
 
 
 

 

 

Tyrimo „Įmonių ir organizacijų mokymų planai bei prioritetai 2022 m.“ 

anketa 
 

Apie tyrimą: 
1. Tyrimo tikslai:   

• užfiksuoti 2022 metų mokymų biudžetavimo praktikas ir pagrindinius rodiklius  

• įvertinti mokymų funkcijos strategiškumą, jai keliamus uždavinius bei mokymų funkcijos 

prioritetines sritis 2022 m. 

2. Tyrimo įrankis: Survey Monkey.  

3. Tyrimo dalyviai: visos įmonės ar organizacijos, išreiškusios norą dalyvauti tyrime. Vienas atsakymas 

vienai įmonei/organizacijai.  

4. Tyrimo laikotarpis: 2022 sausio 19 – vasario 2 d.  

5. Terminai: 

Įmonė – juridinis vienetas. Jei tyrimą pildo grupės įmonė, atsakymai turėtų būti pateikti vienai įmonei, ne 

grupei. Motininė įmonė pateikia savo duomenis, ne už grupę. 

Mokymų biudžetas – išlaidų, skirtų mokymų reikmėms planas 2022 m. Mokymų biudžeto apimtį numato 

kiekvienos įmonės/organizacijos politika. Tyrimo tikslais mokymų biudžeto apimtis atitinka apimtį numatytą 

įmonės/organizacijos politikoje.  

Mokymai: visi mokymo renginiai (vidiniai ir išoriniai), kuriuose dalyvauja įmonės/organizacijos darbuotojai 

įskaitant darbų saugą, profesinius sertifikatus, techninių žinių mokymus ir minkštųjų įgūdžių mokymus. Jei 

įmonės/organizacijos politikoje komandos formavimo renginiai yra priskiriami mokymų veiklai ir yra 

finansuojami iš mokymų biudžeto, tokiu atveju tai irgi yra mokymai.  

 

Tyrimo klausimai:  
Unikali nuoroda yra sukuriama su el. paštu ir įmonės/organizacijos pavadinimu.  

• Demografiniai klausimai: 

1. Įmonės/organizacijos sektorius: (pasirinkimas iš sąrašo) 

2. Darbuotojų skaičius įmonėje/organizacijoje: (pasirinkti vieną atsakymą) 

a. 1 – 50 

b. 51 – 250 

c. 251 – 500 

d. 501 – 1500 

e. Daugiau nei 1500 

 

• Klausimai apie biudžetavimo praktikas ir rodiklius. 



 
 

 

3. Metinis mokymų biudžetas 2022 m. vienam darbuotojui (2022 m. mokymų biudžetas/ 2022 m. 

planuojamas etatų skaičius) (pasirinkti vieną atsakymą): 

a. Iki 100 eur 

b. 101-200 eur 

c. 201-500 eur 

d. 501-1000 eur 

e. 1001 ir daugiau 

 

4. 2022 m. mokymams numatytas biudžetas vienam darbuotojui yra (pasirinkti vieną atsakymą): 

a. Toks pat, kaip 2021 metais 

b. Didesnis nei 2021 metais 

c. Mažesnis nei 2021 metais 

 

5. Pagal ką yra nustatomas mokymų biudžeto dydis jūsų įmonėje/organizacijoje? (pasirinkti vieną 

atsakymą arba įrašyti): 

a. % nuo atlyginimų fondo 

b. % nuo įmonės pajamų/biudžeto asignavimų  

c. suma vienam žmogui ar etatui 

d. suma nustatoma suskaičiavus, kiek ir kokių mokymų reikės ateinantiems metams 

e. kita (įrašyti) 

 

• Klausimai apie mokymų prioritetus 2022 m.: 

 

6. Ar jūsų įmonėje/organizacijoje yra įprasta kelti konkrečius tikslus/uždavinius mokymų funkcijai? 

a. Taip (nukreipia į 7 klausimą) 

b. Ne (nukreipia į 8 klausimą) 

 

7. (Jei į 6 klausymą atsakė taip) Kokiose srityse yra keliami mokymų funkcijos tikslai 2022 m.? (išrinkti 

3 sritis): 

a. Mokymų kaštų optimizavimas 

b. Mokymų kokybės gerinimas 

c. Mokymų skaitmeninė transformacija 

d. Mokymų analitikos plėtojimas 

e. Specifinių darbuotojų grupių specifinių kompetencijų tobulinimas 

f. Naujų darbuotojų kompetencijų ugdymas (upskilling/reskilling) 

g. Mokymosi kultūros kūrimas ir gerinimas 

h. Mokymų funkcijos gerinimas: procesų tobulinimas, komanda ir t.t. 

i. Kita (įrašyti) 

 

8. Išreitinguokite su mokymais susijusias pasaulines tendencijas pagal aktualumą jūsų įmonėje ar 

organizacijoje 2022 m. (kiekvienas variantas turi „N/A“ atsakymo variantą) 

a. Koučingo/mentorystės programos 

b. Mokymosi duomenų rinkimas ir analitika 



 
 

c. Mikro mokymai 

d. Virtualių ir mišrių mokymų programų organizavimas 

e. Mokymasis per mobiliuosius įrenginius 

f. Mokymasis per virtualios realybės simuliacijas  

g. Socialinis mokymasis darbuotojų grupėse  

h. Mokymai, instrukcijos ar aprašai, kuriuos sukuria patys darbuotojai 

i. Mokymų sužaidybinimas (gamification) 

j. Mokomieji vaizdo įrašai 

k. Mokymų skaitmeninimas 

 

9. Kokios darbuotojų grupės apmokymams planuojama skirti daugiausiai dėmesio ateinančiais metais 

(pasirinkti vieną atsakymo variantą): 

a. Aukščiausios grandies vadovai 

b. Vidurinės grandies vadovai 

c. Žemiausios grandies vadovai 

d. Naujokai  

e. Specialistai ir ekspertai 

f. Kita (įrašyti) 

g. neaktualu 

 

10. Išreitinguokite mokymosi temas pagal aktualumą jūsų įmonėje ar organizacijoje 2022 m. (kiekvienas 

variantas turi „N/A“ atsakymo variantą) 

a. minkštieji įgūdžiai pvz. grįžtamasis ryšys, emocinė sveikata, komandos valdymas ir t.t.  

b. naujosios kompetencijos: pvz. robotizacija, duomenų analitika, skaitmenizacija ir t.t. 

c. produktų mokymai; 

d. pardavimai ir klientų patirčių valdymas; 

e. įmonės procesų mokymai; 

f. kalbos; 

g. techninės žinios ir profesiniai sertifikatai; 

h. sauga 

i. kita (įrašyti) 

 

Mokymų funkcijos strategiškumas 

11. Ar sutinkate su teiginiu: (atsakymų variantai: ne, labiau ne, labiau taip, taip, negaliu atsakyti). 

a. Mūsų įmonėje mokymai yra planuojami strategiškai. 

b. Mūsų įmonė yra nusimačiusi ilgalaikius (2-5 metai) darbuotojų ugdymo prioritetus. 

c. COVID-19 pandemijos kontekste mokymų svarba įmonėje išaugo. 

 

12. Ar per pastaruosius 6 mėnesius valdyboje arba kitame aukščiausiame valdymo organe buvo 

svarstyti darbuotojų ugdymo klausimai?  

a. Taip 

b. Ne 

 



 
 
Mokymų IT įrankiai 

 

13. Kokią mokymų platformą (LMS) šiuo metu naudojate? 

a. Mokymų platformos nenaudojame (nukreipia į tyrimo pabaigą) 

b. Šiuo metu naudojame (įrašyti) (nukreipia į 14 klausimą) 

 

 

14. Kaip gaunate mokymų turinį, kurį pateikiate darbuotojams per mokymų platformą (LMS) (pasirinkti 

visus, kurie tinka): 

a. Patys kuriame; 

b. Samdome išorinius tiekėjus laikmenų sukūrimui; 

c. Perkame jau padarytus e. mokymus; 

d. Integruojame su išorinėmis mokymų platformomis/kanalais (Coursera, LinkedIn Learning, 

Udemy ir t.t.); 

e. Kita (įrašyti) 


