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SANTRAUKA 

 

2004 m. Lietuvai tapus NATO nare moterų integracija į Lietuvos kariuomenę (toliau –LK) 

perėjo į aktyvesnį lygmenį. Tai rodo išaugęs žiniasklaidos dėmesys, pasirodę pavieniai tyrimai, 

susiję su moterų integracija į LK. Moterų skaičius ir motyvacija siekti karjeros LK didėja nepaisant 

buvusių integracijos problemų. Nors periodiškai atliekami lyčių galimybių tyrimai KAS ir pavieniai 

moksliniai darbai nagrinėja moterų tarnybos problematiką, tačiau akademinė bendruomenė yra 

skatinama analizuoti ne vien problematiką ir integraciją, o ir apibendrinti moterų patirtis, susijusias 

su karais ir kariuomenėmis.  

Daugelis su moterimis LK susijusių tyrimų orientuoti į tarnybos LK problematiką, lyčių 

galimybes arba istorinius tyrinėjimus, tačiau nei viename iš tyrimų nėra pateikiama moterų LK 

situacija iš moterų karių asmeninės perspektyvos. Nėra mokslinių darbų, tiriančių skirtumus tarp 

moterų kariuomenėje, netiriami moterų skirtumai karinių laipsnių grupėse, kurie galėtų daryti įtaką 

integracijos į LK procesams. Tyrimai Lietuvos kariuomenėje atliekami neišskiriant moterų kaip 

atskiros grupės. Todėl šiame darbe siekiama įvertinti Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių moterų: 

profesinės karo tarnybos karių, LKA kariūnių ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 

atliekančių karių skirtingų karinių laipsnių grupių vertybines nuostatas, motyvuojančius veiksnius ir 

motyvus, taip pat nagrinėti atsinešamus lūkesčius ir siekius bei jų pasiteisinimą. Tokios žinios 

pasitarnautų tobulinant tolesnį moters integracijos į LK procesą, darbą karinės prievolės verbavimo 

specialistams, vadams, siekiantiems motyvuoti savo pavaldinius ir kokybiškai atlikti kario 

atestacijas. 

Siekiant nusakyti skirtumus, esančius tarp skirtingų laipsnių grupių, iškeltas darbo tikslas 

yra: atskleisti LK tarnaujančių moterų vertybinę skalę, veiksnius ir motyvus, skatinančius moterų 

pasirinkimą tarnauti Lietuvos kariuomenėje, bendrą nuotaiką, susijusią su santykiais ir karjera, 

nustatyti moterų lūkesčius, siekius, kaip panaudojamos tarnyboje įgytos žinios ir patirtis jų 

asmeniniame gyvenime, išanalizuoti skirtumus ir dėsningumus skirtingose karinių laipsnių grupėse 

ir pateikti su šiais klausimais susijusius skirtingų laipsnių grupių modelius ir rekomendacijas, kaip 

gautus tyrimo rezultatus pritaikyti moterų, tarnaujančių LK, padėčiai gerinti. 

Darbe iškeltiems uždaviniams įgyvendinti taikyti dokumentų analizės, mokslinės literatūros 

analizės, antrinės duomenų analizės ir apibendrinimo metodai, empiriniams duomenims rinkti ir 

analizuoti naudoti kiekybinis tyrimas; apklausa, statistinių duomenų analizė  ir grafinio duomenų 

pateikimo metodas. 

Magistro baigiamojo darbo struktūrą sudaro įvadas, 3 pagrindinės dalys (teorinė, tiriamoji ir 

problemos sprendimo (projektinė). Pirmoje dalyje pristatomos vadovams priskiriamų savybių 

sistemos teorinė literatūros analizė. Aptariamos skirtingų autorių pateikiamos savybės ir atliekama 

jų lyginamoji analizė. Lyginamosios analizės metu išskiriamos 38 vadovams priskiriamos savybės, 

kurios vėliau panaudojamos atliekant kiekybinį tyrimą. Pirmoje dalyje taip pat pateikiama 

informacija apie motyvaciją tarnauti Lietuvos kariuomenėje, kaip teorinis pagrindas tolesnei 

empirinių duomenų analizei. Galiausiai aptariamos moteriškumo ir vyriškumo sampratos karinėse 

struktūrose, kurios nusako esminius stereotipus, sociologinius bei filosofinius aspektus, kurie 

leidžia aiškiau ir objektyviau vertinti empirinio tyrimo rezultatus, nuomonių priežastingumą, taip 

pat moteris, tarnaujančias kariuomenėje, vertinti per vyriškąjį ir moteriškąjį pradą, kuris leidžia 

daryti prielaidą, kad moterys, pasirenkančios tarnybą karinėse struktūrose, savo prigimtimi išsiskiria 

iš kitų moterų. 

Teorinės analizės rezultatai parodė, jog nėra vieningo vadovams priskiriamų savybių sąrašo. 
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Vieni autoriai išskiria vadovams priskiriamas savybes remdamiesi empiriniais tyrimais, kiti 

asmenine patirtimi, kai kurios savybės kartojamos, kitos unikalios tik vienam iš autorių. Individo 

turima vertybinė sistema formuoja ir jo motyvaciją pasirenkamai veiklai, tai lemia vertybiniai 

prioritetai, kuriuos tam tikru gyvenimo etapus individas turi susiformavęs. Motyvacijos tarnauti 

Lietuvos kariuomenėje tema yra gana plati, tad dalyje, kurioje pateikiamas motyvacijos tarnauti LK 

teorinis pagrindas, atkreipiamas dėmesys į pagrindinius su motyvacija kariuomenėje susijusius 

aspektus. Vienas iš esminių motyvų, lemiantis pasirinkimą tarnauti, yra noras tarnauti savo šaliai. 

Postmoderniai kariuomenei būdingi motyvacijos aspektai leidžia pažvelgti į individo, veikiamo 

kariuomenės ir visuomenės transformacijos, vidinių motyvų ir veiksnių sistemą. Lietuvos 

kariuomenei būdingas mišrus motyvų sistemos tipas, kurį sudaro ikimodernistiniai, modernistiniai 

ir postmodernistiniai motyvai. Kaip vienas iš motyvacijos aspektų aptariamas lūkesčių klausimas. 

Tinkamas požiūris į lūkesčius gali labai pagerinti individų asmeninę motyvaciją ir leidžia 

organizacijos viduje atrasti balansą tarp organizacijos narių motyvacijos ir adekvataus jų įvertinimo. 

Mokslinės literatūros analizė tirianti  moteriškumo ir vyriškumo sampratas karinėse struktūrose 

parodė, kad kariuomenė vis dar dažnai laikoma pamatine lyčių vaidmenų atskyrimo struktūra, šioje 

organizacijoje vis dar daug neišgyvendintų stereotipų. Moteris kariuomenėje pernelyg dažnai 

vertinama visų moterų kontekste, neatsižvelgiant į tai, kad moterys, ateinančios į jėgos struktūras, 

pasižymi stipriomis prigimtinėmis savybėmis, skatinančiomis jas priimti tokį sprendimą ir 

išskiriančiomis jas iš kitų moterų.  

Tyrimo duomenims rinkti pasitelkta anketa, skirta PKT, NPPKT karėms ir LKA kariūnėms. 

Tyrimo metu šiose tarnybos rūšyse tarnavo 1 371 moteris, o moterys apskritai sudarė 11,3 proc. LK 

karinio personalo. Šiame darbe naudojami 154 respondenčių pateikti duomenys. Šis apklaustų 

respondenčių skaičius tenkina 8 proc. paklaidos dydį, leidžiantį išsaugoti pakankamą pasikliovimo 

lygmenį, todėl yra tinkamas moksliniam darbui atlikti, nes gauti rezultatai leidžia įvertinti 

skirtumus, esančius LK tarnaujančių moterų laipsnių grupėse.  

Antroje dalyje tyrimo rezultatai parodė, jog egzistuoja realūs skirtumai LK tarnaujančių 

moterų laipsnių grupėse. Pasitelkus anketos patikimumo testą (Scale Reliability Test) nustatytas 

vidinio suderinamumo (Cronbacho alfa) koeficientas, kuris visam tyrimui lygus 0,815, asmeninių 

bruožų, lemiančių pasirinkimą tarnauti LK nustatyti, – 0,873, motyvacijos klausimų – 0,77,karjeros, 

su ja susijusių darbo užmokesčio, socialinių garantijų ir santykių vertinimo klausimų – 0,795. 

Remiantis gautais užpildytų anketų rezultatais buvo nustatyta, kad visoms aktyviai LK 

tarnaujančioms moterims nepaprastai svarbūs atsakingumas ir pareigingumas. Taip pat buvo 

nustatyti skirtumai tarp moterų karininkių ir ne karininkių, kurie leidžia daryti išvadą, kad 

karininkės labiau pasitiki savimi, o ne karininkės stipriau pasižymi sąžiningumu ir kad daugiau nei 

pusė LK tarnaujančių moterų pasižymi komunikabilumu, iniciatyvumu, yra atsidavusios tarnybai, 

ištvermingos, pasitikinčios savimi, ryžtingos ir drąsios, ambicingos, darbščios ir sąžiningos, o apie 

80 proc. visų LK tarnaujančių moterų pasižymi pareigingumu ir atsakingumu. Šios išvados 

glaudžiai susijusios su darbe keliama hipoteze, kad karinis laipsnis ir empirinė patirtis turi įtakos 

formuotis skirtingiems bruožams. 

Moterys, ateinančios į tarnybą LK, apie tai svajoja, turi stiprų potraukį į militarizmą, tarnauti 

LK pasirenkančias moteris labiausiai motyvuoja šiuolaikiniam postmoderniam kariui būdingi 

motyvai, o ikimodernistiniai ir modernistiniai motyvai šiek tiek silpnesni. Tačiau bendri šios tyrimo 

dalies rezultatai patvirtina, kad LK tarnaujančioms moterims yra būdingas „mišraus kario tarnybos 

motyvų tipas“. Moterims svarbiausi veiksniai, pasirenkant tarnybą LK (eilės tvarka): galimybė 

daryti karjerą, darbo sąlygos, socialinės garantijos, darbo užmokestis, noras prisidėti prie 

visuomenės reikalų tvarkymo, darbo turinys, atsakomybės pobūdis, darbo vietos, saugumas, 

prestižas. Taip pat buvo nustatyta, kad nei vienos iš laipsnių grupės prioritetai nesutapo su 

bendruoju sąrašo išdėstymu, Atlikus lyginamąją analizę su 2014 m. KAS atlikto tyrimo, tyrusio 

Lietuvos PKT karių motyvaciją, buvo nustatyti esminiai skirtumai, nes vietoj pirmose dviejose 

pozicijose 2014 m. buvę darbo užmokestis ir socialinės garantijos 2019 m. buvo nustatyti kiti: 
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karjeros galimybės ir darbo sąlygos. 

Daugelis moterų savo karjerą LK vertina teigiamai, o karinis laipsnis neturi įtakos karjeros 

sėkmės, karjeros rezultatų ir bendram karjeros vertinimui, tačiau puskarininkės patį pasirinkimą 

tarnauti vertina kur kas palankiau nei karininkės. Karinis laipsnis neturi įtakos LK vertinimui. 

Karinis laipsnis santykių su kolegomis, vadovybe ir atmosferos vertinimo klausimuose didelės 

įtakos neturi, tačiau turi įtaką vertinant santykius su pavaldiniais, nes pavaldinių turinčios kareivių 

laipsnių grupėje moterys šiuos santykius vertina prasčiau, nei turinčios pavaldinių karininkės. 

Santykių ir atmosferos padalinyje vertinime geriausios nuotaikos yra aprūpinimo 

padaliniuose tarnavusių moterų, prasčiausios – koviniuose padaliniuose tarnavusių moterų. LKA 

tarnaujančių moterų vertinimas santykių ir bendros atmosferos klausimais yra prastesnis už 

koviniuose padaliniuose tarnavusių moterų. Karinis laipsnis turi įtakos vertinant gaunamas pajamas, 

kareivių laipsnius turinčios moterys gaunamas pajamas vertina prasčiau nei kitos laipsnių grupės. 

Gaunamų pajamų vertinimui turi įtakos ir amžiaus grupė bei tai, ar respondentės turi vaikų ar jų 

neturi. Didėjant amžiui, didėja ir pasitenkinimas mokamomis piniginėmis išmokomis ir 

gaunamomis pajamomis, o turinčios vaikų respondentės palankiau vertina gaunamas pajamas, nei 

vaikų neturinčios. Aukštesnį išsilavinimą turinčios respondentės palankiau vertina pajamas, o 

žemesnį išsilavinimą turinčios – socialines garantijas. Bendrasis vertinimas vyrų požiūrio į moteris 

kariuomenėje sukėlė abejonių dėl tikrosios vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje situacijos KAS. 

Karinis laipsnis turi įtakos vertinant vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje, kareivių laipsnius 

turinčios moterys prasčiau vertina vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje nei puskarininkės ir 

karininkės. Vyresnės ir ilgiau tarnaujančios respondentės mažiau linkusios vyrų požiūrį į moteris 

kariuomenėje vertinti neigiamai. Vyrų požiūrį į moteris palankiau vertina tos respondentės, kurios 

yra turėjusios pavaldinių. Vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimas labai siejasi su bendru 

padalinio atmosferos vertinimu, kur geresnė padalinio atmosfera, ten vyrų požiūris į moteris 

kariuomenėje vertinamas palankiau, taip pat kuo geriau moterys vertina savo asmeninius tarnybos 

rezultatus, tuo palankesnis jos vertinimas vyro į moteris požiūrio klausimu. 

Moterys į kariuomenę ateina su tokiais pagrindiniais lūkesčiais: patirti nuotykių, iššūkių, 

sustiprėti fiziškai ir psichologiškai, išbandyti save, įgyti pasitikėjimo savimi, realizuoti save, įgyti 

kompetencijų, patirties, žinių, nuolatos tobulėti, pritaikyti jau turimas žinias, išsilavinimą, pažinti 

aplinką, naujoves, būti tinkamai įvertinta už darbą, tikėdamos, kad čia jų laukia geros, aiškios, 

ilgalaikės karjeros galimybės ir t. t. Vardijant lūkesčius, labai retai paminėta pareiga ginti tėvynę, 

labiau akcentuojami modernistiniai ir postmodernistiniai lūkesčiai, susiję su tarnyba LK, ir jie 

skirtingai pasiskirstę laipsnių grupėse. LK tarnaujančios moterys turėjo didesnius lūkesčius prieš 

ateidamos į kariuomenę, kurie nepasiteisina arba menkai pasiteisina daugiau nei trečdaliui 

respondenčių. Moterys į kariuomenę ateina tikėdamos, kad išmoks šių dalykų: karybos srities 

įgūdžių, visapusiškos stiprybės, bebaimiškumo įgūdžių, vadovavimo ir lyderystės, ir t.t. Į 

kariuomenę ateinančios moterys dažniausia siekia karybos žinių ir įgyti emocinės ir fizinės 

stiprybės ir apie 80 proc. atvejų jų norai pasiteisina. Skirtingų laipsnių grupių analizė parodė, kad 

skirtingus laipsnius turinčios respondentės turėjo skirtingus siekius. Moterys asmeninio gyvenimo 

srityse panaudoja LK gytas žinias ir įgūdžius: bendraudamos su žmonėmis, planuodamos, 

organizuodamos, priimdamos sudėtingus sprendimus, imantis iniciatyvos, taisyklių, disciplinos, 

atsakomybės, saugumo taisyklių taikymo ir t. t. Apie du trečdalius moterų, tarnaujančių LK, savo 

asmeniniame gyvenime pritaiko kariuomenėje įgytas žinias ir praktinius įgūdžius, taip pat apie du 

trečdalius LK tarnaujančių moterų tarnyba teigiamai veikia jų asmeninį gyvenimą ir šis vertinimas 

nežymiai priklauso nuo turimo karinio laipsnio ir nuo to, ar respondentė turi vaikų ar ne. 

Ištekėjusios moterys yra linkusios labiau teigiamai vertinti tarnybos įtaką savo asmeniniam 

gyvenimui 

Šiame darbe atlikto tyrimo rezultatai parodo, kad iš dalies pasitvirtino iškelta hipotezė, kad 

LK tarnaujančios moterys, priklausomai nuo laipsnio ir tarnybos vietos, pasižymi skirtingomis 

savybėmis, karės portretas gali būti nustatomas tam tikroms laipsnių grupėms, kai kuriais 
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klausimais reiktų atsižvelgti ir į empirinę patirtį. Skirtingose laipsnių grupėse karininkai-

puskarininkiai-kareiviai atsiskleidė skirtingos lyderio savybės, skirtingi tarnauti LK skatinantys 

veiksniai, motyvai ir lūkesčiai, pasitenkinimas tarnybos rezultatais ir santykiai su kolegomis, vadais 

ir pavaldiniais, todėl tolesniuose tyrimuose patartina moteris kariuomenėje skaidyti į tikslines 

grupes pagal karinius laipsnius. 

Ateities tyrimuose ir daromose išvadose apie moteris LK rekomenduojama diferencijuoti 

moteris pagal laipsnių grupes ir empirinę patirtį LK. Išryškėjus išskirtinai nepalankiam LKA 

besimokančių kariūnių vertinimui daugeliu aspektų reikalingas išsamus tyrimas LKA, kurio metu 

būtų tiriami kariūnai ir LKA vadovybė, ir galima būtų nustatyti tikrąjį tokio kariūnių vertinimo 

priežastingumą ir gerinti kariūnių integraciją LKA. Siekiant užtikrinti progresyvią moterų 

integraciją į LK, integracijos procesus būtina diferencijuoti pagal laipsnių grupes dėl tose grupėse 

vyraujančių skirtingų interesų. Siekiant geresnio vyrų į moteris kariuomenėje požiūrio vertinimo, 

rekomenduojama aktyviai plėsti informaciją apie moterų integraciją į kariuomenę. Labai svarbu 

šiuo klausimu šviesti tiesioginius NPPKT vadus (skyrių vadus, būrių vadus), LKA taktikos 

karininkus, paruošti informacinę medžiagą apie moterų integraciją į LKA norintiems stoti 

kandidatams bei į NPPKT šaukiamiems kariams. Apsvarstyti galimybę lietuvių kalba pradėti vartoti 

žodį „kareivė“, nes žodis „karė“ nenurodo karinio laipsnio. Šiuo metu yra vartojami „karininkė“ ir 

„puskarininkė“, tačiau nėra žodžio, galinčio nusakyti kareivių laipsnius turinčias moteris. 

Trečioje dalyje pateiktos išplėstinės tyrimo išvados ir rekomendacijos, apibendrinančios 

tyrimo metu atliktą duomenų analizę.  

 

Reikšminiai žodžiai: moterų patirties Lietuvos kariuomenėje, moterys kariuomenėje, vertybės 

kariuomenėje, motyvacija kariuomenėje, lūkesčiai kariuomenėje, santykiai kariuomenėje, padalinio 

atmosfera, tarnybos kariuomenėje įtaka asmeniniam gyvenimui. 
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SUMMARY 

 
2004 After Lithuania became a member of NATO, the integration of women into the 

Lithuanian Armed Forces (LAF) moved to a more active level. This is evidenced by the increased 

media attention and the emergence of isolated studies related to the integration of women into LAF. 

The number of women and their motivation to pursue a career in LAF is increasing despite previous 

integration problems. Although periodic gender research is conducted in the National Defence 

System (NDS) and individual research papers address the issue of women’s service, the academic 

community is encouraged to analyze not only issues and integration, but also to summarize 

women’s experiences in wars and the military. 

Most research on women in LAF focuses on service issues, gender opportunities or 

historical research, but none of the research presents the situation of women in LAF from the 

personal perspective of women soldiers. There are no scientific papers investigating the differences 

between women in the military, nor are there any differences between women in military rank 

groups that could influence the processes of integration into LAF. Research in the LAF is carried 

out without distinguishing women as a separate group. Therefore, this master's the aims to evaluate 

the values, motivating factors and motives of women who serve in the LAF: professional military 

service soldiers (PMSS), Lithuanian Military Academy of General Jonas Zemaitis (LMA) cadets 

and compulso r y mi l i t a r y se rv i ce  soldiers (CMSS) , as well as to analyze the expectations 

and aspirations and their justification. Such knowledge would serve to improve the further process 

of integration of women into LAF, the work of military recruitment specialists, commanders 

seeking to motivate their subordinates and perform quality soldier certifications. 

In order to identify the differences between the different military rank groups, the aim of the 

work is: to reveal the value scale, factors and motives of women serving in LAF, encourage women 

to choose to serve in the LAF, general mood and relationship, to determine women's expectations 

the knowledge and experience gained in the service in personal life, to analyze the differences and 

regularities in different military rank groups and to provide models and recommendations of 

different rank groups related to these issues, how to apply the obtained research results to improve 

the situation of women serving LAF. 

The methods of document analysis, analysis of scientific literature, secondary data analysis 

and summarization were implemented to achieve the aim of this master's thesis. Also, the survey, 

statistical data analysis and graphical data presentation method were used in order to collect and 

analyze empirical data. 

The structure of the master's thesis consists of an introduction, 3 main parts (theoretical, 

research and problem solving (design). The first part presents a theoretical analysis of the literature 

on systems of managerial characteristics. A comparative analysis is conducted, which examines the 

different authors who present thirty-eight managerial characteristics. These data was further used in 

the survey. As a theoretical basis for further analysis of empirical data, the first part also provides 

information on motivation to serve in LAF. Finally, the concepts of femininity and masculinity in 

military structures are discussed, which define the essential stereotypes, sociological and 

philosophical aspects that allow for a clearer and more objective assessment of the results of 

empirical research and the causality of opinions. Also, women serving in the military are valued 

through the masculine and feminine origins, which allow us to assume that women who choose to 

serve in military structures are different in nature from other women. 
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The results of the theoretical analysis showed that there is no unified list of attributes 

attributed to managers. The authors distinguish features based on empirical research and personal 

experience. Some of the features are repetitive, some of them are unique to only one of the authors. 

The value system available to an individual also forms his motivation for the chosen activity, which 

is determined by the value priorities that the individual has formed at certain stages of life. The 

topic of motivation to serve in the LAF is quite broad, so the section on the theoretical basis of 

motivation to serve in the LAF focuses on the main aspects related to motivation in the military. 

One of the essential motives for choosing to serve is the desire to serve your country. The 

motivational aspects of the postmodern army allow us to look at the system of internal motives and 

factors of the individual affected by the transformation of the army and society. LAF is 

characterized by a mixed type of motif system consisting of pre-modernist, modernist, and 

postmodernist motifs. The issue of expectations is discussed as one of the aspects of motivation. An 

appropriate approach to expectations can greatly improve individuals ’personal motivation and 

allow them to discover a balance within the organization between the motivation of members of the 

organization and their adequate evaluation. An analysis of the scientific literature examining the 

concepts of femininity and masculinity in military structures has shown that the military is still 

often seen as a reference structure for the separation of gender roles, with many stereotypes still 

unfulfilled in this organization. Women in the military are all too often seen in the context of all 

women, despite the fact that women who come into power structures have strong innate qualities 

that motivate them to make such a decision and set them apart from other women. 

A questionnaire for PMSS, CMSS and LMA cadets was used to collect the study data. 

During the study, 1,371 women served in these types of service, and women accounted for 11.3 

percent of the LAF military personnel in general. The data provided by 154 respondents are used in 

this work. This number of respondents is satisfied with 8%. the magnitude of the error, which 

allows to maintain a sufficient level of confidence, and is therefore suitable for scientific work, 

because the obtained results allow to estimate the differences in the degree groups of women 

serving in the LAF. 

In the second part, the results of the study showed that there are real differences in the 

military rank groups of women serving in the LAF. Using the questionnaire reliability test (Scale 

Reliability Test), an internal compatibility factor (Cronbach's alpha)for the whole study  was  0.815. 

The personal characteristics determining the choice to serve in the LAF were internal compatibility 

factor was 0.873, motivation questions - 0.77, career, related salary, social security and relationship 

assessment questions - 0.795. 

Based on the results of the completed questionnaires, it was found that responsibility and 

duty are extremely important for all women serving in the LAF. Differences between officers and 

non-officers have also been identified, suggesting that officers are more confident. Non-officers are 

more honest. More than half of the women serving in the LAF are communicative, enterprising, 

dedicated, persistent, confident, determined and courageous, ambitious, hardworking and honest. 

About 80 percent of all women serving in the LAF are characterized by duty and responsibility. 

These findings are closely related to the hypothesis raised in this master’s thesis that military rank 

and empirical experience influence the formation of different traits. 

The women who come to the service into LAF dream of it, have a strong attraction for 

militarism, these women are most motivated by the motives of a postmodern warrior, and the pre-

modernist and modernist motives are a little weaker. However, the overall results of this part of the 

study confirm that women serving in the LAF are characterized by a “mixed type of military service 

motive”. The most important factors for women when choosing a service LAF (in order of priority): 

career opportunities, working conditions, social guarantees, wages, willingness to contribute to 

public affairs, job content, nature of responsibilities, jobs, security, prestige. It was also found that 

none of the priorities of the group of military ranks matched the general layout of the list. A 

comparative analysis with the 2014 NDS study examining the motivation of PMSS revealed 
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significant differences, as instead of the first two positions in 2014 salary and social guarantees in 

2019 others were identified: career opportunities and working conditions. 

Many women view their careers in the LAF positively, and military rank does not affect 

career success, career outcomes, and overall career evaluation, but non-commissioned officers view 

the choice to serve much more favorably than officers. The military rank does not affect the 

assessment of the LAF. The military degree does not have a significant impact on relations with 

colleagues, management, and in matters of atmosphere assessment, but has an impact on the 

assessment of relations with subordinates. Female soldiers who have subordinate relationships with 

subordinates are rated much worse than female officers with subordinates. 

In the Relationships and Atmosphere Unit, the best moods are in women serving in the 

combat support units, and the worst in the combat units. Women serving in the LMA value 

relationships and general atmosphere lower than women serving in combat units. The military rank 

influences the assessment of income, women with soldier ranks value income less than other ranks. 

Income assessment is also influenced by age group and whether or not respondents have children. 

As age increases, so does satisfaction with cash benefits and income, and respondents with children 

have a more favorable income than those without children. Respondents with higher education 

value income more favorably, while respondents with lower education value it more favorably 

social guarantees. The overall assessment of men's attitudes towards women in the military raised 

doubts about the true situation of men's attitudes towards women in the NDS. Military rank has an 

impact on men’s attitudes toward women in the military, while women with soldier ranks value 

men’s attitudes towards women in the military less than non-commissioned officers and officers. 

Older and longer-serving respondents are less likely to view men's attitudes towards women in the 

military negatively. The attitude of men towards women is more favored by those respondents who 

have had subordinates. Assessing men's attitudes towards women in the military is very much 

related to the overall assessment of the unit's atmosphere, where the unit's attitude is better, men's 

attitudes towards women in the army are more favorable. 

Women come to the military with the following basic expectations: to experience 

adventures, challenges, to strengthen physically and psychologically, to test themselves, to gain 

self-confidence, to realize themselves, to acquire competencies, experience, knowledge, continuous 

improvement, to apply existing knowledge, education, to know the environment, to be properly 

valued for their work, believing that good, clear, long - term career opportunities await them here, 

etc. In naming expectations, the duty to protect the homeland is very rarely mentioned, more 

emphasis is placed on modernist and postmodernist expectations related to service in the LAF, and 

they are distributed differently in groups of military ranks. Women serving in the LAF had higher 

expectations before joining the military, which did not or poorly paid to more than a third of the 

respondents. Women come into the military believing that they will learn the following things: 

warfare skills, comprehensive strength, fearlessness skills, leadership and ect. Women who come to 

the LAF usually seek military knowledge and gain emotional and physical strength, and in about 80 

percent of cases their desires come true. Analysis of groups of different military ranks showed that 

respondents with different ranks had different aspirations. Women use the knowledge and skills 

acquired by LAF in the areas of personal life: communicating with people, planning, organizing, 

making complex decisions, taking initiative, rules, discipline, responsibility, application of security 

rules, etc. About two-thirds of women serving in the LAF apply the knowledge and practical skills 

acquired in the military in their personal lives, and about two-thirds of women serving in the LAF 

have a positive impact on their personal lives this assessment depends slightly on the military rank 

available and on whether or not the respondent has children. Married women tend to be more 

positive about the impact of service on their personal lives. 

The results of this master's thesis show that the hypothesis that women serving in the LAF 

have different characteristics depending on the military rank and place of service has been partially 

confirmed. The portrait of a military women can be determined for certain groups of military ranks, 
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some issues should also be considered and to empirical experience. In different groups of military 

ranks, officers/ non-commissioned officer/soldiers revealed different leadership qualities, different 

motivating to serve in LAF factors, motives and expectations. Satisfaction with service results and 

relationships with colleagues, commanders, and subordinates were also divisive in military rank 

groups, so in further research, it is advisable to divide women in the military into target groups by 

military ranks. 

Future research and conclusions on women in the LAF recommend differentiating women 

according to military rank groups and empirical experience in the LAF. The emergence of an 

exceptionally unfavorable assessment in many aspects of cadets studying in the LMA requires a 

comprehensive study which would examine the cadets and LMA authorities in order to identify the 

true causality of such cadets assessments and improve women integration in the LMA. In order to 

ensure the progressive integration of women into the LAF, it is necessary to differentiate the 

integration processes according to the military ranks groups due to the different interests prevailing 

in those groups. In order to better assess the attitudes of men to women in the military, it is 

recommended to actively expand information on the integration of women in the military. It is very 

important to educate the direct commanders of the CMSS (squads, sections and platoon leaders), 

LMA tactical officers, to prepare information material on the integration of women into the LMA 

for candidates and for soldiers called into CMS. Consider using the word “women soldier” in 

Lithuanian, as the word “soldier” does not indicate a military rank. "Officer" and "non-

commissioned officer" are currently used, but there is no word that can describe women with 

soldier ranks. 

The third part presents the extended findings and recommendations of the study, 

summarizing the data analysis performed during the study. 

 

Keywords: women experience in Lithuanian military, women in the military, values in the military, 

military motivation, military expectations, relations in the military, unit atmophere, service in 

military influence on personal life. 
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ĮVADAS 

Darbo aktualumas. 2004 m. Lietuvai tapus NATO nare moterų integracija į Lietuvos 

kariuomenę (toliau – LK) perėjo į aktyvesnį lygmenį. Tai rodo išaugęs žiniasklaidos dėmesys, 

pasirodę pavieniai tyrimai, susiję su moterų integracija į LK. Buvimas NATO nare LK įpareigoja 

spręsti moterų integracijos problemas ne tik nacionaliniu mastu, bet ir įpareigoja LK būti atskaitinga 

tarptautiniame kontekste. Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Karo tarnybos ir personalo 

departamento duomenimis, nuo 2010 m. iki 2018 m. profesinėje karo tarnyboje (toliau – PKT) 

moterų skaičius išaugo 48,31 proc., o vyrų – 30,35 proc. Moterų skaičius ir motyvacija siekti 

karjeros LK didėjo nepaisant buvusių integracijos problemų. 2005 metais dr. Aušra Maslauskaitė, 

nagrinėjusi moterų padėtį ir karjeros galimybes krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS), pabrėžia, 

kad „moterų integracija į kariuomenę apima ne tik formalią, išorinę, bet ir vidinę kariuomenės 

idėjinių pagrindų transformaciją“(Maslauskaitė, 2006, p. 305). 2005 m. moters karjeros problemas 

nagrinėjo Algirdas Orenius ir Birutė Pitrėnienė (Orenius, Pitrėnaitė, 2005), nurodydami su moterų 

karjera LK susijusias problemas: socialinių garantijų, laipsnio pakėlimo, galimybių įgyti aukštesnę 

kvalifikaciją ir su tuo susijusias nelygiateisiškumo problemas moterų atžvilgiu. Išaugęs 

žiniasklaidos susidomėjimas moterų karo tarnyba ir jų integracija į LK pateikiamas Daivos 

Neliupšytės 2010 m. atliktoje populiariausių Lietuvos internetinių naujienų portalų turinio 

analizėje(Neliupšytė, 2010), kurioje daroma išvada, kad dažniausiai žiniasklaida pateikia kraštutinio 

pobūdžio informaciją, kuri neatspindi tikrosios moterų padėties, o straipsnių gausa tiesiogiai 

siejama su išaugusiomis moterų galimybėmis tarnauti LK . Per visą nepriklausomybės laikotarpį 

buvo organizuotos dvi konferencijos moterų padėties kariuomenėje temomis. Pirmoji konferencija, 

kurios tikslas buvo atidžiau pažvelgti į tuometinę moterų situaciją KAS, jos keitimosi tendencijas ir 

kaip tai atspindi bendrą moterų ir vyrų padėtį Lietuvos visuomenėje(lka.lt, 2012), vyko 2012 m 

vasario mėnesį KAM. Tuo metu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje(toliau – LKA) 

studijavo dvyliktoji karininkių karta (moterys į LKA studijuoti priimamos nuo 2000 m).Antroji 

konferencija „Karas ir moterys“ įvyko2020 m. rugsėjo mėnesį siekiant paskatinti akademiniu lygiu 

analizuoti ir apibendrinti moterų patirtis, susijusias su karais ir kariuomenėmis (www.mann.lt/, 

2020). 2020 metais organizuotoje konferencijoje „Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje 

Lietuvoje“ prof. Jūratė Novagrockienė pranešime „Kodėl Lietuvoje nėra generolių“, pateikė 

informaciją apie periodiškai atliekamus lyčių galimybių tyrimus KAS (2005, 2013 ir 2020), kurių 

duomenys rodo, kad LK tarnaujančių moterų padėtis gerėja (Novagrockienė, 2020). Apibendrinant 

galima teigti, kad nepaisant suaktyvėjusios moterų integracijos į LK ir išaugusio žiniasklaidos 

dėmesio, ši tema vis dar nėra išsamiai moksliškai išnagrinėta. Atliekami tyrimai rodo, kad moterų 
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integracijos į LK problemos mažėja, neliko diskriminacijos paskiriant į pareigas, atlyginimo 

klausimais moterys jaučiasi lygiaverte LK dalimi. Bene didžiausia problema įvardijama ta, kad LK 

nėra aukščiausius karininkų laipsnius turinčių moterų, kas galimai turėtų strateginę reikšmę moterų 

integracijos progreso klausimu. Kaip diskusijų objektas nuo 2017m. yra visuotinis privalomas 

moterų šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT). 

Darbo problematika. Nėra mokslinių tyrimų, analizuojančių skirtingų karinių laipsnių 

grupių moterų, kaip atskiros grupės, vertybes ir jų skalę, moterų pasirinkimo tarnauti LK priežastis, 

veiksnius ir motyvus, jau tarnaujančių moterų karjeros ir santykių vertinimo, moterų turimus 

lūkesčius, siekius ir tarnyboje įgytų žinių ir įgūdžių pritaikymą asmeniniame gyvenime. Tyrimai 

Lietuvos kariuomenėje atliekami neišskiriant moterų kaip atskiros grupės. 

Darbo objektas – Lietuvos kariuomenėje tarnaujančios moterys: profesinės karo tarnybos 

karės, LKA kariūnės ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančios karės 

Darbo tikslas – atskleisti aktyviai LK tarnaujančių moterų vertybinę skalę, veiksnius ir 

motyvus, skatinančius moterų pasirinkimą tarnauti Lietuvos kariuomenėje, bendrą nuotaiką, 

susijusią su santykiais ir karjera, nustatyti moterų lūkesčius, siekius, kaip panaudojamos tarnyboje 

įgytos žinios ir patirtis jų asmeniniame gyvenime, išanalizuoti skirtumus ir dėsningumus skirtingose 

karinių laipsnių grupėse ir pateikti su šiais klausimais susijusius skirtingų laipsnių grupių modelius 

ir rekomendacijas, kaip gautus tyrimo rezultatus pritaikyti moterų, tarnaujančių LK, padėčiai 

gerinti. 

Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti vadovams priskiriamų lyderio vertybių sistemą ir palyginti, kokiomis 

vertybėmis vadovaujasi moterys, tarnaujančios LK. 

2. Ištirti veiksnius ir motyvus, skatinančius moterų pasirinkimą tarnauti Lietuvos 

kariuomenėje. 

3. Atskleisti, kaip LK aktyviai tarnaujančios moterys vertina bendrą darbo atmosferą, savo 

santykius su kolegomis, pavaldiniais ir vadovybe, karjerą ir jos rezultatus bei kokia jų nuostata dėl 

vyrų požiūrio į moteris LK (bendra nuotaika). 

4.  Nustatyti, kokius lūkesčius turi moterys ateidamos į tarnybą LK, ko tikisi išmokti, ir 

įvertinti, kaip pasiteisina jų lūkesčiai ir kaip pritaikomos kariuomenėje įgytos žinios asmeniniame 

gyvenime. 

Darbo hipotezė. LK tarnaujančios moterys, priklausomai nuo karinio laipsnio ir turimos 

empirinės patirties, skirtingo tipo padaliniuose pasižymi skirtingomis savybėmis, bet yra ir bendrų 

sąlyčio taškų, kuriais galima nusakyti bendrą moters karės portretą. Karinių laipsnių grupės lemia 
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toje grupėje atsiskleidžiančias skirtingas lyderio savybes, skirtingus tarnauti LK skatinančius 

veiksnius, motyvus ir lūkesčius, pasitenkinimą tarnybos rezultatais ir santykiais su kolegomis, 

vadais ir pavaldiniais. Iškelta hipotezė galimai pritaikoma atskirose grupėse: PKT, kariūnių ir 

NPPKT tarnaujančių moterų, skirstant moteris pagal amžiaus grupes arba karinius laipsnius (karės, 

puskarininkės, jaunesniosios karininkės, vyresniosios karininkės, karininkės, ne karininkės). 

 

Darbo naujumas. Dauguma su moterimis LK susijusių tyrimų orientuoti į tarnybos LK 

problematiką, lyčių galimybes arba istorinius tyrinėjimus, tačiau nei viename iš tyrimų nėra 

pateikiama moterų situacija LK iš moterų karių asmeninės perspektyvos. Per 15 metų nuo Lietuvos 

įstojimo į NATO akivaizdžiai yra įvykęs nemenkas progresas moterų integracijos į LK klausimais. 

Tai parodo lygių galimybių KAS tyrimai, kurie atskleidžia tuometinę problematiką ir progresą. 

Nepaisant to, nėra mokslinių darbų, tiriančių skirtumus tarp moterų kariuomenėje, netiriami moterų 

skirtumai karinių laipsnių grupėse, kurie galėtų daryti įtaką integracijos į LK procesams. Skirtingų 

karinių laipsnių grupių moterų būdingų bruožų analizė leistų detaliau pažvelgti į integracijos 

procesą. Taip pat aktualu nagrinėti skirtingų karinių laipsnių moterų vertybines nuostatas, 

motyvuojančius veiksnius, taip pat nagrinėti turimus lūkesčius ir siekius bei jų pasiteisinimą. Tokios 

žinios pasitarnautų lengvinant tolesnį moterų integracijos į LK procesą, darbą karinės prievolės 

verbavimo specialistams, vadams, siekiantiems motyvuoti savo pavaldinius ir kokybiškai atlikti 

kario atestacijas.  

Darbo metodai: 

 Dokumentų analizės metodas; 

 Mokslinės literatūros analizė; 

 Kiekybinis tyrimas – apklausa; 

 Statistinių duomenų analizė (faktorinė analizė, vieno veiksnio dispersinė analizė ANOVA, 

Stjudeto T kriterijus); 

 Antrinė duomenų analizė; 

 Apibendrinimo metodas. 

 

Darbo šaltiniai. Turint omenyje temos naujumą, pavadinimą ir aktualumą Lietuvos 

akademinėje bendruomenėje, darbo literatūros ir šaltinių bazė nėra gausi. Ją galima suskirstyti į 

šiuos segmentus: 

1. Lietuvos Respublikos teisės aktai; 

2. Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų, kuriose kalbama apie moteris kariuomenėje, 

medžiaga; 
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3. Lietuvos ir užsienio autorių darbai apie moters prigimtį ir statusą bei jo kitimą 

visuomenėje; 

4. Lietuvos ir užsienio autorių, rašiusių apie moteris kariuomenėje, moksliniai straipsniai ir 

publikacijos; 

5. Lietuvoje atliktų kokybinių ir kiekybinių sociologinių tyrimų duomenys. 
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1. MOTERŲ, PASIRENKANČIŲ TARNAUTI LIETUVOS KARIUOMENĖJE, 

BŪDINGŲJŲ BRUOŽŲ IR MOTYVACIJOS TEORINIS PAGRINDAS 

Siekiant tinkamai pasirengti moterų, pasirenkančių tarnauti Lietuvos kariuomenėje, būdingų 

bruožų ir motyvacijos analizei, visų pirma reiktų išskirti kelias sritis, apimančias šią temą. Toliau 

šiame skyriuje bus apžvelgta: 

1.1.Vadovams priskiriamų savybių sistema; 

1.2.Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje; 

1.3.Moteriškumo ir vyriškumo sampratos karinėse struktūrose ir filosofinė jų kilmė. 

 

1.1. Vadovams priskiriamų savybių sistema 

 

Darbo autorė remdamasi asmenine, daugiau nei 15 metų, tarnybos patirtimi pastebi, kad per 

tarnybos laiką teko tarnauti su daug skirtingų asmenybių, pasižyminčiu skirtingomis, lyderiams 

būdingomis savybėmis. Šiame skyriuje bus apžvelgiama lyderystės samprata ir lyderystės savybės, 

kurias galima būtų pritaikyti LK tarnaujančios moterims. Lyderystės samprata ir raiška aktuali ne 

tik karinėms struktūroms, tačiau šiuolaikinės postmoderniosios visuomenės kontekste ji aktuali 

beveik visose organizacijose ir visais lygmenimis. Galima daryti prielaidą, kad technologijoms vis 

plačiau apimant viešo ir asmeninio gyvenimo sritis, lyderystės bruožai turi dar labiau išryškėti ne 

tik organizacijų vadovų asmenybėse, tačiau ir kiekvieno individo lygmeniu, siekiant užtikrinti 

žmogiškųjų išteklių efektyvumą. 

Nors daugelyje mokslinės literatūros, kurioje nagrinėjama lyderystės samprata, pateikiami ir 

analizuojami lyderystės bruožai, nepriskiria jų vienai ar kitai lyčiai, lyderystės sąvokos 

nagrinėjimas lyčių aspektu sukelia nemažai problemų dėl net ir išsivysčiusiose šalyse vis dar 

vyraujančių stereotipų. Autorius Paulas Cawkillas (Paul Cawkill), tirdamas šiuos dedamuosius, 

nerado aiškaus mokslinio pagrindimo, kad moterų vadovavimas ar lyderystė būtų prastesnė už vyrų. 

Jo teigimu, daugelyje šalių moterys sėkmingai tarnauja mišriuose koviniuose ir ne koviniuose 

padaliniuose, tačiau jų skaičius vis dar yra nepakankamas, kad būtų galima efektyviai įvertinti 

moterų vadovavimo poveikį veiklos efektyvumui. Anot autoriaus, šiuo metu egzistuoja kai kurių 

šalių pateikti duomenys apie moterų daromą mažą neigiamą įtaką veiklos efektyvumui, tačiau iki 

šiol atliekamų tyrimų rezultatai karinėse ir ne karinėse organizacijose dažnai yra prieštaringi. 

Autoriaus nuomone, yra nepaprastai sunku atlikti veiklos efektyvumo matavimo tyrimus 

kariuomenėse, kur vis dar vyrauja vyrai (Paul Cawkill ir kt., 2009, p. 42). Kad padalinio veiklos 
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efektyvumas mažai priklauso nuo moterų jame buvimo, pažymi ir Susan J. Golding teigdama, kad 

vieneto veiklai svarbiau pati lyderystė, mokymai, misijos, o ne tai, kad jame yra ar nėra moterų. 

Kuo ilgiau komanda ar vienetas dirba išvien, tuo mažesne problema tampa komandos narių 

asmeninės savybės ir skirtumai, o tai leidžia teigti, kad pats moterų buvimas kariuomenėje nėra 

pagrindinė blaškymosi priežastis ir kad jų buvimas padalinio santarvei ir moralei gali turėti tik 

minimalų poveikį(Golding, 2002, p. 11). Kalbant apie vadovavimo ar lyderystės stilius, kurie galėtų 

būti priskiriami vienai ar kitai lyčiai, esamų mokslinių tyrimų duomenys taip pat prieštaringi. Yra 

tyrimų, kuriais remiantis moterims ir vyrams priskiriamas tam tikras polinkis vadovauti remiantis jų 

prigimtimi, pavyzdžiui, kad moterys labiau nei vyrai linkusios į transformacinę lyderystę. Tačiau 

taip pat yra tyrimų, kuriuose nebuvo nustatytų esminių skirtumų tarp vyrų ir moterų lyderystės 

tipų(Stelmokienė, 2008, p. 19). 

Tiriant lyderystės sampratą iš istorinės perspektyvos, Arildos Underdal (Arild Underdal) 

teigimu, lyderystė egzistavo nuo seniausių laikų, nepaisant to, pati samprata ir savybės imtos 

nagrinėti XX a. viduryje. XXI a. pradžią galėtume laikyti lyderystės sampratos apogėjumi tiek 

mokslinėje literatūroje, tiek publicistiniuose straipsniuose. Neretai su lyderyste susijusius 

straipsnius galima aptikti ir viešojoje spaudoje, nes tai labai populiari tema (Underdal, 1994). 

Violeta Šilingienė (2011) lyderystės sąvoką pateikia per individo kompetenciją. Ji daro dvi 

prielaidas; pirmoji, kad lyderystės kompetencijos struktūrą pirmiausia lemia organizacijos tikslai ir 

jos veiklos specifika, antruoju atveju, lyderystės kompetencija nėra siejama su konkrečia 

organizacija, o prioritetas teikiamas asmens karjeros tikslams plačiąja prasme. Lyderystė 

priskiriama prie strateginių individo kompetencijų, apibrėžiant jas kaip universalias, 

nepriklausančias nuo veiklos srities. Šiuo atveju lyderystės, kaip kompetencijos traktavimas, 

perkelia akcentą iš konkrečios organizacijos rėmų į individą, ugdantį universalias, nepriklausančias 

nuo veiklos srities kompetencijas, atitinkančias jo asmeninius karjeros tikslus. Toks akcento 

perkėlimas leidžia individui užtikrinti sėkmingą integraciją darbinėje veikloje ilgalaikėje 

perspektyvoje (Šilingienė, 2011, p. 963). 

Algirdo V. Kanaukos (2013) teigimu, be lyderystės negali apsieiti nei viena šiuolaikinio 

gyvenimo sritis. Jis lyderystės svarbą mato ypač padidėjusią globalizacijos, technologijų raidos 

kontekste. A. Kanauka pastebi, kad lyderystė apima praeities patirtis. Jo darbas yra orientuotas į 

karinę lyderystę, kuri, jo teigimu, apima „sukauptą pastarojo meto patirtį, atskleidusią momentalių 

sprendimų įtaką ir karybos menui, ir dinamiškai socialinės aplinkos kaitai, kurioje bekompromisė 

konkurencija ir optimalių tikslų siekiai lemia politinių ir istorinių įvykių posūkius“(Kanauka, 2013, 

p. 6). A. Kanauka pateikia 16 lyderiui būdingų bruožų: drąsa, nepriekaištingas elgesys, 

ryžtingumas, priklausomumas (tikslios užduoties vykdymas laiku ir vietoje), ištvermingumas, 
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entuziazmas, nuolankumas, humoras, iniciatyva, dorumas, teisėtumas, teisingumas, žinios, taktas, 

lojalumas, nesavanaudiškumas. Savybių jis nereitinguoja, jos tai pat nėra paremtos empiriniais 

tyrimai. A. Kanauka pabrėžia, kad lyderis turi skirti asmeninį laiką lyderystės studijoms, duodamas 

suprasti, kad šitas išvardintas savybes galima išsiugdyti. Ir nors, jo teigimu, lyderis, kuris turi visas 

jo išvardytas, būtų idealus, bet taip pat sako, kad tai savaime nėra garantija, jog pareigos bus 

sėkmingai atliekamos. Visos A. Kanaukos išvardytos lyderio savybės yra siekiamybė pabrėžiant, 

kad galimai lyderio supratimas apie tai, kokias savybes jis turi, gali skirtis nuo to, kaip jį mato 

pavaldiniai. Taigi galima daryti išvadą, kad lyderio saviugda turi būti orientuota ne tik į save, bet ir į 

jį supančią aplinką. 

Autorė Indrė Dirsytė (2009) pagrindinį dėmesį teikia vadinamajai „didžiojo žmogaus“ 

teorijai ir ją nagrinėjantiems moksliniams darbams ir tyrimams. „Didžiojo žmogaus“ teorijos 

pagrindas yra žmogaus asmenybė, kaip visuma, kurią sudaro jausmai, mintys, reakcijos, elgsenos ir 

būdo savybės. Kitaip tariant, yra nagrinėjami individualūs lyderio bruožai ir savybės. Įvairioje 

mokslinėje literatūroje dažnas tyrimo aspektas yra kontrastas tarp lyderio savybėmis pasižyminčių 

individų ir tomis savybėmis nepasižyminčių arba menkai pasižyminčių kitų bendruomenės narių. 

Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į savybes, kurios lyg ir nulemia buvimą lyderiu(Dirsytė, 2009, p. 

24). Pasak I. Dirsytės, beveik vienareikšmiškai lyderio savybės visuomet buvo suvedamos į tai, kad 

tai neatskiriama sėkmingo vadovavimo dalis, lemianti asmens supratimą apie vadovavimą. Jos 

pateikiamas požiūris labai artimas tam, apie ką rašo A. Kanauka, ir V. Šilingienės pateiktam 

požiūriui, kad lyderystė priskiriama prie strateginių individo kompetencijų nepriklausomai nuo 

veiklos srities. Viename iš jos pateiktų pavyzdžių galime rasti Roberto Helerio (Robert Heller) 

išskirtas 5 išorines ir 5 vidines lyderio savybes, reikalingas geram lyderiui vadovui. Savybės 

pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Roberto Helerio išskirtos lyderio savybės 

Išorinės savybės Vidinės savybės 

1. Bendravimas; 

2. Įžvalga; 

3. Kolegiškumas; 

4. Atidumas; 

5. Atsidavimas. 

1. Ambicingumas; 

2. Drąsa; 

3. Principingumas; 

4. Pasitikėjimas savimi; 

5. Vaizduotė. 

 

Roberto Helerio ir A. Kanaukos išrašytuose bruožuose galime rasti atitikmenų. Vienas iš jų 

yra drąsa. Tiesa, kai kalbame apie karinę lyderystę, ji tampa neatsiejama nuo fizinės ištvermės ir 

pasirengimo, nepriekaištingo elgesio, tas matyti A. Kanaukos sąraše. Tačiau fizinis veiksnys 

minimas ir kitų autorių darbuose, kur neretai kalbama apie išorinį įvaizdį, bet tik M. S. Wilsonas 

(M. S. Wilson) įvardiją tai tarp pagrindinių lyderio privalumų. 
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Lyderystė ir karyba yra neatsiejamos, galima net teigti, kad šios dvi sritys akumuliuoja viena 

kitą. Kaip vieną iš tokios akumuliacijos pavyzdžių būtų galima pateikti M. S. Wilsono teiginį, kad 

„Pirmasis didelio masto su lyderyste susijęs tyrimas, kurį finansavo pati Jungtinių Amerikos 

Valstijų vyriausybė, buvo vykdomas dar 1940 m., kaip priemonė padidinti kariuomenės 

efektyvumą“ (Wilson, 2004, p. 20). Šis autorius apibendrindamas ligi šiolei atliktus tyrimus apie 

lyderystę pateikia savo įžvalgas apie tai, kad lyderio savybės orientuotos ne tik į patį lyderį, bet ir į 

jo aplinką, kurioje jis veikia. Ugdydamas savo, kaip asmens, lyderio savybes žmogus tuo pačiu 

metu užima ir ugdančiojo asmens vaidmenį. Lyderis, kaip ugdomas aspektas, gyvybiškai svarbus ne 

tik kariuomenės, bet ir kitų organizacijų fone, kai organizacijos ir jos našumas, tikslų kėlimas, 

pasiekiami rezultatai tiesiogiai siejami su jai vadovaujančio lyderio ar lyderių grupės savybėmis. 

Atliktame tyrime iš 181 lyderiams būdingo bruožo buvo išskirti 6 esminiai: 1. atsidavęs, 2. 

praktiškas, 3. linkęs bendradarbiauti, 4. kategoriškas, 5. išvaizdus, 6. analitiškas. Praktinėse 

rekomendacijose M. S. Wilsono išskirti bruožai buvo pasiūlyti naudoti keliose srityse. Pirmoji iš jų 

– lyderių atrankos metu prieš užimant vadovaujamąsias pareigas, kita – jau esamų organizacijos 

lyderių vertinimui, kaip kriterijus įvardijant esamų lyderių silpnybes ir stiprybes, ir trečioji – 

organizacijos darbuotojų, pasižyminčių keliais iš anksčiau išvardytų bruožų, ugdymui, taip 

suteikiant organizacijai galimybę pačiai užsiauginti savo vadovus. 

Peteris G. Northousas (Peter G. Northous) (2016) sistemingai apžvelgia įvairius su lyderyste 

susijusius aspektus ir pateikia būdinguosius bruožus, kurie lyderį išskiria iš kitų žmonių. Jis 

pripažįsta, kad dauguma XX a. atliktų tyrimų siejosi tarpusavyje tiek, kiek iš dalies sutapo tyrimų 

išvados. Visgi žvelgdamas ir lygindamas XX a. tyrimus P. G. Northousas išskiria ir plačiau aprašo 

penkis sintezės būdu atrinktus būdinguosius lyderio bruožus: 1. intelektą, 2. pasitikėjimą savimi, 3. 

ryžtingumą, 4. sąžiningumą, 5. socialumą. 

Apibūdindamas anksčiau nurodytus bruožus P. G. Northousas pabrėžia, kad reikia vengti 

nukrypimo į kraštutinumus. Pavyzdžiui, įvardijant intelektą, kuriuo derėtų pasižymėti lyderiui, jis 

pabrėžia, kad nepaisant to, jog jis turėtų būti aukštesnis už pavaldinių, bet ne pernelyg aukštas, kad 

neatsirastų bendravimo spragų ir lyderis neliktų nesuprastas. Kitais žodžiais tariant, lyderis turi 

mokėti išreikšti savo mintis taip, kad būtų suprastas aplinkinių. Pasitikėjimas savimi autoriaus 

publikacijoje apibrėžiamas kaip sudedamoji savigarbos ir tikėjimo tuo, ką darai, sintezė, deranti su 

atsparumu neigiamai įtakai. Kiekvienas iš anksčiau autorių išskiriamų bruožų visuomet po savimi 

slepia sub-bruožus, kurie yra to vieno sudedamoji dalis. Tokia pati situacija ir kalbant apie 

pasiryžimą, kuris apimtų ryžtą, iniciatyvumą, dominavimą, užsigrūdinimą sunkumams, ir t.t. 

Sąžiningumas aprašomas apibendrinant patikimumą, principingumą, atsakingumą, gebėjimą įkvėpti 

kitus, žodžių ir veiksmų vientisumą, ištikimybę. Autoriaus teigimu, artimiausias sinonimas 
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sąžiningumui gali būti charakterio vientisumas. Paskutinis iš penkių P. G. Northouso aprašomų 

bruožų – socialumas. Socialumo aprašyme galima rasti bendruomeniškumą, draugiškumą, 

taktiškumą, diplomatiškumą, polinkį ieškoti malonių socialinių santykių. Socialus lyderis visuomet 

bus orientuotas tiek į gerus tarpusavio santykius, tiek į pavaldinių tarpusavio santykių kokybę. 

Socialus lyderis paprastai linkęs taikyti „atvirų durų“ politiką, neužmirštantis padėkoti ir pagirti už 

pasiekimus. Apibendrindamas visus penkis pagrindinius būdinguosius bruožus šis autorius 

pabrėžia, kad tai esminis, tačiau ne „viskas įskaičiuota“ sąrašas. Būtent šie penki išvardyti bruožai 

pagal atliktas analizes labiausiai siejasi su sėkmingu vadovavimu (Northouse, 2016, p. 19-26). 

Vienas iš atliktų tyrimų apie lyderystę, pasižymėjęs tiek savo trukme, tiek itin dideliu 

respondenčių skaičiumi. buvo atliktas knygos „Lyderystės iššūkiai“ bendraautorių Jameso M. 

Kouzeso ir Barry‘io Z. Posnerio (James M. Kouzes ir Barry Z. Posner)–(Kouzes, Posner, 2012, p. 

33-34). Tyrimas susidėjo iš keleto dalių. Pirmiausia 1987 m. buvo apklausiami tūkstančiai verslo ir 

vyriausybinio sektorių vadovų, kurie įvardijo šimtus skirtingų lyderiams būdingų bruožų. 

Pagrindinis tyrimo klausimas buvo atviras, prašant užrašyti asmeninius bruožus, požymius ir 

savybes žmogaus, kuriuo respondentai susižavėtų ir kuriuo sutiktų noriai sekti. Toliau vyko kelių 

šimtų būdingųjų bruožų sisteminimas iki dvidešimties. Susisteminus būdinguosius bruožus iki 

dvidešimties buvo inicijuota pasaulinė apklausa (šešiuose žemynuose), kuri buvo pakartota 1987, 

1995, 2002, 2007 ir 2012 metais. Šioje apklausoje dalyvavo daugiau nei šimtas tūkstančių 

respondenčių iš viso pasaulio. Jų buvo prašoma pažymėti septynis iš dvidešimties būdingųjų 

bruožų. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad šioje apklausoje buvo paryškintas žodis „noriai“, kad kuo 

aiškiau žmonės suprastų, kad vadovui ar lyderiui jie turėtų paklusti ne dėl to, kad reikia, o dėl to, 

kad jie patys to nori. Buvo pastebėta, kad tyrimo metu išryškėjo stulbinantis atsakymų sutapimas. 

Nesvarbu, kurių metų rezultatai būtų imami, juose išryškėjo keturi pagrindiniai bruožai, kurie žavi 

žmones(Kouzes, Posner, 2012, p. 33-34).Mokslininkų atlikto tyrimo metu nustatytos pagrindinės 

sėkmingą vadovavimą ir lyderystę lemiančios savybės: 1. sąžiningumas, 2. kompetentingumas, 3. 

protingumas, 4. teisingumas. 

Su lyderyste susiję tyrimai atliekami ir Lietuvoje. 2009 m. straipsnyje „Lyderystės raiška 

Lietuvos valstybės tarnyboje“ Eglė Butkevičienė ir kt. pateikia 2008 m. atlikto empirinio tyrimo, 

kuriame dalyvavo 511 Lietuvos valstybės tarnautojų, rezultatus (Butkevičienė, Vaidelytė, 

Žvaliauskas, 2009, p. 40). Tyrime atskleidžiami valstybės tarnautojo lyderio būdingieji asmeniniai 

bruožai: 1. sąžiningumas, 2. atsakingumas, 3. komunikabilumas, 4. darbštumas, 5. pareigingumas, 

6. tolerantiškumas, 7. iniciatyvumas, 8. teisingumas, 9. imlumas, 10. atvirumas naujovėms, 11. 

novatoriškumas, 12. kūrybiškumas arba kūrybingumas. E. Butkevičienė ir kt. nagrinėdami 

teigiamas lyderio savybes, be asmeninių bruožų, išskiria kompetenciją ir profesionalumą. Tyrimo 
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išvadose pabrėžiama, kad anksčiau išvardytomis asmeninėmis savybėmis pasižymintis žmogus 

negali tapti lyderiu, jei yra nekompetentingas ir neprofesionalus savo srityje. Taigi galima daryti 

išvadą, kad šiuo duotuoju atveju nepaprastai svarbus yra išsilavinimas. Tai puikiai matyti ir J. M. 

Kouzeso ir B. Z. Posnerio(Kouzes, Posner, 2012, p. 33-34)atlikto tyrimo metu, kur kompetencija 

įeina į privalomų sektino lyderio savybių sąrašą. Reiktų paminėti, kad E. Butkevičienės ir kt. 

apklausoje nedalyvavo statutiniai tarnautojai, tačiau dauguma apklaustųjų, t. y. 77,6 proc., buvo 

moterys. 

Išanalizavus J. M. Kouzeso ir B. Z. Posner’io (2012), E. Butkevičienės (2008), E. 

Vaidelytės ir G. Žvaliausko (2008), P. G. Northouso (2016), M. S. Wilsono (2004), Roberto Helerio 

(2000) ir A. Kanaukos (2013) vadovams būdinguosius bruožus, galima matyti didelę jų įvairovę ir 

sąrašas būtų ne galutis. Kai kurios savybės kartojasi. Atlikus analizę buvo nustatyta, kad du ir 

daugiau kartų kartojasi šios visų autorių minimos ar tyrimais nustatytos ir reitinguotos savybės: 

ryžtingumas (3 kartus (toliau – k.)), pasitikėjimas savimi (3 k.), intelektas (3 k.), komunikabilumas 

(3 k.), sąžiningumas (2 k.), drąsa (2 k.), atsidavimas (2 k.), iniciatyva (2 k.), kūrybiškumas (2 k.). 

Visi kiti bruožai kartojasi po vieną kartą. Matyti, kad kai kurios savybės skirtingų autorių tyrimuose 

yra sinonimiškos, tačiau nepaisant to, galima susidaryti bendrą įspūdį apie tai, kokiomis savybėmis 

pasižymintis lyderis išsiskiria iš eilinių žmonių tarpo. Rezultatai glaustai pateikti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Lyderių asmeninių bruožų ir savybių palyginimas 

R. Heller 

(2000) 

M. S. 

Wilson 

(2004) 

E.Butkevičie

nė ir 

kt.(2008) 

J. M. Kouzes, 

B. Z. Posner 

(2012) 

A. Kanauka 

(2013) 

P. G. 

Northouse 

(2016) 

Bendravimas 

Įžvalga 

Kolegiškumas 

Atidumas 

Atsidavimas 

Ambicingu-

mas 

Drąsa 

Principingu-

mas 

Pasitikėjimas 

savimi 

Vaizduotė 

Atsidavęs 

Praktiškas 

Linkęs 

bendradar-

biauti 

Kategoriš-

kas 

Išvaizdus 

Analitiškas 

Sąžiningu-

mas 

Atsakingu-

mas 

komunikabi-

lumas 

Darbštumas 

Pareigingu-

mas 

Tolerantiš-

kumas 

Iniciatyvu-

mas 

Teisingumas 

Imlumas 

Atvirumas 

naujovėms 

Inovatoriš-

kumas 

Sąžiningumas 

Kompetentin-

gumas 

Protingumas 

Teisingumas 

Drąsa 

Nepriekaištingas 

elgesys 

Ryžtingumas 

Priklausomumas 

(tikslios užduoties 

vykdymas laiku ir 

vietoje) 

Ištvermingumas 

Entuziazmas 

Nuolankumas 

Humoras 

Iniciatyvumas 

Dorumas 

Teisėtumas 

Teisingumas 

Žinios 

Taktas 

Lojalumas 

Intelektas 

Pasitikėji-

mas savimi 

Pasiryži-

mas 

Sąžinin-

gumas 

Socialumas 
 



23 

 

Kūrybišku-

mas 

Nesavanaudišku-

mas 

 

Apibendrinant galima teigti, kad išanalizavus J. M. Kouzeso ir B. Z. Posnerio, E. 

Butkevičienės, E. Vaidelytė ir G. Žvaliausko, P. G. Northouso, M. S. Wilsono, R. Helerio ir A. 

Kanaukos vadovams priskiriamų lyderio savybių ir vertybių sistemą, matoma didelė jų įvairovė ir 

sąrašas nebūtų galutis. Kai kurios savybės kartojasi, sąrašai nevieningi, savybės reitinguojamos 

skirtingai. Lyderystės kompetencijos struktūrą pirmiausia lemia organizacijos tikslai ir jos veiklos 

specifika, kitu atveju, lyderystės kompetencija nėra siejama su konkrečia organizacija, o prioritetas 

teikiamas asmens karjeros tikslams plačiąja prasme. Kaip teigia Rolanda Kazlauskaitė Markelienė, 

individo turima vertybinė sistema formuoja ir jo motyvaciją pasirenkamai veiklai, tai lemia 

vertybiniai prioritetai, kuriuos tam tikru gyvenimo etapu individas turi susiformavęs(Kazlauskaitė 

Markelienė, 2008, p. 68), todėl tiriant aktyviai LK tarnaujančių moterų pasirinkimo tarnauti 

priežastingumą, svarbu tirti ir jų vertybinę skalę. Galima daryti prielaidą, kad vertindamos savo 

vertybinę skalę respondentės remsis prisiminimais ir empirine patirtimi LK, o pasirinkimui įtakos 

turės tokie veiksniai, kaip respondenčių karinis laipsnis, amžiaus grupė ir tarnybos aplinkos įtaka. 

 

1.2. Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje 

 

Tiriant moterų motyvaciją ateiti tarnauti į kariuomenę išryškėjo tokio jų pasirinkimo 

priežastingumas. Kaip teigia Susan J. Golding, šiandien tarnaujančios moterys turi tas pačias 

priežastis ir motyvus, kaip ir jų kolegos vyrai. Ji pažymi, kad nepaisant to, ar moterys į kariuomenę 

ateina siekdamos žinių, išsilavinimo, pabėgti nuo tipinio gyvenimo būdo ar keliauti, tačiau daugeliu 

atvejų jos iš tikrųjų nori tarnauti savo šaliai(Golding, 2002). Atliktame Marianos Mankovski ir kt. 

tyrime, kuriame buvo apklaustos JAV kariuomenėje tarnavusios arba aktyviai tarnaujančios 

moterys, buvo nustatytos trys pagrindinės motyvuojančių veiksnių grupės: galimybės 

(išsilavinimas, mokymai, patirtis),pašaukimas (patriotizmas, noras ginti tėvynę) ir kariuomenės 

teikiami privalumai, tokie kaip įdarbinimas, soc. garantijos, galimybė išlaikyti šeimą ir 

pan.(Mankowski, Tower, Brandt, and Mattocks, 2015, p. 4). 

Ivo Pikneris ir Vlastimilas Galatikas teigia, kad po šimtmečius trukusių karų tarp valstybių 

nuo XX a. paskutiniųjų dešimtmečių karo pobūdis kardinaliai pasikeitė. Jų teigimu, postmodernus 

karas nesukuria skirtumų tarp karinės ir civilinės srities, laipsniškai ir giliau kišasi į visos 

visuomenės gyvenimą, kiekvienas individas, nepriklausomai karys ar civilis, susiduria su karu 

kasdienėje gyvenimo realybėje, nes postmodernusis karas neturi linijinių linijų, yra išsklaidytas 

geografinėse ir socialinėse erdvėse(Pikner, Galatik, 2015). Pasak Audronės Petrauskaitės 
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(Petrauskaitė, 2008)skiriasi ir moderniosios bei postmoderniosios kariuomenių misijų tikslai: 

moderniosios kariuomenės misijos tikslas buvo tiesiogiai susijęs su jėgos panaudojimu grėsmės 

akivaizdoje, o postmoderniosios kariuomenės misijos tikslai yra įvairialypiai ir apima daugiau 

sričių, tokių kaip siekis užkirsti kelią kariniams konfliktams, taikos palaikymo ir taikos atkūrimo 

operacijos, kitokios nei karas karinės operacijos, karių ir civilių bendradarbiavimu paremtos 

operacijos ir panašiai, o Jūratė Novagrockienė teigia, kad iš esmės pakito kariuomenės paskirtis, kai 

valstybė gynėja tampa taikos palaikymo ir humanitarinių misijų dalyve (Novagrockienė, 2005, p. 

203). Šis autorės teiginys atsispindi ir oficialiame LK tinklapyje, kuriame LK tikslas įvardytas 

šitaip: „Saugoti ir ginti Lietuvos valstybę, jos teritorinį vientisumą ir šalies interesus, prisidėti prie 

regioninio ir tarptautinio saugumo bei stabilumo užtikrinimo“. (https://www.kariuomene.lt/, n.d.). 

A. Petrauskaitės teigimu, postmoderni kariuomenė kariui kelia naujus aukštesnius reikalavimus ir 

tai neišvengiamai transformuoja kario, kaip individo, požiūrį į savo profesinė veiklą (Petrauskaitė, 

2008, p. 99-100) 

Kaip teigia Jamesas Burkas (Jame Burk) Šaltojo karo pabaiga lėmė kaitos procesus, kai 

pereinama nuo moderniosios masinės armijos į postmoderniąją kariuomenę, pritaikytą naujai 

formuojamai pasaulio sistemai. (Burk, 1998, p. 164) Remdamasis šio autoriaus ir Charles Moscos 

keliamomis hipotezėmis F. Battistelli modeliuoja tris karių motyvų sistemas ir išskiria tris 

šiuolaikinio kario tipus: ikimodernus, modernus ir postmodernus karys ir kiekvienam iš šių tipų 

priskiria skirtingas būdingas savybes (žr. 3 lentelę)(Battistelli, 1997, p. 471). Jo teigimu, tokiems 

karių tipams susiformuoti didžiausią įtaką turėjo maždaug nuo 1945 m. vykstanti kariuomenių 

modernizacija, t.y. perėjimas nuo didelių šauktinių pagrindu suformuotų kariuomenių prie labiau 

modernizuotų, profesionalių savanoriškumo pagrindu formuojamų kariuomenių. Tokie kardinalūs 

pokyčiai neišvengiamai turėjo itin reikšmingas pasekmes kariuomenės personalų vertybinės 

orientacijos kaitai, kai neišvengiamybę tarnauti pakeitė savanoriškumo principas. 

 

3 lentelė. F. Battistelli karių motyvų sistemos 

Ikimodernus karys Modernus karys Postmodernus karys 

Motyvai 

Noras būti naudingu kitiems 

Gerinti savo valstybės įvaizdį 

tarptautiniu lygmeniu 

Siekia gauti papildomų 

pajamų 

Siekia išmokti dalykų, kurie 

būtų naudingi kario karjerai 

ar sugrįžus į civilinį 

gyvenimą 

Svarbu patirti nuotykių 

Įgyti reikšmingą 

asmeninį patyrimą 

 

Orientacija 

Į kitus orientuoti nematerialios 

motyvacijos kariai 

Orientuoti į savo poreikius  

Svarbūs materialiniai 

Orientuoti į savo 

poreikius 
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Orientuoti į visuomenę ir valstybę, kurią 

gina 

Mažiau akcentuoja savo poreikius 

Mažiau akcentuoja materialinius dalykus 

dalykai (atlyginimas, 

įgyjama kvalifikacija ir 

pan.) 

Svarbūs nematerialiniai 

dalykai (iššūkiai, 

ekstremalūs potyriai ir 

pan.). 

Karių grupės, kuriems labiau būdingi aukščiau išvardyti motyvai ir orientacija 

Profesinės karo tarnybos kariai 

 

Šauktiniai 

Profesinės karo tarnybos 

kariai 

Šauktiniai 

 

 

Po Lietuvos įstojimo į NATO Lietuvoje periodiškai atliekami karių motyvacijos, remiantis J. 

Burko, Ch. Moscos teorija ir F. Battistelli prielaidomis, tyrimai, kuriuose tiriamos įvairios LK 

esančios grupės. Juose yra pabrėžiama kariuomenės transformacijos įtaką karių motyvacijai rinktis 

tarnybą ir tarnauti. Mokslininkė E. Vileikiene ir kt. sutinka, kad LK vyrauja mišrus kario 

motyvacijos modelis, kuriame persipina visi trys F. Battistellio išskiriami šiuolaikinio kario 

motyvacijos tipai. Šios autorės pateikia motyvus, būdingus ikimoderniai, moderniai ir 

postmoderniai kario motyvų sistemoms (žr. 3 lentelę)(Vileikienė, Pocienė, Aleknavičienė, 2015, p. 

17-18). Autorės pažymi ir tai, kad remiantis F. Battistellio prielaidomis, profesinės karo tarnybos 

kariams labiau būdingi ikimodernistiniai motyvai ir mažiau būdingi postmodernistiniai motyvai. 

Šiuolaikinė LK, siekdama pritraukti personalą tarnauti įvairiose LK rūšyse, aktyviai vykdo 

viešųjų ryšių kampanijas atsižvelgdama į pokyčius visuomenėje. Šiuolaikiniame  pasaulyje 

informacija apie LK yra prieinama įvairiausiuose socialiniuose tinkluose: „Instagram“, „Twitter“, 

„Facebook“ ar „YouTube“, taip pat veikia ir keli oficialūs internetiniai puslapiai. Vienas iš tokių – 

oficialus LK puslapis karys.lt, kuriame galima rasti naudingą informaciją kariuomene 

susidomėjusiems žmonėms. Išanalizavus pirminę informaciją, pateiktą karys.lt tinklalapio 

puslapiuose, kurie skirti informuoti apie galimybes tarnauti PKT, NPPKT ir LKA, buvo nustatyta, 

kad visuose puslapiuose pateikiama mišri informacija, orientuota į visus tris motyvavimo modelius. 

Tarnyba LK pateikiama kaip kupina iššūkių, savęs išbandymų, ekstremalių potyrių prasme, taip pat 

suteikianti adekvatų atlygį ir socialines garantijas, reprezentuojama reali galimybė siekti karjeros ar 

įgyti žinių, pritaikomų civiliniame sektoriuje. Vienas pagrindinių akcentų – galimybė prisidėti prie 

Lietuvos gynybos, prisiimti asmeninę atsakomybę už šalies ateitį. Vienintelė išskirtis, lyginant šiuos 

tris puslapius, buvo ta, kad NPPKT puslapyje nebuvo akcentuojamos tarptautinės operacijos. Taip 

pat pažymėtina, kad daugelis vaizdo informacinių filmukų buvo sukonstruoti kaip veiksmo filmai, o 

juose figūravo tiek vyrai, tiek moterys, dalyvavo ir atsargos kariai, tokiu būdu buvo parodoma, kad 

įgytos žinios ir patirtis naudinga tęsiant karjerą ne kariuomenėje. Galima daryti išvadą, kad 

motyvavimas tarnauti LK pateikiamas labai plačiai, siekiant paskatinti tarnauti įvairių interesų 

turinčius asmenis. 
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Kiek kitokį požiūrį į karių motyvacijos tyrimą pateikia D. Prakapienė ir S. Neifaltienė. Šios 

autorės, tirdamos karių motyvus tarnauti, pasitelkia LK teisės aktų analizę. Apibendrindamos teisės 

aktų tyrimo rezultatus autorės išskiria šiuos motyvus, skatinančius valstybės piliečius rinktis 

profesinės karo tarnybos kario profesiją: darbo užmokestis, atsakomybės pobūdis, noras prisidėti 

prie visuomenės reikalų tvarkymo, galimybė daryti karjerą, iššūkiai, socialinės garantijos ir 

socialinė nauda, saugumas, socialinis statusas ir prestižas(Prakapienė, Neifaltienė, 2014). Šių 

autorių atlikto tyrimo rezultatai bus naudojami palyginimui su šiame darbe atlikto tyrimo 

rezultatais. 

Motyvacijos ir lūkesčių sąvokos labai glaudžiai susijusios viena su kita. Tai sąvokos, kurios 

yra neatsiejamos, bet kartu ir skirtingos. Lūkesčiai – tai tam tikras tvirtas įsitikinimas ar tikėjimas, 

kad nutiks ar bus, kažkas bus pasiekta ar yra tikimybė, kad bus pasiekta(www.lexico.com, 2021). V. 

Atkočiūnienė ir E. Štareikė teigia, kad lūkesčiai turi glaudų ryšį su konkrečia organizacija, jie gali 

būti priskiriami konkrečiai individų grupei ir paprastai yra orientuoti į išliekamosios vertės kūrimą, 

socialinę atsakomybę, tuo pat metu tikintis, kad už atliekamą darbą ir pasiekimus organizacijoje bus 

gautas tinkamas įvertinimas ir atlygis(Atkočiūnienė, Štareikė, 2016, p. 13). Tuo tarpu motyvacija 

yra tam tikras noras ar aistra daryti konkretų veiksmą, apibrėžiantį elgsenos priežastingumą 

(www.lexico.com, 2021). Vienareikšmiškai lūkesčiai yra orientuoti į motyvuojančius veiksnius, 

kurie yra varomoji jėga, dedant pastangas ir siekiant tam tikrų lūkesčių, tuo pat metu tikint, kad 

organizacija, kurioje veikia individas, bus tinkama terpė pateisinti turimus lūkesčius.  

Lūkesčių tyrimas gali parodyti, kokius skirtingus juos turi organizacijos nariai ar jų grupės. 

Lūkesčių žinojimas ir analizė gali daryti teigiamą įtaką organizacijos narių motyvacijos kėlimui. 

Žinojimas, ko yra tikimasi iš pačios organizacijos, leidžia organizacijai tobulėti, žinojimas, kokius 

žinių tobulėjimo lūkesčius turi individai, gali padėti organizacijai gerinti tinkamus kvalifikacijos 

kėlimo būdus ir tokiu būdu pagerinti organizacijos našumą. Tinkamas požiūris į išsakytus lūkesčius 

gali labai pagerinti individų asmeninę motyvaciją, skatinti juos prisiimti didesnę atsakomybę. Bet 

kokiu atveju organizacija visuomet turi įvertinti, kad individų lūkesčiai, motyvacija, pastangos ir 

našumas sietųsi su adekvačiu materialiu ar nematerialiu organizacijos teikiamu atlygiu, nes tik tokiu 

atveju gali būti pasiektas balansas tarp individo ir organizacijos interesų suderinamumo(Suciu ir kt., 

2013) 

Aktyviai LK tarnaujančių moterų motyvacijos ir lūkesčių tyrimai nepaprastai svarbūs siekiant 

identifikuoti šios atskiros grupės interesus. Tikėtina, kad tyrimo eigoje pasiteisins Susan J. Golding 

požiūris, kad moterys turi tas pačias priežastis ir motyvus, kaip ir jų kolegos vyrai, kai empirinio 

tyrimo rezultatai bus palyginti su jau LK atliktų tyrimų rezultatais. Taip pat tikėtina, kad 

postmodernioje kariuomenėje tarnaujančių moterų pasiryžimas tarnauti bus nulemtas mišrios 
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motyvų sistemos motyvais, tačiau verta įvertinti skirtingų grupių, tokių kaip PKT, NPPKT ir LKA 

kariūnių ar atskirų karininkių ir ne karininkių grupių, motyvuojančius veiksnius ir motyvus. Motyvų 

ir lūkesčių skirtumai skirtingų karinių laipsnių karių moterų grupėse leistų išlaikyti arba tobulinti 

jau esamas motyvavimo programas LK, išlaikyti ar gerinti kariuomenės, kaip organizacijos, 

prestižą, gerinti tarnautojų ir visuomenės požiūrį. 

 

1.3. Moteriškumo ir vyriškumo samprata karinėse struktūrose 

 

Aktyviai LK tarnaujančios moterys 2018 m. sudarė 11,3 proc. viso karinio personalo. Iš 

šiame magistriniame darbe tiriamų grupių aukščiausias šis skaičius buvo LKA – 13,8 proc., PKT – 

12,1 proc., NPPKT sudarė 3,4 proc. Šiame darbe neanalizuojamos moterų integracijos temos, o 

siekiama suformuoti bendrą moterų kariuomenėje paveikslą, tiriant kelias skirtingas sritis. Bendra 

padalinio atmosfera, santykiai, karjeros rezultatai ir vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje 

vertinimas leis nusakyti tyrimo metu buvusią bendrą moterų nuotaiką kariuomenėje, atskleisti, kaip 

jos jaučiasi būdamos kariuomenės dalimi ir ką galvoja apie jas supančią aplinką. Siekiant susidaryti 

tinkamą požiūrį į aktyviai LK tarnaujančių moterų nuotaiką, reiktų jas šiek tiek išskirti iš bendrojo 

moterų konteksto. Verta pažymėti, kad tyrimo objektas nėra moterys apskritai, o moterų grupė, 

išsiskirianti iš kitų moterų savo profesijos pasirinkimu. Šiame magistro darbe atliekamu tyrimu 

nesiekiama nustatyti probleminių sričių, bet siekiama pateikti situacijos vertinimą iš moterų 

asmeninės perspektyvos. 

„Moterys kariuomenėje“ paprastai vertinamos labai apibendrintai. Galima teigti, kad ir 

tarptautinėje literatūroje mažai kur galima rasti skirtingų moterų karių grupių vertinimą. Taigi 

siekiant susidaryti įspūdį apie bendrą moterų nuotaiką kariuomenėje, verta panagrinėti lyčių 

sampratas karinėse struktūrose. Lytis dažniausia apibrėžia socialinius lūkesčius – kas pridera vienos 

ar kitos lyties atstovams. Lytis neapibrėžia fizinių vyrų ir moterų skirtumų, bet nusako visuotinai 

susiformavusius vyriškumo ir moteriškumo bruožus. Kadangi lytį ir lyčių vaidmenis formuoja 

socialiniai veiksniai, tai tiesiogiai siejasi su galios ir statuso visuomenėje sampratomis. Visiems 

žmonėms priskiriami „vaidmenys“, suskirstyti pagal lytį įvairiose visuomenės struktūrose: šeimoje, 

švietime, žiniasklaidoje ar kariuomenėje. Kariuomenė dažnai laikoma pamatine lyčių vaidmenų 

atskyrimo struktūra, kur aiškiai galima atskirti, kas yra „vyriška ir tinkama vyrui“, o kas yra 

„moteriška ir pritinka moteriai“, ir pagrindinė institucija, kurioje „berniukai tampa vyrais“. Taigi 

„berniuko tapimas vyru“ yra vienas iš nusistovėjusių stereotipų, tik šiuo atveju nėra svarstoma, kuo 

tampa mergaitė perėjusi kario kelią. Šio darbo autorė pastebi, kad nepaisant to, kad berniukai ateina 

į kariuomenė tapti vyrais, į kariuomenę einančias moteris žmonės, dar prieš joms pradedant tarnauti, 
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linkę vertinti kaip stiprias, o tai leidžia daryti prielaidą, kad į kariuomenė eina išskirtinėmis 

savybėmis pasižyminčios „stiprios“ moterys. 

Kadangi lytis apibrėžia esminius santykius tarp vyrų ir moterų, kai tik gimstame esame 

mokomi pagal tai, kokios lyties esame, su mumis elgiamasi taip, kaip priimta elgtis su atitinkamai 

vienokios ar kitokios lyties kūdikiu. Tiek į mūsų elgesį yra reaguojama skirtingai, tiek žaislai ar 

knygos yra parenkamos pagal lytį, tokiu būdu diferencijuojant lyčių skirtumus jau nuo mažo 

amžiaus. Taigi, lyčių socializacija prasideda tik gimus, vaikai mokomi elgesio normų, kurie jiems 

priklauso pagal lytį. Nuo gimimo vykdoma socializacija pagal lytį, kiekviena iš lyčių palaipsniui 

įsijaučia į lyties vaidmenį, formuojasi lyties identitetas, susijęs su atsietume ir augančio 

savarankiškumo formavimusi(Lemme, 2003). 

Ingos Aleksandravičienės atlikto tyrimo rezultatuose (Aleksandravičienė, 2000) atsispindi, 

kad apie pusę Lietuvos gyventojų vis dar turi „tradicines“ pažiūras į lyčių skirtumus. Tradicinės 

pažiūros reiškia ne ką kita, kaip subordinuotą moters poziciją vyro atžvilgiu. Šio darbo autorė 

pastebi, kad tyrimo rezultatuose atsispindi dar nuo Antikos laikų konstruotas moters, kaip 

menkesnės figūros, diskursas. Tradicinė moteris rūpinasi vaikais ir namais, eina nevadovaujamas 

pareigas darbo rinkoje, užima daugiausiai feminizuotas sritis, pasižymi nuolankumu, jausmingumu 

ir pan. Analizuodama I. Aleksandravičienės pranešimą, šio darbo autorė pažymi, kad moterys, lygiai 

ir vyrai, pasižymi tiek tradicinėmis, tiek moderniomis pažiūromis. Tai galėtų reikšti, kad stiprų 

moteriškąjį pradą turinčios moterys, veikiančios „tradiciniame“ vaidmenyje, jaučiasi patogiai ir 

komfortabiliai. Autorės nuomone, tame negalima įžvelgti nieko blogo, netgi sveikintina, jei poroje 

gyvenančių asmenų požiūriai apie moterų socialinį statusą sutampa. Tačiau mus domina ta kita 

respondenčių dalis, kuri suinteresuota modernų lyčių vaidmenų pasiskirstymu Lietuvos 

visuomenėje(Aleksandravičienė, 2000, p. 6-9).I. Aleksandravičienės atlikto tyrimo rezultatuose 

(Aleksandravičienė, 2000) pateikiama, kad apie 70 procentų respondenčių palaiko vyro, kaip 

vadovo, įvaizdį. Jei žiūrėsime į šį tyrimą siekdami lyčių lygybės, galėtume vienareikšmiškai 

pasakyti, kad čia jos nėra, tačiau jei žvelgsime iš žmogaus, kaip vyriškojo ir moteriškojo prado, 

sintezės perspektyvos, galime įžvelgti kai kurių tendencingumų, kad labiau vadovauti ir iniciatyvą 

rodyti linkęs vyriškasis pradas ima viršų tarytum ir savo srityje. Žinoma, yra tokia grupė žmonių, 

kurie gali mestis į radikalųjį platonizmą, pasiduoti aklam „visi viską“ mąstymui, tačiau tokios 

apklausos parodo tik stereotipinių ir nestereotipinių vyrų ir moterų apskritai paėmus požiūrį į 

stereotipinių ir nestereotipinių vyrų ir moterų galimybes ir statusą. 

Nagrinėdama lyčių sociologijos aspektus karinėse struktūrose, Donna Winslou (Donna 

Winslow)(Winslow, 2010) pažymi, kad ypač karinėje sociologijoje vyrauja įvairiausių požiūrių. Ji 

išskiria tokias karinės sociologijos sritis, kurios nagrinėja moterų ir vyrų socialinį statusą ir elgesį 
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šeimoje, tarptautiniuose teisės aktuose, lyčių integraciją karinėse struktūrose, tarptautines 

nusistovėjusias normas lyčių klausimais, to įtaką saugumo sektoriui, kariuomenės raidai, taikos 

palaikymo klausimus (Winslow, 2010).Apžvelgiant naujausiųjų amžių istorinę moters integracijos į 

karines struktūras perspektyvą, verta paminėti, kad čia išsiskiria 1940 metai, kai prasidėjo ypač 

aktyvus moterų skaičiaus kariniame kontingente didėjimas. Moterų gausėjimas karinėse struktūrose 

sukėlė aktyvius svarstymus dėl moterų tikslų ateiti į karo tarnybą, jų galimybių ir greičiausiai vieno 

iš svarbiausių veiksnių – moters charakterio ir jo atitikties tuometinei karinių struktūrų ideologijai. 

Melissa S.Herbert savo knygoje „Kamufliažas nėra skirtas tik kovai“ (Herbert, 1998, pp. 1-4) rašo, 

kad buvo tikima, kad moteris, kuri pasirenka aplinką, kurioje apstu vyrų, ar tiesiog „vyrišką“ 

profesiją, vienareikšmiškai čia ieško sau vyro arba ji tiesiog jaučiasi esanti vyru. Kaip ir moterims 

ėmus stoti į mokslo institucijas buvo manoma, kad tai turės neigiamą įtaką moters reprodukcinei 

sistemai, to paties buvo baiminamasi ir kai moterys ėmė aktyviai dalyvauti sportinėse veiklose. 

Taigi svarstant apie moteris, ateinančias į kariuomenę, vyravo požiūris, kad „kokia gi moteris turi 

būti, kad norėtų užsiimti tokia vyriška veikla?“ 

Toliau M. S. Herbert svarsto apie tai, kad kai moteris siekia integruotis į vadinamąsias 

„vyriškas sritis“, jos tuojau pat atsiduria visuomenės akiratyje kaip konfrontuojančios su 

nusistovėjusiomis normomis, kas yra „tikra moteris“. Žinoma, kad „tikra moteris“ tikrai nenori 

nešiotis ginklo, miegoti bunkeryje ar savaites praleisti antisanitarinėmis sąlygomis, juk „tikra 

moteris“ nenori daryti „vyriškų“ dalykų. Sociokultūrinės sampratos apie tai, kas yra moteriškumas 

ir vyriškumas, yra naudojamos siekiant užtikrinti, kad moterys, peržengiančios lyties ribas, būtų 

cenzūruojamos dėl tokio savo elgesio. Kaip vienas iš ginklų, siekiant kovoti su tokiomis moterimis, 

gali būti jų, kaip moters, menkinimas ar įvardijant jas kaip „lesbietes“. Šioje vietoje lytis ir 

seksualumas yra taip persipynę, kad siekiant paaiškinti, kuo moteriai tinkama ar netinkama užsiimti, 

tiek vienas, tiek kitas naudojamas vienas kitam sustiprinti (Herbert, 1998, p. 19).Visgi autorė, 

analizuodama tyrimų, apimančių įvairias moterų patirtis kariuomenėje, rezultatus, pabrėžia, kad 

tyrimuose akcentuojama tai, ką patiria moterys, o ne tai, kaip jos pačios žiūri į save kariuomenėje ar 

perkelia įgaunamas patirtis į savo gyvenimą. Galima teigti, jog nepaisant šių klausimų aktualumo, 

mokslininkai vis dar domisi iš dalies lyčių ideologija paremtomis problemomis, tokiomis kaip 

diskriminacija ar seksualinis priekabiavimas. Šio magistrinio darbo autorės požiūris yra paremtas 

M. S. Herbert akcentuojamu klausimu „kaip jos pačios (moterys kariuomenėje) žiūri į save 

kariuomenėje, ar perkelia įgaunamas patirtis į savo gyvenimą?“, todėl darbo autorės sudarytoje 

tyrimo anketoje pateikti klausimai, orientuoti į tai, ką moteris jaučia, kokie yra jos lūkesčiai. 

Kai kalbama apie institucinius ir asmenybinius apribojimus, galima juos laikyti 

pagrindinėmis kliūtimis moterims susitapatinti su vyrais. Tačiau negalima neigti, kad karo tarnyba 
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vis dar laikoma vyrų sritimi, turinčia aiškius karinio pasirengimo kriterijus, kuriuos perėję vyrai 

tampa kariais. Jei tais pačiais kriterijais remiantis kai kurios moterys pereina tokį patį kelią, kaip ir 

vyrai ir tokiu būdu tampa kariais, tai ir yra atsakymas į klausimą, kodėl kariuomenės struktūrose 

vyrų yra daugiau nei moterų. Kariuomenės, kaip institucijos, nustatyti aiškūs kriterijai nėra skirti 

visiems vyrams ir visoms moterims, nes abiejų lyčių gretose toli gražu ne visi pajėgūs įveikti visus 

keliamus reikalavimus. Taigi kalbama ne apie lytis, o apie tai, kaip asmuo atitinka ar neatitinka, gali 

ar negali įveikti keliamus reikalavimus. Toks požiūris būtų artimesnis nei lyčių ideologijos keliami 

klausimai, susiję su nuo lyties „priklausančiomis prigimtinėmis savybėmis“. 

Socialinį lyčių pasiskirstymą kariuomenėje nagrinėjanti mokslininkė Hilary Kathryn Aydt 

(Hilary Kathryn Aydt)pateikia kitokį požiūrį nei M. S. Herbert ir išryškina ypatingą „vyriškumo“ 

reikšmę kariuomenei, kaip institucijai. Kadangi vyriškumo, kaip karinės institucijos pagrindo, 

reikšmė ypač svarbi konstruojanti jėga, paprastoji logika automatiškai perkelia moteriškumą į tam 

tikrą opozicijos vaidmenį. H. K. Aydt konfrontuoja Melissa S. Herbert požiūriui ir žvelgia į lyčių 

kariuomenėje konstruktą per nusistovėjusias moteriškojo ir vyriškojo prado paradigmas. Ji teigia, 

kad moterų įsiveržimas į kareivišką gyvenimo būdą kelia grėsmę skirtumui tarp to, kas yra vyriška 

ir kas yra moteriška, kitaip tariant, griauna nusistovėjusias tradicijas. Be to, kai moteris varžosi su 

vyrais ar tampa sėkmingomis karėmis, tokiu būdu, autorės nuomone, yra sumenkinamas buvimo 

kariu pašaukimo prestižas (Aydt, 1998). Nepaisant suteikiamų lygių galimybių kariuomenėje 

pasitaiko ir akivaizdžių lyčių atskyrimo pagal vaidmenis pavyzdžių. Autorė H. K. Aydt(1998, p. 8) 

pateikia pavyzdį iš Jungtinių Amerikos Valstijų jūrų pėstininkų pajėgų, kur moterims privalus 

minimalus makiažas. Tariamai objektyvūs argumentai, remiantys tokius reikalavimus, yra 

ideologiški, nurodant, kad makiažas yra vienas iš moteriškumo atributų, leidžiantis išlaikyti skyrį 

tarp vyrų ir moterų. 

H. K. Aydt teigia, kad pirmapradis pasiryžimas paaukoti gyvybę už tėvynę ne visuomet yra 

pirminė priežastis, vedanti vyrus ir moteris į karo tarnybą. Magistro darbo autorė daro prielaidą, kad 

šis motyvas labai atsispindės ir kiekybinio tyrimo respondenčių pasirinkime, kai reikės vertinti 

motyvus, skatinančius rinktis tarnybą LK, tačiau jis nebus vienintelis. H. K. Aydt atkreipia dėmesį, 

kad šalia pirmapradžio patriotinio motyvo dalis ateinančių siekia stabilaus darbo užmokesčio ar 

nuolatinio karinio parengimo, kaip įdomios veiklos, kiti pripažįsta, kad stoja į karių gretas vedami 

vidinių paskatų tapti gynėjais to, ką palieka namuose. Ši grupė tarp vyrų yra pažeidžiamiausia, kai 

kalbama apie „to, ką palieka namuose“, atėjimą į kariuomenę. Kai moteris ateina į kariuomenę, šiai 

grupei priklausantys vyrai lyg praranda gynėjo statusą, dėl ko sugriūva ir ši ideologinė priežastis, 

dėl ko vyrai ateina į kariuomenę. Šis iš pažiūros senamadiškas „gynėjo“ vaidmuo yra gan giliai 

įsišaknijęs kariuomenėje kaip institucijos pamatas ir bendroje karinėje politikoje. Vyrams nelengva 
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susitaikyti su tuo, kad „net mergina“ gali užimti vyro vietą kariuomenėje, dėl ko, kaip ir minėta 

anksčiau, manoma krenta kariuomenės, kaip organizacijos, su nusistovėjusiomis tradicijomis vertė. 

Karinė veikla prestižinė dėl to, kad yra „vyriška“, o kario buvimas kovos lauke sukelia 

pasididžiavimo ir herojiškumo jausmus, o moterų priėmimas į kariuomenę ir integracija sukelia 

pasipriešinimą ir minėtų sąmyšį jausmų (Aydt, 1998, p. 10). 

Galime teigti, kad H. K.Aydt įtvirtina požiūrį vyriškosios lyties ir iš dalies visuomenišką 

vidinį nusistatymą prieš moterį karinėse struktūrose, nes turi tvarią sąsają su prigimtiniais dalykais. 

Prigimtiniais dalykais galima įvardyti tai, kad skirtinga lyčių prigimtis nepriklauso konkrečiai 

vienai iš lyčių, o glaudžiai persipina papildydamos viena kitą(Rudalevičiūtė, 1996). Skirtingi 

moteriškumo ir vyriškumo pradai bet kurioje iš lyčių nepasiduoda stereotipams ir ankščiau ar vėliau 

sukuria teigiamas arba neigiamas pasekmes individo gyvenime ir jį supančioje aplinkoje. S. 

Radulevičiūtė gilinasi ir į religinius aspektus, darydama išvadą, kad moteriškumą ir vyriškumą 

vertėtų vertinti kaip vieną, neatskiriant lyčių ir jų nevertinant atskirai, o tik kaip darnią sąjungą. S. 

Radulevičiūtės teigimu, nuolatiniai bandymai iškelti save kitos lyties atžvilgiu dar labiau dvasiškai 

nuskurdina abi lytis. 

Apibendrinant S. Radulevičiūtės įžvalgas galima daryti išvadą, jog nereikia išsamių mokslinių 

tyrimų, kad galima būtų pateikti tokius pavyzdžius: 1) stipriu loginiu mąstymu pasižyminti moteris, 

sugebanti daryti konkrečias išvadas, remdamasi faktais; 2) jausmingas, lakios vaizduotės vyras, 

aplinką suvokiantis intuityviai, nesiremiantis faktais. O jeigu dar prie pirmojo pavyzdžio apie 

moterį pridėtume polinkį taikyti jėgą arba polinkį lavinti kūną, labiau nei dvasią, greičiausiai tokiais 

bruožais pasižyminti moteris labiau, nei antrame pavyzdyje pateiktas vyras, bus tinkamesnė tarnauti 

kariuomenėje. Tiek moters, tiek vyro karingumas slypi moteriškojo ir vyriško prado proporcijose, 

kurios atsiskleidžia kiekviename asmenyje. Tačiau suvokimas, kad šie du pradai gali papildyti 

vienas kitą ir sudaryti netikėčiausių derinių, yra užgožiamas istorinio konteksto ir nusistovėjusių 

stereotipų. 

Antikos laikų vyriškojo ir moteriško prado ištakos yra šiuolaikinės Vakarų filosofijos 

formavimosi išeities taškas. Nagrinėdama Aristotelio tekstus Karlą Gruodis (Karla, 1995)pabrėžia, 

kad Aristotelio lyčių lygiavertiškumo samprata išplaukia tiesiog iš generacijos teorijos, kuri buvo ir 

biologiškai nepagrįsta, ir nelogiška. Klaidingas Aristotelio dauginimosi proceso supratimas neturėtų 

būti lengvai pamirštas kaip naivus ir pasenęs, nes kaip tik juo pagrįstos šio filosofo mintys apie 

moters vertę, proto galimybes ir socialinę bei politinę padėtį. Pasak Aristotelio, moteris menkesnė 

už vyrą ne vien todėl, kad jos kūnas išskiria mažiau šilumos, ir dėl to yra susijęs su „žemesniais“ 

vandens bei žemės elementais; vyras pirmiausia yra protingas gyvūnas, o moters sieloje 

iracionalumas valdo racionalumą. Todėl natūralu, kad šeimoje ji paklūsta vyrui ir nedalyvauja 
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socialiniame bei politiniame gyvenime kaip pilietė(Karla, 1995, p. 47-48).Šalia šiems laikams labai 

priimtino Aristotelio požiūrio į visuotinį švietimą, kaip prevenciją skurdui, nusikalstamumui, jo 

požiūris į moteris, kaip į iš prigimties žemesnės rūšies būtybę, padarė įtaką Vakarų kultūrai ir 

moteriškojo ir vyriškojo pradų supriešinimui ir atskyrimui vienas nuo kito. 

Platono požiūris (Smith, 2008) į lyčių skirtumus buvo gerokai radikalesnis ir kiek labiau 

idealizuotas. Jei Aristotelio požiūrį galima būtų pavadinti socialiniu lyčių santykiu, tai Platonas 

siūlo moterų pavaldumo vyrams santykį, kur moteris savaime yra vyro nuosavybės dalis drauge su 

jo vaikais ir vergais. Moteris iš prigimties prastesnė nei vyras, todėl priskiriama privačiai vyro 

nuosavybei, kurią filosofas traktuoja esant pagrindiniu žmonių ydų šaltiniu. Jei Aristotelis išskiria 

lyčių skirtumus, tai Platonas prieina lyčių lygybės idėją tiktai neigdamas lyčių skirtingumą, 

pripažindamas tik skirtingą vyro ir moters funkciją dauginimosi procese. Platono teigimu, moterį 

atleidus nuo vaikų gimdymo ir auklėjimo, ji turėtų pajėgti tiek pat ugdyti savo protinius ir fizinius 

sugebėjimus kaip ir vyrai.  

Šių dviejų filosofų teorijos nubrėžė ribas, tarp kurių filosofinė diskusija apie moters prigimtį 

truko tūkstantmečius ar dar ilgiau: kai lyčių skirtumas laikomas svarbiu, neišvengiamai 

pripažįstamas vyro pranašumas. Kai teigiamas lyčių lygiavertiškumas, remiamasi tik platoniškuoju 

idealizmu, neigiančiu materialumo svarbą. Abi šios teorijos yra iš tų, kurias amerikiečių istorikas 

Thomas Laqueras vadina „vienos lyties“ modeliu, pasak kurio, moteris gali būti laikoma tik 

žmogiškosios būtybės – vyro – modelio variantu. Tol, kol Vakarų filosofijoje dominavo 

aristotelizmas ir platonizmas, moteris buvo pasmerkta arba tiesiog buvo pašalinta iš diskurso, arba 

dalyvaudavo tik kaip menkesnė būtybė, netobulas vyras (Karla, 1995, p. 48-50). 

Magistrinio darbo autorės nuomone, aristoteliškasis ir platoniškasis lyčių vertinimo modeliai 

yra nutolę ir svetimi mūsų visuomenei, tačiau tokiu atveju verta panagrinėti šiuolaikinį islamo 

pasaulį, kur neretai dar galima rasti žmonos, kaip prekės, vaizdinį. Patriarchalinėse tautose dar 

vyrauja požiūris, kad moteris neverta to, ko verti vyrai. Praktinė autorės patirtis iš tarptautinės 

taikos palaikymo misijos Afganistano Respublikoje parodė, kad moterims iki šiol yra ribojamas 

visuotinis švietimas, mažos mergaitės skutamos kaip berniukai, kad galėtų lankyti pradinę mokyklą, 

už nepaklusnumą ar neištikimybę savo vyrui moterys gali būti užmėtytos akmenimis, tad 

ankstyvosios vakarietiškos filosofijos gyvų pavyzdžių ne vakarietiškame pasaulyje dar yra. 

Keičiantis laikotarpiui, besikeičiančių karų pobūdžio ir besivystančių technologijų įtaiga 

lemia kariuomenės transformaciją. J. Novagrockienės teigimu, LK transformuojama į 

postmoderniąją kariuomenę, kurios vienas iš bruožų yra moterų vaidmens kariuomenėje 

pripažinimas. Nepaisant vis dar vyraujančio konservatyvaus visuomenės požiūrio į moteris 

kariuomenėje, moterų skaičius LK didėja (Novagrockienė, 2005, p. 213-214), tad galima daryti 
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prielaidą, kad ateinančios į LK moterys ne tik ateina į jau stipriomis postmodernistinėmis 

savybėmis pasižyminčią organizaciją, tačiau ir pačios yra vedamos postmodernistinių vertybių. 

Magistrinio darbo autorė pažymi, kad LK priklauso NATO kariuomenių grupei, kurios yra 

įsileidusios moteris į visas įmanomas kariuomenės rūšis, išskyrus kelias išimti Specialiųjų operacijų 

pajėgų eskadrone. 2018 metais tokių NATO šalių buvo 11(FINABEL, 2018). Šis sprendimas 

pagerino moterų karjeros galimybes, leido lengviau kilti karjeros laiptais, tos moterys, kurios 

pajėgios fiziškai, gali realizuoti save koviniuose padaliniuose. Svarbus ir moterų vaidmuo taikos 

palaikymo misijose. Darbo autorės patirtis misijoje Afganistano Respublikoje parodė, kad 

tiesioginis moterų karių bendravimas su vietinėmis moterimis stiprina vietinės populiacijos 

pasitikėjimą taikdarių pajėgomis. Šie duomenys ir turima praktika leidžia daryti išvadą, kad LK 

postūmį transformacijai davė nepriklausomybės atgavimas ir prisijungimas prie tarptautinio 

gynybinio aljanso, kitu atveju sunku prognozuoti galimą scenarijų postmodernioje visuomenėje 

postmodernios kariuomenės link.  

Apibendrinant galima teigti, jog nepaisant aktyvios moterų integracijos į LK, negalima 

atsiriboti nuo istorinių ir kultūrinių aspektų, kurie galimai vis dar daro įtaką požiūriui į moteris 

kariuomenėje ir pačių moterų nuotaiką tarnyboje. Stipriausias fenomenas šiuo klausimu yra istorinis 

laikotarpis, per kurį moterys atsitiesė, buvo priimtos į karines struktūras, ėmė užimti vadovaujamas 

pareigas. Visgi LK tarnaujančios moterys dar dvigubai rečiau gauna vadovaujamąsias pareigas nei 

vyrai (KAM, 2018). Išnagrinėjus vyriškumo ir moteriškumo sampratas galima aiškiau ir 

objektyviau vertinti moterų nuomonių priežastingumą, taip pat moteris, tarnaujančias kariuomenėje, 

vertinti per vyriškojo ir moteriškojo pradą, kuris leidžia daryti prielaidą, kad moterys, 

pasirenkančios tarnybą karinėse struktūrose, savo prigimtimi išsiskiria iš kitų moterų tarpo. Tokia 

prielaida leidžia manyti, kad moterys, tarnaujančios LK, turi iš dalies didesnį vyriškosios prigimties 

santykį nei kitos moterys ir šis požymis paaiškina jų sparčią integraciją į vyrišką kolektyvą. 

Supratimas arba jo nebuvimas apie prigimtines savybes paaiškina ir neigiamus moterų 

kariuomenėje vertinimo aspektus, kai vadovaujamasi stereotipais, nesiekiant moterų, pasirenkančių 

tarnybą kariuomenėje, išskirti iš kitų moterų tarpo. 
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2. MOTERŲ, PASIRENKANČIŲ TARNAUTI LIETUVOS KARIUOMENĖJE, 

BŪDINGŲJŲ BRUOŽŲ TYRIMAS 

 

2.1.  Tyrimo metodologija 

 

2.1.1. Tyrimo eiga ir imtis 

 

Tyrimas buvo atliktas apklausiant LK tarnaujančias moteris. Karo tarnybos ir personalo 

departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pateiktais duomenimis, 2018 m. gruodžio 31 d. 

Lietuvos kariuomenėje tarnavo 2 186 moterys, iš jų 1 228 tarnavo profesinėje karo tarnyboje (PKT), 

114 – nuolatinėje privalomojoje pradinėje karo tarnyboje (NPPKT), 133 – jaunesniųjų karininkų 

vadų mokymuose (JKVM), 29 buvo Lietuvos karo akademijos (LKA) kariūnės ir 682 tarnavo 

Krašto apsaugos savanorių pajėgose (KASP).Iš viso moterys sudarė 11,3 proc. viso Lietuvos 

kariuomenės karinio personalo. Tyrimas atliktas tikslinėje grupėje – aktyviai PKT, NPPKT ir LKA 

tarnaujančių moterų, neįskaitant aktyviojo rezervo karių, ir buvo siekiama išsiaiškinti bendrą 

profesinės karo tarnybos karės paveikslą Lietuvos kariuomenėje. Tyrimas buvo vykdomas 2019 m. 

balandžio 9–29 dienomis. 

Tyrimo imties pasirinkimui buvo iškeltas kriterijus, kad iš kiekvienos tiriamos grupės (PKT, 

LKA ir NPPKT) respondentės sudarytų ne mažiau nei 10 proc. nuo savo grupės populiacijos, taigi 

bendras minimalus imties dydis buvo 137 respondentės, iš jų ne mažiau kaip 123 PKT, 11 NPPKT 

ir 3 LKA, kas atitiktų 8 proc. paklaidą su 95 proc. tikimybe. Kadangi realioji tyrimo imtis 154 

respondentės, pritaikius automatinę formulę iš apklausos.lt gautas rezultatas, kad tyrimo paklaida 

mažesnė už 8 proc. su 95 proc. tikimybe. Respondentėms nebuvo taikomas tarnybos trukmės ar 

karinio laipsnio cenzas. Surinkus anketinius duomenis buvo nustatyta, kad tyrime dalyvavo 125 

PKT karės (10,3 proc. nuo visų PKT tarnaujančių moterų), 18 NPPKT tarnaujančių moterų (15,8 

proc. nuo visų tuo metu NPPKT tarnavusių moterų) ir 11 LKA kariūnių (34,5 proc. nuo visų tuo 

metu LKA studijavusių kariūnių), taigi imties kriterijus buvo įvykdytas. 

 

2.1.2. Tyrimo instrumentas 

 

Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Anketos pristatyme buvo nurodyta tikslinė auditorija, 

kuriai yra skirta anketa, anketos tikslas, taip pat buvo pabrėžiamas anonimiškumas. Informacija apie 

tyrimą buvo skelbiama internete www.apklausa.lt. Informacijos sklaidai buvo naudojamas @mil.lt 

elektroninis paštas ir asmeniniai kontaktai. Buvo gautos 167 anketos, iš kurių 154 atitiko tyrimo 

http://www.apklausa.lt/
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imties kriterijų (PKT, NPPKT, LKA). Neatitikusios tyrimo imties kriterijų anketos buvo išfiltruotos 

iš duomenų bazės ir tyrimo rezultatų analizei nebuvo naudojamos. 

Tyrimo duomenims surinkti buvo naudojama anoniminė kiekybinė anketa, sudaryta iš 55 

kiekybinių ir 3 kokybinių klausimų (1 priedas Tyrimo anketa). Tyrimo anketa buvo sudaryta 

adaptuojant atskiras klausimynų dalis iš 2014 m. D. Prakapienės ir S. Neifaltienės, 2015 m. E. 

Vileikienės, A. Pocienės ir J. Aleknavičienės moksliniuose tyrimuose naudotų anketinių 

klausimynų, taip pat buvo sukurti tik šiam tyrimui specialūs klausimai, skirti tyrimo rezultatams 

pasiekti. 

 

 

1 pav. Teorinis tyrimo modelis(sudarytas autorės) 

 

Tyrimo metu buvo siekiama visapusiškai atskleisti LK tarnaujančios moters būdinguosius 

bruožus ir motyvaciją iš asmeninės moterų perspektyvos. Šiam tikslui pasiekti buvo sukurtas 

teorinis modelis, kuris leistų visapusiškai pažvelgti į respondenčių būdinguosius bruožus (žr. 1 

pav.). Klausimyną sudarė trims pagrindiniams blokams nustatyti skirti klausimai. Daugiausia 

dėmesio buvo skirta motyvacijai įvertinti. Šį bloką sudarė klausimai apie lūkesčius ir siekius 

išmokti, veiksnius ir motyvus, lemiančius pasirinkimą tarnauti, bei tarnyboje įgytų žinių ir įgūdžių 

pritaikymą asmeniniame gyvenime ir tarnybos įtaką asmeniniam gyvenimui. Blokas, skirtas 

nustatyti asmenines respondenčių savybes, kurios, jų manymu, lėmė jų pasirinkimą tarnauti LK, 

buvo sudarytas remiantis darbo teorinėje dalyje pateikta vadovams būdingų lyderio savybių analize. 

Trečiasis klausimų blokas buvo skirtas identifikuoti esamu momentu vyravusią respondenčių 
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nuotaiką, susijusią su karjeros, su darbo užmokesčio, socialinių garantijų ir santykių vertinimu. 

Remiantis prielaida, kad LK tarnaujančios moterys, priklausomai nuo laipsnio ir turimos empirinės 

patirties, skirtingo tipo padaliniuose pasižymi skirtingomis savybėmis, dauguma klausimų buvo 

vertinami pagal karinio laipsnio arba dalinio, kuriame respondentėms yra tekę tarnauti, tipą. 

 
2.1.3. Tyrimo instrumento patikimumo ir valdumo pagrindimas 

 

Tyrimo anketos skalės valdumui šiame darbe buvo naudojamas Cronbacho alfa 

(Cronbach'salpha) koeficientas, kurio reikšmė tinkamai sudarytam klausimynui turi būti didesnė už 

0,7(Pukėnas, 2009, p. 27). Atlikus anketos patikimumo testą (Scale Reliability Test) buvo nustatyta 

viso moters karės paveikslo klausimyno Cronbacho alfa, kuri yra lygi 0,815. Šis rodmuo patvirtina 

klausimyno patikimumo normalumą. 

Asmeninių bruožų, lemiančių pasirinkimą tarnauti LK, kokybės charakteristika: 

Šis klausimyno blokas buvo sukurtas remiantis vadovams priskiriamų lyderio savybių 

vertybių sistemos analize, pateikiama teorinėje šio darbo dalyje. Respondentės turėjo pasirinkti 

neribotą skaičių asmeninių savybių, kurios, jų manymu, lėmė jų pasirinkimą tarnauti Lietuvos 

kariuomenėje. Šios klausimyno dalies Cronbacho alfa yra lygi 0,873. 

Motyvacijos klausimų kokybės charakteristika: 

Klausimai apie lūkesčius, siekius išmokti atėjus į LK, tarnybos LK metu įgytus įgūdžius, jų 

pritaikymą asmeniniame gyvenime, tarnybos LK įtaką asmeniniam gyvenimui buvo atvirų klausimų 

bloke su kontroliniais kiekybiniais klausimais. Trys pagrindiniai klausimai buvo atviri. Išanalizavus 

atvirus klausimus, jie buvo susisteminti ir transformuoti į kiekybinius pagal sritis, kad būtų galima 

nustatyti klausimų pasiskirstymą pagal kitus kintamuosius. Dėl mišraus klausimų tipo Cronbacho 

alfa kriterijus buvo pritaikytas tik kiekybiniams klausimams ir buvo lygus 0,779. 

Klausimų bloko apie veiksnius, lėmusius pasirinkimą tarnauti LK, veiksnių, lemiančių 

pasirinkimą tarnauti LK, Cronbacho alfa yra lygi 0,819. Visi klausimai buvo pateikti Likert skalėje. 

Šiam klausimų blokui buvo pritaikyta ir faktorinė analizė, kuri grindžiama kintamųjų koreliacijos 

analize, kai pradiniai kintamieji juos transformuojant suskirstomi į mažesnį skaičių 

kintamųjų(Vaitkevičius, Saudargienė, 2010, p. 109).  

Klausimų blokui apie motyvus nebuvo taikomas Cronbacho alfa kriterijus, nes klausimyno 

klausimai tiksliai atitiko pradinio klausimų šaltinio sąrašą. Šis klausimų blokas buvo pateiktas 

siekiant palyginti 2014 m. D. Prakapienės ir S. Neifaltienės PKT tyrimo rezultatus su šiame darbe 

atlikto tyrimo rezultatais 
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Karjeros, su ja susijusių darbo užmokesčio, socialinių garantijų ir santykių vertinimo 

klausimų bloko klausimų kokybės charakteristika: 

Nepaisant kelių tiriamų sričių, šiame klausimų bloke Cronbacho alfa kriterijus buvo lygus 

0,795. Visi klausimai buvo pateikti Likert skalėje. Dalis klausimų buvo paimti iš 2015 m. E. 

Vileikienės, A. Pocienės ir J. Aleknavičienės atliktos mokslo studijos, kiti buvo sukurti šiam tyrimui 

rezultatams pasiekti. 

Viso klausimyno metodologinės kokybės charakteristikos rodo, kad klausimynas Vaildus, 

todėl galima daryti išvadą, kad tyrimo klausimai yra tinkami, siekiant nustatyti aktyviai LK 

tarnaujančios moters portretą. Daroma prielaida, kad dėl tyrimo kompleksiškumo testą galima būtų 

skaidyti į etapus ar dalis ir reiktų atlikti išsamesnius tyrimus ne tik tarp moterų, tačiau ir tarp vyrų 

su daugiau respondentų. 

 
2.2. Kiekybinio tyrimo rezultatai 

 

2.2.1. Sociodemografiniai respondenčių duomenys 

 

Vykdant tyrimą, buvo gautos 167 užpildytos anketos, iš kurių 154 atitiko tyrimo nustatytus 

kriterijus. Atlikus duomenų analizę buvo nustatyta, kad tyrime dalyvavo 125 PKT karės (10,3 proc. 

nuo visų PKT tarnaujančių moterų), 18 NPPKT tarnaujančių moterų (15,8 proc. visų tuo metu 

NPPKT tarnavusių moterų) ir 11 LKA kariūnių (34,5 proc. nuo visų tuo metu LKA studijavusių 

kariūnių). Taigi, visi tyrime dalyvavę respondentai – moterys, tarnaujančios Lietuvos kariuomenėje: 

PKT, NPPKT ir kariūnės, studijuojančios LKA. 

 

 

2 pav. Respondenčių pasiskirstymas pagal amžių (proc.) (N=154) 

Siekiant nustatyti respondenčių amžių, anketoje buvo prašoma nurodyti intervalą, į kurį 
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patenka jų amžius. 2 paveiksle matyti, kad visos respondentės patenka į keturias amžiaus grupes. Iš 

154 respondenčių 18–25 m. moterys sudaro 37,7 proc., 26–33 m. moterys sudaro 39,6 proc., 34–41 

m. moterys sudaro 13proc., 42 m. ir vyresnės moterys sudaro 9,7 proc. Buvo nustatyta, kad 

respondenčių amžiaus vidurkis yra 29.1 m. (žr. 2 pav.) 

 

 

3 pav. Respondenčių pasiskirstymas pagal tarnybos trukmę (proc.)(N=154) 

 

Išanalizavus respondenčių pasiskirstymas pagal tarnybos trukmę buvo nustatyta, kad mažiau 

nei metus tarnavo 16,2 proc., nuo 1 iki 2 metų yra tarnavusios 13 proc., 3–5 m. tarnavusios yra 24,7 

proc., 5–10 m. tarnavusios yra 18,8 proc., 10–20 m. tarnavusios yra 20,8 proc., 20 ir daugiau metų 

tarnavusios yra 6,5 proc. Buvo nustatyta, kad vidutinė tarnybos trukmė yra 7,28 m. (žr. 3 pav.) 

 

 

4 pav. Respondenčių pasiskirstymas pagal karinių laipsnių grupes (proc.)(N=154) 

 

Išanalizavus respondenčių pasiskirstymą pagal karinių laipsnių grupes buvo nustatyta, kad 

kariūnės sudarė 7,1 proc., jaunesniosios karininkės sudarė 18,8 proc., vyresniosios karininkės 

16.2% 

13.0% 

24.7% 

18.8% 

20.8% 

5.2% 1.3% <1 m 

1-2 m. 

3-5 m. 

5-10 m. 

10-20 m. 

20-25 m. 

>25 m. 

7.1% 

18.8% 

4.5% 

40.9% 

28.6% 

Kariūnai 

Jaunesnieji karininkai 

(ltn., vyr. ltn., kpt.) 

Vyresnieji karininkai 

(nuo mjr. iki plk.) 

Kareiviai (j. eil., eil., 

vyr. eil.) 

Puskarinikiai (nuo gr. 

iki srž. mjr.) 



39 

 

sudarė 4,5 proc., kareivių laipsnius turinčios moterys sudarė 40,9 proc., puskarininkės sudarė 28,6 

proc.(žr. 4 pav.) Sujungus laipsnių grupes pagal logiką karininkės ir ne karininkės, kariūnės, 

jaunesniosios ir vyresniosios karininkės buvo priskirtos karininkų grupei, o kareivių ir 

puskarininkių laipsnius turinčias moteris – ne karininkų grupei. Tokiu būdu buvo sukurtas naujas 

kintamasis karininkai-ne karininkai, kur 30,4 proc. sudarė karininkės ir 69,6 proc. ne karininkės. 

Kariūnes, jaunesniąsias ir vyresniąsias karininkes sujungus į grupę karininkai gaunamas 

proporcionalus respondenčių pasiskirstymas pagal karinį laipsnį, kai kiekviena iš grupių kareiviai, 

puskarininkiai ir karininkai apima apie trečdalį visų respondenčių. Toks respondenčių 

pasiskirstymas tyrimo rezultatų aprašyme buvo naudojamas siekiant išskirti kiekvienai iš grupių 

būdingus bruožus, priklausomai nuo klausimo, buvo naudojama įvairus respondenčių skirstymas 

siekiant rezultatų įvairovės. 

 

 

5 pav. Respondenčių pasiskirstymas pagal išsilavinimą(proc.)(N=154) 

 

Analizuojant respondenčių išsilavinimą, gautose anketose 2 respondentės nebuvo 

pažymėjusios savo išsilavinimo. Buvo nustatyta, kad žemiausias išsilavinimo laipsnis tarp 

respondenčių buvo vidurinis, aukščiausias – mokslų daktaras, 29,9 proc. respondenčių turėjo 

vidurinį išsilavinimą, 16,9 proc. – aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, 51,9 proc. 

visų respondenčių buvo su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu. Papildomai prie turimo civilinio 

išsilavinimo 57,8 proc. nurodė, kad joms yra tekę baigti specialius kursus ar mokymus, 40,9 proc. 

nurodė, kad joms nėra tekę baigti specialių kursų ar mokymų, 3 iš visų 154 respondenčių taip pat 

nurodė, kad išsilavinimą įgijo užsienyje (žr. 5 pav.). 
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6 pav. Respondenčių pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį(proc.)(N=154) 

 

Be to, buvo siekiama sužinoti šeiminę padėtį. Išsiskyrusių arba našlių dalis sudarė 5,2 proc., 

vienišų, nesusituokusių moterų –38,3 proc., netekėjusių, tačiau turinčių partnerį, buvo 29,9 proc. 

respondenčių, susituokusių– 26,6 proc. respondenčių (žr. 6 pav.).Taip pat 70,8 proc. visų 

respondenčių nurodė, kad neturi vaikų, kita dalis – 29,2 proc. nurodė turinčios vaikų. Palyginus 

šeiminę padėtį ir klausimą „Ar turite vaikų“, buvo nustatyta, kad iš moterų, kurios turi vaikų, 24,4 

proc. juos augina vienos. 11,1 proc. respondenčių augina vaikus su partneriu ne santuokoje, likę 

64,5 proc. moterų, turinčių vaikų, gyvena santuokoje.  

 

 

7 pav. Respondenčių pasiskirstymas pagal tai, kokiu būdu jos tapo PKT karėmis (proc.)(N=154) 

 

Taip pat buvo siekiama nustatyti, kokiu būdu jos atsidūrė Lietuvos kariuomenėje prieš 

tapdamos PKT karėmis ir kokią dalį respondenčių tyrimo metu sudaro NPPKT karės ir LKA 

kariūnės(žr. 7 pav.). Buvo nustatyta, kad 11,7 proc. apklaustųjų einamuoju laikotarpiu atlikinėjo 

NPPKT ir 7,1 proc. studijavo LKA, po NPPKT atėjusių į PKT moterų dalis tyrime sudarė 17,5 
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proc., po bazinių karinių mokymų (BKM) – 21,4 proc., iš KASP atėjusios – 22,1 proc., po 

Jaunesniųjų karininkų vadų kurso – 5,8 proc. ir po studijų LKA – 14.3 proc. Daugiausiai 

respondenčių įvardijo, kad į PKT atėjo po BKM, tokie mokymai buvo rengiami 2009–2015 metais 

ir trukdavo 12 savaičių. BKM buvo sustabdyti 2015 m. atnaujinus šaukimą į NPPKT. BKM buvo 

skirti motyvuotiems Lietuvos piliečiams, siekiantiems tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Per 6 metus 

po tokių mokymų į PKT buvo priimta 1 670 karių. Taip pat būtina pažymėti, kad KASP kariams 

savanoriams, sėkmingai ištarnavusiems 3 metus KASP, yra užskaitoma nuolatinė privalomoji 

pradinė karo tarnyba. 

Palyginus tiriamųjų karinius laipsnius su būdais, kuriais tampama PKT kariais, buvo 

nustatyta, kad: tarp moterų, turinčių kareivių laipsnius, daugiausiai yra atlikusių NPPKT ir jos 

sudaro 55,6 proc. visų einamuoju laikotarpiu netarnaujančių NPPKT ir kareivių laipsnius turinčių 

respondenčių. 24,4 proc. sudaro karės, atėjusios iš KASP, ir 20 proc. sudaro karės po BKM; tarp 

puskarininkių pusė – 50 proc. moterų, atėjusių į PKT sudaro iš KASP atėjusios moterys, 45,5 proc. 

moterų sudaro moterys po BKM ir 0,5 proc. yra po NPPKT. Atsižvelgiant į tyrime gautus duomenis 

buvo prieita prie išvados, kad šis dėsningumas yra atsiradęs dėl tarnybos siekiant PKT pobūdžio 

pasikeitimo 2015 m.  

 

 

8 pav. Padaliniai, kuriems respondentėms yra tekę vadovauti (proc.)(N=76) 

 

Respondenčių tai pat buvo klausiama, ar kada nors yra tekę turėti pavaldinių ir kokio dydžio 

padaliniams joms yra tekę vadovauti. Pavaldinių turėjusių respondenčių dalis sudarė 49,4 proc., 

neturėjusių – 51,6 proc. Iš visų, kurioms yra tekę vadovauti, 72,4 proc. yra vadovavusios skyriaus 

dydžio padaliniui (žr. 8 pav.), 43,4 proc. yra vadovavusios būriui, 25 proc. – kuopai, 26,3 proc. – 
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štabo skyriui ir 15,8 proc. – štabo poskyriui. Buvo nustatyta, kad vadovavimas koreliuoja su kariniu 

laipsniu, tad mažiausiai vadovauti yra tekę kareivių laipsnius turinčioms moterims – 19 proc., 52 

proc. puskarininkių laipsnius turinčioms moterims ir net 98,9 proc. karininkių. Pavaldinių yra 

turėjusios ir 81,2 proc. kariūnių, kurios tuo metu studijavo LKA, taip pat visos moterys, turinčios 

vyresniuosius karininko laipsnius, yra turėjusios pavaldinių. 

 

 

9 pav. Tarnybos vietos, kuriose yra tekę tarnauti respondentėms (proc.) (N=154) 

 

Išanalizavus respondenčių pasiskirstymą pagal tai, kur joms yra tekę tarnauti (žr. 9 pav.), 

buvo nustatyta, kad 6 respondentės nepažymėjo nei vieno varianto. Šiame klausime galima buvo 

rinktis daugiau nei vieną variantą. Daugiausia respondenčių pažymėjo 1 variantą, tai matyti iš 

kintamojo modos, medianos ir vidurkio (mo=1; me=1gi, vid=1,45). Dažniausias padalinys, kuriame 

teko tarnauti apklausoje dalyvavusiems respondentams, yra kovinis padalinys, šį variantą pasirinko 

55,2 proc. visų respondenčių, 42,2 proc. respondenčių yra tarnavusios štabe, 27.3 proc. aprūpinimo 

padalinyje, taip pat 20,1 proc. respondenčių nurodė, kad joms yra tekę tarnauti tokiose tarnybos 

vietose kaip karinė mokymo įstaiga, ministerija ir departamentas, karinė medicinos įstaiga, 

Specialiųjų operacijų pajėgos. 
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2.2.2. Asmeniniai bruožai, lemiantys pasirinkimą tarnauti LK 

 

Siekiant įvertinti, kokiomis asmeninėmis savybėmis pasižymi moterys ateidamos į 

kariuomenę ir kokius asmeninius bruožus jos laiko svarbius karo tarnyboje, respondentėms buvo 

pateiktas klausimas „Kaip Jūs manote, kokios Jūsų asmeninės savybės lėmė pasirinkimą tarnauti 

Lietuvos kariuomenėje?“ Rinktis galima buvo iš 38 asmeninių variantų, kurie buvo gauti 

išanalizavus J. M. Kouzeso ir B. Z. Posnerio, E. Butkevičienės, E. Vaidelytė ir G. Žvaliausko, P. G. 

Northouse, M. S. Wilsono, R. Helerio ir A. Kanaukos vadovams būdinguosius bruožus. Prielaida 

šiam klausimui yra, kad dauguma moterų, pasirinkdamos tarnybą LK, pasižymi tam tikromis 

lyderiams būdingomis savybėmis, kurios bus artimos vienam iš anksčiau nagrinėtų mokslinių 

tyrimų tyrusių vadovams būdinguosius bruožus. Autorės nuomone, nepaisant to, kad ne visos 

moterys, atėjusios į kariuomenę, gauna vadovaujamas pareigas ar tarnauja koviniuose padaliniuose, 

tačiau visuomenėje dažnai vyrauja stereotipai, kad moterys karės yra stipresnės, ištvermingesnės, 

drąsesnės ir t.t. už tas moteris, kurio nepriklauso jėgos struktūroms. Atsakydamos į klausimą 

respondentės nebuvo apribotos, kiek variantų jos turi pasirinkti, tad galima daryti prielaidą, kad 

visos apklausoje dalyvavusios moterys galėjo pažymėti visus sau pritaikomus asmeninius bruožus, 

kurie, jų manymu, lėmė pasirinkimą tarnauti LK.  

 

4 lentelė. Būdingųjų bruožų dešimtukai 

Nr

. 

Bendruoju 

atveju 

Proc. Karininkų grupė Proc

. 

Ne karininkų 

grupė 

Proc

. 

Turinčių 

pavaldinių 

Proc

. 

Neturinčių 

pavaldinių 

Proc

. 

1 Atsakingumas 78.6 Atsakingumas 78.7 Atsakingumas 78.5 Atsakingumas 76.3 Atsakingumas 80.8 

2 Pareigingumas 75.3 Pareigingumas 76.6 Pareigingumas 74.8 Pareigingumas 76.3 Pareigingumas 74.4 

3 

Sąžiningumas 68.2 

Pasitikėjimas 

savimi 68.1 Sąžiningumas 72.9 Darbštumas 71.1 Sąžiningumas 70.5 

4 
Darbštumas 66.2 Darbštumas 66.0 Drąsa 67.3 

Pasitikėjimas 
savimi 68.4 Ambicingumas 66.7 

5 Ambicingumas 63.6 Ambicingumas 61.7 Darbštumas 66.4 Sąžiningumas 65.8 Drąsa 65.4 

6 Drąsa 63.6 Ryžtingumas 61.7 Ambicingumas 64.5 Ištvermingumas 64.5 Ryžtingumas 62.8 

7 Ryžtingumas 61.7 Sąžiningumas 57.4 Ryžtingumas 61.7 Drąsa 61.8 Darbštumas 61.5 

8 Pasitikėjimas 
savimi 59.7 Drąsa 55.3 Ištvermingumas 57.9 Ambicingumas 60.5 

Pasitikėjimas 
savimi 51.3 

9 

Ištvermingumas 56.5 

Komunikabilu-

mas 55.3 

Pasitikėjimas 

savimi 56.1 Ryžtingumas 60.5 Atsidavimas 51.3 

10 Atsidavimas 53.9 Ištvermingumas 53.2 Atsidavimas 56.1 Iniciatyvumas 59.2 Ištvermingumas 48.7 

 

Tyrimo rezultatų analizės metu buvo išskirti keli būdingųjų bruožų dešimtukai. Rezultatai 

pateikiami 4 lentelėje. Stebėti tokių dešimtukų deriniai ir jų pasiskirstymas karininkų ir ne karininkų 

grupėse, taip pat lyginama, kokias savybes pažymėjo respondentės, kurios įvardijo, kad yra 

turėjusios pavaldinių, ir tos, kurios įvardijo, kad jų neturėjo. Pirmosios dvi vietos visuose 

dešimtukuose sutampa (atsakingumas ir pareigingumas). Be pirmųjų dviejų vietų yra 7 asmeninių 

bruožų grupė, kuri būdinga visiems dešimtukams, tačiau skiriasi išsidėstymo vieta (sąžiningumas, 
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darbštumas, ambicingumas, drąsa, ryžtingumas, pasitikėjimas savimi ir ištvermingumas). 

Atsidavimas būdingas trims dešimtukams ir jo nėra karininkų ir turinčių pavaldinių grupėse, tačiau 

karininkų grupėje į dešimtuką papuola komunikabilumas, o į turinčių pavaldinių grupės dešimtuką 

papuola iniciatyvumas. 

 

10 pav. Būdingųjų bruožų dešimtukų linijinė diagrama(proc.) (N=154) 

 

Linijinėje diagramoje pavaizduota (žr.10 pav.), kaip dažnai skirtingos asmeninės savybės 

buvo pažymėtos skirtingose grupėse procentais. Grafike aiškiai matyti atsakingumo ir pareigingumo 

atotrūkis nuo kitų savybių. Šias dvi savybes bendruoju atveju buvo linkusios pažymėti apie 10 proc. 

daugiau respondenčių visose grupėse kitų savybių atžvilgiu. Taip pat gerai matyti, kad respondenčių 

grupė, kuri yra turėjusi pavaldinių, vienodai dažnai rinkosi šias dvi savybes, o neturinčioms 

pavaldinių respondentėms atsakingumas buvo šiek tiek svarbesnis, lyginant su kitomis grupėmis. 

Trijuose dešimtukuose trečioje vietoje buvo sąžiningumas, tačiau jis buvo mažiau svarbus karininkų 

grupei ir grupei, turinčiai pavaldinių. Panašus dėsningumas matyti linijose, kurios žymi drąsą ir 

ambicingumą, jos abi labiau svarbios ne karininkėms ir pavaldinių neturinčioms respondentėms. 

Atvirkštinis dėsningumas matomas linijoje, kuri žymi pasitikėjimą savimi, karininkų ir turinčių 

pavaldinių grupėse ši savybė svarbesnė ir yra 3 arba 4 vietoje pagal svarbumą šiose grupėse. Kiek 

kitokį dėsningumą turi asmeninės savybės darbštumas ir ištvermingumas. Karininkų grupėje ši 

savybė savo svarbumu yra žemiau vidutinio dešimtuko, o turintiems pavaldinių – kur kas aukščiau 

bendro dešimtuko. Tai galimai turinčios pavaldinių respondentės su ne karininkų laipsniais. Po 

bendros respondenčių pasirinktų asmeninių savybių analizės buvo atliktas palyginimas pagal 
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anksčiau šiame darbe nagrinėtų autorių išskirtas lyderiams būdingus bruožus, kurie išskiria juos iš 

kitų žmonių tarpo. Buvo lyginama 12 asmeninių savybių, kurios buvo gautos apibendrinus 

karininkų ir ne karininkų grupės bei turinčių ir neturinčių pavaldinių grupės savybių dešimtukuose 

išskirtas savybes, o jų eiliškumas pagal bendrą reitingą visų respondenčių atžvilgiu. 5 lentelėje 

matyti, kad iš kiekvieno autoriaus ar autorių grupės į dešimtukus pateko bent po dvi savybes.  

 

5 lentelė. Respondenčių pasirinktų būdingųjų bruožų pasiskirstymas pagal autorius 

 

Autorius 

 

 

 

 

 

Savybė 

R. 

Heller 

(2000) 

M. S. 

Wilson 

(2004) 

E.Butkevičienė, 

ir kt.(2008) 

J. M. 

Kouzes, 

B. Z. 

Posner 

(2012) 

A. 

Kanauka

(2013) 

P. G. 

Northouse 

(2016) 

1 Atsakingumas 
  

X 
   

2 Pareigingumas 
  

X 
   

3 Sąžiningumas 
  

X X 
 

X 

4 Darbštumas 
  

X 
   

5 Ambicingumas X 
     

6 Drąsa X 
   

X 
 

7 Ryžtingumas 
    

X X 

8 
Pasitikėjimas 

savimi 
X 

    
X 

9 Ištvermingumas 
    

X 
 

10 Atsidavimas X X 
    

11 Iniciatyvumas 
  

X 
 

X 
 

12 Komunikabilumas X X X 
   

 

Atlikus palyginimą pagal autorius, kurių pateikti bruožai buvo naudojami apklausoje, 

nustatyta, kad respondenčių pirmųjų keturių savybių pasirinkimas iš dalies sutapo su E. 

Butkevičienės ir kt. Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatais, šių tyrėjų išskirta savybė komunikabilumas 

buvo būdinga tik karininkų grupei. Nors savybių eiliškumas šiame tyrime nesutampa su lietuvių 
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atlikto tyrimo savybių eiliškumu, tačiau tiek šiame, tiek nagrinėtame tyrime tai sąrašo viršuje 

esančios savybės. 

Iš R. Hellerio (2000) sąrašo respondentės pasirinko pusę jo išskirtų savybių 

(komunikabilumas, atsidavimas, ambicingumas, drąsa ir pasitikėjimas savimi), kitos jo išskirtos 

savybės buvo žemiau tiriamųjų respondenčių reitinge ir užėmė 15 iš 38 galimų ir žemesnes vietas, o 

jas kaip svarbias pažymėjo nuo 22,73 proc. iki 42,1 proc. respondenčių. Iš M. S. Wilson (2004) 

sąraše esančių savybių į respondenčių svarbiausių savybių dešimtuką pateko dvi, jei „linkęs 

bendradarbiauti“ prilygintume komunikabilumui. Kitos jo išskirtos savybės (praktiškumas, 

analitiškumas, kategoriškumas ir išvaizdumas) buvo respondenčių sąrašo apačioje, kuriame užėmė 

25 iš galimų 38 ir žemesnes vietas. Jo išskirta savybė „išvaizdumas“ buvo paskutinė – 38 sąraše, 

kurią pažymėjo 4,55 proc., arba 7 iš 154 respondenčių. 

Respondenčių apklausos duomenys labai atitolę nuo pasaulinio tyrėjų M. Kouzeso, Barry Z. 

Posnerio (2021) atlikto tyrimo rezultatų. Iš jų išskirtų keturių savybių dešimtuke atsidūrė viena 

(sąžiningumas), tiesa ji buvo tarp aukščiausią vietą užėmusių, tačiau kitos savybės, kaip 

kompetentingumas, intelektualumas ir teisingumas, bendrame sąraše nepateko į dešimtukus, o 

išsidėstė 16 vietoje iš galimų 38 ir žemiau, jų išskirtos savybės buvo svarbios nuo 24,03 proc. iki 

39,61 proc. respondenčių. 

Iš savybių sąrašo, kurias pateikė dr. A Kanauka (2013),atliktame tyrime sąrašo viršuje 

atsidūrė keturios savybės (drąsa, ryžtingumas, iniciatyvumas ir ištvermė). Trys iš jų buvo minimos 

ir kitų autorių, tačiau viena buvo išskirta tik dr. A. Kanaukos – tai ištvermingumas, kuris svarbus 

pasirodė 56,49 proc. visų respondenčių. Kiti autoriai neišskyrė šios savybės kaip lyderiams būdingo 

bruožo. Dar galima pastebėti, kad respondenčių sąrašo viršuje atsidūrusios asmeninės savybės taip 

pat yra A. Kanaukos išskirtų vadovo atributų sąrašo viršuje, kur drąsa įtraukta pirmu numeriu, 

ryžtingumas – trečiu, ištvermingumas – penktu, o iniciatyvumas – devintu numeriu. 

Iš P. G. Northouso (2016) penkių savybių sąrašo (intelektas, pasitikėjimas savimi, 

ryžtingumas, sąžiningumas ir socialumas) į respondenčių sąrašo viršų pateko trys savybės. 

Nepatekęs į dešimtuką intelektualumas buvo sąrašo viduryje ir užėmė 24 vietą, jį, kaip lemiantį 

pasirinkimą tarnauti, pažymėjo 29,87 proc. respondenčių, socialumas užėmė 32 vietą, ji pažymėjo 

18,18 proc. respondenčių.  

Apibendrinant savybes, kurios buvo svarbios respondentėms pasirenkant tarnybą KAM, 

galima pastebėti kelis aspektus, susijusius su jau atliktais lyderio savybių tyrimais. Sąrašo viršuje 

esančios savybės iš dalies sutapo su lietuvių E. Butkevičienės, E. Vaidelytės ir G. Žvaliausko (2008) 

atlikto tyrimo rezultatais, kitos savybės sutapo su kitų mokslininkų išskirtomis savybėmis, tačiau 

nebuvo sąrašo viršuje. Atlikto tyrimo metu savybė „išvaizdumas“ buvo įvertinta, kaip nesvarbi ir 
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nesutapo su M. S. Wilsono (2004) atliktų mokslinių tyrimų rezultatais, kitos savybės iš šio 

mokslininko sąrašo irgi buvo pasirenkamos rečiau, tad galima daryti išvadą, kad respondenčių 

parodyti rezultatai labai skiriasi nuo M. S. Wilsono atliktų tyrimų rezultatų. 

Apibendrinant respondenčių išskirtus asmeninių savybių skirtingų grupių dešimtukus galima 

daryti išvadą, kad visoms PKT karėms, tarnaujančioms KAS, labai svarbios savybės yra 

atsakingumas ir pareigingumas. Vadovaujamas pareigas užimančios PKT karės ir karininkės 

linkusios labiau pasitikėti savimi, nei respondentės, priklausančios ne karininkų grupei ir 

neturėjusios pavaldinių, bet pastarosioms būdingas svaresnis sąžiningumo vertinimas. Tyrimo 

rezultatai parodė, kad karininkių ir ne karininkių bei turinčių ir neturinčių pavaldinių respondenčių 

grupėms asmeninių savybių, lėmusių pasirinkimą tarnauti KAS, sąrašas labai panašus ir skiriasi 

priklausomai nuo turimo laipsnio ir polinkio vadovauti arba jau turimos vadovaujamo darbo 

patirties. Daugiau nei pusė LK tarnaujančių moterų pasižymi komunikabilumu, iniciatyvumu, yra 

atsidavusios tarnybai, ištvermingos, pasitikinčios savimi, ryžtingos ir drąsios, ambicingos, darbščios 

ir sąžiningos, o apie 80 proc. visų LK tarnaujančių moterų pasižymi pareigingumu ir atsakingumu. 

 
2.2.3. Motyvacija tarnauti LK 

 

2.2.3.1. Lūkesčiai, ko tikimasi išmokti Lietuvos kariuomenėje ir įgytų žinių pritaikymas 

asmeniniame gyvenime 

 

Siekiant išsiaiškinti, ko moterys tikisi ateidamos į tarnybą LK kariuomenėje, respondentėms 

buvo užduodami klausimai, susiję su jų įspūdžiu tarnybos pradžioje ir dabar, prašoma įvardyti 

lūkesčius, kuriuos jos turėjo iki tarnybos LK, ko norėjo išmokti ateidamos tarnauti.  

 

 

Geriau nei tikėjausi 

Taip pat 

gerai, kaip 

tikėjausi 

Blogiau nei 

tikėjausi 
Taip pat blogai kaip tikėjausi 

11 pav. Bendras respondenčių įspūdžio apie tarnybą kariuomenėje pradžioje ir dabar vertinimas 

(proc.) (N=154) 

1% 

20% 

60% 

19% 
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Respondenčių buvo paprašyta įvertinti savo įspūdį apie tarnybą kariuomenėje pradžioje ir nurodyti, 

kaip ją vertina dabar (žr. 11 pav.). Vertinimą reikėjo pateikti skalėje nuo 1 iki 4, kur 1 reiškė 

„Blogiau nei tikėjausi“, 2 „Taip pat blogai kaip tikėjausi“, 3 „Taip pat gerai, kaip tikėjausi“, 4 

„Geriau nei tikėjausi“. Bendruoju atveju buvo gauti rezultatai, kad 79 proc. respondenčių 

nenusivylė ateidamos tarnauti į LK, kita dalis – 20 proc. respondenčių nusivylė tarnyba, o vienas 

proc. pažymėjo, kad jos ir tikėjosi, kad bus blogai, ir jų įspūdis pasiteisino. 

12 pav. Respondenčių įspūdžio apie tarnybą kariuomenėje pradžioje ir dabar vertinimo 

pasiskirstymas laipsnių grupėse 

 

Kintamuoju pasirinkus karinių laipsnių grupę buvo nustatyta, kad palankiausiai situaciją 

prieš pradedant tarnauti ir dabar vertina puskarininkių laipsnius turinčios respondentės (žr. 12 pav.), 

kariūnės šiuo klausimu nebuvo linkusios vertinti teigiamai, tyrimo metu nustatyta, kad nei vienos iš 

kariūnių įspūdis nebuvo geresnis, nei tikėtasi. Kareivių laipsnių grupėje vertinimai buvo kiek 

aukštesni už kitų grupių, tačiau šioje grupėje taip pat buvo didesnis polinkis vertinti „blogiau nei 

tikėjausi“. Atsakymuose į šį klausimą visose laipsnių grupėse buvo labai blogų vertinimų, o bendra 

visų grupių moda buvo 3, t.y. „taip pat gerai, kaip tikėjausi“.   

Respondentėms buvo pateikti atviri klausimai apie lūkesčius, kuriuos jos turėjo prieš 

ateidamos tarnauti į LK, buvo prašoma įvardyti bent tris lūkesčius. Iš 154 respondenčių 41 

neatsakė. Tyrimo metu visi lūkesčiai buvo sugrupuoti į 11 lūkesčių grupių. Visų grupių atsakymai 

pateikti 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Susisteminti respondenčių lūkesčiai 

Eil. 

nr. 

Proc. 

nuo 

N=113  

Lūkesčio 

apibūdinimas 

Respondenčių atsakymai 

1 58,4 Patirti nuotykių, 

iššūkių, sustiprėti 

fiziškai ir 

psichologiškai, 

išbandyti save, įgyti 

pasitikėjimo savimi, 

realizuoti save 

„sustiprėti tiek fiziškai, tiek morališkai“, „įgauti pasitikėjimo 

savimi, drąsos“, „fizinis parengtumas, iššūkiai“, „atėjau 

išbandyti save“, „išsikėliau sau iššūkį, kad galiu įrodyti sau, 

kad viskas įmanoma“, „paragauti kario „duonos“, 

„savirealizacija“, visapusiškas karinis rengimas 

(psichologinis ir fizinis)“, „tapti ištvermingesne“, 

„netradicinis gyvenimo būdas, išbandymų gausa“, „tobulėti, 

siekti tikslo, susidurti su naujais iššūkiais, įveikti juos“, 

„tapti stipria, savimi pasitikinčia moterimi, nebijančia 

sunkumų“, „ateidama i kariuomene tikėjausi, kad bus 

psichologiškai ir fiziškai sunku“  ir pan. 

2 46,02 Įgyti kompetencijų, 

patirties, žinių, 

nuolatos tobulėti, 

pritaikyti jau turimas 

žinias, išsilavinimą, 

pažinti aplinką, 

naujoves, būti 

tinkamai įvertinta už 

darbą 

„įgyti nauju žinių“, „nauja patirtis“, „rasti naują sritį 

gyvenime“, „kursai“, „noras tobulėti“, „tobulėti profesinėje 

srityje“, „nuolatinis mokymasis“, „kompetencijos“, „išmokti 

naujų dalykų“, „atrasti įdomią tarnybos sritį ir tapti puikia 

tos srities specialiste“, „tobulėjimas, kaip asmenybės“, 

„vertinimo pagal sugebėjimus, nuolatinio tobulėjimo“, 

„galimybės pilnai išnaudoti savo kompetencijas tarnaujant 

tėvynei, žinojau, kad daug dirbsiu ir tikėjausi atitinkamo 

įvertinimo“ ir pan. 

3 30,97 Geros, aiškios, 

ilgalaikės karjeros 

galimybės 

„karjeros galimybės“, „karjeros siekimas nežiūrint lyties“, 

„tapti karininke“, „tikėjausi galimybės nuolat tobulėti ir 

atitinkamai kopti karjeros laiptais“, „savalaikio laipsnio 

suteikimo“, „aiškios karjeros perspektyvos“, „ilgalaikės 

tarnybos perspektyvos“ ir pan. 

4 28,32 Kad kariuomenė yra 

vertybiška 

„punktualumo, didesnė pagarba moterims kariuomenėje“, 

„tvarka, disciplina, pažadų tesėjimas“, „Tarnybos vieta ir 

laikas suderintas su šeimos poreikiais“, „karjeros siekimas 

nežiūrint lyties“, „Garbingumas ir pagarba sau, tarnybai ir 

aplinkiniams, taktiškumas, pasitenkinimas tuo, kas daroma, 

atsidavimas, kariškas pasitempimas“, „lygiavertiškumas“, 

„Sąmoningo kolegų požiūrio. Organizuotumo.“, 

„Skaidrumas, šiuolaikiška vadybą, atsakingas požiūris“, 

„Bendradarbiavimas su tokias pat vertybes turinčiais 

žmonėmis“, „Tikėjausi daugiau teisingu ir garbingu 

žmonių“, „Tvarkos, aiškumo, lakoniškumo buvimo 

bendraujant su kolegomis ir vykdant užduotis“, 

„Teisingumas, organizuotumas, efektyvumas“, „Kad ir 

kolegos dirbs iš idėjos ir sąžiningai“, „Tikėjausi didesnės 

disciplinos, drausmės, tvarkos laikymosi, didesnio 

patriotiškumo“, „Teisingo ir nediskriminuojamo vertinimo“, 

„Tvarka, tikslumas, stiprybe, motyvacija“, „Atsakingumas, 

patriotizmas, drausmė.“, „Disciplina, pagarba, pažanga“, 

„Tikėjausi, kad tikrai visi lygūs, yra lygesnių pasirodo“, 

„Išsilavinę ir pavyzdingi karininkai, puikiai planuojamas 

laikas, atsidavimas savo darbui“, „pagarbos, pasitikėjimo“, 
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„supratingumo“ 

5 26,55 LK laukia įdomi 

tarnyba, 

pasitenkinimas 

darbu, nenuobodus 

darbo turinys, 

atsakomybė 

„naudingai praleisti laiką“, „ne monotoniškos 

dienotvarkės“, „nelengva, bet įdomi tarnyba“, „dirbti 

mėgiamą darbą“, „darbo dinamikos“, „įdomi veikla“, 

„įdomus darbas“, „man patiko tiesiog veikla“, „dinamiškas, 

nenuobodus darbas“, „dirbti mėgiamoje specifinėje srityje“, 

„pasitenkinimas darbu“ ir pan. 

6 22,12 Geras atlyginimas, 

geros socialinės 

garantijos ir geras 

aprūpinimas 

 „socialinės garantijos (tačiau motinystės atostogų LK karės, 

negali turėti), vidutinis atlyginimas“, „pinigai“, „socialinės 

garantijos - išėjus į atsargą“, „stabilumas, soc. garantijos“, 

„finansinis pastovumas“, „aprūpinimo tinkamo 

paskirstymo“, „socialinės garantijos, patenkinantis 

atlyginimas“ ir pan. 

7 15,04 Susirasti draugų, 

bendraminčių, dirbti 

gerame, 

motyvuotame 

kolektyve, dirbti 

komandoje 

„pagerinti bendravimo įgūdžius“, „įgauti patirties dirbant 

komandoje“, „draugiškas kolektyvas“, „darbas tarp 

išsilavinusių ir savo darbą išmanančių žmonių“, 

„kariuomenė atrodė draugiška komanda, kur vienas kitą 

palaiko, padrąsina  išmoko, norėjosi būti tokio kolektyvo 

dalimi“ ir pan. 

8 8,85 Atlikti pareigą 

tėvynei, ginti tėvynę 

 „Tapti Lietuvos kare, tarnaiti Lietuvai.“, „Įnešti savo indėlį 

Tėvynės labui.“, „Būsiu gera kare ir tarnyba seksis be 

priekaištų, net esant valstybės kritiniam momentui - 

neabejodama atliksiu savo pareigą ir vesiu kitus“ ir pan. 

9 7,08 Keliauti, išvykti į 

misiją 

„Galimybė dalyvauti tarptautinėse misijose“, „galimybe 

išvykti į misijas“, „Išvykti i misija“, „keliausiu“, „Išvykti į 

Tarptautinę operaciją“ ir pan. 

10 5,31 Tarnyba LK yra 

prestižinė, gerbiama 

profesija 

„garbingumas ir pagarba sau, pasididžiavimas tuo, ką 

darai“, „išskirtinė specialybė“, „būsiu gerbiama 

visuomenėje dėl pasirinkimo tarnauti savo šaliai“, 

„prestižas“ ir pan. 

11 3,53 Daryti įtaką kitiems, 

vadovauti 

:panaudoti savo organizacinius ir vadovavimo sugebėjimus“, 

„užimti vadovaujančias pareigas“, „galėsiu daryti įtaką 

kitiems žmonėms“ ir pan. 
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13 pav. Respondenčių lūkesčių kuriuos jos turėjo prieš ateidamos tarnauti pasiskirstymas 

laipsnių grupėse (N=113) 

 

Lūkesčių įvardijimas nebuvo tolygiai pasiskirstęs laipsnių grupėse. Iš 13 paveikslėlio galima 

matyti skirtumus laipsnių grupėse (žr. 13 pav.). 

Karininkių grupėje dažniau nei kitose grupėse buvo įvardijami lūkesčiai, susiję su 

vertybėmis, kad kariuomenė bus vertybiška, taip pat jos dažniau akcentavo, kad tikėjosi ateiti į 

draugišką, bendraminčių kolektyvą, tai buvo grupė, kurioje buvo įvardyta daugiausiai lūkesčių, 

susijusių su noru keliauti ar išvykti į misiją. Tai buvo vienintelė grupė, kurioje buvo lūkestis, susijęs 

su prestižu tarnauti. 

Puskarininkės tuo tarpu labiausiai akcentavo lūkesčius, susijusius su karjera ir įdomia 

tarnybos vieta, jos taip pat dažniau nei kitos grupės turėjo materialinių lūkesčių. 

Kareivių grupė dažniau nei kitos grupės paminėjo lūkesčius, susijusios su iššūkiais, kuriuos 

tikėjosi gausiančios įveikti LK tarnyboje, taip pat tai buvo grupė dažniausiai paminėjusi su žiniomis 

susijusį lūkestį. 

 

Visiškai sutinku/ 

Sutinku 
Nežinau 

Nesutinku/ Visiškai 

nesutinku 

14 pav. Respondenčių vertinimas, kaip pasiteisino jų lūkesčiai(proc.) (N=154) 
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Siekiant nustatyti, kaip pasiteisino išvardyti lūkesčiai, respondenčių buvo prašoma įvertinti 

teiginį „Aukščiau mano išvardyti lūkesčiai pasiteisino „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė 

„Visiškai nesutinku“, 2 „Nesutinku“, 3 „Nežinau“, 4 „Sutinku“, 5 „Visiškai sutinku“.  Bendruoju 

atveju su šiuo teiginiu sutiko arba visiškai sutiko 66,2 proc. visų respondenčių, atsakymą „nežinau“ 

pateikė 19,6 proc. respondenčių, nesutiko arba visiškai nesutiko 15,2 proc. respondenčių(žr. 14 

pav.).Kintamuoju pasirinkus laipsnių grupę karininkai-puskarininkiai-kareiviai ir pritaikius vieno 

veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, buvo nustatyta, kad lūkesčiai pasiteisino 

tolygiai laipsnių grupėse. 

Apibendrinant gautus rezultatus apie lūkesčius galima pastebėti, kad vardijant lūkesčius 

labai retai paminėta pareiga ginti tėvynę, labiau akcentuojami modernistiniai ir postmodernistiniai 

lūkesčiai, susiję su tarnyba LK, ir jie skirtingai pasiskirstę laipsnių grupėse. Taip pat galima daryti 

išvadą, kad LK tarnaujančios moterys turi didesnius lūkesčius prieš ateidamos į kariuomenę, kurie 

nepasiteisina arba menkai pasiteisina daugiau nei trečdaliui respondenčių. 

 

7 lentelė. Respondenčių įvardyti dalykai, ko jos norėjo/tikėjosi išmokti tarnaudamos kariuomenėje 

1. Aiškumo 2. Konfliktų sprendimo 3. Rutinos 

4. Atsakingumo 5. Kontrolės 6. Savarankiškumo 

7. Bendravimo su žmonėmis 8. Kritinio mąstymo 9. Savidisciplinos 

10. Diplomatijos 11. Kruopštumo 12. Savigynos 

13. Disciplinos 14. Lyderystės 15. Sąžiningumo 

16. Drausmės 17. Naujų įgūdžių 18. Sprogmenų naudojimas 

19. Drąsos 20. Nugalėti baimes, fobijas 21. Stabilumo 

22. Emocinės stiprybės 23. Nuolankumo 24. Stiprybės 

25. Etiketo 26. Pagarbos 27. Sutramdyti kitus 

28. Fizinio pasirengimo, fizinės 

ištvermės 
29. Pagilinti specialybės žinias 30. Šalies gynybos 

31. Garbės 32. Pasiaukojimo 33. Taktinių žinių 

34. Ginkluotės ir šaudybos 35. Pasitikėjimo savimi 36. Teisingumo 

37. Individualių įgūdžių 38. Pažinti save 
39. Tinkamai vykdyti 

pareigas, įsakymus 

40. Informacinių technologijų 41. Pažinti techniką 42. Tolerancijos 

43. Išbadyti save 
44. Pirmosios medicinos 

pagalbos 
45. Topografijos 

46. Išeiti iš komforto zonos 
47. Planavimo, sprendimo 

priėmimo proceso 
48. Tvarkos 

49. Išgyventi ekstremaliose 

situacijose 
50. Prisitaikyti 51. Universalumo 

52. Išreikšti nuomonę 53. Pritaikyti turimas žinias 54. Užsienio kalbos 

55. Ištvermės 56. Psichologijos žinių 57. Vadovauti 

58. Įgyti išsilavinimą, 

specialybę 
59. Punktualumo 

60. Valdyti save stresinėse 

situacijose, išlaikyti šaltą 

protą 
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61. Kantrybė 62. Ryžtingumo 63. Vertinti tai, ką turiu 

64. Karybos 65. Komandinio darbo 66. Kaip veikia KAS  

 

Taip pat buvo užduotas atviras klausimas „Ko Jūs norėjote/tikėjotės išmokti tarnaudama 

kariuomenėje?“, taip pat kaip ir klausime apie lūkesčius buvo prašoma įvardyti bent tris variantus. Į 

šį klausimą neatsakė 38 respondentės. 116 respondenčių įvardijo 66 skirtingus variantus. Rezultatai 

pateikti 7 lentelėje. 

 

8 lentelė Respondenčių įvardyti dalykai, ko jos norėjo/tikėjosi išmokti tarnaudamos kariuomenėje, 

susisteminti pagal sritis 

Eil. 

nr. 

Proc. Sritis Respondenčių atsakymai 

1 66.4 Karybos srities 

įgūdžių 

Ginkluotės ir šaudybos, individualių įgūdžių, išgyventi 

ekstremaliose situacijose, karybos, konfliktų sprendimo, 

kritinio mąstymo, pažinti techniką, pirmosios medicinos 

pagalbos, planavimo, sprendimo priėmimo proceso, 

savigynos, sprogmenų naudojimas šalies gynybos, taktinių 

žinių, tinkamai vykdyti pareigas ir įsakymus, topografijos, 

valdyti save stresinėse situacijose, išlaikyti šaltą protą. 

2 38.8 Visapusiškos 

stiprybės, 

bebaimiškumo 

įgūdžiai 

Emocinė ir fizinė stiprybė, bebaimiškumo siekimas, ryžtas, 

drąsos, emocinė stiprybė, fizinio pasirengimo, fizinės 

ištvermės, išbadyti save, išeiti iš komforto zonos, ištvermės, 

nugalėti baimes ir fobijas, pasitikėjimo savimi, pažinti save, 

ryžtingumo, stiprybės. 

3 26.7 Vadovavimas ir 

lyderystė 

Kontrolės, lyderystės, sutramdyti kitus, vadovauti. 

4 17.2 Bendravimo, 

komandinio darbo 

įgūdžiai 

Bendravimo su žmonėmis, išreikšti nuomonę, komandinio 

darbo. 

5 16.4 Disciplinos įgūdžių Disciplinos, drausmės, kantrybė, punktualumo, rutinos, 

savarankiškumo, kruopštumo, stabilumo, savidisciplinos, 

tvarkos, prisitaikyti. 

6 12.9 Su žiniomis susiję 

įgūdžiai 

Informacinių technologijų, įgyti išsilavinimą, specialybę 

naujų įgūdžių, pagilinti specialybės žinias, pritaikyti turimas 

žinias. psichologijos žinių, užsienio kalbos 

7 11.2 Vertybinis ugdymas Aiškumo, atsakingumo, diplomatijos, etiketo, garbės, 

nuolankumo, pagarbos, pasiaukojimo, sąžiningumo, 

teisingumo, tolerancijos, universalumo, vertinti tai ką turiu 

 

7 lentelėje pateikiamas 66 dalykų, kuriuos norėjo ar tikėjosi išmokti respondentės, 

suskirstymas į 7 grupes. Skiltys išdėstytos pagal tai, kaip gausiai respondentės įvardijo tai, ko 

norėtų ar tikėjosi išmokti. Suskirstymas pateiktas 8 lentelėje. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 

66,44 proc. į atsakymą atsakiusių respondenčių tikėjosi įgyti tiesiogiai su karyba susijusių įgūdžių, 

38,8 proc. respondenčių tikėjosi įgyti visapusiškos stiprybės ir bebaimiškumo, 26,7 proc. norėjo 
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įgyti vadovavimo ir lyderystės įgūdžių, 17,2 proc. tikėjosi įgyti bendravimo ir darbo komandoje 

įgūdžių, 16,4 proc. tikėjosi save disciplinuoti, 12,9 proc. tikėjosi įgyti naujų žinių arba turimas 

pritaikyti, o 11,2 proc. tikėjosi, kad LK jos įgis vertybinių įgūdžių. 

 

15 pav. Respondenčių įvardytų dalykų, ko jos norėjo/tikėjosi išmokti tarnaudamos 

kariuomenėje, pasiskirstymas karinių laipsnių grupėse 

 

Kaip galima buvo matyti klausime apie lūkesčius, taip ir šiame klausime matyti netolygus 

pasiskirstymas laipsnių grupėse to, ko respondentės norėjo/tikėjosi išmokti tarnyboje (žr. 15 pav.). 

Karininkių grupėje beveik dvigubai dažniau nei kitose grupėse buvo išreikštas siekis įgyti 

vadovavimo įgūdžių. Taip pat tai buvo grupė, kuri trigubai dažniau už kitas grupes įvardijo siekį 

įgyti žinių, nesusijusių su karyba. 

Puskarininkės tuo tarpu daugiau nei dvigubai dažniau akcentavo disciplinos siekį. Jos taip 

pat dažniau nei kitos įvardijo siekusios įgyti bendravimo įgūdžių ir siekį kariuomenėje gauti su 

vertybiniu ugdymo susijusių žinių ir įgūdžių. 

Kareivių grupė išsiskyrė savo aktyvumu įvardydama specifinių karinių žinių siekį bei siekį 

įgyti visapusiškos drąsos. 

Siekiant nustatyti, ar respondentės tarnaudamos kariuomenėje išmoko savo išvardytų 

dalykų, buvo prašoma įvertinti teiginį „Tarnaudama kariuomenėje išmokau aukščiau savo išvardintų 

dalykų“ „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Visiškai nesutinku“, 2 „Nesutinku“, 3 „Nežinau“, 

4 „Sutinku“, 5 „Visiškai sutinku“.  
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Visiškai sutinku/ 

Sutinku 
Nežinau 

Nesutinku/ Visiškai 

nesutinku 

16 pav. Respondenčių vertinimai, ar išmoko savo išvardytų dalykų(proc.) 

 

Bendruoju atveju su šiuo teiginiu sutiko arba visiškai sutiko 79,7 proc. visų respondenčių, 

atsakymą „nežinau“ pateikė 12,8 proc. respondenčių, nesutiko arba visiškai nesutiko 7,6 proc. 

respondenčių (žr. 16 pav.). Kintamuoju pasirinkus laipsnių grupę karininkai-puskarininkiai-

kareiviai ir pritaikius vieno veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, buvo nustatytas 

reikšmingas skirtumas tarp puskarininkių ir karininkų karinių laipsnių grupių. Šiuo klausimu 

puskarininkių vertinimo vidurkis buvo gerokai žemesnis už karininkių ir buvo lygus 2,95, kai tuo 

tarpu karininkų vertinimo vidurkis buvo 3,79. Taigi savo išvardytų dalykų ne vienodai išmokstama 

laipsnių grupėse. 

Apibendrinant tai, ko respondentės nori ar tikisi išmokti LK, galima daryti išvadą, kad į 

kariuomenę ateinančios moterys dažniausia siekia karybos žinių ir įgyti emocinės ir fizinės 

stiprybės ir apie 80 proc. atvejų jų norai pasiteisina. Skirtingų laipsnių grupių analizė parodė, kad 

skirtingus laipsnius turinčios respondentės turėjo skirtingu siekius, kurie labiau būdingi tik vienai iš 

laipsnių grupių. Karininkės dažniau nei kitos siekia įgyti vadovavimo žinių, puskarininkės siekia 

save disciplinuoti, o kareivių laipsnius turinčios moterys kur kas dažniau už kitas siekia su karyba 

susijusių žinių. 

Respondenčių buvo paprašyta įvardyti, kokiose situacijose savo asmeniniame gyvenime jos 

taiko kariuomenėje įgytas žinias ir patirtį. Į šį klausimą neatsakė 47 respondentės, 12 pasisakė, kad 

netaiko. Iš viso į klausimą atsakė 96 respondentės iš 154 ir tai sudarė 62,34 visų respondenčių. 

Visos pasisakiusios respondentės pateikė 11 skirtingų sričių, kuriose jos panaudoja 

kariuomenėje įgytas žinias ir įgūdžius, kurios buvo sugrupuotos pagal atsakymų panašumą: 

1. Populiariausia sritis buvo LK įgytų savybių pritaikymas bendraujant su žmonėmis. Apie 

tai rašė 38,5 proc. į šį klausimą atsakiusių respondenčių. Respondentės šios srities atsakymuose 

rašė: „bendradarbiavimas dirbant kolektyve“, „išklausymas ir pagarba vienas kitam“, 

„asmeniniame gyvenime puikiai ir toliau ugdau savo pakantumą kai kuriems dalykams/žmonėms“, 

„kantrybės be reikalo nesiginčyti su kitais žmonėmis“, „lengviau tvardau savo emocijas ir taikau 

7% 

13% 

80% 
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parankius veiksmus sau ir aplinkiniams“, komunikavime, derybose“, „mokindama kitus“, 

„lankstumas asm. santykiuose“, „kalbėti auditorijai, išmokau savitvardos“, „draugų rate“, 

„komunikabilumą bendraujant su žmonėmis“, „psichologijos/pedagogikos žinios bendraujant su 

žmonėmis“, „sutarti/sugyventi su kolegomis, kad neįsipliekstų konfliktai, nesutarimai, nekurstyti 

blogos atmosferos“, būti savikritiška, nusileisti“, „humoro jausmas/pozityvus požiūris gelbėja 

sprendžiant daugybę iššūkių“, „etiketas pravartu bendraujant su įvairiomis valstybinėmis 

institucijomis“, „lengviau sprendžiu konfliktines situacijas“, „raktas bendraujant su vyresnio 

amžiaus žmonėmis“, „dažnai diskutuojant valstybingumo temomis“, „psichologiniai aspektai 

bendraujant su žmonėmis“, „turiu savo nuomonę, kritinį žvilgsnį į tarptautinę aplinką, grėsmes, 

kurios pasireiškia tiek LR viduje, tiek iš išorės, dažnai apie tai tenka padiskutuoti su aplinkiniais“, 

„protmūšiuose, istorinėse diskusijose“, „labiau moku „pastovėti“ už save“, „taikau aiškaus, 

lakoniško minčių dėstymo, sprendimo priėmimų, diskretiško bendravimo praktikas“, „įgijau 

sugebėjimą bendrauti prieš auditoriją“, „taktiškumas - išmokta pamoka gerbti kiekvieną“, 

„tikslinis bendravimas, psichologija - tiesiogiai bendraujant su žmonėmis, lengviau juos suprantant 

bei analizuojant“ ir pan. 

2. Antra pagal populiarumą buvo sritis, susijusi su planavimo, organizavimo, sprendimo 

priėmimo proceso, LK įgytos iniciatyvos panaudojimu asmeniniame gyvenime. Kad LK įgytus 

įgūdžius naudoja šioje srityje, atsakė 31,3 proc. iš į šį klausimą atsakiusių respondenčių. 

Respondentės šios srities atsakymuose rašė: „organizuoju savo laika“, „dažniau imuosi iniciatyvos 

nei ankščiau“, situacijų sprendime“, „organizuojant veiklą“, „pasitikėjimas priimant sprendimus“, 

„sugebėjimas tinkamai planuoti“, „planuodama savo asmeninį laiką“, „keli veiksmų variantai  jei 

kas nors nutinka“, „priimu logika paremtus sprendimus“, „ryžtingesnis ir racionalesnis sprendimu 

priėmimas. atsakingiau vertinu situacijas“, „taikau sprendimo priėmimo praktiką“, „tapau labiau 

organizuota, išsiugdžiau geras asmenines savybes: punktualumą, planavimą“, „išmokau greitai 

priimti sprendimus.“, „veiksmų apgalvojimas, nepuolimas stačia galva, kantrybė visose gyvenimo 

situacijose, geriau kantriai išlaukti, negu pulti galva į priekį“, „organizuojant kokius renginius, 

išvykas visada mintys dėliojasi lyg rašant kovinį įsakymą - numatyti ir paralelinius, ir atsarginius 

veiksmų variantus“, „iniciatyva ir organizavimas kaimynystėje, pvz. kelio remontas“, teko tarnauti 

misijoje, taigi bendravimas ir darbas multikultūrinėje aplinkoje išmokė savikontrolės, prisitaikymo, 

greito sprendimų priėmimo“, „kai reikia suorganizuoti renginį“, „kai iškyla problema, imuosi ta 

problemą išsiaiškinti“, „konkretus veiksmai esant kritinei situacijai“ ir pan. 

3. Trečioji sritis, kurią įvardijo respondentės, yra taisyklių, disciplinos, atsakomybės, 

saugumo, kurių išmoko per tarnybą LK, taikymas asmeniniame gyvenime. Apie tai rašė 28,1 proc. 

iš į klausimą atsakiusiųjų, jų atsakymai: „disciplinos laikymasis“, „anksčiau atsikeliu“, 
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„disciplina, punktualumas“, „punktualumas visose gyvenimo situacijose“, „tvarkingumas, 

atsakomybe“, „mokindama kitus atsakingumo ir pareigingumo užduočių atlikime“, „kariuomenėje 

esanti tvarka pamažu pereina į asmeninį gyvenimą (pvz.: tvarka kambaryje)“, „laiku visur atvykti“, 

„punktualumas, drausmė, drausmingumas“, „drausme-auklėjant vaikus“, „tvarka“, „discipliną“, 

„tapau labiau disciplinuota asmenybė.“, „laikausi užsibrėžto tikslo, laikausi visuomenėje nustatytų 

etikos ir moralės normų“, „supratimas apie saugumo užtikrinimą“, „laikausi atsakingai KET ir 

kitų taisyklių, būnu pavyzdinga“, „disciplina, kartojimas mokantis“, „atsakingumą, jei pasižadi, 

ištęsi pažadus“, „taisyklių laikymosi“ ir pan. 

4. 16,7 proc. iš į klausimą ataskiusių respondnečių pabrėžė aiškų ir konkretų minčių 

dėstymą ir šalto proto turėjimą, kurio išmoko LK, taikymą asmeniniame gyvenime. Savo 

atsakymuose jos paminėjo: „lengviau tvardau savo emocijas“, „šaltai reaguoju kai kažkas šalia 

stresuoja“, „nepasimesti stresinėse situacijose“, „šaltas požiūris ir ramus reagavimas į stresines 

situacijas“, „ramiai reaguoti į netikėtumus“, „vertinant susidariusias situacijas“, „šaltas protas ir 

greita reakcija, jei įvyksta ekstremali situacija ar nelaimė“, „mažiau panikuoju, lengviau priimu 

stresą, lengviau sprendžiu konfliktines situacijas ir į viską žiūriu paprasčiau“, „ištverme sunkiose 

gyvenimiškose situacijose“, „įgijau pasitikėjimą savimi, išmokau nagrinėti teisės aktus, išsirinkti 

esminius dalykus ir juos taikyti“, „kritinėse situacijose nepasimetimas- kontrolė, veiksmų 

apgalvojimas, nepuolimas stačia galva“, „labai konkrečiai ir trumpai moku nusakyti situacijos 

esmę (kaip plg. 5 punktų planą) kai reikia greitai komunikuoti įtemptesnėje situacijoje“ ir pan. 

5. 13,5 proc. iš atsakiusių į klausimą respondenčių, LK įgytus įgūdžius panaudoja 

aktyvaus laisvalaikio, stovyklavimo, atostogų metu: „dažniausiai tenka taikyti išgyvenimo įgūdžius 

gamtoje, stovyklaujant“, „vasarojant, švenčiant šeimos šventes, keliaujant“, „išvykose“, 

„ruošiantis atostogauti, „labai dažnai aktyviai leidžiant laisvalaikį (pėsčiųjų žygiai, žygiai į kalnus, 

orientavimasis)“, „stovyklavimo metu, pasitelkiu žinias, kurias įgijau tarnybos metais“, „praverčia 

tam tikri įgūdžiai išvykus su šeima į gamtą“, „stovyklavietes įrengimo įgūdžiai“, „išgyvenimo 

įgūdžius“, „miške grybaudama“ ir pan. 

6. 12,5 proc. iš atsakiusių į klausimą rašė, kad panaudoja pirmosios medicinos pagalbos 

(PMP) žinias, kurias įgijo LK: „iš medicininės pusės moku suteikti kompetentingą pirmą pagalbą“, 

„teko panaudoti pirmos pagalbos įgytas žinias“, „pirmos pagalbos suteikime“, „retkarčiais 

suteikiant pirmąją medicininę pagalbą“, „PMP ir psichologiniai aspektai bendraujant su 

žmonėmis“, „pirmos pagalbos suteikimas įvykus nelaimei ar susižalojimui“, „paskaitos 

kaimynystei apie PMP principus ir veiksmus“ ir pan. 

7. 11,5 proc. respondenčių atsakiusių į klausimą paminėjo, kad LK įgytos topografijos 

žinios joms padeda orientuotis aplinkoje, mieste ar miške: „orientacijai“, „orientuotis mieste, 
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miške“, „orientaciniai įgūdžiai tiek naujame mieste, tiek varžybose“, „išmokau naudotis 

žemėlapiu“, „keliaujant praverčia žemėlapių išmanymas“, „orientuojuosi miške grybaudama“, 

„topografija ir maskuotė“ ir pan. 

8. 8,3 proc. iš atsakiusių į klausimą rašė, kad LK įgytus įgūdžius taiko padėdamos 

aplinkiniams: „išklausau kitus“, „pagalba kitiems“, „neabejingumas“, „savanoriaudama 

visuomeniniuose renginiuose“, „bendraujant su civiliais, imuosi iniciatyvos pirma“, „būnu 

pavyzdinga ir padedu kitiems“, „pilietiškumas, pvz. pagalba civiliams sugedus automobiliams“ ir 

pan. 

9. 7,3 proc. iš atsakiusių į klausimą rašė, kad LK įgytas fizinio pasirengimo praktikas 

naudoja ir asmeniname gyvenime: „daugiau bėgioju, nei prieš kariuomene“, „toliau lavinu save 

fiziškai“, „reguliariai sportuoju“, „sporte“, „dažnai taikau stiprybe pasitikėjimą sporte“, 

„palaikomas fizinis pajėgumas“ ir pan. 

10. 6,3 proc. iš atsakiusių į klausimą rašė, kad LK įgytus vadovavimo įgūdžius taiko 

asmeniname gyvenime: „taikau vadovavimo įgūdžius kitose savo veiklose vadovaudama kitoms 

komandoms“, „vadovaujant vaikams“, „vadovavimo įgūdžius“, „vadovavimas namie“, 

„vadovavimo masei žmonių“, „bandau vadovauti vyrui“. 

11. Taip pat 6,3 proc. iš atsakiusių į klausimą rašė, kad asmeniniame gyvenime taiko LK 

įgytas informacinių technologijų ar anglų kalbos žinias: „Saugumo pagrindų dirbant kompiuteriu“, 

„Kartais naudoju anglų kalbą“, „Nuolat naudojuosi kompiuteriu“, „Užsienio kalba visuomet 

praverčia keliaujant“, „patobulinau anglų kalbos žinias, tai dažnai praverčia tarnyboje (karo 

policija), tai pat asmeniniame gyvenime - tiesiog ieškant reikiamos informacijos neapsiriboju 

literatūra lietuvių kalba, taip pat keliaujant po svečias šalis nėra problemų susikalbėti, rasti 

reikiamą informaciją“. 
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17 pav. Asmeniname gyvenime taikomi įgūdžiai (proc.) (N=107) 

 

Kaip ir kituose atvirose klausimuose, taip šiuo klausimu matyti netolygus pasiskirstymas 

laipsnių grupėse to, ko respondentės norėjo/tikėjosi išmokti tarnyboje (žr. 17 pav.). 

Karininkių grupė šiuo klausimu ryškiai išsiskyrė tuo, kad daugiau kaip 30 proc. dažniau nei 

kitos grupės įvardijo savo asmeniniame gyvenime taikančios kariuomenėje įgytus planavimo 

įgūdžius. Jos taip pat dažniau pabrėžė, kad kariuomenėje įgyti įgūdžiai joms padeda bendraujant 

asmeniniame gyvenime. Karininkės dažniau užrašė, kad džiaugiasi, jog yra disciplinuotos ir gali 

parodyti pavyzdį kitiems. Tai buvo grupė, kuri dažniausiai paminėjo, kad kariuomenėje įgyti 

įgūdžiai joms suteikia galimybę būti labiau pilietiškoms, padėti aplinkiniams. 

Puskarininkės ir kareivės atsakymuose į šį klausimą vardindamos sritis, kuriose naudoja 

kariuomenėje įgytus įgūdžius, labai skyrėsi nuo karininkių išvardytų dalykų, jos rečiau 

asmeniniame gyvenime naudoja bendravimo, planavimo ir organizavimo įgūdžius.  

Visose laipsnių grupėse buvo pastebėti panašumai, kad asmeniniame gyvenime jos naudoja 

konkretaus mąstymo ir šalto proto įgūdį, taip pat panašiai dažnai įvardijo naudojančios pirmosios 

medicinos pagalbos (PMP) įgūdžius ir kariuomenėje įgytas žinias apie fizinį lavinimą. 
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18 pav. LK įgytų žinių taikymas ir tarnybos įtakas asmeniniam gyvenimui 

 

Siekiant nustatyti, ar respondentės savo asmeniniame gyvenime taiko kariuomenėje įgytas 

žinias ir praktiką prašoma įvertinti teiginį „Savo asmeniniame gyvenime taikau kariuomenėje įgytas 

žinias ir praktiką“ „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Visiškai nesutinku“, 2 „Nesutinku“, 3 

„Nežinau“, 4 „Sutinku“, 5 „Visiškai sutinku“. Bendruoju atveju su šiuo teiginiu sutiko arba visiškai 

sutiko 62,3 proc. visų respondenčių, atsakymą „nežinau“ pateikė 21 proc. respondenčių, nesutiko 

arba visiškai nesutiko 16,8 proc. respondenčių (žr. 18 pav.). 

Kintamuoju pasirinkus laipsnių grupę karininkai-puskarininkiai-kareiviai ir pritaikius vieno 

veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, buvo nustatyta, kad kariuomenėje įgytų žinių 

ir įgūdžių taikymo vertinimas tolygiai pasiskirstęs laipsnių grupėse ir laipsnis įgūdžių taikymui 

asmeniniame gyvenime įtakos neturi. 

Apibendrinant tai, kaip respondentės savo asmeniniame gyvenime panaudoja kariuomenėje 

įgytas žinias ir praktiką, galima teigti, kad labiausiai jos pritaikomos bendraujant su žmonėmis, 

planuojant, organizuojant, priimant sprendimus, imantis iniciatyvos, plačiai pritaikomas įgūdis 

laikytis taisyklių, apie du trečdalius moterų, tarnaujančių LK, savo asmeniniame gyvenime pritaiko 

kariuomenėje įgytas žinias ir praktiką. Taip pat pažymėtina, kad šiuo klausimu aktyvumu 

pasižymėjo karininkės, jos dažniau už kitas įvardijo įvairių įgūdžių pritaikymą asmeniniame 

gyvenime, tačiau buvo nustatyta, kad apskritai karinis laipsnis neturi įtakos, kaip dažnai įgūdžiai, 

įgyti kariuomenėje, taikomi asmeniniame gyvenime. 

Siekiant nustatyti, kokią įtaką kariuomenė daro respondenčių asmeniniam gyvenimui, buvo 
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prašoma įvertinti teiginį „Tarnyba daro teigiamą įtaką mano asmeniniam gyvenimui“ „Likert“ 

skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Visiškai nesutinku“, 2 „Nesutinku“, 3 „Nežinau“, 4 „Sutinku“, 5 

„Visiškai sutinku“. Su šiuo teiginiu bendruoju atveju sutiko arba visiškai sutiko 67,2 proc. visų 

respondenčių, atsakymą „nežinau“ pateikė 22,4 proc. respondenčių, nesutiko arba visiškai nesutiko 

10,5 proc. respondenčių (žr. 18 pav.). Kintamuoju pasirinkus laipsnių grupę karininkai-

puskarininkiai-kareiviai ir pritaikius vieno veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, 

buvo nustatyta, kad vertinimas šiuo klausimu tolygiai pasiskirstęs laipsnių grupėse ir laipsnis įtakos 

asmeniniam gyvenimui neturi. 

Taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, kad respondentėms, kurios pažymėjo turinčios vaikų, 

tarnyba LK daro didesnę teigiamą įtaką nei neturinčioms vaikų. Neturinčios vaikų respondentės 

buvo labiau linkusios nesutikti su teigiamu teiginiu, atitinkamai labiau pritarė neigiamam teiginiui. 

Vertinant abu klausimus pagal kintamąjį karinių laipsnių grupėse, buvo nustatyta, kad teigiamą įtaką 

asmeniniam gyvenimui labiau teigiamai vertino kareivių laipsnį turinčios respondentės ir 

puskarininkės, tačiau tai buvo dvi išskirtinės grupės, kur buvo ir labai neigiamų vertinimų „visiškai 

nesutinku“, labiausiai teigiami vertinimai. Kintamuoju pasirinkus šeiminę padėtį, buvo nustatyta, 

kad išsiskyrusios moterys buvo linkusios labiau sutikti su teiginiu, kad kariuomenė daro teigiamą 

įtaką jų asmeniniam gyvenimui, o kitose grupėse atsakymai buvo pasiskirstę tolygiai. Antrąjį teiginį 

apie neigiamą įtaką išsiskyrusios moterys buvo linkusios tik paneigti arba atsakė „nežinau“, nei 

viena nesutiko su teiginiu. Ištekėjusios moterys buvo labiau linkusios nesutikti su neigiama įtaka jų 

asmeniniam gyvenimui nei kitos grupės (vieniša netekėjusi, gyvenanti su partneriu, išsiskyrusi). 

Apibendrinant respondenčių atsakymus į tarnybos kariuomenėje daromą įtaką jų asmeniniam 

gyvenimui galima teigti, kad apie du trečdalius LK tarnaujančių moterų mano, kad tarnyba 

teigiamai veikia jų asmeninį gyvenimą ir šis vertinimas nežymiai priklauso nuo turimo karinio 

laipsnio ir nuo to, ar respondentė turi vaikų ar ne. Didesnį poveikį vertinimui nusako respondenčių 

šeiminė padėtis, nes ištekėjusios moterys yra linkusios labiau teigiamai vertinti tarnybos įtaką savo 

asmeniniam gyvenimui. 
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2.2.3.2. Motyvai, lemiantys pasirinkimą tarnauti LK 

 

Siekiant išsiaiškinti, kokių motyvais vedamos moterys renkasi karės profesiją, buvo pateikti 

22 teiginiai, kuriuos buvo paprašyta įvertinti „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Visiškai 

nesutinku“, o 5 „Visiškai sutinku“. Pasitelkiant SPSS buvo atliekama faktorinė analizė, pateikta 

darbo 2 priede.  

9 lentelė. Tarnauti LK paskatinusių motyvų faktorinės analizės rezultatai* 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

Mane domino karinė taktika 
,83

0 
     

Nuo vaikystes žinojau, kad noriu tarnauti 
,80

3 
     

Senai apie tai svajojau 
,77

8 
     

Mane domino ginklai 
,77

3 
     

Tai buvo mano siekiamybe 
,74

4 
     

Man patiko vadovauti 
,65

9 
     

Mane domino karjeros galimybės 

kariuomenėje 
,611      

Domino atlyginimas  ,913     

Domino socialinės garantijos  ,893     

Domino galimybė užsidirbti  ,867     

Norėjau išbandyti save   ,778    

Norėjau įrodyti, kad esu tokia pat stipri, kaip 

vyrai 
  ,649    

Mėgau ekstremalias situacijas   ,646    

Norėjau sustiprėti fiziškai   ,593    

Esu patriotė    ,817   

Norėjau atlikti pareigą tėvynei    ,717   

Negalėjau apsispręsti, ką veikti po mokyklos     ,734  

Domino lengvatos, suteikiamos po tarnybos 

stojant į aukštąsias mokyklas 
    ,715  

Paskatino draugai       

Tai šeimos tradicija      ,798 

Paskatino šeimos nariai      ,768 

*Faktorinė analizė daryta su SPSS programa daugiausiai naudojantis S. Bekešienės mokomąja knyga 

(Bekešienė, 2015, p. 185-204) 

 

Atlikus faktorinę analizę, motyvai, paskatinę kares tarnauti LK, buvo sugrupuoti į šešis 

veiksnius. 9 lentelėje matyti šeši veiksniai, kurie sugrupuoti pagal tai, kaip dažnai juos nurodė  

tyrime dalyvavusios respondentės. 
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Pirmąjį veiksnį galima įvardyti kaip „svajonės ir polinkis į militarizmą“. Karinė taktika 

domino 57,8 proc. respondenčių, nuo vaikystės žinojo, kad nori tarnauti 37 proc., senai apie tai 

svajojo 48 proc., domino ginklai 57,2 proc., kaip siekiamybę įvardijo 72,1 proc., patiko vadovauti 

50 proc., karjeros galimybės domino 70,2 proc. visų respondenčių.  

Antrąjį veiksnį galima įvardyti kaip „modernaus kario motyvai“. Šie motyvai būdingi F. 

Battistellio išskirtam šiuolaikinio modernaus kario tipui. Atlyginimas domino 54,5 proc., socialinės 

garantijos – 55,9 proc., tapimą kariu, kaip galimybę užsidirbti įvardijo 50,7 proc. respondenčių. 

Trečiąjį veiksnį galima įvardyti kaip „postmodernaus kario motyvai“. Šie motyvai būdingi F. 

Battistellio išskirtam šiuolaikinio postmodernaus kario tipui. Išbandyti save norėjo 76,7 proc., 

įrodyti, kad yra tokia pat stipri kaip vyrai, siekė 47,4 proc., mėgo ekstremalias situacijas 66,9 proc., 

sustiprėti fiziškai nurodė 71,4 proc. respondenčių. 

Ketvirtą veiksnį galima įvardyti kaip „ikimodernaus kario patriotiniai motyvai“. Šie motyvai 

būdingi F. Battistellio išskirtam šiuolaikinio ikimodernaus kario tipui. Kad yra patriotė, nurodė 89 

proc., pareigą tėvynei norėjo atlikti 74 proc. respondenčių. 

Penktąjį veiksnį galima įvardyti kaip „tarpinės etapas tarp mokyklos ir universiteto“. 

Lengvatos, suteikiamos po tarnybos, domino 18,8 proc., negalėjo apsispręsti, ką veikti po 

mokyklos, nurodė vos 11,8 proc. Su pastaruoju klausimu nesutiko 74, 2 proc. moterų, tad galima 

daryti išvadą, kad didžioji dalis PKT moterų tvirtai žinojo, ką nori veikti po mokyklos, ir 

kariuomenę, kaip tarpinį etapą, jos pasirenka sąmoningai, taip pat jos sąmoningai tampa karėmis ir 

jų pasirinkimas žinomas dar besimokant mokykloje. 

Šeštąjį veiksnį galima įvardyti kaip „šeimos įtaka“. Kad yra patriotė nurodė 89 proc., 

pareigą tėvynei norėjo atlikti 74 proc. respondenčių. Kad tai šeimos tradicija, nurodė 10,3 proc., 

pastebėta, kad tai dažniau nurodė respondentės ne karininkės nei karininkės, ta pati tendencija 

matyti ir vertinant, kad paskatino šeimos nariai, šeimos paskatinimą kaip motyvą nurodė 44,8 proc., 

iš tyrimo rezultatų matyti, kad toms, kurios tyrimo metu buvo ne karininkės, šeimos įtaka buvo 

didesnė nei karininkių laipsnius turinčioms respondentėms. 
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19 pav. Tarnauti LK paskatinusių motyvų vidurkių analizės rezultatai 

Tarnauti LK paskatinusių motyvų klausimų faktorinės analizės metu išskirtiems veiksniams 

buvo pritaikyta vieno veiksnio dispersinė analizė ANOVA, kuria buvo siekiama patikrinti vidurkius 

laipsnių grupėse karininkai-puskarininkiai-kareiviai. Šios analizės rezultatai pateikti darbo 3 priede. 

Tyrimo tikslas buvo patikrinti, ar visi šeši veiksniai yra apytiksliai pasiskirstę pagal normalųjį dėsnį 

visose trijose laipsnių grupėse(žr. 19 pav. ir 3 priedą). 

1 („svajonės ir polinkis į militarizmą“) veiksnyje kareivių grupę šis motyvas veikė 

stipriausiai, o puskarininkes reikšmingai silpniau. Šio motyvo skirtumas tarp puskarininkių ir 

karininkių nebuvo didelis. Galima daryti išvadą, kad kareivių grupė išskirtinai stipriau yra veikiama 

svajonių ir polinkio į militarizmą motyvo prieš pradedant tarnybą LK. 

2 („modernaus kario motyvai“) veiksnyje nustatytas tolygus atsakymų pasiskirstymas visose 

laipsnių grupėse. Visgi buvo nežymi tendencija, kad didėjant kariniam laipsniui šis veiksnys 

silpnėja. 

3 („postmodernaus kario motyvai“) veiksnyje buvo nustatytas reikšmingas atotrūkis tarp 

kareivių ir kitų dviejų laipsnių grupių. Kareivių laipsnius turinčias moteris stipriau motyvavo 

šiuolaikiniam postmoderniam kariui būdingi motyvai. Tuo tarpu karininkių ir puskarininkių grupėje 

šie motyvai buvo panašaus stiprumo. 

4 („ikimodernaus kario patriotiniai motyvai“) veiksnyje nustatytas tolygus atsakymų 

pasiskirstymas visose laipsnių grupėse. Visgi nustatyta nežymi tendencija, kad labiau patriotiškos 

yra kareivių laipsnius turinčios respondentės ir karininkės nei puskarininkės, tačiau šis skirtumas 

nežymus. 
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5 („tarpinės etapas tarp mokyklos ir universiteto“) veiksnyje motyvo stiprumu kareivių 

laipsnius turinčios respondentės išsiskyrė tiek nuo karininkių, tiek nuo puskarininkių. Nors atotrūkis 

tarp puskarininkių ir karininkių nebuvo didelis, visgi buvo nežymi tendencija, kad didėjant kariniam 

laipsniui šis veiksnys silpnėja. 

6 („šeimos įtaka“) veiksnyje nustatytas tolygus atsakymų pasiskirstymas visose laipsnių 

grupėse. 

Išnagrinėjus teiginius, kurie nepateko į šešis išskirtus veiksnius, buvo nustatyta, kad draugai 

didesniajai daliai PKT tarnaujančių moterų įtakos neturėjo. Net 59,4 proc. moterų nesutiko arba 

visiškai nesutiko, kad draugai jas paskatino tapti kare. Kita dalis – 32,5 proc. moterų sutiko su šiuo 

teiginiu, o 8,1 proc. pažymėjo, kad nežino. Iš to galima daryti išvadą, kad tik mažiau nei trečdaliui 

moterų, pasirenkančių tarnybą PKT, įtakos turi draugų paskatinimas. Daugiau nei pusė moterų 

sutiko arba visiškai sutiko su teiginiu, kad jų pasirinkimą tapti kare galėjo lemti susiklosčiusios 

aplinkybės, tačiau kiti tame pačiame klausime pateikti teiginiai galimai nurodo aplinkybes, todėl šį 

klausimą galima būtų vertinti kaip bendrinį ir neturintį didelio svorio, vertinant moterų motyvus 

tapti kare. 

Apibendrinant faktorinės ir vieno veiksnio dispersinės analizės ANOVA rezultatus, galima 

daryti išvadą, kad moterys, ateinančios į tarnybą LK, apie tai svajoja, turi stiprų potraukį į 

militarizmą, iš F. Battistelli (1997) išskirtų trijų motyvų sistemų tarnybą LK pasirenkančias moteris 

labiausiai motyvuoja šiuolaikiniam postmoderniam kariui būdingi motyvai, o ikimodernistiniai ir 

modernistiniai motyvai šiek tiek silpnesni. Tačiau atsižvelgiant į tyrimo rezultatų visumą galima 

teigti, kad aktyviai LK tarnaujančioms moterims yra būdingas „mišraus kario tarnybos motyvų 

tipas“(Vileikienė, Pocienė, Aleknavičienė, 2015, p. 91). Tai galima pagrįsti atsižvelgiant į tris 

dalykus: 

1. Išskirtas 4 veiksnys („ikimodernaus kario patriotiniai motyvai“), kuriame esantys du 

kintamieji buvo tarp geriausiai įvertintų kintamųjų, t. y. kad yra patriotė, nurodė 89 proc., pareigą 

tėvynei norėjo atlikti 74 proc. 

2. 1 veiksnys („svajonės ir polinkis į militarizmą“) su iš dalies postmodernistiniais 

motyvais ir 3 veiksnys („postmodernaus kario motyvai“) buvo didžiausias išraiškas turintys 

veiksniai. 

3. 2 veiksnio („modernaus kario motyvai“) svoris buvo panašiai stipriai išreikštas, kaip ir 

4 veiksnio. 
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2.2.3.3. Veiksniai, lemiantys pasirinkimą tarnauti LK 

 

Respondentėms taip pat buvo užduodamas klausimas, prašant išsirinkti penkis veiksnius, 

kurie joms svarbiausi pasirenkant tarnybą LK. Buvo galima rinktis iš 9 variantų, taip pat buvo 

galima įrašyti kitą variantą. Ne visos respondentės pasirinko po 5 variantus, 7.14 proc. respondenčių 

pasirinko daugiau nei 5 variantus, 30,52 proc. respondenčių pasirinko mažiau nei 5 variantus, 1,94 

proc. klausime nepažymėjo nei vieno varianto, 60,38 proc. pažymėjo 5 variantus. kaip kitas 

variantas buvo įvardyti tokie veiksniai: „Duoklė tėvynei“, „Noras būti toje idealizuotoje 

bendruomenėje“, „Šalies nacionalinis saugumas“, „Noras atiduoti duoklę valstybei“ ir „Tarnyba su 

vyru“. 

 

20 pav. Bendras veiksnių, svarbiausių pasirenkant tarnybą LK, pasiskirstymas(proc.) 

 

Bendruoju atveju respondentės veiksnius, kurie joms svarbiausi pasirenkant tarnybą LK 

,išrikiavo tokia tvarka (žr. 20 pav.): galimybė daryti karjerą buvo svarbi 70,13 proc. respondenčių, 

darbo sąlygos – 59,09 proc., socialinės garantijos – 56,49 proc., darbo užmokestis – 50,65 proc., 

noras prisidėti prie visuomenės reikalų tvarkymo – 50 proc., darbo turinys – 46,75 proc., 

atsakomybės pobūdis – 46,75 proc., darbo vietos saugumas – 35,06 proc. ir prestižas buvo svarbus 

31,17 proc. respondenčių 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% Galimybė daryti 

karjerą 

Darbo sąlygos 

Socialinės garantijos 

Darbo užmokestis 

Noras prisidėti prie 

visuomenės reikalų 

tvarkymo 



67 

 

10 lentelė. Veiksnių, svarbiausių pasirenkant tarnybą LK, pasiskirstymas laipsnių grupėse 

Karininkai Puskarininkiai Kareiviai Bendras 2019 2014 PKT 

Galimybė daryti 

karjerą 

Socialinės 

garantijos 

Galimybė daryti 

karjerą 

Galimybė daryti 

karjerą 

Darbo 

užmokestis 

Noras prisidėti 

prie visuomenės 

reikalų tvarkymo 

Darbo sąlygos Darbo sąlygos Darbo sąlygos 
Socialinės 

garantijos 

Socialinės 

garantijos 

Galimybė daryti 

karjerą 

Noras prisidėti 

prie visuomenės 

reikalų tvarkymo 

Socialinės 

garantijos 
Darbo turinys 

Darbo 

užmokestis 
Darbo turinys 

Socialinės 

garantijos 

Darbo 

užmokestis 

Galimybė daryti 

karjerą 

Atsakomybės 

pobūdis 

Darbo 

užmokestis 

Darbo 

užmokestis 

Noras prisidėti 

prie visuomenės 

reikalų tvarkymo 

Prestižas 

Darbo turinys 
Atsakomybės 

pobūdis 

Darbo vietos 

saugumas 
Darbo turinys Darbo sąlygos 

Darbo sąlygos Prestižas Darbo turinys 
Atsakomybės 

pobūdis 

Noras prisidėti 

prie visuomenės 

reikalų tvarkymo 

Prestižas 

Noras prisidėti 

prie visuomenės 

reikalų tvarkymo 

Atsakomybės 

pobūdis 

Darbo vietos 

saugumas 

Atsakomybės 

pobūdis 

Darbo vietos 

saugumas 

Darbo vietos 

saugumas 
Prestižas Prestižas 

Darbo vietos 

saugumas 

 

Klausime apie veiksnius, kurie respondentėms svarbiausi pasirenkant tarnybą LK, 

kintamuoju pasirinkus karinių laipsnių grupę karinikai-puskarininkiai-kareiviai, buvo nustatyti 

neatitikimai su bendruoju atveju, nei vienos laipsnių grupės prioritetai nesutapo su bendruoju sąrašo 

išdėstymu „Bendras 2019“. Rezultatai pateikti 10 lentelėje ir 21 pav. 
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21 pav. Bendras veiksnių, svarbiausių pasirenkant tarnybą LK, pasiskirstymo palyginimas su 2014 

m. tyrimo rezultatais 

 

Atlikus lyginamąją analizę su 2014 m. KAS atlikto tyrimo, tyrusio Lietuvos PKT karių 

motyvaciją, buvo nustatyti skirtumai. (Prakapienė, Neifaltienė, 2014). 2014 m tyrimo rezultatuose 

teigiama, kad darbo užmokestis ir socialinės garantijos yra vieni iš universaliausių veiksnių, 

motyvuojančius žmones rinktis tarnybą LK, tačiau šiame darbe atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad 

aktyviai LK tarnaujančias moteris labiau domina karjeros galimybės ir darbo sąlygos. Darbo 

užmokestis nėra pirmose vietose nei viename iš karinių laipsnių grupių dešimtukų. Tiesa, socialinės 

garantijos labai svarbios puskarininkėms, tačiau bendruoju atveju socialinės garantijos yra trečioje 

vietoje. Atkreipiamas dėmesys, kad 2014 m. darytame tyrime, pagal socialinių-demografinių 

respondentų rodiklius, PKT moterų tame tyrime dalyvavo apie 52 ir jos sudarė 12 proc. imties, kai 

tuo tarpu šiame tyrime pateikiama 154 aktyviai LK tarnaujančių moterų nuomonė ir ji nesutampa su 

2014 m. KAS atlikto tyrimo rezultatais. Galima daryti dvi prielaidas: pirmoji, kad moterų nuomonė 

apie motyvuojančius veiksnius reikšmingai skiriasi nuo vyrų, arba antroji, kad nuo 2014 iki 2019 m. 

įvyko tam tikrų pokyčių, kurie galėjo lemti skirtingą respondentų nuomonę (žr. 21pav.). 
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22 pav. Veiksnių, svarbiausių pasirenkant tarnybą LK, pasiskirstymas laipsnių grupėse 

 

Motyvuojantys veiksniai buvo palyginti karinių laipsnių grupėje karininkai-puskarininkiai-

kareiviai(žr. 22 pav.) 

Karininkai. Šiai grupei nepaprastai svarbios karjeros galimybės, taip pat karininkės išsiskiria 

didžiausiu iš visų karinių laipsnių grupių savo noru prisidėti prie visuomenės reikalų tvarkymo. 

Karininkėms išskirtinai svarbus prestižas.  

Puskarininkiai. Šiai grupei neaprastai svarbūs modernistiniai veiksniai. Puskarininkės 

aiškiai stipriau orientuotos į darbo užmokestį ir socialines garantijas nei kitos laipsnių grupės. Joms 

taip pat nepaprastai svarbi atsakomybė ir darbo turinys. 

Kareiviai. Tai grupė, išsiskirianti aukštu poreikiu daryti karjerą ir noru turėti geras darbo 

sąlygas. Tai grupė, kuriai kur kas labiau nei karininkėms ar puskarininkėms rūpi darbo vietos 

saugumas. 
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2.2.4. Karjeros, su ja susijusių darbo užmokesčio, socialinių garantijų ir santykių vertinimas 

 

2.2.4.1. LK ir karjeros vertinimas 

 

Viena iš klausimyno dalių buvo skirta nustatyti, kaip moterys vertina savo karjerą ir LK. 5 

klausimus buvo paprašyta įvertinti „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Labai prastai“, 2 

„Prastai“, 3 „ Vidutiniškai“, 4 „Gerai“ ir 5 „Labai gerai.  

 
Gerai/Labai gerai Vidutiniškai Prastai/labai prastai 

23 pav. Respondenčių pasirinkimo tarnauti kariuomenėje vertinimas (proc.) 

 

„Kaip Jums sekasi tarnauti 

Lietuvos kariuomenėje?“ 

„Kaip vertinate savo tarnybos 

rezultatus?“ 

„Kaip vertinate savo, kaip 

kariškės karjerą?“ 

   
Gerai/Labai gerai Vidutiniškai Prastai/labai prastai 

24 pav. Bendras respondenčių sėkmės tarnyboje/ tarnybos rezultatų/ kariškės karjeros vertinimas 

(proc.) 

 

Išanalizavus anketinius duomenis buvo nustatyta, kad klausimuose, susijusiuose su karjeros 

vertinimu, nuo 78,2 iki 93,3 proc. sudarė teigiami įvertinimai (žr. 23 ir 24 pav.). Šiems keturiems 

klausimams buvo pritaikyta vieno veiksnio dispersinė analizė ANOVA su posthoc testu, kuri 

parodė, kad trijuose klausimuose pagal laipsnių grupes karininkai-puskarininkiai–kareiviai 

statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo. Taigi klausimuose „Kaip Jums sekasi tarnauti?“, „Kaip 

vertinate savo tarnybos rezultatus?“ ir „Kaip vertinate savo, kaip kariškės, karjerą?“ vertinimai buvo 

tolygiai pasiskirstę visose laipsnių grupėse. Tuo tarpu klausime „Kaip vertinate savo pasirinkimą 

tarnauti“ buvo nustatytas reikšmingas skirtumas tarp karininkių ir puskarininkių karinių laipsnių 
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grupių. Puskarininkių vertinimo vidurkis šiuo klausimu buvo 4,73 ir tai gerokai aukštesnis 

įvertinimas nei karininkių, kurių vertinimo vidurkis buvo 4,28. 

Apibendrinant keturis klausimus, susijusius su karjeros rezultatų vertinimu, galima daryti 

išvadą, kad dauguma moterų savo karjerą LK vertina teigiamai, o karinis laipsnis neturi įtakos 

karjeros sėkmės, karjeros rezultatų ir bendram karjeros vertinimui, tačiau puskarininkės patį 

pasirinkimą tarnauti vertina kur kas palankiau nei karininkės, o kareivių laipsnius turinčių moterų 

vertinimo skirstinys yra artimas normaliajam.  

 
Gerai/Labai gerai Vidutiniškai Prastai/labai prastai 

25 pav. Respondenčių Lietuvos kariuomenės vertinimas (proc.) 

 

Išanalizavus anketinius duomenis, kaip respondentės vertina LK (žr. 25 pav.), vieno veiksnio 

dispersinė analizė ANOVA su post-hoc testu parodė, kad reikšmingų skirtumų laipsnių grupėse 

karininkai-puskarininkiai-kareiviai nėra, tad galima daryti išvadą, kad karinis laipsnis neturi įtakos 

LK vertinimui. 

 

2.2.4.2. Santykių ir atmosferos padalinyje vertinimas 

 

Viena iš klausimyno dalių buvo skirta nustatyti, kaip moterys vertina santykius tarp kolegų, 

padalinių ir vadovybės bei kaip vertina bendrą padalinio atmosferą. 5 klausimus buvo paprašyta 

įvertinti „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Labai prastai“, 2 „Prastai“, 3 „Vidutiniškai“, 4 

„Gerai“ ir 5 „Labai gerai“.  
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Kaip Jūs vertinate santykius su tarnybos 

bendražygiais/kolegomis? 

Kaip Jūs vertinate savo santykius su 

pavaldiniais? (jei tokių neturite, palikite 

nepažymėję) 

  
Kaip Jūs vertinate savo santykius su 

vadovybe? 

Kaip Jūs vertinate bendrą atmosferą 

padalinyje? 

  

Gerai/Labai gerai Vidutiniškai Prastai/labai prastai 

26 pav. Bendras respondenčių santykių su kolegomis/pavaldiniais/vadovybe ir bendros atmosferos 

padalinyje vertinimai (proc.) 

 

Išanalizavus statistinius duomenis visais keturiais klausimais buvo nustatyta, kad bendras 

santykių ir atmosferos vertinimas buvo teigiamas nuo 71,5 iki 89,4 proc. Geriausiai buvo įvertinti 

santykiai su vadovybe, prasčiausiai buvo įvertinta bendra padalinio atmosfera (žr. 26 pav.). 

Šiems keturiems klausimams kintamuoju pasirinkus karinių laipsnių grupę karininkai-

puskarininkiai-kareiviai ir pritaikius vieno veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, 

buvo nustatyta, kad karinis laipsnis neturi įtakos santykių su vadovybe, santykių su kolegomis ir 

padalinio atmosferos vertinimui. Klausime apie santykius su pavaldiniais buvo nustatytas 

reikšmingas skirtumas tarp karininkių ir kareivių grupių. Karininkių vertinimo vidurkis šiuo 

klausimu buvo 4,34 ir tai buvo gerokai aukštesnis įvertinimas nei kareivių laipsnius turinčių moterų 

vertinimo, kurio vidurkis buvo 3,62. Galima daryti išvadą, kad karinių laipsnių grupė turi įtaką 

santykių su pavaldiniais vertinimui ir kad pavaldinių turinčios kareivių laipsnių grupėje moterys 

šiuos santykius vertina statistikai reikšmingai, bet prasčiau nei turinčios pavaldinių karininkės. 
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11 lentelė .Respondenčių bendros atmosferos padalinyje vertinimo pasiskirstymas pagal tarnybos 

vietas (vidurkiai, medianos, neigiamų vertinimų skaičius) 
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Populiacija 85 65 42 13 13* 11 4 

Santykiai 

su 

kolegomis 

Vidurkis 4,12 4,34 4,43 4,45 3,85 4,33 4,33 

Me 4 4 4 4 4 4 4 

Neg.  3 2 0 0 0 0 0 

Santykiai 

su 

pavaldiniai

s 

Vidurkis 4.12 4.25 4.25 4.5 4.11 5 - 

Me 4 4 4 4.5 4 5 - 

Neg.  1 0 0 0 0 0 - 

Santykiai 

su 

vadovybe 

Vidurkis 3.82 4.02 3.98 3.91 3.62 4.33 4 

Me 4 4 4 4 4 4 4 

Neg. 1 2 0 0 2 0 0 

Bendra 

atmosfera 

Vidurkis 3.77 4.06 4.1 4.09 3.15 4.33 4.33 

Me 4 4 4 4 3 4 5 

Neg. 1 2 1 0 3 0 0 

 

Bendras Neg. 6 6 1 0 5 0 0 

4,14 Bendras vidurkis 3.96 4.17 4.19 4.24 3.68 4.50 4.22 

*-Tyrime dalyvavo 11 kariūnių, kas sudarė 34,5 proc. nuo visų tuo metu LKA studijuojančių 

kariūnių 

 

Atsakymų į kausimus apie santykius ir atmosferą padalinyje pasiskirstymas pagal 

klausimyne pažymėtus dalinius, kuriuose teko tarnauti respondentėms, išryškėja tendencijos 

bendram nuotaikų vertinimui padaliniuose trijose pagrindinėse grupėse: štabe, aprūpinimo 

padalinyje ir koviniame padalinyje. Rezultatai pateikti 11 lentelėje. Dėl nedidelio respondenčių 

skaičiaus nebus atsižvelgta į ministerijas ir departamentus, karinės medicinos įstaigas ir specialiųjų 

operacijų padalinius. Karinės mokymo įstaigos bus nagrinėjamos atskirai, nes jose dalyvavo 

reprezentatyvus kariūnių skaičius. 

Bendras vidurkis ir bendras neigiamų vertinimų skaičius rodo, kad geriausia situacija, 

lyginant tris pagrindines grupes, yra aprūpinimo padaliniuose. Nors vertinant tarnybą aprūpinimo 

padaliniuose vidurkis klausime apie santykius su vadovybe nežymiai mažesnis nei štabe tarnavusių 

moterų, šį skirtumą nusveria gerokai mažesnis neigiamų vertinimų skaičius.  

Santykių ir atmosferos vertinimas tarnaujant koviniuose padaliniuose visais klausimais 

mažesnis už kitų dviejų pagrindinių grupių. Nepaisant to, neigiamų vertinimų skaičius koviniame 
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padalinyje yra toks pat, kaip ir štabe. 

Tiriant reprezentatyvų kariūnių skaičių (iš 13 respondenčių populiacijoje 11 tyrimo metu 

buvo LKA kariūnės) ir palyginus visų atsakymų rezultatus su trijų pagrindinių grupių buvo 

nustatyta, kad santykių ir bendros atmosferos vertinimo vidurkis karinėse mokymo įstaigose yra 

gerokai žemesnis už trijų pagrindinių grupių. Vertinimų visais keturiais klausimais vidurkis buvo 

kur kas žemesnis už kovinio padalinio vidurkius. 

Apibendrinant klausimus, kuriuose respondentės buvo paprašytos įvertinti santykius su 

kolegomis, pavaldiniais, vadovybe ir padalinio atmosferą, kaip vienas iš stipriausių veiksnių, 

lemiančių santykių ir padalinio atmosferos vertinimą, buvo tarnybos vieta. Vidurkių analizė parodė, 

kad geriausios nuotaikos pagal keturis nagrinėtus klausimus yra aprūpinimo padaliniuose tarnavusių 

moterų, prasčiausios – koviniuose padaliniuose tarnavusių moterų. Taip pat buvo nustatytas ir 

statistikai reikšmingas vidurkių skirtumas tarp trijų pagrindinių grupių ir karinėse mokymo įstaigose 

tarnavusių moterų. Reprezentatyvus kariūnių skaičius leidžia karines mokymo įstaigas susiaurinti 

iki LKA. Šiuo atveju LKA tarnaujančių moterų vertinimas santykių ir bendros atmosferos 

klausimais yra prastesnis už koviniuose padaliniuose tarnavusių moterų. Karinis laipsnis santykių 

su kolegomis, vadovybe ir atmosferos vertinimo klausimuose didelės įtakos neturi, tačiau turi įtaką 

vertinant santykius su pavaldiniais, nes buvo nustatyta, kad pavaldinių turinčios kareivių laipsnių 

grupėje moterys šiuos santykius vertina statistikai reikšmingai prasčiau, nei turinčios pavaldinių 

karininkės. 

 

2.2.4.3. Finansų ir socialinių garantijų vertinimas 

 

Viena iš klausimyno dalių buvo skirta nustatyti, kaip moterys vertina finansus ir socialines 

garantijas. 3 klausimus buvo paprašyta įvertinti „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Labai 

prastai“, 2 „Prastai“, 3 „Vidutiniškai“, 4 „Gerai“ ir 5 „Labai gerai.  
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„Kaip Jūs vertinate savo 

gaunamas pajamas?“ 

„Kaip Jūs vertinate jums 

suteiktas socialines garantijas“ 

„Kaip Jūs vertinate jums 

mokamas pinigines išmokas?“ 

   
Gerai/Labai gerai Vidutiniškai Prastai/labai prastai 

27 pav. Bendras respondenčių gaunamų pajamų/ socialinių garantijų ir mokamų piniginių  

išmokų vertinimas (proc.) 

 

Apskritai galima matyti (žr. 27 pav.), kaip respondentės vertina visus tris klausimus. 

Pozityviausiai buvo vertinamas klausimas apie pajamas, kurios nebūtinai vienareikšmiškai 

susijusios su vien iš LK gaunamomis piniginėmis išmokomis. 

Šiems trims klausimams kintamuoju pasirinkus karinių laipsnių grupę karininkai-

puskarininkiai-kareiviai ir pritaikius vieno veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, 

buvo nustatyta, kad karinis laipsnis neturi įtakos mokamų piniginių išmokų ir socialinių garantijų 

vertinimui, tačiau turi įtakos vertinant gaunamas pajamas. Šiuo klausimu kareivių laipsnius 

turinčios moterys buvo linkusios reikšmingai prasčiau vertinti gaunamas pajamas nei puskarininkės 

ir karininkės. Kareivių laipsnius turinčių moterų gaunamų pajamų vertinimo vidurkis buvo 3,38, kai 

tuo tarpu karininkių buvo 3,83, o puskarininkių – 4,12 ir tai buvo gerokai didesni vidurkiai už 

kareivių laipsnių turinčių moterų. 

Šiems trims klausimams kintamuoju pasirinkus karinių laipsnių grupę karininkai-ne 

karinikai Stjudento t kriterijų, skirtą lyginti dviejų nepriklausomų imčių vidurkius, reikšmingas 

skirtumas šiose grupėse nenustatytas. Tą patį kriterijų pritaikius kintamajam turi vaikų-neturi vaikų 

buvo nustatytas reikšmingas skirtumas klausime apie gaunamas pajamas. Įdomu tai, kad turinčios 

vaikų respondentės buvo linkusios palankiau vertinti gaunamas pajamas, nei vaikų neturinčios. 

Klausime apie gaunamas pajamas kintamuoju pasirinkus amžiaus grupę ir pritaikius vieno 

veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, buvo nustatytas reikšmingas skirtumas tarp 

18–25 m. respondenčių ir dviejų amžiaus grupių, t. y. 26–33 m. ir 42 ir daugiau m. Šiuo klausimu 

18–25 m. respondenčių vertinimo vidurkis buvo 3,31 ir tai buvo gerokai žemesnis įvertinimas nei 

26–33 m. ir 42 ir daugiau m. amžiaus grupių vertinimo. 26–33 m. amžiaus grupėje vidurkis 

vertinant gaunamas pajamas buvo 3,95, 42 ir daugiau m. amžiaus grupės vertinimo vidurkis buvo 

3,85. Taip pat atsižvelgiant į vidurkių trendų diagramas buvo nustatyta, kad didėjant amžiui, didėja 

ir pasitenkinimas mokamomis piniginėmis išmokomis ir gaunamomis pajamomis, tačiau toks 
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dėsningumas nenustatytas vertinant socialines garantijas.  

Tyrime išsilavinimo atžvilgiu buvo nustatyta, kad aukštesnį išsilavinimą turinčios 

respondentės buvo linkusios palankiau vertinti savo gaunamas pajamas. Šiai grupei priklausė 

turinčios bakalauro, magistro mokslinius laipsnius, asmenys su aukštesniuoju išsilavinimu. Buvo 

nustatyta, kad prasčiausiai savo pajamas vertino asmenys su aukštuoju neuniversitetiniu 

išsilavinimu, taip pat turintys vidurinį ir spec. vidurinį išsilavinimą. Įdomu ir tai, kad asmenys su 

aukštesniuoju išsilavinimu palankiau vertino savo gaunamas pajamas, ir tam įtakos gali turėti 

respondenčių amžius, atsižvelgiant į tai, kad aukštesniojo išsilavinimo įstaigas nuo 2000 metų ėmė 

keisti kolegijos, siūlydamos aukštesnį neuniversitetinį išsilavinimą, kuris iš dalies tapo 

populiaresnis už aukštesnįjį išsilavinimą. Socialines garantijas nepalankiausiai vertino bakalauro 

laipsnį turinčios respondentės, palankiausiai socialines garantijas vertino spec. vidurinį ir aukštesnįjį 

išsilavinimą turinčios respondentės. Gaunamas pinigines išmokas palankiausiai vertino magistro 

laipsnį turinčios ir respondentės, lyginant su aukštesniuoju ir spec. viduriniu išsilavinimu. Vėlgi tai 

sietina su švietimo reforma ir respondenčių, ankščiau įgijusių minėtus išsilavinimus, didesniu 

amžiumi. Nepalankiausias vertinimas gaunamų piniginių išmokų atžvilgiu buvo iš aukštąjį 

neuniversitetinį išsilavinimą turinčių, taip pat respondenčių su viduriniu išsilavinimu ir turinčių 

bakalauro laipsnį. 

Apibendrinant klausimų bloką apie gaunamas pajamas, pinigines išmokas ir socialines 

garantijas reiktų pastebėti, kad karinis laipsnis turi įtakos vertinant gaunamas pajamas, nes 

nustatytas skirtumas laipsnių grupėse, kur kareivių laipsnius turinčios moterys gaunamas pajamas 

vertina prasčiau nei kitos laipsnių grupės. Gaunamų pajamų vertinimui turi įtakos ir amžiaus grupė, 

bei tai, ar respondentės turi vaikų ar jų neturi. Didėjant amžiui, didėja ir pasitenkinimas mokamomis 

piniginėmis išmokomis ir gaunamomis pajamomis, o turinčios vaikų respondentės buvo linkusios 

palankiau vertinti gaunamas pajamas, nei vaikų neturinčios. Aukštesnį išsilavinimą turinčios 

respondentės linkusios palankiau vertinti pajamas, o žemesnį išsilavinimą turinčios – socialines 

garantijas. 

 

2.2.4.4. Vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimas 

 

Respondentės buvo paprašytos įvertinti vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje. Šis klausimas 

buvo paprašytas įvertinti „Likert“ skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškė „Labai prastai“, 2 „Prastai“, 3 

„Vidutiniškai“, 4 „Gerai“ ir 5 „Labai gerai(žr. 28 pav.).  
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28 pav. Bendras respondenčių vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimas (proc.) 

 

Bendrasis vertinimas šiuo klausimu sukelia abejonių dėl tikrosios vyrų požiūrio į moteris 

kariuomenėje situacijos KAS. Kaip matyti iš 28 pav., 28,5 proc. respondenčių mano, kad vyrų 

požiūris į moteris kariuomenėje yra „geras“, 43,7 proc. mano, kad šis jų požiūris „vidutiniškas“, 

17,9 proc. mano, kad jis „prastas“, 5,3 proc. vertina, kad jis „labai blogas“ ir tik 4,6 proc. vertina 

požiūrį kaip „labai gerą“. 

Šiam klausimui kintamuoju pasirinkus karinių laipsnių grupę karininkai-puskarininkiai-

kareiviai ir pritaikius vieno veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu, buvo nustatytas 

reikšmingas vertinimo skirtumas tarp kareivių laipsnių turinčių moterų ir kitų laipsnių grupių. Šiuo 

klausimu kareivių laipsnius turinčios moterys buvo linkusios prasčiau vertinti vyrų požiūrį į moteris 

kariuomenėje nei puskarininkės ir karininkės. Kareivių laipsnius turinčių moterų vyrų požiūrio į 

moteris kariuomenėje vertinimo vidurkis buvo 2,75, o karininkių buvo 3,19, puskarininkių 3,47 ir 

tai buvo gerokai didesni vidurkiai už kareivių laipsnių turinčių moterų. 

 

29 pav. Respondenčių vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimo pasiskirstymas amžiaus 

grupėse (balais: 1 – labai prastai; 2 – prastai; 3 – vidutiniškai; 4 – gerai; 5 – labai gerai) 

 

Linijinėje diagramoje (žr. 29pav.) matomas ryšys tarp respondenčių amžiaus grupių ir tai, 

kaip tose amžiaus grupėse vertinamas vyrų požiūris į moteris kariuomenėje. Diagramoje 
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pavaizduotas vertinimo vidurkis, mažiausias ir didžiausias įvertinimas toje amžiaus grupėje bei 

variacinės vertinimo eilutės mediana. Diagramoje matyti, kad nepalankiausiai šį požiūrį vertina 

jaunesnės respondentės, amžiaus grupėse nuo 26 iki 41 metų amžiaus vertinimas labai panašus ir 

gerėja didėjant amžiaus grupei. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad kuo vyresnė respondentė, tuo 

mažiau ji linkusi vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje vertinti neigiamai, jei amžiaus grupėje nuo 18 

iki 25 metų neigiamų vertinimų „prastai“ ir „labai prastai“ iš viso buvo 19 atvejų (32,86 proc. nuo 

visų tai amžiaus grupei priklausiusių respondenčių vertino neigiamai), tai amžiaus grupėse 26–33 ir 

34–41 šis procentas yra apie 20, o amžiaus grupėje nuo 42–49 m. respondentės šį teiginį žemiausiai 

įvertino „vidutiniškai“. 

30 pav. Respondenčių vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimo pasiskirstymas pagal 

tarnybos trukmę (balais)(1 – labai prastai; 2 – prastai; 3 – vidutiniškai; 4 – gerai; 5 – labai gerai) 

Kitoje linijinėje diagramoje parodomas to paties teiginio ir respondenčių tarnybos trukmės 

ryšys (žr. 30 pav.). Ši diagrama labai panaši į amžiaus grupių, kaip ir ankstesnėje joje stebimas 

diagramos linijų suartėjimas dešinėje, kas reiškia, kad ilgiau tarnaujančios respondentės ne tik 

linkusios palankiau vertinti vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje, tačiau tai daro atsargiau, apsiriboja 

vidurine vertinimo skale vertindamos „gerai“ ir „vidutiniškai“. 

Tyrinėjant šio klausimo ryšį su kintamuoju pavaldinių turėjimas buvo nustatyta, kad vyrų 

požiūrį į moteris palankiau vertina tos respondentės, kurios yra turėjusios pavaldinių. Vyrų požiūrio 

į moteris kariuomenėje vertinimas labai siejasi su bendra padalinio atmosferos vertinimu, kur 

geresnė padalinio atmosfera, ten vyrų požiūris į moteris kariuomenėje vertinamas palankiau.  
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31 pav. Ryšys tarp respondenčių vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimo ir tarnybos 

rezultatų vertinimo 

 

Kitas įdomus dėsningumas, kurį pavyko pastebėti, buvo tai, kad kuo geriau moterys vertina 

savo asmeninius tarnybos rezultatus, tuo palankesnis jos vertinimas vyro į moteris požiūrio 

klausimu. Tai galima matyti 31 pav.. Stačiakampėje diagramoje matomos teigiamo vertinimo 

išskirtys (ID:94,31) ties vidutinišku savo tarnybos rezultatų vertinimu, ten pat matyti ir neigiamos 

išskirtys (ID: 135, 38, 27), kurios rodo, kad tarp respondenčių atsirado nuomonių, kurios labai 

atitolusios nuo statistinio vidurkio, tačiau jos svarbios šio tyrimo metu. Taip pat matyti, kaip savo 

tarnybos rezultatus vertinančios „gerai“ respondentės dar linkusios labiau vertinti „vidutiniškai“ ir 

„prastai“, kai tuo tarpu „labai gerai“ savo tarnybos rezultatus vertinančios moterys jau turi mažesnį 

vertinimo minimumą bei yra linkusios vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje vertinti „vidutiniškai“ ir 

„gerai“. 

Apibendrinant respondenčių vertinimą klausimo dėl vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje 

buvo nustatytas ryšys tarp labiau teigiamo vertinimo, susijusio su didesniu respondenčių amžiumi ir 

aukštesniu kariniu laipsniu, taip pat buvo nustatyta, kad moterų, kurios labiau teigiamai vertina 

padalinio atmosferą, palankiau vertina ir vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje. Nepaisant nustatytų 

ryšių, šis klausimas reikalauja gilesnio tyrinėjimo aiškinantis vyrų ir moterų požiūrių 

priežastingumą. 
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PROJEKTINĖ DALIS 

 

Projektinėje dalyje pateikiamos išplėstinės tyrimo išvados ir rekomendacijos, 

apibendrinančios tyrimo metu atliktą duomenų analizę.  

 

1 Uždavinys: Išanalizuoti vadovams priskiriamų lyderio vertybių sistemą ir palyginti 

kokiomis vertybėmis vadovaujasi moterys, tarnaujančios LK. 

 

Asmeniniai bruožai, lemiantys pasirinkimą tarnauti Lietuvos kariuomenėje: 

Įvertinant, kokias asmenines savybes respondentės renkasi, kaip svarbias karo tarnybai, 

buvo daroma prielaida, kad moterys karės yra stipresnės, ištvermingesnės, drąsesnės ir t.t. už tas 

moteris, kurios nepriklauso jėgos struktūroms. Tyrimo rezultatai parodė, kad visoms aktyviai LK 

tarnaujančioms moterims nepaprastai svarbūs atsakingumas ir pareigingumas. Taip pat buvo 

nustatyti skirtumai tarp moterų karininkių ir ne karininkių, kurie leidžia daryti išvadą, kad 

karininkės labiau pasitiki savimi, o ne karininkės stipriau pasižymi sąžiningumu. Panašus 

dėsningumas buvo ir tarp moterų, turinčių ir neturinčių pavaldinių, kur turėjusios pavaldinių 

moterys buvo labiau linkusios pasitikėti savimi, nei pavaldinių neturinčios, o neturėjusios 

pavaldinių moterys stipriau pasižymi sąžiningumu. Taip pat verta pastebėti, kad neturėjusios 

pavaldinių respondentės ir ne karininkės buvo linkusios būti labiau atsidavusios, nei karininkės ir 

pavaldinių neturinčios respondentės. Šios išvados glaudžiai susijusios su darbe keliama hipoteze, 

kad karinis laipsnis ir empirinė patirtis turi įtakos formuotis skirtingiems bruožams, tad gautos 

išvados tai patvirtina. 

Atlikus asmeninių savybių palyginimą su teorinėje dalyje atlikta analize buvo nustatyta, kad 

respondenčių pirmųjų keturių savybių pasirinkimas iš dalies sutapo su E. Butkevičienės ir kt. 

Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatais, šių tyrėjų išskirta savybė komunikabilumas buvo būdinga tik 

karininkų grupei. Nors savybių eiliškumas šiame tyrime nesutampa su lietuvių atlikto tyrimo 

savybių eiliškumu, tačiau tiek šiame, tiek nagrinėtame tyrime – tai sąrašo viršuje esančios savybės. 

Kitų autorių išskirtos savybės buvo įvertintos, kaip mažiau svarbios.  

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad daugiau nei pusė LK tarnaujančių moterų pasižymi 

komunikabilumu, iniciatyvumu, yra atsidavusios tarnybai, ištvermingos, pasitikinčios savimi, 

ryžtingos ir drąsios, ambicingos, darbščios ir sąžiningos, o apie 80 proc. visų LK tarnaujančių 

moterų pasižymi pareigingumu ir atsakingumu. (žr. 4 lentelę). 
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Rekomendacijos: 

Ateityje atliekamų tyrimų metu, kurie susiję su lyderyste ar kitais asmenybių bruožais, 

identifikuojant moteris kares būtina išskirti moterų nuomonės pasiskirstymą pagal karinių laipsnių 

grupes. 

 

2 Uždavinys: Ištirti veiksnius ir motyvus, skatinančius moterų pasirinkimą tarnauti Lietuvos 

kariuomenėje. 

 

Motyvai lemiantys pasirinkimą tarnauti LK 

Ištyrus aktyviai tarnaujančių moterų motyvus, lemiančius pasirinkimą tarnauti LK, buvo 

nustatyti šeši veiksniai ir skirtingas jų pasiskirstymas laipsnių grupėse. Tyrimo metu buvo gauti 

rezultatai, į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys. Rezultatai pateikti 12 lentelėje. 

12 lentelė. Motyvų, lemiančių moterų pasirinkimą tarnauti LK, išvados 

Svajonės ir 

polinkis į 

militarizmą 

Modernaus 

kario motyvai 

Postmodernaus 

kario motyvai 

Ikimodernaus 

kario 

patriotiniai 

motyvai 

Tarpinis 

etapas tarp 

mokyklos ir 

universiteto 

Šeimos įtaka 

Mane domino 

karinė taktika 

Domino 

atlyginimas 

Norėjau 

išbandyti save 
Esu patriotė 

Negalėjau 

apsispręsti, 

ką veikti po 

mokyklos 

Tai šeimos 

tradicija 

Nuo vaikystės 

žinojau, kad 

noriu tarnauti 

Domino 

socialinės 

garantijos 

Norėjau 

įrodyti, kad 

esu tokia pat 

stipri, kaip 

vyrai 

Norėjau 

atlikti 

pareigą 

tėvynei 

Domino 

lengvatos, 

suteikiamos 

po tarnybos 

stojant į 

aukštąsias 

mokyklas 

Paskatino 

šeimos 

nariai 

Senai apie tai 

svajojau 

Domino 

galimybė 

užsidirbti 

Mėgau 

ekstremalias 

situacijas 

   

Mane domino 

ginklai 

 Norėjau 

sustiprėti 

fiziškai 

   

Tai buvo 

mano 

siekiamybė 

 

 

   

Man patiko 

vadovauti 

 
 

   

Mane domino 

karjeros 

galimybės 

kariuomenėje 
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Ne visi šeši veiksniai tolygiai pasiskirstę pagal normalųjį dėsnį visose trijose laipsnių grupėse. (žr. 

19 pav. ir 3 priedą) 

Kareivių 

grupę šis 

motyvas 

veikė 

stipriausiai, o 

puskarininkes 

reikšmingai 

silpniau. Šio 

motyvo 

skirtumas tarp 

puskarininkių 

ir karininkių 

nebuvo 

didelis. 

Galima daryti 

išvadą, kad 

kareivių 

grupė 

išskirtinai 

stipriau yra 

veikiama 

svajonių ir 

polinkio į 

militarizmą 

motyvo prieš 

pradedant 

tarnybą LK 

Nustatytas 

tolygus 

atsakymų 

pasiskirstymas 

visose 

laipsnių 

grupėse. Visgi 

buvo nežymi 

tendencija, 

kad didėjant 

kariniam 

laipsniui šis 

veiksnys 

silpnėja. 

Nustatytas 

reikšmingas 

atotrūkis tarp 

kareivių ir 

kitų dviejų 

laipsnių 

grupių. 

Kareivių 

laipsnius 

turinčias 

moteris 

stipriau 

motyvavo 

šiuolaiki-niam 

postmoder-

niam kariui 

būdingi 

motyvai. Tuo 

tarpu 

karininkių ir 

puskarinin-

kių grupėje 

šie motyvai 

buvo 

panašaus 

stiprumo 

Tolygus 

atsakymų 

pasiskirstymas 

visose laipsnių 

grupėse. Visgi 

nustatyta 

nežymi 

tendencija, 

kad labiau 

patriotiškos 

yra kareivių 

laipsnius 

turinčios 

respondentės 

ir karininkės 

nei 

puskarininkės, 

tačiau šis 

skirtumas 

nežymus 

Motyvo 

stiprumu 

kareivių 

laipsnius 

turinčios 

respondentės 

išsiskyrė tiek 

nuo 

karininkių, 

tiek nuo 

puskarinin-

kių. Nors 

atotrūkis tarp 

puskarininkių 

ir karininkių 

nebuvo 

didelis, visgi 

buvo nežymi 

tendencija, 

kad didėjant 

kariniam 

laipsniui šis 

veiksnys 

silpnėja 

Tolygus 

atsakymų 

pasiskirsty-

mas visose 

laipsnių 

grupėse 

Moterys, ateinančios į tarnybą LK, apie tai svajoja, turi stiprų potraukį į militarizmą, iš F. Battistelli 

išskirtų trijų motyvų sistemų LK tarnauti pasirenkančias moteris labiausiai motyvuoja šiuolaikiniam 

postmoderniam kariui būdingi motyvai, o ikimodernistiniai ir modernistiniai motyvai šiek tiek 

silpnesni. Aktyviai LK tarnaujančioms moterims yra būdingas „mišraus kario tarnybos motyvų 

tipas“, ši išvada grindžiama tyrimo metu gautais rezultatais:  

1) „Ikimodernaus kario patriotiniai motyvai“ veiksnyje esantys du kintamieji buvo tarp 

geriausiai įvertintų kintamųjų, t. y. kad yra patriotė nurodė 89 proc., pareigą tėvynei norėjo 

atlikti 74 proc.  

2) „Svajonės ir polinkis į militarizmą“ veiksnys su iš dalies postmodernistiniais motyvais ir 

„postmodernaus kario motyvai“ veksniais buvo didžiausias išraiškas turintys veiksniai 

3) „Modernaus kario motyvai“ veiksnio svoris buvo panašiai stiprus kaip „Ikimodernaus kario 

patriotiniai motyvai“ veiksnys 

 

Rekomendacijos: 

Nustačius, kad LK tarnaujančioms moterims yra būdingas „mišraus kario tarnybos motyvų 

tipas“ ir skirtingą motyvų pasiskirstymą laipsnių grupėse galima šią informaciją naudoti keliant LK 

tarnaujančių moterų moralę, taip pat tirti šią sritį plačiau, turint tikslą stebėti pokyčius, 

atsirandančius dėl besikeičiančių tarnybos sąlygų ir visuomenėje vykstančių procesų, ir identifikuoti 



83 

 

pažeidžiamiausias sritis ir jas gerinti. 

 

Veiksniai, lemiantys pasirinkimą tarnauti LK: 

Ištyrus aktyviai tarnaujančių moterų motyvus, lemiančius pasirinkimą tarnauti LK, buvo 

nustatyti svarbiausi iš jų, taip pat rezultatai, nesutampantys su jau KAS darytais tyrimų rezultatais. 

Tyrimo metu gauti rezultatai, į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys, pateikti 13 lentelėje. 

13 lentelė. Veiksnių, lemiančių moterų pasirinkimą tarnauti LK, išvados 

Karininkių grupė Puskarininkių grupė Kareivių grupė 

Šiai grupei nepaprastai svarbios 

karjeros galimybės, taip pat 

karininkės išsiskiria didžiausiu 

iš visų karinių laipsnių grupių 

savo noru prisidėti prie 

visuomenės reikalų tvarkymo. 

Karininkėms išskirtinai svarbus 

prestižas. 

Šiai grupei neaprastai svarbūs 

modernistiniai veiksniai. 

Puskarininkės aiškiai stipriau 

orientuotos į darbo užmokestį ir 

socialines garantijas nei kitos 

laipsnių grupės. Joms taip pat 

nepaprastai svarbi atsakomybė. 

ir darbo turinys 

Tai grupė, išsiskirianti aukštu 

poreikiu daryti karjerą ir noru 

turėti geras darbo sąlygas. Tai 

grupė, kuriai kur kas labiau nei 

karininkėms ar puskarininkėms 

rūpi darbo vietos saugumas. 

 

Moterims svarbiausi veiksniai pasirenkant tarnybą LK (eilės tvarka): 

1) galimybė daryti karjerą, 

2) darbo sąlygos, 

3) socialinės garantijos, 

4) darbo užmokestis, 

5) noras prisidėti prie visuomenės reikalų tvarkymo, 

6) darbo turinys, 

7) atsakomybės pobūdis, 

8) darbo vietos saugumas, 

9) prestižas. 

Nei vienos iš laipsnių grupės prioritetai nesutapo su bendruoju sąrašo išdėstymu. Atlikus 

palyginamąją analizę su 2014 m. KAS atlikto tyrimo, tyrusio Lietuvos PKT karių motyvaciją, buvo 

nustatyti esminiai skirtumai, nes vietoj pirmose dviejose pozicijose 2014 m. buvę darbo užmokestis 

ir socialinės garantijos 2019 m. buvo nustatyti kiti: karjeros galimybės ir darbo sąlygos.  

 

Rekomendacijos: 

Nustačius tarnaujančių moterų motyvus, lemiančius pasirinkimą tarnauti LK, ir jų neatitikimą 

su jau darytų tyrimų rezultatais, rekomenduojama moterų grupę tirti išsamiau, kad nustatyti atskirus 

PKT karių vyrų ir PKT karių moterų veiksnius, lemiančius pasirinkimą tarnauti LK. Taip pat 

rekomenduojama skaidyti tyrimo rezultatus į karinių laipsnių grupes. 

3 Uždavinys: Atskleisti, kaip LK aktyviai tarnaujančios moterys vertina bendrą darbo 

atmosferą, savo santykius su kolegomis, pavaldiniais ir vadovybe, karjerą ir jos rezultatus bei koks 

jų požiūris į vyrų požiūrį į moteris LK (bendra nuotaika). 

 

Karjeros, su ja susijusių darbo užmokesčio, socialinių garantijų ir santykių vertinimas: 
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Ištyrus, kaip aktyviai tarnaujančios moterys vertina karjerą, su ja susijusius darbo užmokestį, 

socialines garantijas ir santykius, buvo gauti rezultatai, į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys. 

Rezultatai pateikti 14 lentelėje. 

14 lentelė. Karjeros, su ja susijusių darbo užmokesčio, socialinių garantijų ir santykių išvados 

Karjeros vertinimas 

 

Dauguma moterų savo karjerą LK vertina teigiamai, o karinis 

laipsnis neturi įtakos karjeros sėkmės, karjeros rezultatų ir 

bendram karjeros vertinimui, tačiau puskarininkės patį 

pasirinkimą tarnauti vertina gerokai palankiau nei karininkės. 

LK vertinimas Karinis laipsnis neturi įtakos LK vertinimui. 

Santykių ir atmosferos 

padalinyje vertinimas 

 

Karinis laipsnis santykių su kolegomis, vadovybe ir atmosferos 

vertinimo klausimuose didelės įtakos neturi, tačiau turi įtaką 

vertinant santykius su pavaldiniais, nes buvo nustatyta, kad 

pavaldinių turinčios kareivių laipsnių grupėje moterys šiuos 

santykius vertina statistiškai reikšmingai prasčiau, nei turinčios 

pavaldinių karininkės. 

Vertinant pagal karinį padalinio tipą, kuriame yra tekę tarnauti 

moterims, geriausios nuotaikos keturiuose nagrinėtuose 

klausimuose yra aprūpinimo padaliniuose tarnavusių moterų, 

prasčiausios – koviniuose padaliniuose tarnavusių moterų. Taip 

pat buvo nustatytas ir statistikai reikšmingas vidurkių skirtumas 

tarp trijų pagrindinių grupių ir karinėse mokymo įstaigose 

tarnavusių moterų. Reprezentatyvus kariūnių skaičius leidžia 

karines mokymo įstaigas susiaurinti iki LKA. Šiuo atveju LKA 

tarnaujančių moterų vertinimas santykių ir bendros atmosferos 

klausimais yra prastesnis už koviniuose padaliniuose tarnavusių 

moterų. 

Finansų ir socialinių garantijų 

vertinimas 

Karinis laipsnis turi įtakos vertinant gaunamas pajamas, nes 

nustatytas skirtumas laipsnių grupėse, kur kareivių laipsnius 

turinčios moterys gaunamas pajamas vertina prasčiau nei kitos 

laipsnių grupės. Gaunamų pajamų vertinimui turi įtakos ir 

amžiaus grupė, bei tai, ar respondentės turi vaikų ar jų neturi. 

Didėjant amžiui, didėja ir pasitenkinimas mokamomis 

piniginėmis išmokomis ir gaunamomis pajamomis, o turinčios 

vaikų respondentės palankiau vertina gaunamas pajamas, nei 

vaikų neturinčios. Aukštesnį išsilavinimą turintys respondentai 

palankiau vertina pajamas, o žemesnį išsilavinimą turintys – 

socialines garantijas. 

Vyrų požiūrio į moteris 

kariuomenėje vertinimas 

Bendrasis vertinimas šiuo klausimu sukelia abejonių dėl tikrosios 

vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje situacijos KAS. Karinis 

laipsnis turi įtakos vertinant vyrų požiūrį į moteris kariuomenėje, 

kareivių laipsnius turinčios moterys prasčiau vertina vyrų požiūrį 

į moteris kariuomenėje nei puskarininkės ir karininkės. Vyresnės 

ir ilgiau tarnaujančios respondentė mažiau linkusios vyrų požiūrį 

į moteris kariuomenėje vertinti neigiamai. Vyrų požiūrį į moteris 

palankiau vertina tos respondentės, kurios yra turėjusios 

pavaldinių. Vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimas labai 

siejasi su bendra padalinio atmosferos vertinimu, kur geresnė 

padalinio atmosfera, ten vyrų požiūris į moteris kariuomenėje 
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vertinamas palankiau, taip pat kuo geriau moterys vertina savo 

asmeninius tarnybos rezultatus, tuo palankesnis jos vertinimas 

vyro į moteris požiūrio klausimu. 

 

Rekomendacijos: 

Nustačius, kaip aktyviai tarnaujančios moterys vertina savo karjerą, su ja susijusius darbo 

užmokestį, socialines garantijas ir santykius bei ištyrus vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje 

vertinimą, rekomenduojama pastaruoju klausimu atlikti išsamesnius tyrimus, nes nepaisant 

palankaus vertinimo daugeliu klausimu, vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje kelia nerimą. 

Reikalingas išsamus tyrimas LKA, kurio metu būtų tiriami kariūnai kartu su LKA vadovybe ir 

būtų galima nustatyti tikrąją kariūnų bataliono atmosferą. 

 

4 Uždavinys: Nustatyti, kokius lūkesčius turi moterys ateidamos į tarnybą LK, ko tikisi 

išmokti ir įvertinti, kaip pasiteisina jų lūkesčiai ir kaip pritaikomos kariuomenėje įgytos žinios 

asmeniniame gyvenime. 

 

Lūkesčiai: 

Lūkesčių įvardijimas nebuvo tolygiai pasiskirstęs laipsnių grupėse. Tyrimo metu buvo 

nustatyti skirtumai, į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys. (žr. 15 lentelę). 

15 lentelė. Lūkesčių tyrimo išvados 

Karininkių grupė Puskarininkių grupė Kareivių grupė 

Dažniau nei kitose grupėse buvo įvardijami 

lūkesčiai, susiję su vertybėmis, kad 

kariuomenė bus vertybiška, taip pat jos dažniau 

akcentavo, kad tikėjosi ateiti į draugišką, 

bendraminčių kolektyvą, tai buvo grupė, 

kurioje buvo įvardyta daugiausiai lūkesčių, 

susijusių su noru keliauti ar išvykti į misiją. Tai 

buvo vienintelė grupė, kurioje buvo lūkestis, 

susijęs su prestižu tarnauti. 

Labiausiai akcentavo 

lūkesčius, susijusius 

su karjera ir įdomia 

tarnybos vieta, jos 

taip pat dažniau nei 

kitos grupės turėjo 

materialinių lūkesčių 

Dažniau nei kitos grupės 

paminėjo lūkesčius, 

susijusios su iššūkiais, 

kuriuos tikėjosi 

gausiančios įveikti LK 

tarnyboje, taip pat tai buvo 

grupė, dažniausiai 

paminėjusi su žiniomis 

susijusį lūkestį. 

 

Moterys į kariuomenę ateina su tokiai lūkesčiais: 

1) Patirti nuotykių, iššūkių, sustiprėti fiziškai ir psichologiškai, išbandyti save, įgyti 

pasitikėjimo savimi, realizuoti save. 

2) Įgyti kompetencijų, patirties, žinių, nuolatos tobulėti, pritaikyti jau turimas žinias, 

išsilavinimą, pažinti aplinką, naujoves, būti tinkamą įvertinimą už darbą save. 

3) Geros, aiškios, ilgalaikės karjeros galimybės. 

4) Kariuomenė yra vertybiška. 

5) LK laukia įdomi tarnyba, pasitenkinimas darbu, nenuobodus darbo turinys, atsakomybė, 

geras atlyginimas, socialinės garantijos ir geras aprūpinimas. 

6) Susirasti draugų, bendraminčių, dirbti gerame, motyvuotame kolektyve, dirbti komandoje 

atlikti pareigą tėvynei, ginti tėvynę. 
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7) Keliauti, išvykti į misiją. 

8) Tarnyba LK yra prestižinė, kad moteris bus gerbiama dėl pasirinktos profesijos. 

9) Daryti įtaką kitiems, vadovauti. 

Vardinant lūkesčius labai retai paminėta pareiga ginti tėvynę, labiau akcentuojami modernistiniai ir 

postmodernistiniai lūkesčiai, susiję su tarnyba LK, ir jie skirtingai pasiskirstę laipsnių grupėse. LK 

tarnaujančių moterys turi didesnius lūkesčius prieš ateidamos į kariuomenę, kurie nepasiteisina arba 

menkai pasiteisina daugiau nei trečdaliui respondenčių. 

 

Rekomendacijos: 

Nustačius, kad daugiau nei trečdaliui respondenčių lūkesčiai nepasiteisina arba menkai 

pasiteisina, rekomenduojama plačiau tirti šią sritį. Platesni tyrimai leistų suprasti, kodėl moterys 

išsikelia per didelius lūkesčius ir lygiai taip pat priežastis, kodėl ir aukšti lūkesčiai galimai 

nepasiteisina. Lūkesčiai yra neatsiejama organizacijos motyvacijos kompanijos dalis. Nepasiteisinę 

lūkesčiai – demotyvuojantis veiksnys, todėl būtinas balansas tarp išsikeliamų lūkesčių ir 

organizacijos pastangų jiems pasiteisinti arba sąlygų sudarymo, kad organizacijos narys turėtų 

galimybę tikėtis, kad jo lūkesčiai pasiteisins. 

 

Siekiai ir ko tikėjosi išmokti respondentės ateidamos į LK: 

Tai ko siekė/tikėjosi išmokti respondentės ateidamos į LK įvardijimas nebuvo tolygiai 

pasiskirstęs laipsnių grupėse. Tyrimo metu buvo nustatyti skirtumai, į kuriuos buvo atkreiptas 

dėmesys. (žr. 16 lentelę). 

16 lentelė. Siekių išmokti išvados 

Karininkių grupė Puskarininkių grupė Kareivių grupė 

Beveik dvigubai dažniau nei 

kitose grupėse buvo išreikštas 

siekis įgyti vadovavimo 

įgūdžių. Taip pat tai buvo 

grupė, kuri trigubai dažniau už 

kitas grupes įvardijo siekį įgyti 

žinių, nesusijusių su karyba. 

Daugiau nei dvigubai dažniau 

akcentavo disciplinos siekį. Jos 

taip pat dažniau nei kitos 

įvardijo siekusios įgyti 

bendravimo įgūdžių ir siekį 

kariuomenėje gauti su 

vertybiniu ugdymo žinių ir 

įgūdžių. 

Išsiskyrė savo aktyvumu 

įvardijant specifinių karinių 

žinių siekį bei siekį įgyti 

visapusiškos drąsos  

Siekiai išmokti 

Moterys į kariuomenę ateina tikėdamos, kad išmoks šių dalykų: 

1) Karybos srities įgūdžių. 

2) Visapusiškos stiprybės, bebaimiškumo įgūdžių. 

3) Vadovavimo ir lyderystės. 

4) Bendravimo, komandinio darbo įgūdžių. 

5) Disciplinos įgūdžių. 

6) Su žiniomis susijusių įgūdžių (ne karinių). 

7) Vertybinio ugdymo. 

Į kariuomenę ateinančios moterys dažniausia siekia karybos žinių ir įgyti emocinės ir fizinės 

stiprybės ir apie 80 proc. atvejų jų norai pasiteisina. Skirtingų laipsnių grupių analizė parodė, kad 
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skirtingus laipsnius turinčios respondentės turėjo skirtingus siekius. 

 

Rekomendacijos: 

Nustačius, ko dažniausiai moterys tikisi išmokti ateidamos į LK, reiktų atkreipti dėmesį į 

dabartines ugdymo programas ir tobulinti jas atsižvelgiant į tyrime gautus rezultatus. 

 

LK įgytų žinių panaudojimas asmeniniame gyvenime: 

Tai,, kokias LK įgytas žinias moterys panaudoja asmeniniame gyvenime įvardijimas nebuvo 

tolygiai pasiskirstęs laipsnių grupėse. Tyrimo metu buvo nustatyti skirtumai, į kuriuos buvo 

atkreiptas dėmesys. (žr. 17 lentelę). 

17 lentelė. LK įgytų žinių ir įgūdžių pritaikymas asmeniniame gyvenime išvados 

Karininkių grupė Puskarininkių 

grupė 

Kareivių grupė 

Išsiskyrė tuo, kad daugiau kaip 30 proc. dažniau nei 

kitos grupės įvardijo savo asmeniniame gyvenime 

taikančios kariuomenėje įgytus planavimo įgūdžius. 

Jos taip pat dažniau pabrėžė, kad kariuomenėje įgyti 

įgūdžiai joms padeda bendraujant asmeniniame 

gyvenime. Karininkės dažniau užrašė, kad džiaugiasi, 

jog yra disciplinuotos ir gali parodyti pavyzdį kitiems. 

Tai buvo grupė, kuri dažniausiai paminėjo, kad 

kariuomenėje įgyti įgūdžiai joms suteikia galimybę 

būti labiau pilietiškomis, padėti aplinkiniams. 

Vardindamos sritis, kuriose naudoja 

kariuomenėje įgytus įgūdžius, labai 

skyrėsi nuo karininkių išvardytų dalykų, 

jos rečiau asmeniniame gyvenime naudoja 

bendravimo, planavimo ir organizavimo 

įgūdžius, rečiau pabrėžė, kad yra 

pilietiškos.  

 

Moterys šiose asmeninio gyvenimo srityse panaudoja LK gytas žinias ir įgūdžius 

Bendravime su žmonėmis. 

Planavime, organizavime, priimdamos sudėtingus sprendimus, imdamosis iniciatyvos. 

Taisyklių, disciplinos, atsakomybės, saugumo taisyklių taikymas. 

Aiškų ir konkretų minčių dėstymą ir šalto proto turėjimą. 

Aktyvaus laisvalaikio, stovyklavimo atostogų metu. 

Teikiant pirmąją pagalbą (PMP). 

Topografijos žinios joms padeda orientuotis aplinkoje, mieste ar miške. 

Padėdamos aplinkiniams. 

Fizinio pasirengimo praktikas naudoja ir asmeniname gyvenime. 

Vadovavimo įgūdžius taiko asmeniname. 

Informacinių technologijų ar anglų kalbos žinios. 

Apie du trečdalius moterų, tarnaujančių LK, savo asmeniniame gyvenime pritaiko kariuomenėje 

įgytas žinias ir praktinius įgūdžius, taip pat apie du trečdalius LK tarnaujančių moterų tarnyba 

teigiamai veikia jų asmeninį gyvenimą ir šis vertinimas nežymiai priklauso nuo turimo karinio 

laipsnio ir nuo to, ar respondentė turi vaikų ar ne. Ištekėjusios moterys yra linkusios labiau 

teigiamai vertinti tarnybos įtaką savo asmeniniam gyvenimui. 

 

Rekomendacijos: 

Nustačius, kokiose asmeninio gyvenimo srityse moterys taiko LK įgytas žinias ir įgūdžius, 
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galima šią informaciją panaudoti verbavimo į LKA, NPPKT ir PKT informacinių kampanijų 

kūrimui. Tokiu būdu parodant, kad tarnyba kariuomenėje yra puikiai pritaikoma asmeniniame 

gyvenime ir daro teigiamą įtaką asmeniniam gyvenimui. 

 

Bendros rekomendacijos: 

1. Ateities tyrimuose ir daromose išvadose apie moteris LK rekomenduojama diferencijuoti 

moteris pagal laipsnių grupę ir empirinę patirtį LK. 

2. Išryškėjus išskirtinai nepalankiam LKA tarnaujančių kariūnių vertinimui daugeliu aspektų, 

reikalingas išsamus tyrimas LKA, kurio metu būtų tiriami kariūnai ir LKA vadovybė ir galima būtų 

nustatyti tikrąjį tokio kariūnių vertinimo priežastingumą ir gerinti kariūnių integraciją LKA. 

3. Siekiant užtikrinti progresyvią moterų integraciją į LK, integracijos procesus būtina 

diferencijuoti pagal laipsnių grupes dėl tose grupėse vyraujančių skirtingų interesų. 

4. Siekiant geresnio vyrų į moteris požiūrio vertinimo, rekomenduojama aktyviai plėsti 

informaciją apie moterų integraciją į kariuomenę. Labai svarbu šiuo klausimu šviesti tiesioginius 

NPPKT vadus (skyrių vadus, būrių vadus), LKA taktikos karininkus, paruošti informacinę 

medžiagą apie moterų integraciją į LKA norintiems stoti kariūnams bei į NPPKT šaukiamiems 

kariams. 

5.Apsvarstyti galimybę lietuvių kalba pradėti vartoti žodį „kareivė“, nes žodis „karė“ 

nenurodo karinio laipsnio. Šiuo metu vartojami karininkė ir puskarininkė, tačiau nėra žodžio, 

galinčio nusakyti kareivių laipsnius turinčias moteris. 
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IŠVADOS 

1. Išanalizavus vadovams priskiriamų lyderio vertybių sistemą ir palyginus jas su 

vertybėmis, kuriomis vadovaujasi moterys, tarnaujančios LK, buvo nustatyta, kad yra skirtumų 

karinių laipsnių grupėse, kad karinis laipsnis ir empirinė patirtis turi įtakos formuotis skirtingiems 

bruožams ir kad daugiau nei pusė LK tarnaujančių moterų pasižymi komunikabilumu, 

iniciatyvumu, yra atsidavusios tarnybai, ištvermingos, pasitikinčios savimi, ryžtingos ir drąsios, 

ambicingos, darbščios ir sąžiningos, o apie 80 proc. visų LK tarnaujančių moterų pasižymi 

pareigingumu ir atsakingumu. 

2. Ištyrus veiksnius ir motyvus, skatinančius moterų pasirinkimą tarnauti Lietuvos 

kariuomenėje, buvo nustatyta, kad yra skirtumai karinių laipsnių grupėse, kad LK tarnaujančioms 

moterims yra būdingas mišraus kario tarnybos motyvų tipas ir kad nei vienos iš laipsnių grupės 

veiksnių, lemiančių pasirinkimą tarnauti LK, prioritetai nesutapo su 2014 m. KAS atlikto tyrimo, 

tyrusio Lietuvos PKT motyvaciją, rezultatais. 

3. Atskleidus, kaip LK aktyviai tarnaujančios moterys vertina bendrą darbo atmosferą, savo 

santykius su kolegomis, pavaldiniais ir vadovybe, karjerą ir jos rezultatus bei koks jų požiūris į vyrų 

požiūrį į moteris LK, buvo nustatyta, kad yra skirtumų karinių laipsnių grupėse ir kad reikalingi 

išsamesni tyrimai, susiję su vyrų požiūrio į moteris kariuomenėje vertinimu ir LKA padalinio 

atmosfera. 

4. Nustačius, kokius lūkesčius turi moterys ateidamos į tarnybą LK, ko tikisi išmokti ir 

įvertinti, kaip pasiteisina jų lūkesčiai ir kaip pritaikomos kariuomenėje įgytos žinios asmeniniame 

gyvenime, buvo nustatyta, kad yra skirtumų karinių laipsnių grupėse, kad LK tarnaujančių moterys 

turi didesnius lūkesčius prieš ateidamos į kariuomenę, kurie nepasiteisina arba menkai pasiteisina 

daugiau nei trečdaliui respondenčių, kad į kariuomenę ateinančios moterys dažniausia siekia 

karybos žinių ir įgyti emocinės ir fizinės stiprybės ir apie 80 proc. atvejų jų norai pasiteisina ir kad 

apie du trečdalius moterų, tarnaujančių LK ,savo asmeniniame gyvenime pritaiko kariuomenėje 

įgytas žinias ir praktinius įgūdžius.  
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5. Šiame darbe atlikto tyrimo rezultatai parodo, kad iš dalies pasitvirtino iškelta hipotezė, 

kad LK tarnaujančios moterys priklausomai nuo laipsnio ir tarnybos vietos pasižymi skirtingomis 

savybėmis, ir nors yra bendrų sąlyčio taškų, negalima nusakyti bendro moters karės portreto. 

Galima daryti išvadą, kad bendras karės portretas gali būti nustatomas tam tikroms laipsnių 

grupėms, kai kuriais klausimais reiktų atsižvelgti ir į empirinę patirtį. Skirtingose laipsnių grupėse 

karininkai-puskarininkiai-kareiviai atsiskleidė skirtingos lyderio savybės, skirtingi tarnauti LK 

skatinantys veiksniai, motyvai ir lūkesčiai, pasitenkinimas tarnybos rezultatais ir santykiai su 

kolegomis, vadais ir pavaldiniais, todėl tolesniuose tyrimuose patartina moteris kariuomenėje 

skaidyti į tikslines grupes pagal karinius laipsnius. 
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1 priedas  

 

Tyrimo anketa 

 

Gerb. Respondente, 

Jei esate moteris, kuri šiuo metu tarnauja profesinėje karo tarnyboje ar atlieka privalomąją pradinę 

karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, ši anketa skirta Jums. 

Esu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Visuomenės saugumo ir gynybos 

programos magistrantūros studijų II kurso studentė kapitonė Indrė Šilanskienė. 

Kviečiu dalyvauti mano magistro baigiamojo darbo tyrime, kurio tikslas yra ištirti, kokiomis 

asmeninėmis savybėmis pasižyminčios moterys renkasi tarnybą Lietuvos kariuomenėje, kas jas 

paskatino rinktis karės profesiją, kokius jos turi lūkesčius ir siekius ateidamos tarnauti bei kaip jos 

panaudoja kariuomenėje įgytas žinias ir praktiką savo asmeniniame gyvenime. 

Užpildyti anketą atims ~10 min. Jūsų laiko. Anketa yra anoniminė, rezultatai bus skelbiami tik 

apibendrinti, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia! 

Iš anksto dėkoju už atsakymus! 

1. Kokiai amžiaus grupei Jūs priklausote? (pažymėkite): 

1. 18–25 

2. 26–33 

3. 34–41 

4. 42 ir daugiau 

 

2. Kokia bendra jūsų tarnybos trukmė metais? 

Mažiau nei 1 metai 

1. 1–2 metai 

2. 3–5 metai 

3. 5–10 metų 

4. 10–20 metų 

5. 20–25 metų 

6. 25 ir daugiau metų 

 

3. Kaip jūs atsidūrėte Lietuvos kariuomenėje? 

1. Šiuo metu atlieku nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) 

2. Pasilikau po privalomosios karo tarnybos (NPPKT) ir tapau profesinės karo tarnybos kare 

(PPKT) 

3. Pasilikau po Bazinių karinių mokymų (BKM) ir tapau profesinės karo tarnybos kare (PPKT) 

4. Atėjau iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir tapau profesinės karo tarnybos kare (PPKT) 

5. Baigiau jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ir tapau profesinės karo tarnybos kare (PPKT) 

6. Šiuo metu studijuoju Lietuvos karo akademijoje, esu kariūnė 

7. Baigiau Lietuvos karo akademiją ir tapau profesinės karo tarnybos kare (PPKT) 

 

4. Kur Jums yra tekę tarnauti? (galimi keli atsakymų variantai) 

1. Štabas 

2. Kovinis padalinys 

3. Aprūpinimo padalinys 

4. Specialiųjų operacijų pajėgos 

5. Ministerijos ir departamentai 

6. Kitas variantas 
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5. Kuriai grupei priklausote? 

1. Kariūnai 

2. Kareiviai (j.eil.; eil.; vyr. eil.) 

3. Puskarininkiai (nuo gr. iki srž. mjr.) 

4. Jaunesnieji karininkai (ltn.; vyr. ltn.; kpt.) 

5. Vyresnieji karininkai (mjr.; plk. ltn.; plk.) 

 

6. Ar kada turėjote pavaldinių? 

1. Taip 

2. Ne 

 

7. Kokiems vienetams teko vadovauti? (galimi keli variantai) 

1. Vadovauti neteko 

2. Skyriui 

3. Būriui 

4. Kuopai 

5. Štabo skyriui 

6. Štabo poskyriui 

7. Kitas variantas 

 

8. Kokia jūsų šeiminė padėtis? 

1. Vieniša, netekėjusi 

2. Netekėjusi, turiu partnerį 

3. Ištekėjusi 

4. Išsiskyrusi, našlė 

 

9. Ar turite vaikų? 

1. Taip 

2. Ne 

 

10. Kas paskatino Jus tapti kare? Įvertinkite teiginius skalėje nuo 1 iki 5. 

 1 2 3 4 5 

 Visiškai 

nesutin-

ku 

Nesutin-

ku 
Nežinau Sutinku 

Visiškai 

sutinku 

10.1.  Paskatino susiklosčiusios 

aplinkybės 
1 2 3 4 5 

10.2.  Tai buvo mano siekiamybė 1 2 3 4 5 

10.3.  Nuo vaikystės žinojau, kad 

noriu tarnauti 
1 2 3 4 5 

10.4.  Paskatino draugai 1 2 3 4 5 

10.5.  Paskatino šeimos nariai 1 2 3 4 5 

10.6.  Tai šeimos tradicija 1 2 3 4 5 

10.7.  Mėgau ekstremalias situacijas 1 2 3 4 5 

10.8.  Norėjau išbandyti save 1 2 3 4 5 
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11. Kaip Jūs manote, kokios Jūsų asmeninės savybės lėmė pasirinkimą tarnauti Lietuvos 

kariuomenėje.  

1.   Ambicingumas 2.  
 

Kolegiškumas 

3.   Analitiškumas 4.  
 

Kompetentingumas 

5.   Atidumas 6.  
 

Komunikabilumas 

7.   Atsakingumas 8.  
 

Kūrybiškumas 

9.   Atsidavimas 10.  
 

Lojalumas 

11.   Darbštumas 12.  
 

Nepriekaištingas elgesys 

13.   Dorumas 14.  
 

Nesavanaudiškumas 

15.   Drąsa 16.  
 

Nuolankumas 

17.   Entuziazmas 18.  
 

Pareigingumas 

19.   Garbingumas 20.  
 

Pasitikėjimas savimi 

21.   Humoras 22.  
 

Pažadų tesėjimas 

23.   Imlumas 24.  
 

Praktiškumas 

25.   Iniciatyvumas 26.  
 

Principingumas 

27.   Inovatoriškumas 28.  
 

Ryžtingumas 

10.9.  Negalėjau apsispręsti, ką 

veikti po mokyklos 
1 2 3 4 5 

10.10.  Esu patriotė 1 2 3 4 5 

10.11.  Mane domino ginklai 1 2 3 4 5 

10.12.  Mane domino karinė taktika 1 2 3 4 5 

10.13.  Man patiko vadovauti 1 2 3 4 5 

10.14.  Norėjau įrodyti, kad esu tokia 

pat stipri kaip vyrai 
1 2 3 4 5 

10.15.  Mane domino karjeros 

galimybės kariuomenėje 
1 2 3 4 5 

10.16.  Norėjau sustiprėti fiziškai 1 2 3 4 5 

10.17.  Seniai apie tai svajojau 1 2 3 4 5 

10.18.  Domino galimybė užsidirbti 1 2 3 4 5 

10.19.  Domino socialinės garantijos 1 2 3 4 5 

10.20.  Domino atlyginimas 1 2 3 4 5 

10.21.  Domino lengvatos, 

suteikiamos po tarnybos 

stojant į aukštąsias mokyklas 

1 2 3 4 5 

10.22.  Norėjau atlikti pareigą tėvynei 1 2 3 4 5 
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29.   Intelektualumas 30.  
 

Sąžiningumas 

31.   Ištvermingumas 32.  
 

Socialumas 

33.   Išvaizdumas 34.  
 

Taktas 

35.   Įžvalgumas 36.  
 

Teisėtumas 

37.   Kategoriškumas 38.  
 

Teisingumas 

39.   Kolegiškumas  
 

 

 

12. Įvertinkite teiginius skalėje nuo 1 iki 5: 

 

  1 2 3 4 5 

  Labai 

prastai 
Prastai 

Viduti-

niškai 
Gerai 

Labai 

gerai 

12.1.  
Kaip Jūs vertinate savo 

pasirinkimą tarnauti 

kariuomenėje? 

1 2 3 4 5 

12.2.  
Kaip Jūs apskritai vertinate 

Lietuvos kariuomenę? 
1 2 3 4 5 

12.3.  
Kaip Jums sekasi tarnauti 

Lietuvos kariuomenėje? 
1 2 3 4 5 

12.4.  
Kaip vertinate savo tarnybos 

rezultatus? 
1 2 3 4 5 

12.5.  
Kaip vertinate savo, kaip 

kariškės, karjerą? 
1 2 3 4 5 

12.6.  Kaip Jūs vertinate santykius su 

tarnybos 

bendražygiais/kolegomis? 

1 2 3 4 5 

12.7.  Kaip Jūs vertinate vyrų požiūrį į 

moteris kariuomenėje? 
1 2 3 4 5 

12.8.  Kaip Jūs vertinate savo gaunamas 

pajamas? 
1 2 3 4 5 

12.9.  Kaip Jūs vertinate bendrą 

atmosferą padalinyje? 
1 2 3 4 5 

12.10.  Kaip Jūs vertinate savo santykius 

su pavaldiniais? (jei tokių 

neturite, palikite nepažymėję) 

1 2 3 4 5 

12.11.  Kaip Jūs vertinate jums mokamas 

pinigines išmokas? 
1 2 3 4 5 

12.12.  Kaip Jūs vertinate savo santykius 

su vadovybe? 
1 2 3 4 5 

12.13.  Kaip Jūs vertinate jums suteiktas 

socialines garantijas 
1 2 3 4 5 

 

13. Prisiminkite savo įspūdį apie tarnybą kariuomenėje pradžioje ir nurodykite, kaip ją 

vertinate dabar. Įvertinkite teiginį skalėje nuo 1 iki 4 

 

 Blogiau nei Taip pat Taip pat Geriau nei 
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tikėjausi blogai kaip 

tikėjausi 

gerai, kaip 

tikėjausi 

tikėjausi 

Prisiminkite savo įspūdį apie tarnybą 

kariuomenėje pradžioje ir nurodykite, 

kaip ją vertinate dabar 

1 2 3 4 

 

14. Kokius lūkesčius Jūs turėjote ateidama į kariuomenę? (Prašau įvardykite bent tris) 

 

15. Ko Jūs norėjote/tikėjotės išmokti tarnaudama kariuomenėje? (Prašau įvardykite bent 

tris) 

 

16. Įvertinkite teiginį skalėje nuo 1 iki 5: 

  1 2 3 4 5 

  Visiškai 

nesutin-

ku 

Nesutin-

ku 
Nežinau Sutinku 

Visiškai 

sutinku 

16.1.  Aukščiau mano išvardyti 

lūkesčiai pasiteisino 
1 2 3 4 5 

16.2.  
Tarnaudama kariuomenėje 

išmokau anksčiau savo išvardytų 

dalykų 

1 2 3 4 5 

16.3.  
Tarnyba daro teigiamą įtaką 

mano asmeniniam gyvenimui 
1 2 3 4 5 

16.4.  
Tarnyba daro neigiamą įtaką 

mano asmeniniam gyvenimui 
1 2 3 4 5 

16.5.  
Savo asmeniniame gyvenime 

taikau kariuomenėje įgytas 

žinias ir praktiką 

1 2 3 4 5 

 

17. Kaip dažnai ir kokiose situacijose savo asmeniniame gyvenime taikote kariuomenėje 

įgytas žinias ir praktiką? Pateikite pavyzdžių (Prašau įvardykite bent tris): 

 

18. Kurie penki (5) veiksniai Jums buvo svarbiausi pasirenkant tarnybą Lietuvos 

kariuomenėje?:  
 1. Darbo užmokestis 

 2. Darbo turinys 

 3. Darbo sąlygos 

 4. Darbo vietos 

saugumas 

 5. Socialinės garantijos 

 
6. Galimybė daryti 

karjerą 

 7. Prestižas 

 8. Atsakomybės pobūdis 

 
9. Noras prisidėti prie 

visuomenės reikalų 
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tvarkymo 

 10. Kitas variantas 

 

19. Jūsų išsilavinimas (pasirinkite vieną iš žemiau išvardytų): 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas: 

1. Bakalauras 

2. Magistras 

3. Mokslų daktaras 

4. Habilituotas mokslų daktaras 

5. Aukštasis koleginis 

išsilavinimas 

 

6. Aukštesnysis išsilavinimas  

7. Specialusis vidurinis 

išsilavinimas 

 

8. Vidurinis išsilavinimas  

9. Pagrindinis išsilavinimas  

20. Ar jūsų išsilavinimas įgytas užsienyje? 

1. Taip 

2. Ne 

 

21. Ar teko papildomai baigti spec. Kursus/mokymus? 

1. Taip 

2. Ne 
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2 priedas  

 

Statistinių duomenų į 10 anketos klausimą „Kas paskatino Jus tapti kare?“ faktorinės analizės rezultatai 

 

Nagrinėjami duomenys yra tyrimo, kuriame tirtos 154 PKT pasirinkusios moterys, dalis. Šioje dalyje siekiama išsiaiškinti, kokie 

veiksniai paskatino moteris tapti karėmis. Tiriami kintamieji yra klausimyno, pateikto 1 priede, dalis. Klausimą sudarė 22 klausimai. 

Viso klausimo bloko validumas buvo patikrintas Cronbacho alfa kriterijumi ir gauti tokie rezultatai (žr. 1 lentelę): 

1 lentelė. Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,819 22 

 

Po pirminio klausimyno patikrinimo buvo atsisakyta vieno iš klausimų „Paskatino susiklosčiusios aplinkybės“, kuris gerokai 

mažino klausimų bloko valdumą. Po klausimo pašalinimo gauti tokie Cronbacho alfa kriterijaus rezultatai (žr. 2 lentelę): 

2 lentelė. Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,838 21 

Taigi likusiems klausimams buvo pritaikyta faktorinė analizė, koreliacijos nebuvo tikrinamos, nes Cronbacho alfa kriterijus 

patvirtina, kad klausimai koreliuoja. Kintamųjų tinkamumas veiksnių analizei buvo įvertintas Kaizerio–Mejerio–Olkino (KMO) matu. 

Duotuoju atveju koeficientas buvo 0,776 (žr. 2 lentelę). Šis koeficientas parodė, kad kintamųjų porų koreliacija yra paaiškinama kitais 

kintamaisiais ir gerai tinka faktorių analizei.(žr. Lentelė Nr. 3) 
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3 lentelė. KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,776 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1481,730 

df 210 

Sig. ,000 

 

Faktorinei analizei naudojama 21 komponentė. Veiksnių išskyrimui taikomas pagrindinių komponenčių metodas. Pagrindinės 

komponentės, normuotos standartiniais nuokrypiais, laikomos latentiniais bendraisiais veiksniais. Lentelėje Total Variance Explained 

(žr. 4 lentelę) galime matyti, kokią dispersijos dalį lemia kiekvienas veiksnys atskirai ir visi veiksniai kaip grupė. Visi kartu kintamieji 

lemia 100 proc. bendrosios dispersijos, tačiau veiksnių analizės tikslas yra paaiškinti bendrą dispersiją, naudojant kuo mažesnį 

veiksnių skaičių. Gauti rezultatai Total Variance Explained lentelėje Initial Eigenvalues skiltyje rodo, kad tikslinga įtraukti tik 6 

veiksnius, kurie paaiškina 69,066 proc. bendrosios dispersijos(žr. 4 lentelę). Atlikus veiksnių sukimą pasikeičia kiekvieno veiksnio 

paaiškinama bendrosios dispersijos dalis. Prieš sukimą pirmojo veiksnio svoris buvo 27.833 proc., o po sukimo (Rotation Sums of 

Squared Loadings) ši reikšmė sumažėjo iki 61,614 proc. Veiksnių sukimas transformuoja veiksnių svorių matricą į palankiau 

interpretuojamą. Pasukimo nauda, kad kintamieji tvirčiau susiejami vienas su kitu, sustiprinami silpnesni veiksniai nekeičiant 

koreliacijos matematine prasme. Šiai veiksnių analizei buvo naudojama Varimax schema. 

4 lentelė. Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulativ

e % 

1 5,845 27,833 27,833 5,845 27,833 27,833 4,539 21,614 21,614 

2 3,127 14,889 42,722 3,127 14,889 42,722 3,016 14,362 35,976 

3 1,703 8,110 50,832 1,703 8,110 50,832 2,336 11,124 47,100 

4 1,395 6,644 57,477 1,395 6,644 57,477 1,594 7,592 54,692 

5 1,283 6,111 63,587 1,283 6,111 63,587 1,554 7,400 62,092 
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6 1,151 5,479 69,066 1,151 5,479 69,066 1,465 6,975 69,066 

7 ,900 4,285 73,351       

8 ,780 3,713 77,064       

9 ,718 3,418 80,482       

10 ,615 2,930 83,412       

11 ,552 2,629 86,042       

12 ,480 2,284 88,325       

13 ,427 2,034 90,359       

14 ,384 1,827 92,186       

15 ,382 1,820 94,006       

16 ,342 1,627 95,634       

17 ,293 1,395 97,029       

18 ,216 1,028 98,056       

19 ,171 ,817 98,873       

20 ,149 ,708 99,581       

21 ,088 ,419 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

5 lentelėje (Communalities) surašyti kintamųjų bendrumai – pradinių kintamųjų variacijų dalys sąlygojamos (paaiškinamos) 

bendrųjų veiksnių. Šiuo atveju 68,4 proc. kintamojo „Tai buvo mano siekiamybė“ dispersijos galima paaiškinti visais penkiais 

veiksniais. Visuose penkiuose veiksniuose išliko pakankamai daug informacijos apie kintamuosius, nes visų veiksnių bendrumas su 

kintamaisiais ne mažesnis nei 0,2. 5 lentelėje matyti, kad visų kintamųjų bendrumai didesni negu 0,20, t.y. mažiausia reikšmė 0,518. 

5 lentelė. Communalities 

 Initial Extract

ion 

Tai buvo mano siekiamybė 1,000 ,684 

Nuo vaikystes žinojau, kad noriu tarnauti 1,000 ,689 

Paskatino draugai 1,000 ,631 

Paskatino šeimos nariai 1,000 ,685 
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Tai šeimos tradicija 1,000 ,744 

Mėgau ekstremalias situacijas 1,000 ,555 

Norėjau išbandyti save 1,000 ,695 

Negalėjau apsispręsti, ką veikti po mokyklos 1,000 ,685 

Esu patriotė 1,000 ,757 

Mane domino ginklai 1,000 ,719 

Mane domino karinė taktika 1,000 ,765 

Man patiko vadovauti 1,000 ,518 

Norėjau įrodyti, kad esu tokia pat stipri kaip vyrai 1,000 ,660 

Mane domino karjeros galimybės kariuomenėje 1,000 ,603 

Norėjau sustiprėti fiziškai 1,000 ,577 

Seniai apie tai svajojau 1,000 ,690 

Domino galimybe užsidirbti 1,000 ,769 

Domino socialinės garantijos 1,000 ,810 

Domino atlyginimas 1,000 ,845 

Domino lengvatos, suteikiamos po tarnybos stojant į aukštąsias 

mokyklas 
1,000 ,720 

Norėjau atlikti pareigą tėvynei 1,000 ,704 

 

Kintamųjų koreliacija su veiksniais atsispindi veiksnių svorių lentelėje, esančioje kintamųjų svorio 6 lentelėje. 

6 lentelė. Component Matric
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

Mane domino karinė taktika ,796      

Mane domino ginklai ,771      

Seniai apie tai svajojau ,755      

Tai buvo mano siekiamybė ,739      

Nuo vaikystes žinojau, kad noriu tarnauti ,727      

Mane domino karjeros galimybės kariuomenėje ,692      

Norėjau atlikti pareigą tėvynei ,620     ,544 
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Man patiko vadovauti ,619      

Norėjau sustiprėti fiziškai ,586      

Norėjau įrodyti, kad esu tokia pat stipri kaip vyrai ,565      

Mėgau ekstremalias situacijas ,528      

Domino atlyginimas  ,882     

Domino socialinės garantijos  ,852     

Domino galimybė užsidirbti  ,842     

Domino lengvatos, suteikiamos po tarnybos stojant į aukštąsias 

mokyklas 
 ,483   -,481  

Negalėjau apsispręsti, ką veikti po mokyklos   ,602    

Norėjau išbandyti save ,515  ,534    

Tai šeimos tradicija    ,802   

Paskatino šeimos nariai    ,703   

Paskatino draugai     ,693  

Esu patriotė ,515     ,684 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 

 

Kintamųjų koreliacija su veiksniais po pasukimo Verimax schema atsispindi veiksnių svorių 7 lentelėje. Veiksnio svoris rodo, 

kaip stipriai kintamasis susijęs su veiksniu, kad kintamieji būtų susiję su tam tikru vienu veiksniu, buvo pasirinktas mažiausias svoris 

0,475. Šiuo atveju matyti, kad klausimas „Paskatino draugai“ po pasukimo Verimax schema koreliuoja nepakankamai, kad galėtų būti 

priskirtas prie vieno iš veiksnių. 

7 lentelė. Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

Mane domino karinė taktika ,830      

Nuo vaikystes žinojau, kad noriu tarnauti ,803      

Seniai apie tai svajojau ,778      

Mane domino ginklai ,773      
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Tai buvo mano siekiamybė ,744      

Man patiko vadovauti ,659      

Mane domino karjeros galimybės kariuomenėje ,611      

Domino atlyginimas  ,913     

Domino socialinės garantijos  ,893     

Domino galimybė užsidirbti  ,867     

Norėjau išbandyti save   ,778    

Norėjau įrodyti, kad esu tokia pat stipri kaip vyrai   ,649    

Mėgau ekstremalias situacijas   ,646    

Norėjau sustiprėti fiziškai   ,593    

Esu patriotė    ,817   

Norėjau atlikti pareigą tėvynei    ,717   

Negalėjau apsispręsti, ką veikti po mokyklos     ,734  

Domino lengvatos, suteikiamos po tarnybos stojant į 

aukštąsias mokyklas 
    ,715  

Paskatino draugai       

Tai šeimos tradicija      ,798 

Paskatino šeimos nariai      ,768 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Veiksnių analizės būdu buvo išskirti 6 veiksniai, kurie paaiškina 69,066 proc. bendrosios dispersijos, jų ryšys matyti 7 lentelėje. 

Pagal gautus rezultatus veiksniai su kintamaisiais susieti taip (žr. 8 lentelę): 

8 lentelė Faktorinės analizės rezultatai 

1 veiksnys 2 veiksnys 3 veiksnys 4 veiksnys 5 veiksnys 6 veiksnys 

Mane domino 

karinė taktika 

Domino 

atlyginimas 
Norėjau išbandyti save Esu patriotė 

Negalėjau 

apsispręsti, ką 

veikti po mokyklos 

Tai šeimos 

tradicija 

Nuo vaikystės Domino socialinės Norėjau įrodyti, kad esu Norėjau atlikti Domino lengvatos, Paskatino šeimos 
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žinojau, kad noriu 

tarnauti 

garantijos tokia pat stipri kaip 

vyrai 

pareigą tėvynei suteikiamos po 

tarnybos stojant į 

aukštąsias 

mokyklas 

nariai 

Seniai apie tai 

svajojau 

Domino galimybė 

užsidirbti 

Mėgau ekstremalias 

situacijas 

   

Mane domino 

ginklai 

 Norėjau sustiprėti 

fiziškai 

   

Tai buvo mano 

siekiamybė 

 
 

   

Man patiko 

vadovauti 

 
 

   

Mane domino 

karjeros galimybės 

kariuomenėje 

 

 

   

Tiriančioji veiksnių analizė rodė, kad tam tikri kintamieji glaudžiai susiję su tam tikrais veiksniais. Veiksnių analizės 

interpretacija pateikiama magistrinio darbo kiekybinio tyrimo aprašomojoje dalyje. 
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3 priedas  

 

ANOVA 

 

Nagrinėjami faktorinės analizės metu gauti veiksniai ir jų pasiskirstymas laipsnių grupėse „karininkai-puskarininkiai-kareiviai“ 

pasitelkiant vieno veiksnio dispersinę analizę ANOVA su posthoc testu. Tiriami 6 veiksniai, iš kurių trijuose akivaizdžiai matomi 

skirtumai tarp laipsnių grupių. Duomenys yra tyrimo, kuriame tirtos 154 PKT pasirinkusios moterys, dalis. Šioje dalyje siekiama 

išsiaiškinti, kaip skiriasi veiksnių vidurkiai laipsnių grupėse. 

Visų šešių veiksnių Kolmogorovo–Smirnovo kriterijaus ir Shapiro–Wilko kriterijaus rezultatai (žr. 1 lentelę). Šie kriterijai rodo, 

kad pirmojo ir trečiojo veiksnių skirstiniai pagal laipsnių grupes statistiškai reikšmingai skiriasi nuo normaliojo.  

1 lentelė. Tests of Normality 

 KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VEIKSNYS1 SVAJONĖS IR POLINKIS Į 

MILITARIZMĄ 

KARININKAI ,090 42 ,200
*
 ,962 42 ,170 

PUSKARININKIAI ,092 42 ,200
*
 ,942 42 ,034 

KAREIVIAI ,166 60 ,000 ,919 60 ,001 

VEIKSNYS2 MODERNAUS KARIO MOTYVAI 

KARININKAI ,186 42 ,001 ,930 42 ,013 

PUSKARININKIAI ,209 42 ,000 ,922 42 ,007 

KAREIVIAI ,176 60 ,000 ,929 60 ,002 

VEIKSNYS3 POSTMODERNAUS KARIO 

MOTYVAI 

KARININKAI ,121 42 ,128 ,956 42 ,106 

PUSKARININKIAI ,131 42 ,068 ,915 42 ,004 

KAREIVIAI ,191 60 ,000 ,897 60 ,000 

VEIKSNYS4 IKIMODERNAUS KARIO 

PATRIOTINIAI MOTYVAI 

KARININKAI ,205 42 ,000 ,865 42 ,000 

PUSKARININKIAI ,215 42 ,000 ,824 42 ,000 

KAREIVIAI ,206 60 ,000 ,793 60 ,000 



109 

 

VEIKSNYS5 TARPINIS ETAPAS 

KARININKAI ,260 42 ,000 ,828 42 ,000 

PUSKARININKIAI ,199 42 ,000 ,888 42 ,001 

KAREIVIAI ,205 60 ,000 ,888 60 ,000 

VEIKSNYS6 ŠEIMOS ĮTAKA 

KARININKAI ,146 42 ,024 ,900 42 ,001 

PUSKARININKIAI ,124 42 ,108 ,928 42 ,011 

KAREIVIAI ,146 60 ,003 ,920 60 ,001 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 



110 

 

Žemiau pateikiamos stačiakampės pirmojo ir antrojo veiksnių diagramos, kuriose matyti išskirtys: 

 

 
Žemiau pateikiamos stačiakampės pirmojo ir antrojo veiksnių diagramos po išskirčių pašalinimo: 
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Toliau atliekama vienfaktorinė dispersinė analizė ANOVA su posthoc testu. 2 lentelėje galima matyti pagrindines grupių 

charakteristikas. Šioje lentelėje matyti kiekvienos grupės dydis, vidurkis, standartinis nuokrypis, minimumas, maksimumas ir kt. 

Grupių dydžiai nevienodi ir tai gali turėti įtakos ANOVA rezultatams: 

2 lentelė. Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence 

Interval for Mean 

Min Max 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

VEIKSNYS1 

SVAJONĖS IR 

POLINKIS Į 

MILITARIZMĄ 

KARININKAI 43 24,3721 6,27931 ,95759 22,4396 26,3046 10,00 34,00 

PUSKARININKIAI 42 21,6905 7,87552 1,21522 19,2363 24,1447 7,00 34,00 

KAREIVIAI 54 27,0000 4,98299 ,67810 25,6399 28,3601 16,00 35,00 

Total 139 24,5827 6,69404 ,56778 23,4601 25,7054 7,00 35,00 

VEIKSNYS2 

MODERNAUS KARIO 

MOTYVAI 

KARININKAI 44 9,5909 3,34329 ,50402 8,5745 10,6074 3,00 15,00 

PUSKARININKIAI 43 9,9070 3,27191 ,49896 8,9000 10,9139 3,00 15,00 

KAREIVIAI 56 10,1786 3,30348 ,44145 9,2939 11,0632 3,00 15,00 

Total 143 9,9161 3,29211 ,27530 9,3719 10,4603 3,00 15,00 

VEIKSNYS3 

POSTMODERNAUS 

KARIO MOTYVAI 

KARININKAI 43 13,8372 2,59055 ,39506 13,0400 14,6345 8,00 20,00 

PUSKARININKIAI 43 13,8605 4,72371 ,72036 12,4067 15,3142 4,00 20,00 

KAREIVIAI 55 16,3818 2,40748 ,32462 15,7310 17,0327 10,00 20,00 

Total 141 14,8369 3,53275 ,29751 14,2487 15,4251 4,00 20,00 

VEIKSNYS4 

IKIMODERNAUS 

KARIO PATRIOTINIAI 

MOTYVAI 

KARININKAI 45 8,3333 1,59545 ,23784 7,8540 8,8127 4,00 10,00 

PUSKARININKIAI 43 8,0465 2,30892 ,35211 7,3359 8,7571 2,00 10,00 

KAREIVIAI 55 8,7455 1,36379 ,18389 8,3768 9,1141 5,00 10,00 

Total 143 8,4056 1,77715 ,14861 8,1118 8,6994 2,00 10,00 

VEIKSNYS5 

TARPINIS ETAPAS 

KARININKAI 44 3,3182 1,37710 ,20761 2,8995 3,7369 2,00 6,00 

PUSKARININKIAI 43 3,9070 1,72949 ,26374 3,3747 4,4392 2,00 8,00 
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KAREIVIAI 55 4,8545 2,36814 ,31932 4,2143 5,4947 2,00 10,00 

Total 142 4,0915 2,01027 ,16870 3,7580 4,4251 2,00 10,00 

VEIKSNYS6 ŠEIMOS 

ĮTAKA 

KARININKAI 44 4,3864 1,94358 ,29300 3,7955 4,9773 2,00 9,00 

PUSKARININKIAI 43 4,9070 2,23409 ,34069 4,2194 5,5945 2,00 10,00 

KAREIVIAI 56 4,6250 1,93120 ,25807 4,1078 5,1422 2,00 8,00 

Total 143 4,6364 2,02639 ,16946 4,3014 4,9713 2,00 10,00 

3 Lentelėje pateikiami homogeniškumo testo rezultatai, kurie rodo, kad ne visos dispersijos yra lygios. is sprendimas priimtas 

remiantis pasirinktu reikšmingumo lygmeniu α=0.05. Taigi 1 veiksniop=0.017, 3 veiksniop=0.0, 4 veiksniop=0.001  ir 5 

veiksniop=0.001, reiškia šie trys p< α. (p reikšmė matoma Sig. stulpelyje). 

3 lentelė. Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

VEIKSNYS1 SVAJONĖS IR POLINKIS Į MILITARIZMĄ 4,221 2 136 ,017 

VEIKSNYS2 MODERNAUS KARIO MOTYVAI ,083 2 140 ,920 

VEIKSNYS3 POSTMODERNAUS KARIO MOTYVAI 13,070 2 138 ,000 

VEIKSNYS4 IKIMODERNAUS KARIO PATRIOTINIAI MOTYVAI 7,121 2 140 ,001 

VEIKSNYS5 TARPINIS ETAPAS 7,763 2 139 ,001 

VEIKSNYS6 ŠEIMOS ĮTAKA ,263 2 140 ,769 

 

ANOVA 4 lentelėje matyti grupių kvadratų suma, vidinė kvadratų suma, laisvės laipsnis ir kt. Atkreipiamas dėmesys į p 

reikšmes, esančias Sig. stulpelyje, čia matyti, kad ties 1, 3 ir 5 veiksniais ši reikšmė yra mažesnė už α. Šiuose veiksniuose vidurkiai 

nelygūs. Galima daryti išvadą, kad skirtingų veiksnių, paskatinusių tarnauti LK, šiuose trijuose veiksniuose ir respondenčių karinių 

laipsnių grupė yra tarpusavyje susiję. 

4 lentelė. ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

VEIKSNYS1 SVAJONĖS IR POLINKIS Į 

MILITARIZMĄ 

Between Groups 668,776 2 334,388 8,246 ,000 

Within Groups 5515,023 136 40,552   
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Total 6183,799 138    

VEIKSNYS2 MODERNAUS KARIO MOTYVAI 

Between Groups 8,514 2 4,257 ,389 ,678 

Within Groups 1530,479 140 10,932   

Total 1538,993 142    

VEIKSNYS3 POSTMODERNAUS KARIO 

MOTYVAI 

Between Groups 215,243 2 107,622 9,694 ,000 

Within Groups 1532,005 138 11,101   

Total 1747,248 140    

VEIKSNYS4 IKIMODERNAUS KARIO 

PATRIOTINIAI MOTYVAI 

Between Groups 12,132 2 6,066 1,946 ,147 

Within Groups 436,343 140 3,117   

Total 448,476 142    

VEIKSNYS5 TARPINIS ETAPAS 

Between Groups 59,800 2 29,900 8,149 ,000 

Within Groups 510,010 139 3,669   

Total 569,810 141    

VEIKSNYS6 ŠEIMOS ĮTAKA 

Between Groups 5,906 2 2,953 ,716 ,490 

Within Groups 577,185 140 4,123   

Total 583,091 142    

 

Kadangi ANOVA nenurodo, kurių imčių vidurkiai statistiškai reikšmingai skiriasi, pritaikomas posthoc kriterijus, kuris matomas 

5 lentelėje. Lentelėje pateiktas Tjukio HSD (Turkey HSD) kriterijaus testo rezultatas. Stulpelyje Sig. yra pateikiamos p reikšmės, o 

lentelės apačioje pateiktas reikšmingumo lygmuo α=0.05, kuriuo remiantis buvo atliktas tyrimas. 

 

5 lentelė. Multiple Comparisons 

Tukey HSD 

Dependent Variable 

(I) KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

(J) KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
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VEIKSNYS1 SVAJONĖS IR 

POLINKIS Į MILITARIZMĄ 

KARININKAI 
PUSKARININKIAI 2,68162 1,38151 ,131 -,5921 5,9553 

KAREIVIAI -2,62791 1,30154 ,111 -5,7121 ,4563 

PUSKARININKIAI 

KARININKAI -2,68162 1,38151 ,131 -5,9553 ,5921 

KAREIVIAI -5,30952
*
 1,31014 ,000 -8,4141 

-

2,2049 

KAREIVIAI 
KARININKAI 2,62791 1,30154 ,111 -,4563 5,7121 

PUSKARININKIAI 5,30952
*
 1,31014 ,000 2,2049 8,4141 

VEIKSNYS2 MODERNAUS 

KARIO MOTYVAI 

KARININKAI 
PUSKARININKIAI -,31607 ,70900 ,896 -1,9956 1,3635 

KAREIVIAI -,58766 ,66608 ,652 -2,1656 ,9902 

PUSKARININKIAI 
KARININKAI ,31607 ,70900 ,896 -1,3635 1,9956 

KAREIVIAI -,27159 ,67041 ,914 -1,8597 1,3165 

KAREIVIAI 
KARININKAI ,58766 ,66608 ,652 -,9902 2,1656 

PUSKARININKIAI ,27159 ,67041 ,914 -1,3165 1,8597 

VEIKSNYS3 

POSTMODERNAUS KARIO 

MOTYVAI 

KARININKAI 
PUSKARININKIAI -,02326 ,71857 ,999 -1,7258 1,6792 

KAREIVIAI -2,54461
*
 ,67825 ,001 -4,1516 -,9377 

PUSKARININKIAI 
KARININKAI ,02326 ,71857 ,999 -1,6792 1,7258 

KAREIVIAI -2,52135
*
 ,67825 ,001 -4,1283 -,9144 

KAREIVIAI 
KARININKAI 2,54461

*
 ,67825 ,001 ,9377 4,1516 

PUSKARININKIAI 2,52135
*
 ,67825 ,001 ,9144 4,1283 

VEIKSNYS4 

IKIMODERNAUS KARIO 

PATRIOTINIAI MOTYVAI 

KARININKAI 
PUSKARININKIAI ,28682 ,37649 ,727 -,6050 1,1787 

KAREIVIAI -,41212 ,35486 ,478 -1,2528 ,4285 

PUSKARININKIAI 
KARININKAI -,28682 ,37649 ,727 -1,1787 ,6050 

KAREIVIAI -,69894 ,35937 ,130 -1,5503 ,1524 

KAREIVIAI 
KARININKAI ,41212 ,35486 ,478 -,4285 1,2528 

PUSKARININKIAI ,69894 ,35937 ,130 -,1524 1,5503 

VEIKSNYS5 TARPINIS 

ETAPAS 

KARININKAI 
PUSKARININKIAI -,58879 ,41075 ,327 -1,5619 ,3843 

KAREIVIAI -1,53636
*
 ,38743 ,000 -2,4542 -,6185 

PUSKARININKIAI 
KARININKAI ,58879 ,41075 ,327 -,3843 1,5619 

KAREIVIAI -,94757
*
 ,38992 ,043 -1,8713 -,0238 
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KAREIVIAI 
KARININKAI 1,53636

*
 ,38743 ,000 ,6185 2,4542 

PUSKARININKIAI ,94757
*
 ,38992 ,043 ,0238 1,8713 

VEIKSNYS6_ŠEIMOS_ĮTAK

A 

KARININKAI 
PUSKARININKIAI -,52061 ,43540 ,458 -1,5520 ,5108 

KAREIVIAI -,23864 ,40905 ,829 -1,2076 ,7304 

PUSKARININKIAI 
KARININKAI ,52061 ,43540 ,458 -,5108 1,5520 

KAREIVIAI ,28198 ,41170 ,773 -,6933 1,2573 

KAREIVIAI 
KARININKAI ,23864 ,40905 ,829 -,7304 1,2076 

PUSKARININKIAI -,28198 ,41170 ,773 -1,2573 ,6933 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Daromos išvados, kad p nuo α=0.05 lygmenyje reikšmingai skiriasi: 

1 veiksnyje puskarininkių grupė nuo kareivių; 

2 veiksnyje skirtumų nėra; 

3 veiksnyje kareivių nuo karininkų nuo ir kareivių nuo puskarininkių; 

4 veiksnyje skirtumų nėra; 

5 veiksnyje kareivių nuo karininkų nuo ir kareivių nuo puskarininkių; 

6 veiksnyje skirtumų nėra. 

Tai reiškia, kad kalbant apie veiksnius, paskatinusius tarnauti LK, kareivių grupė reikšmingai skiriasi nuo kitų karinių laipsnių 

grupių, o kiti skirtumai tarp puskarininkių ir karininkų nedideli. SPSS paketas, remdamasis juko HSD kriterijumi, sudarė homogeniškų 

grupių vidurkių lenteles. Kadangi buvo nustatyti skirtingi vidurkiai tarp grupių, šios lentelės dar kartą parodo, kokiose grupėse 

vidurkiai skiriasi. Taip pat sudarytuose vidurkių trenduose irgi galima palyginti grupes. Po kiekviena homogeniška grupių vidurkių 

lentele ir šalia esančio vidurkių trendo pateikiama išvada matoma 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Išvados 

VEIKSNYS1 SVAJONĖS IR POLINKIS Į 

MILITARIZMĄ 

Tukey HSD 

KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

N Subest for alpha = 

0.05 

1 2 

PUSKARININKIAI 42 21,6905  

KARININKAI 43 24,3721 24,3721 

KAREIVIAI 54  27,0000 

Sig.  ,113 ,123 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 45,743. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean 

of the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
 

 

1 veiksnyje „Svajonės ir polinkis į militarizmą“ aiškiai matomas atotrūkis tarp kareivių ir puskarininkių, tai reiškia, kad 

puskarininkėms statistiškai reikšmingai mažiau svarbūs šie veiksniai pasirenkant tarnauti LK 
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VEIKSNYS2 MODERNAUS KARIO 

MOTYVAI 

Tukey HSD 

KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

N Subset for alpha = 

0.05 

1 

KARININKAI 44 9,5909 

PUSKARININKIAI 43 9,9070 

KAREIVIAI 56 10,1786 

Sig.  ,665 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 46,992. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean 

of the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
 

 

2 veiksnyje „Modernaus kario motyvai“ skirtumas tarp vidurkių labai nedidelis, visgi matyti tendencija, kad kuo aukštesnis 

karinis laipsnis, tuo mažiau svarbūs moderniam kariui būdingi motyvai, bet reikia atkreipti dėmesį, kad vidurkiai skiriasi labai mažai. 
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VEIKSNYS3 POSTMODERNAUS KARIO 

MOTYVAI 

Tukey HSD 

KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

N Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

KARININKAI 43 13,8372  

PUSKARININKIAI 43 13,8605  

KAREIVIAI 55  16,3818 

Sig.  ,999 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 46,373. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean 

of the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
 

 

3 veiksnyje matyti, kad karininkėms ir puskarininkėms vienodai svarbūs postmodernaus kario motyvai, tačiau jie reikšmingai 

mažiau turi įtakos joms renkantis tarnybą LK, nei kareivių laipsnius turinčioms respondentėms. 
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VEIKSNYS4 IKIMODERNAUS KARIO 

PATRIOTINIAI MOTYVAI 

Tukey HSD 

KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

N Subset for alpha = 

0.05 

1 

PUSKARININKIAI 43 8,0465 

KARININKAI 45 8,3333 

KAREIVIAI 55 8,7455 

Sig.  ,136 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 47,125. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean 

of the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
 

 

4 veiksnyje „Ikimodernaus kario motyvai“ aiškiai matomas atotrūkis tarp kareivių ir puskarininkių, tai reiškia, kad 

puskarininkėms statistiškai reikšmingai mažiau svarbūs šie veiksniai pasirenkant tarnauti LK. 
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VEIKSNYS5_TARPINIS_ETAPAS 

Tukey HSD 

KARININKĖS_PUSK

ARININKĖS_KAREIV

ĖS 

N Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

KARININKAI 44 3,3182  

PUSKARININKIAI 43 3,9070  

KAREIVIAI 55  4,8545 

Sig.  ,301 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 46,755. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean 

of the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
 

 

5 veiksnyje „Tarpinis etapas“ skirtumas tarp vidurkių didesnis nei 2 veiksnyje, tad galima daryti išvadą, kad žemesnis karinis 

laipsnis, tuo  labiau svarbus motyvas pasirinkti LK kaip tarpinę stotelę tarp mokyklos ir universiteto. 
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VEIKSNYS6 ŠEIMOS ĮTAKA 

Tukey HSD 

KARININKĖS 

PUSKARININKĖS 

KAREIVĖS 

N Subset for alpha = 

0.05 

1 

KARININKAI 44 4,3864 

KAREIVIAI 56 4,6250 

PUSKARININKIAI 43 4,9070 

Sig.  ,430 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 46,992. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean 

of the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
 

 

6 veiksnyje „Šeimos įtaka“ matyti, kad nepaisant mažo vidurkių skirtumo, karininkėms šeimos įtaka yra mažesnė nei 

puskarininkių laipsnius turinčioms respondentėms. 

 

 

 

 

 

 

 


