybai turi vadovauti plėtros specialistas, įvaldęs strateginio planavimo, rinkodaros, inovacijų, informacinių 
technologijų tobulinimo klausimus. Plėtros funkcijų neįmanoma įgyvendinti be mokslo dalyvavimo. Todėl 
vietos savivaldos grandyje būtini ir mokslo panaudojimo bei plėtros specialistai. Administratoriumi turėtų 
dirbti asmuo, gebantis organizuoti tarybos priimtų sprendimų bei programų įgyvendinimą.  

Miestas – tai tam tikroje teritorijoje susitelkusi socialinė bendruomenė, kurios gyventojai bendrai sprendžia 
savo gyvenamosios aplinkos kūrimo, tvarkymo ir plėtojimo reikalus. Tuo tikslu kiekvienas miestas suformuoja 
ir išlaiko savivaldos ir valdymo organus. Gyvenamosios aplinkos tvarkymo reikmėms miesto bendruomenė – 
gyventojai ir verslo subjektai moka mokesčius. Kadangi miestai įeina į platesnio socialinio darinio – valstybės 
sudėtį, jų gyventojai ir verslininkai savo mokesčiais dar išlaiko ir valstybės savivaldos ir valdymo organus bei 
finansuoja jos funkcionavimo ir plėtros darbus. 

Dauguma miestų skaičiuoja daugelio šimtmečių istoriją, kurios tėkmėje šie socialiniai dariniai nuolat augo, 
keitėsi jų gyventojų gyvenimo būdas, kultūra ir gyvenamoji aplinka. Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją 
pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Ją sąlyginai galėtume skirstyti į tokius etapus: savivaldumo 
ištakos ir tvirtėjimas, reformos ir kontrreformos carinei valdžiai viešpataujant Lietuvoje, tautinių savivaldos 
organų susikūrimas ir veikla, dabartinis vietos savivaldos plėtros laikotarpis7. Istorijos bėgyje keitėsi ir miestų 
savivaldos bei valdymo formos bei jų tarpusavio santykis, o taip pat jų supratimas. 

 

                                                 
6 Paulauskas S. Demokratinė savivalda. Kaip patobulinti Lietuvos valstybės valdymą. Klaipėda: Eksponentė, 2000. P.18. 
7 Vietos savivaldos raida Lietuvoje/ Lietuvos savivaldybių portalas. 
 http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/index.php?lang=lt&gr=savivaldosraida.  



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  98 

Žemos kultūros bei ekstremaliomis sąlygomis gyvuojančioms miesto bendruomenėms dažniau tekdavo 
spręsti neatidėliotinus su išlikimu susietus uždavinius. Todėl tokiomis sąlygomis dažnai pasiteisindavo 
autokratinė savivalda8, paremta stipraus lyderio galia ir centralizuota valdymo veikla. Tačiau gerėjant 
gyvenimui, atsirandant daugiau laiko pagalvoti apie ateitį ir plėtros sprendimams parengti, visada iškildavo 
demokratinės savivaldos poreikis. Ši savivaldos forma paremta bendruomenės dalyvavimu rengiant ir 
priimant gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir plėtojimo sprendimus. Kuo brandesnė bendruomenė, tuo ji 
labiau įtraukia į savivaldos ciklą savo narius. 

Savivaldos ciklą sudaro keturi nuosekliai įgyvendinami savivaldos ir valdymo etapai: 

a) plėtros programų rengimas; 

b) sprendimų priėmimas; 

c) plėtros programų įgyvendinimas: 

d) plėtros kontrolė. 

Demokratinis valdžių atsiejimo principas reikalauja, kad kiekvieną šių ciklo etapų įgyvendintų nepriklausomi 
vienas nuo kito savivaldos ir valdymo subjektai. Kadangi plėtros programų ir strateginių planų rengimas 
reikalauja specifinių aukštos kvalifikacijos strateginės savivaldos žinių ir gebėjimų, plėtros programoms rengti 
verta samdyti specializuotas mokslinių tyrimų įstaigas.  

Visus su miesto savivalda susietus sprendimus priima gyventojų įgaliotas savivaldos organas savivaldybės 
taryba. Šio organo priimtiems sprendimams įgyvendinti yra samdoma administracija. Plėtros kontrolė yra 
įgyvendinama nuolatinio raidos indikatorių kaitos stebėjimo procedūrų pagalba (statistika, nuolatinės 
gyventojų apklausos ir kt.). 

Dabartinė šalies strateginės savivaldos kultūra dar ne iki galo pasiekė viso savivaldos ciklo veikimo darnos. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas9 įteisino miestų demokratinę savivaldą. „Savivaldybės 
taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų“10. 
Tačiau LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas11 įtvirtino netiesioginę rinkimų į savivaldybių tarybas tvarką.  
Kandidatus į tarybos narius gali kelti tik partijos ar  politinės organizacijos12. Toks savivaldybės tarybos 
formavimo būdas yra diskutuojamas13. Manoma, kad savivaldybės narius turėtų rinkti tam tikro miesto rajono 
gyventojai tiesiogiai. Tada tarybos nariai galėtų geriau atstovauti gyventojų bendruomenių interesus. 

Liudas Mažylis ir Elida Gadišauskaitė, nagrinėdami Lietuvos miestų seniūnijų raidą priėjo išvados, kad 
svarstant optimalų miestų seniūnijų statusą, galimos dvi alternatyvos14. Pirma, seniūnus rinkti tiesioginiuose 
gyventojų rinkimuose. Šiuo atveju būtų tikslinga rinkti ir seniūnijų tarybas, tad seniūnijos taptų žemesnio 
lygmens savivaldybėmis. Kitas būdas – stiprinti dabartinių visuomeninių tarybų vaidmenį, išplėsti seniūnijų 
kompetenciją, grąžinti joms juridinių asmenų bei asignavimų valdytojų statusą, t.y. didinti seniūnijų 
savarankiškumą tam tikrose ribose. 

Dabartinėje LR Vyriausybės programoje yra numatytos priemonės, kuriomis siekiama15:  

• 14.3.str. Įtvirtinti teisės aktų pataisas, kad merai ir seniūnai būtų renkami tiesiogiai. 

• 14.5.str. Formuoti seniūnijų – asignavimų valdytojų – biudžetus joms priskirtoms funkcijoms 
atlikti iš savivaldybių biudžetų lėšų. 

Savivaldybės plėtros padaliniai yra pavaldūs vykdymo grandžiai. Dėl ko prastėja plėtros programų rengimo 
kokybė ir plėtros parametrai. Todėl tikslinga įteisinti savivaldybės plėtros tarnybos tiesioginį pavaldumą 
savivaldybės tarybai. 

                                                 
8 Paulauskas S. Demokratinė savivalda. Kaip patobulinti Lietuvos valstybės valdymą.. Klaipėda. 2000. 
9 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533. Vilnius. 
10 Ten pat., 12.1.str. 
11 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas Nr.I-532. 1994 m. liepos 7 d. Vilnius. 
12 Ten.pat. 
13 Gestautas P. P. (Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos tarybos pirmininkas). Tiesioginiai seniūnų rinkimai – 
gyventojų laukiamas sprendimas/ Savivaldybių žinios. 2004-12-16. P.2, 8. 
14 Mažylis L., Gadišauskaitė E. Lietuvos miestų seniūnijų raida. VDU. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr.25. 
2003. 
15 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004–2008 metų programa. 2004. Vilnius. 
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Ne iki galo išspręsti plėtros kontrolės užtikrinimo klausimai. LR vietos savivaldos įstatymas numato galimybę 
rengti gyventojų apklausas. Tačiau savivaldos ciklo logika reikalauja privalomai nuolat vykdyti raidos 
stebėseną. 

Istorinei raidai būdinga savivaldos ir valdymo santykio kaita. Kylant žmonių kultūrai, jie vis geriau sugeba 
patys tvarkyti savo gyvenamosios aplinkos klausimus. Be to, vis didesniam skaičiui specializuotų viešųjų 
paslaugų reikia specialios kvalifikacijos, kurios negali turėti savivaldybės administracijos darbuotojai. Todėl 
vis dažniau šias paslaugas savivaldybės administracija perka iš specializuotų įstaigų. Taip mažėjant valdymo 
poreikiui, didėja savivaldos poreikis, daugiau dėmesio skiriama miesto vystymo klausimams.  

Dėl šios priežasties turi mažėti vykdomosios grandies – administracijos darbuotojų skaičius. Tačiau 
negalima pamiršti ir kito natūralaus reiškinio – administracijos polinkio plėstis, didinti savo aparato darbuotojų 
skaičių. Šio reiškinio esmė glūdi tame, kad kiekvienas asmuo vengia priverstinio darbo ir todėl siekia jį 
perduoti kitiems. Tam dažnai labiau tinka pavaldiniai. Todėl kiekvienas valdininkas netrukus ima siekti įsigyti 
daugiau pavaldinių. Tai be abejo neigiamas biurokratijos sistemoms būdingas reiškinys. Jį riboja 
demokratija, kada sprendimus priima savivaldos organas, gebantis įvertinti ir suskaičiuoti savo veiklos 
kaštus.   

Racionaliomis administracijos darbuotojų skaičiaus didėjimo paskatomis verta laikyti miesto gyventojų 
skaičiaus augimą, naujų teritorijų įsisavinimą, stambių plėtros projektų, strateginių pokyčių planų 
įgyvendinimą. Administracijos darbuotojų skaičius gali būti didinamas ekstremaliomis sąlygomis, stichinių 
nelaimių atvejais arba iškilus grėsmei dėl terorizmo ar pan. Tačiau įprastinėmis gyvenimo sąlygomis verta 
kalbėti apie administracijos veiklos efektyvumo didinimą diegiant informacines technologijas, elektroninę 
savivaldą, gerinant darbuotojų kvalifikaciją, suinteresuotumą ir atsakomybę. 

Viešasis administravimas valstybės mastu grindžiamas vykdomosios valdžios centralizavimo ir 
decentralizavimo, koncentravimo ir dekoncentravimo derinimo bei funkcijų perdavimo ir subsidiarumo 
principais16: 

1. decentralizavimas - įstatymu pagrįstas vykdomosios valdžios ir viešojo administravimo 
funkcijų  perdavimas  savivaldybėms,  nustatant ribotą jų veiklos administracinę priežiūrą ;   

2. dekoncentravimas -  teisės aktais pagrįstas administravimo funkcijų perdavimas iš vienos 
centrinės institucijos kelioms arba iš centrinių  -  teritorinėms institucijoms,  paliekant 
centrinei institucijai neribotą  teritorinių institucijų (dekoncentruotų struktūrų) veiklos kontrolę; 

3. funkcijų perdavimas (delegavimas) - įstatymų suteiktos teisės realizavimas, perduodant 
pavaldžiai ar kitai institucijai administravimo funkcijas kartu  su finansiniais asignavimais; 

4. subsidiarumas - reikalavimas, kad aukštesnėms institucijoms nebūtų 
priskiriamos  funkcijos, kurias gali atlikti žemesniosios  institucijos, esančios greta arba 
arčiau piliečių.      

Šie principai gali būti taikomi sprendžiant ir miesto savivaldos bei valdymo tobulinimo uždavinius. LR vietos 
savivaldos įstatymas numato galimybę esant poreikiui formuoti 5 lygmens savivaldos ir valdymo organus – 
seniūnijas17.  

Gyvenamosios vietovės  bendruomenės atstovo funkcijos savo esme daugeliu atvejų sutampa su 
savivaldybės tarybos nario funkcijomis. Tik jų teisės ir galimybės atstovauti gyventojus ženkliai skiriasi.  

7.6. Verslo įmonės strateginė savivalda 

Pagrindinė vieta, lemianti investicijas į taikomuosius mokslinius tyrimus, yra verslo įmonė. Siekiant 
įgyvendinti „3 procentų” principą, reikia paskatinti verslo įmones įtraukti taikomuosius mokslinius tyrimus į 
savo verslo savivaldos ciklus. Dabartinė teisinė bazė praktiškai netrukdo verslininkams organizuoti savo 
verslą pageidautinu būdu, tačiau valstybė nepadeda jiems taip sutvarkyti įmonių savivaldos, kad sprendimų 
ciklai veiktų efektyviausiu būdu. 

Rengiant Akcinių bendrovių įstatymo naują redakciją, buvo mėginta patobulinti akcinių bendrovių valdymą. 
Deja, bandant tai padaryti neatsižvelgus į savivaldos ciklo darnos tobulinimo poreikį, galimybes ir būdus, 
įstatymo projekte numatytos normos nepagerins savivaldos ciklo darnos. Pripažįstant, kad akcininkų 

                                                 
16 DĖL kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos 
patvirtinimo. 2003 m. birželio 25 d. Nr. 824. Vilnius. 
17 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533. Vilnius. 30 str. 
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susirinkimas ir stebėtojų taryba negali iki galo atsakingai įgyvendinti sprendimų funkcijų, pakeistame įstatyme 
įteisinamas valdybos nebūtinumas. Taip padidėja administracijos vadovo vienvaldystė ir galimybė nepaisyti 
įmonės savininkų – akcininkų interesų.  

Verslo įmonėse, kuriose veikia tie patys sociologiniai dėsniai, kaip ir valstybėje, plėtros programavimo ir 
vykdymo funkcijos įstatymu neatsietos, o verslininkams ši pražūtinga detalė nėra žinoma. Kai verslininkas 
suvokia plėtros būtinumą ir bando įsteigti plėtros tarnybą, jis tai daro pagal modelį 1, pajungdamas šią 
tarnybą vykdymo grandies pavaldumui (21 pav.). Tada generalinis direktorius pritaiko šią tarnybą vykdymo 
reikalams, ir plėtros galimybės dingsta. Reikia sutikti su tais autoriais, kurie abejoja ar prasminga vienu metu 
turėti stebėtojų tarybą ir valdybą, nes jų funkcijas bandoma atsieti dirbtinai ir nesėkmingai. Praktiškai verta 
vietoje šių dviejų organų įsteigti vieną bendrovės tarybą, kuri priiminėtų sprendimus, liečiančius įmonės 
plėtrą.  

 

21 pav. Akcinės bendrovės savivaldos struktūra 

Panašiu būdu, kaip ir kituose valstybės savivaldos lygmenyse, reikia sureguliuoti verslo įmonės savivaldos 
ciklo darną, atsiejant ir nuosekliai išdėstant savivaldos ciklo funkcijas pagal  modelį  2 (41 pav.): 

a) plėtros tarnyba rengia plėtros programas; 

b) taryba priima sprendimus; 

c) administracija įgyvendina programas; 

d) kontrolė vykdoma monitoringu. 

Daugelyje Lietuvos verslo įmonių šis ciklas neveikia. Užtat pasireiškia savivaldos ciklo stabdymo 
reiškinys, kai plėtros programų rengimas ir jų įgyvendinimas pavedami tam pačiam subjektui – 
administracijai. Politikoje ši problema sprendžiama remiantis „valdžių atsiejimo“ principu. Štai Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje numatyta, kad savivaldybės tarybai ir administracijai vadovautų ne tas pats 
asmuo. Valstybės mastu Seimo pirmininku ir Vyriausybės vadovu taip pat negali būti tas pats asmuo. 
Valdžių atskyrimo principo pažeidimas blogina organizacijos plėtros galimybes.  

Įmonės savivaldos ciklą sureguliuoti galima įgyvendinus 2 modelį, t. y. pajungus plėtros tarnybos pavaldumą 
valdybai. Tam taikytinos „švelnios“ priemonės – mokymas ir švietimas, taip pat „šiurkščios“ – savivaldos 
ciklas įtvirtinamas pagal akcinių bendrovių bei kitų verslo įmonių veiklą reglamentuojančius įstatymus. 
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Verta pritarti tiems autoriams, kurie nemato problemų, kad įmonėje būtų du pavaldūs tarybai, bet 
nepriklausomi vienas nuo kito vadovai. Tam neprieštarauja ir naujasis LR Civilinis kodeksas. Už įmonės 
plėtros funkcijų įgyvendinimą būtų atsakingas Plėtros direktorius su jam pavaldžia Plėtros tarnyba, o už 
įmonės funkcionavimą atsakytų Administratorius su jam pavaldžia įmonės Administracija.  

7.7. Kitų institucijų strateginės savivaldos užtikrinimas 

Pastaraisiais metais išryškėjo nemažai įstaigų bei organizacijų, kuriose pažeista savivaldos darna blogina jų 
veiklos parametrus ir lėtina raidą. Akivaizdu, kad būtina sureguliuoti savivaldos ciklus visuose visuomenės 
lygmenyse ir kiekvienoje jos ląstelėje. Tai padaryti įgalintų sisteminio Lietuvos Respublikos strateginės 
savivaldos įstatymo priėmimas, pagal kurį toliau būtų sureguliuoti ir visi kiti įstatymai.  

Kilęs aukšto mokslo reformos triukšmas rodo, kad tamsiame kambaryje gaudant juodą katę tik gumbų galima 
prisimušti. Reikia recepto, kaip oriai ir efektyviai įveikti pribrendusius pokyčius. Trisdešimt metų aktyvios 
mokslinių tyrimų ir pedagoginės veiklos praktika specializuojantis valstybės savivaldos naujadaros srityje 
suteikia pagrindo ir įpareigoja pasidalinti su bendruomene mokslinėmis žiniomis atsakingais jos gyvenimo 
tarpsniais. 
 

Žinių badas 
 
Kad visuomenė galėtų darniai vystytis, jai reikia vis daugiau patikimų ir atsakingų žinių tiek apie supantį 
pasaulį tiek apie visuomenės ir žmonių veiklos galimybes. Nuo jų labai priklauso priimamų sprendimų kokybė 
ir efektyvumas. Kad žinių nepritrūktų, reikia sukurti tinkamas sąlygas joms kurti ir skleisti. Geriausia priemonė 
tam – žinių rinka, funkcionuojanti pagal aiškius laisvos konkurencijos principus. Siekdama išsikovoti 
palankesnes konkurencijos pasaulio rinkoje galimybes Europos Sąjunga priimtoje Lisabonos strategijoje 
numatė išplėtoti žinių ekonomiką.  
 
Tapus Lietuvai ES nare privalome įsisavinti žinių ekonomikos kultūrą. Tuo labiau, kad žinių kūrimo 
potencialas, jų naujumas ir tinkamumas spręsti nacionalinio bei vietos savivaldos lygių problemas yra labai 
menkas. Daugybė valstybės dotuojamų mokslinių tyrimų institutų jau seniai nebekuria naujų žinių. 
Atsisakiusios nuo mokslinių tyrimų laboratorijų ir perėjusios prie katedrų struktūros, dauguma aukštųjų 
mokyklų kuo toliau tuo labiau praranda žinių kūrimo potencialą. Išimtį sudaro keletas sugebėjusių išsaugoti 
konkurencingumą fizikos, lazerių ir kt. mokslinių tyrimų centrų.  
 
Žinių badas gilina ir tą nedaugelį raukšlių sprendimus priimančių asmenų kaktose Seime ir kiekvienoje 
savivaldybės taryboje. Dėl aktualių žinių stygiaus kas dieną tenka girdėti apie priešingus istorinei raidai ir 
šalies gyventojų interesams sprendimus statyti atominę elektrinę, chemijos gamyklas, giliavandenį uostą ir 
kt. Visos šalys stengiasi mažinti valdininkų išlaikymo mokesčių mokėtojų sąskaitą naštą. Lietuvoje gi 
aimanuojama, kad yra tūkstančiai neužimtų valdininkų pareigybių. Žinių stygius trukdo spręsti opias 
alkoholizmo, savižudybių, saugaus eismo ir aibę kitų nacionalinių problemų, kurių mastu Lietuvai tenka 
lyderio vaidmuo pasaulyje. Tad žinių kūrimo potencialo atkūrimas tampa nacionalinės svarbos uždaviniu. 
 
Žinių ekonomikos iššūkiai 
 
Žinių ekonomikos plėtra – tai nėra kažkurių papildančių dabartinę visuomenės veiklą naujų bruožų ir metodų 
įsisavinimas. Turime reikalą su kur kas radikalesniais pokyčiais, reikalaujančiais iš esmės pakeisti išlikusius 
nuo sovietmečio požiūrius į mokslą, švietimą, žinias bei valstybės vaidmenį jų kūrime ir sklaidoje.  
 
Žinių ekonomikoje pagrindine mainų priemone tampa specifinė prekė – žinios. Žinios yra kuriamos, 
parduodamos, perkamos, perparduodamos ir t.t. Žinių kūrimas – tai mokslininkų ir išradėjų prerogatyva - 
fundamentinių ir taikomųjų tyrimų pagalba jie kuria naujas žinias ir pateikia jas į žinių rinką. Žinių rinkos 
logistikos grandimi tampa žiniasklaidos ir leidybos verslai. Ugdymo institucijos – universitetai, kolegijos vykdo 
dvejopą vaidmenį. Jos perka iš autorių žinias ir parduoda jas studentams. Greta to, ugdymo įstaigos dar 
teikia žinių įsisavinimo paslaugą.  
 
Žinių kokybę lemia jų naujumas, aktualumas, praktiškumas, savalaikiškumas, prieinamumas ir kt. Laisvi 
mainai skatina žinių pasiūlos ir paklausos atitikimą bei žinių kokybės tobulinimą. Svarbu, kad tik naujos 
konkrečiam vartotojui – studentui, verslininkui - žinios turi rinkos vertę, suteikiančią galimybę efektyviau 
veikti, anksčiau užsiimti tam tikrą rinkos segmentą, įgyti pranašumų prieš konkurentus ir kt.  
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Naujos žinios priklauso jas sukūrusiam asmeniui – mokslininkui, išradėjui, mokslinių tyrimų institucijai. 
Teisėtas kelias pasisavinti svetimas žinias yra nusipirkti jas, paveldėti ir t.t. Kadangi žinios nėra materialios, 
sunku užtikrinti jų mainų proceso patikimumą. Žinios dažnai yra plagijuojamos, pasisavinamos, vagiamos, 
jomis spekuliuojama ir t.t. Suprantama, kad rinkos ekonomikoje egzistuoja naujų žinių nuosavybė ir ji 
saugojama bei ginama įstatymų. 
 
Žinių ekonomikoje keičiasi mokslo samprata ir vieta visuomenės savivaldos struktūroje. Žinių rinkos plėtra 
skatina horizontalaus naujadaros ciklo nuo fundamentinių ir taikomųjų tyrimų iki plėtros ir komercializacijos 
formavimąsi ir plėtrą visose žmonių veiklos srityse. Vertikalioji mokslo ir švietimo struktūra, kada moksliniais 
tyrimais verčiasi nesusietos su jų praktinių rezultatų įgyvendinimu atskiros institucijos, žinių ekonomikos 
rinkai nebūdinga. Todėl pereinant į žinių ekonomiką atsisakoma nuo valstybės finansuojamos specializuotos 
mokslo ir švietimo veiklos. Mokslo ir švietimo įstaigos tampa pilnateisiais žinių rinkos dalyviais. 
Besiformuojantys verslo klasteriai integruoja į savo savivaldos ciklus horizontalią naujadaros veiklą ir 
pasirūpina jos efektyviu veikimu, taip kaip kiekvieno gyvo sutvėrimo galvos smegenims yra sudarytos 
tinkamos sąlygos tirti aplinką ir rengti efektyvias veiklos programas pagal viso naujadaros ciklo struktūrą.  
 
Perėjimas nuo vertikaliosios mokslo ir švietimo prie horizontaliosios naujadaros struktūros susietas su 
natūraliu senosios mokslo ir švietimo sistemos atstovų pasipriešinimu pokyčiams. Praktinių visuomenės 
tobulėjimo poreikių spaudžiami, jie kaip įmanydami stengiasi išlaikyti seną tvarką. Bet bergždžiai - vertikalioji 
mokslo ir studijų bei horizontalioji  naujadaros struktūros kartu toje pačioje visuomenėje ilgai egzistuoti 
negali. Kuo anksčiau įtvirtinama horizontalioji  naujadaros sąranga, tuo mažiau prarandama laiko ir 
žmogiškųjų išteklių, tuo anksčiau aktyvuojasi visuomenės raidos spartinimo mechanizmai. 
 

Aukštosios mokyklos – svetimų žinių pardavėjos  
 
Žinių rinkoje keičiasi mokslo ir studijų funkcijas pasisavinusios institucijos – aukštosios mokyklos -  funkcijos 
ir veiklos pobūdis. Aukštoji mokykla - tai įstaiga, parduodanti žinias ir teikianti saviugdos paslaugas. 
Turėdama savo mokslinių tyrimų laboratorijas ar institutus aukštoji mokykla gali pati kurti ir parduoti sau 
priklausančias žinias. Tuo atveju nekiltų problemų ir nereikėtų reformų. Deja, problema yra tame, kad 
daugelis universitetų ir kolegijų neturi ką parduoti, todėl tapo abejotino sąžiningumo senų žinių perpardavimo 
verslui ir studentams įstaigom.  
 
Aukštosios mokyklos ne tik kad apgaudinėja verslą – bruka jam beverčius specialistus. Jos engia pagrindinį 
savo pajamų šaltinį – dėstytoją, mokėdamos jam vergišką nekvalifikuoto darbuotojo lygio atlyginimą. 
Dėstomo dalyko programą ir mokymo medžiagą dėstytojas rengia ir atnaujina pats. Kai kurie dėstytojai 
„ateina“ su nuosavomis virtualių ar nuotolinių studijų programomis. Deja, jų yra vienetai. Bet autoriams nėra 
mokama už jų žinias. 
 
Autorių teisėms ginti skirtas LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Deja, jo panaudojimą apsunkina 
dviprasmybė dėl išlikusių žinių „bendraliaudinės“ nuosavybės pobūdžio ir žinių ekonomikai būdingos žinių 
nuosavybės. Valstybinėje žinių kūrimo ir sklaidos sistemoje dar vyrauja „niekieno“ žinių įvaizdis, kada 
laikoma, kad žinios priklauso valstybei. Vertinant žinių ekonomikos požiūriu, praktiškai visų valstybei 
priklausančių mokslo, švietimo ir žiniasklaidos institucijų veikla vykdoma pažeidžiant autorių teisių gynimo 
aktus.   
 
Kai kurie mokslinių tyrimų įstaigų darbuotojai uždarbiauja pardavinėdami savo įstaigose sukurtas žinias. 
Plagijuojančiam dėstytojui, kuris studentams perteikia ne savo žinias, spekuliuojančios mokslo įstaigos 
užmoka tik už dėstymo valandas, bet ne už žinias. Šios žinios nepriklauso ir aukštajai mokyklai. Tačiau 
pastaroji jomis prekiauja. Daugelis kolegijų „maitinasi“ universitetų dėstytojų atnešamomis žiniomis.  
 
Tačiau didžiajai daugumai dėstytojų yra prieinama vien lietuvių kalba skelbiama ne pirmo naujumo 
medžiaga. Gudresni studentų jėgomis verčia iš užsienio kalbų ir leidžia vadovėlius. Štai, vadybos ir 
rinkodaros srityse tokių vertalų pakanka, deja juos studijavę magistrai atėję į įmonę nesugeba įmonės 
strategijos parengti. O priežastis yra ta, kad versdami skirtingų šalių skirtingais laikotarpiais išleistus 
vadovėlius, vietos „autoriai“ nesugeba „pririšti“ jų prie mūsų nūdienos poreikių. Vis dar mokoma vadybos - 
administravimo, strategijas rengti - pasenusios SWOT analizės pagrindu, kai ES reikalauja vadovautis 
darnaus vystymosi metodologija, indikatorių modeliavimu bei virtualiomis technologijomis.  
 
Atsiradus privačiam mokslui ir įvedant studentams vis didesnį mokestį už mokslą, radosi pagrindas 
studentams reikalauti legalių ir naujų žinių. Padorumo ir sąžiningumo iš aukštųjų mokyklų pareikalavo ir 
verslininkai. Tačiau spekuliuojantys švietėjai atsikirto ne rinkos ekonomikai, o buvusiai valstybinio švietimo 



Virtualus saviugdos kursas 
 

Stasys Paulauskas  
  103 

sistemai būdingu argumentu – girdi, verslininkai nepadeda ugdyti absolventų. Rinkos ekonomikoje toks 
argumentas netinka. Kiekvienas rinkos dalyvis privalo sukurti vertę ir gauti už ją priklausantį atlygį. 
Universitetas privalo parengti vertingomis žiniomis ir gebėjimais apginkluotą specialistą, o verslo įmonė – jį 
pasisamdyti. Primesti verslui dar ir rengti specialistus – tai sovietmečio atgyvena.  
 
Tad aukštąsias mokyklas reiktų vadinti agentūromis, legaliai spekuliuojančiomis svetimomis mažavertėmis 
žiniomis. Reikštų, kad daugelio aukštųjų mokyklų veikla yra nusikalstama. Suprantama, kad padorioje žinių 
visuomenėje šis procesas privalo būti teisingai įvardintas ir sureguliuotas. 
 

Žiniasklaida – svetimų žinių perpardavėja 
 
Žiniasklaida – tai yra panaši į švietimo įstaigas sfera, kurios dalyviai taip pat prekiauja žiniomis. Tiesa, čia 
veikiančios privačios žinių įstaigos jau geriau rūpinasi žinių nuosavybe. Jos prekiauja tarpusavyje 
informacija, spaudos pranešimais ir t.t. Deja, vyraujantis bulvarinis žiniasklaidos pobūdis rodo, kad laikraščių 
ir televizijos kanalų darbuotojams prieinama tik primityvi – kas, kur, ką – pobūdžio informacija. Rimtesnei 
informacijai ir žinioms pirkti nepageidaujama skirti lėšų ir tuo mažinti savo pelningumo. Daugybė laikraščių ir 
televizijos kanalų kartoja tuos pačius pranešimus, sukeldami skaitytojų nuostabą ir nusivylimą.  
 
Autorių teisių atžvilgiu daugelį žiniasklaidos priemonių galima apkaltinti nepadorumu. Nuosavo verslo tikslais 
jos parduoda iš autorių nemokamai gautą informaciją, pamiršdami jiems užmokėti už suteiktas žinias. Netgi 
sovietmečiu už paskelbtą publikaciją buvo mokami nors nedideli, bet reikšmingi honorarai.  
 
Visų nusivylimui, žiniasklaida nevykdo objektyvaus nepriklausomo visuomenės informavimo funkcijos. Dabar 
gi privačios žiniasklaidos kompanijos lobsta autorių žinių sąskaita. Greta to, žiniasklaida įsigudrina 
uždarbiauti, imdama iš autorių mokestį už jų saviraiškos ir savireklamos sklaidą. Tačiau, lyginant su 
aukštuoju mokslu, žiniasklaidoje yra kur kas daugiau žinių ekonomikos ir žinių rinkos bruožų. Kita vertus, 
prasta žiniasklaida yra gerokai žalingesnė už prastą aukštąjį mokslą. Ji neužtikrina savalaikio aktualių žinių ir 
idėjų pateikimo žmonėms, dėl ko ji sudaro galimybes kauptis visuomenėje prieštarai ir konfliktams, kurie, 
deja, vis vien privalės prasiveržti ir išsispręsti skausmingų kataklizmų, masinių riaušių ir revoliucijų būdu.  

 

Ne aukštojo mokslo, bet žinių ekonomikos reforma 
 
Nėra abejonių, kad ketinimas branginti mokslą – tai „kaulas“, skirtas sužlugdyti aukštojo mokslo reformą 
pačioje užuomazgoje. Ne aukštąjį mokslą reikia reformuoti, bet reikia įteisinti normalius žinių rinkos 
ekonomikos santykius. Pirmiausiai būtina atskirti mokslą – mokslinius tyrimus – nuo ugdymo ir švietimo. 
Panaikinti tiesioginį mokslinių tyrimų ir studijų įstaigų valstybės finansavimą ir pereiti prie konkursinio 
valstybės užsakymų paskirstymo. Privatizuoti valstybines mokslinių tyrimų ir studijų įstaigas bei tuo sudaryti 
vienodas galimybes visiems žinių rinkos dalyviams laisvai konkuruoti. Neturi likti valstybės finansuojamų 
žinių ekonomikos rinkos subjektų, kadangi taip būtų iškreipta rinka ir sudarytos sąlygos toliau terpti 
biurokratijai ir korupcijai. Jeigu reikia, valstybė gali remti studijuojantį asmenį, bet ne žinių ekonomikos rinkos 
subjektą. Valstybė privalo užtikrinti žinių autorystės apsaugą. Dėstytojui turi būti apmokama už jo autorines 
žinias, kūrinius ir pedagoginį darbą. Valstybė yra tiesiogiai suinteresuota ir privalo ginti kūrėją, kadangi nuo jo 
priklauso visos šalies žmonių gerovė. Juk labiausiai saugojame galvą. 
 
Pagrindinė žinių ekonomikos įgyvendinimo problema susieta su struktūriniais šalies savivaldos pokyčiais. 
Visi žino, kad žinių ekonomikos įgyvendinimo pagrindinė rakštis – dar nuo sovietmečio sulietas Švietimo ir 
mokslo ministerijos bei valstybinių aukštųjų mokyklų valdininkų fundamentas. Imituojant demokratiją buvo 
sukurta švietimo ir mokslo savivaldos institucija – Mokslo taryba. Deja buvo pamiršta suteikti jai šakos 
savivaldos teises. Dėl to neužtikrinama nacionalinio mokslo demokratinė savireguliacija ir nuolatinė raida. 
Tokiu būdu mokslo nykimo dėka biurokratija kurį laiką užsitikrino sau išlikimą, bet išsikasė sau duobę. 

 

Reikalinga radikali šalies savivaldos reforma – demokratijos įtvirtinimas 
 
Žinių kūrimas – tai nėra kokia nors galima papildoma visuomenės gyvenimo dalis. Kiekvienas gyvas 
sutvėrimas turi specializuotą žinių kūrimo organą – galvos smegenis, kuris yra griežtai integruotas į jo 
savivaldos ciklą kaip neatsiejama grandis. Pašalinus galvos smegenis, žlunga visas organizmas. Nestebina, 
į ką tapo panaši Lietuvos bendruomenė, kurioje mokslas – žinių kūrimo organas – eliminuotas iš valstybės 
savivaldos ciklo ir nepanaudojamas baigia degraduoti. Dar nuo sovietmečio svarbiausiais veikiančiais 
asmenimis yra laikomi stuburo smegenų – vykdymo funkcijas – įgyvendinantys valdininkai. Todėl 
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suprantama, kad stuburas neturi gebėjimų kurti naujas žinias ir Lietuva gyvena be jokio ateities įsivaizdavimo 
ar strategijų. Seimo nariai, kurių gebėjimai skirti vien vertinti ir atrinkti pagal jiems suteiktą rinkėjų valią 
tinkamus sprendimus, vargsta bandydami atlikti teisės aktų kūrimo darbą, kurio tinkamai neišmano. 
Neradome nei vieno Seimo nario, kuris atskirtų kW nuo KV, tačiau jie sėkmingai priėmė nacionalinę 
energetikos strategiją ir dar – neduok dieve - statys atominę elektrinę (?).  
 
Tad ne aukštąjį mokslą, bet Lietuvos savivaldą reikia reformuoti. Dabartinėms ministerijoms nepavyksta 
suderinti plėtros ir vykdymo funkcijų, jų specializacija neatitinka ES darnaus vystymosi ir žinių ekonomikos 
plėtros tikslų. Sovietmečiui būdinga pasenusi ministerijų struktūra ir jų darbuotojai tapo pagrindiniu šalies 
pažangos ir demokratijos plėtros stabdžiu. Todėl pirmiausiai turi būti įsteigta Nacionalinė plėtros tarnyba, į 
kurią reikia konkurso būdu sutelkti gabiausius strateginio programavimo specialistus. Paskelbti konkursą 
geriausiam šalies strateginės savivaldos modeliui sukurti ir plėtros programoms rengti.  
 
Seimui palikti vien tai, ką jie sugeba - plėtros tarnybos teikiamų programų svarstymą ir sprendimų priėmimą. 
Seimą sudaryti iš dviejų – Nacionalinių ir Regioninių rūmų. Seimo narius rinkti vien tiesioginių rinkimų būdu. 
Užtikrinti, kad partijos įtakotų savo atstovus ne organizacinėmis, bet politinėmis priemonėmis. Netoleruoti bet 
kokio partinio karjerizmo. Privalo būti pašalinta galimybė tiems patiems asmenims dalyvauti skirtingų 
demokratinės savivaldos ciklo organų veikloje. Vykdymo reikalams tvarkyti turi būti suformuota valstybės 
administracija, apimanti vidaus, užsienio ir gynybos ministerijų vykdymo funkcijas. Užbaigiant Konstitucijoje 
numatytą savivaldos plėtros procesą, būtina baigti demontuoti šakines ministerijas ir žinybas. Lietuvos 
verslininkai ir specialistai yra pakankamai subrendę savivaldai, išmano įstatymus ir sugeba deramai gyventi 
be valdininkų priežiūros. 
 

Iki 2008 metų demokratinės revoliucijos laiko dar yra 
 
Pagrindinė demokratijos vertybė yra ta, kad ji neleidžia kauptis blogybėms ir turi mechanizmus, kurių 
pagalba galima netrukdomai iškelti ir išspręsti problemas. Tam demokratijai reikalingi laisvi rinkimai, valdžių 
atsiejimas, viešumas, skaidrumas, objektyvi žiniasklaida ir liaudies valdžia. Atkūrus Nepriklausomybę buvo 
siekiama sukurti tokią demokratinę visuomenę, kurioje negalėtų susikaupti problemos, kurių išsisprendimui 
būtų reikalinga reformos ar revoliucijos. Deja, jau 2000 metais tapo akivaizdu, kad demokratinės savivaldos 
nepavyko įgyvendinti, valdininkija vėl paėmė viršų, todėl ėmė kauptis negerovės. 
 
1986 metais sukurto visuomenės raidos virtualiojo modeliavimo įrankio pagalba pavyko nustatyti, kad 1991 
metais TSRS įvyks revoliucija ir ši sistema suirs. Pasiteisino. Atėjo laikas pranešti šalies žmonėms, kad 
sekanti demokratinė revoliucija – esminis esamos valdžios pertvarkymas demokratijos link - Lietuvoje įvyks 
2008 metais, jeigu nebus vykdoma esminė šalies savivaldos reforma. Jis vyks spontaniškai, panašiai kaip 
gripas ir niekas negalės jos atkeisti. Pagrindiniais demokratinės revoliucijos katalizatoriais bus prieš žmonių 
valią Lietuvos gyventojų atidavimas į energetikos trigalvio slibino vergovę, kai atsiskleis valdininkų ir Seimo 
narių korupcija, o taip pat švietimo valdininkijos pasipriešinimas aukštojo mokslo reformai. Privalėsime šį 
negalavimą persirgti. Tačiau iš anksto žinodami, kas ir kaip vyks, turime galimybę pasiruošti, kad išvengti bei 
minimizuoti žmogiškuosius praradimus. Todėl turime suvokti ateinančių pozityvių permainų prasmę ir 
mechanizmą. 
 
Svarbiausias ir pagrindinis požymis, pranašaujantis demokratinę revoliuciją yra stagnacija - sustojęs šalies 
kokybinis augimas, kurį akivaizdžiai parodo nuo 2000 metų lėtėjantis darbo našumo prieaugis. 
Ekstrapoliuodami šį mažėjantį prieaugį nustatėme, kad darbo našumo ir visuomenės kokybinė raida sustos 
2008 metais.  
 
Valdžia – tai visuomenės vidinių saitų sistema. Stagnacija gi silpnina ir ardo vidinius ryšius. Tokiais atvejais 
visuomenės organizmas sugriauna savo vidinę sąrangą kaip netinkamą. Taip atsitiko 1991 metais - iš vidaus 
subyrėjo TSRS. Taip buvo ir bus bet kurios kitos revoliucijos laikotarpiais. To negali išvengti ir Lietuva. 
Lietuva irsta nesustabdomos emigracijos ir žmonių pasitikėjimo valdžia praradimo pavidalu. Atostūmio jėgos 
yra stipresnės už traukos jėgas. Kaip gripą gali nutraukti kažkuris stambesnis procesas – žmogaus mirtis, 
taip ir revoliucijos mūsų šalyje galima išvengti likvidavus valstybę. Kadangi būnant ES sudėtyje valstybę 
prarasti yra sudėtinga, todėl ir socialinė revoliucija yra neišvengiama. Ir kiti 1991 metų ir 2008 metų 
revoliucijų simptomai yra identiški.  
 
Valdžia meluoja. Iki pat 1991 metų Komunistų partija raportavo apie šalies ekonomikos augimą. Dabartinė 
Lietuvos valdančioji partija didžiuojasi BVP augimu, kuris deja vyksta vien kainų augimo sąskaita. Apie 
kokybinę stagnaciją nutylima. Valdiška žiniasklaida nepraleidžia tiesos apie realiai vykstančius procesus. 
Prieš 1991 metus įsivyravo visuotinis nihilizmas ir nepasitikėjimas esama santvarka visoje TSRS. 
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Dabartinėje Lietuvoje gyventojų apklausos rodo, kad dauguma šalies gyventojų nepasitiki valdančiaisiais. Į 
savivaldybių rinkimus atėjo tik kas ketvirtas šalies pilietis.  
 
Revoliucijos išryškina klasinį susipriešinimą. Revoliucinė takoskyra vyksta tarp valdančiųjų ir valdomųjų. 
TSRS griovėjai buvo demokratijos šaukliai ir nacionaliniai nepriklausomybės judėjimai. Nepatenkinti esama 
valdžia susiburia kaip valdomieji. Gyvuojantys esamos valdžios sąskaita yra valdančiųjų klasė. Naujosios 
pažangios visuomenės jėgos buriasi kaip nepriklausantys elitui nepartiniai, pageidavę dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose. Tačiau reakcija to neleido. Sekantis pažangių jėgų susibūrimas ir pasireiškimas bus žymiai 
stipresnis. Valdantiesiems teks spręsti ar nepanaudoti fizinės jėgos ir nesutramdyti nepaklusniuosius. 
Anksčiau ar vėliau pažangios jėgos paims viršų. Vėl patirsime kažką panašaus į vidaus „Sąjūdį“. 
 

Harmonizuoti reformos eigą 
  
Išdėstytame Lietuvai naujame reformos modelyje sukaupta virš trisdešimties metų sociologinės veiklos 
patirtis, kuri pagrįsta daugiau nei 140 atliktų mokslinių tyrimų, paskelbtų monografijų ir mokslo darbų 
(www.eksponente.lt). Išvardinti teiginiai grindžiami faktais ir moksliniais modeliais. Ši nauja informacija yra 
nacionalinės svarbos, kadangi ji įgalins išvengti nereikalingo tąsymosi ir prieštaros tarp pažangos ir reakcijos 
pusių atstovų, gal būt netgi kraujo praliejimo. Žmonijos istorijoje jau buvo daugybė panašių atveju, tad kodėl 
gi nepasinaudoti kitų klaidomis ir nebekartoti jų.  
 
Svarbu yra tai, kad revoliucijos – tai natūraliai susikaupusių prieštaravimų prasiveržimas ir išsisprendimas. 
Paprastai jos vyksta stichiškai per jų dalyvių susipriešinimą, konfrontaciją ir kovą. Chaotiškos revoliucijos 
priveda ir prie žmogiškųjų praradimų. Tačiau gerai žinant, kas turi įvykti ir ką riekia pasiekti, galima revoliuciją 
harmonizuoti taikia vaga, kurioje reakcijos atstovais būtų pasirūpinta, kad jie nekeltų riaušių. Turime aiškią 
programą, kaip galima be triukšmo įveikti visuomenės prieštaravimą ir išspręsti nacionalinę biurokratijos 
problemą.  
 
Tad baimintis neverta. Dar turime šiek tiek laiko. Reforma yra pozityvus dalykas ir nukreipta į Lietuvos ir jos 
žmonių gerovę. Ir jos įgyvendinimas bus naudingas net ir tiems, kuriems teks dabar atsisveikinti su vergišku 
visų ujamo ir nemėgstamo biurokrato darbu bei įvaizdžiu. Demokratijos išvengti nepavyks, kaip kas to 
netrokštų. Tiesa, sąžiningumas, geranoriškumas, sugebėjimas kritiškai vertinti savo įtaką šalies žmonių 
gerovei – tai tikrai atsakingo ES ir demokratiškos žinių visuomenės ir ekonomikos asmens bruožai. Kurkime 
ateitį oriai ir atsakingai! 
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