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Viešoji paslauga – reklamuoti ar 
informuoti?  

 

Reklama yra kova už vartotojų pinigus, o viešieji  
ryšiai yra kova už visuomenės protą. 

 TIK INFORMUOTI 

• Reklamuojame parduodamą prekę, o 
viešaisiais ryšiais užsitarnaujame 
visuomenės palankumą ir paramą. 

• Reklamuojame fragmentiškai, o viešaisiais 
ryšiais formuojame ilgalaikį įvaizdį 
visuomenėje (kuriame pasitikėjimą) ir 
užsitikriname jos paramą. 

Ryšiai su visuomene (RsV) 

Žmonės nori žinoti, 

 

 suprasti ir esant galimybei didžiuotis tuo, 

 

 kas vyksta jų gyvenamojoje vietoje. 
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Norinti sėkmingai gyvuoti įstaiga turi: 

 

• Žinoti 

• Atsižvelgti 

• Daryti įtaką 

       visuomenės nuomonėms, nuotaikoms, 

elgsenoms organizacijos viduje ir išorėje. 

Ryšiai su visuomene 

• Žiniasklaida – svarbiausias kanalas, kuriuo 

skleidžiama RsV informacija. 

 

• RsV kuria įvykius, o žiniasklaida - aprašo ar 

transliuoja. 

 

• Santykiai su žiniasklaida – viena iš pagrindinių 
RsV funkcijų. 

 

• RsV funkcija – vidinė komunikacija. 

 

Ryšiaisuvisuomene 

 

• Situacijos įvertinimas. Kaip? 

• Tikslų nustatymas. Kur link? 

• Tikslinės visuomenės grupės. Kam? 

• Strategija ir taktika. Kaip? Kada ir kur? 

• Biudžetas. Už ką? 

• Kontrolė ir įvertinimas. Ar taip? 

 

 

Ryšių su visuomene planas 
Sudedamosios dalys (1) 
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Esamos situacijos įvertinimas: 

• Bendras požiūris visuomenės akimis  

• Tyrimai, apklausos 

 

Situacijos vertinimo kryptis (pirmiausia 
pamatykite blogiausias puses): 

• Priešiškumas 

• Nepalankios nuostatos  

• Apatija 

• Nežinojimas 

Ryšių su visuomene planas 
Sudedamosios dalys (2) 

Situacijos judėjimo kryptis 

(galvokite apie didžiausią palankumą): 

• Simpatija  

• Pripažinimas  

• Susidomėjimas  

• Žinojimas 

 

Tikslai ir ketinimai: 

• Informaciniai 

• Motyvaciniai – skatinamieji 

 

Ryšių su visuomene planas 
Sudedamosios dalys (3) 

Tikslinės auditorijos arba publikos – visuomenės 
grupės, kurių pritarimo ir palankumo siekiame: 

 

• Charakteristikos (gyvenamoji vieta, lytis, amžius, 

išsilavinimas, pajamos, šeimyninė padėtis, darbo 
pobūdis, sveikata, laisvalaikis) 

 

• Publikų informavimo kanalai, jų charakteristikos 

(spauda, radijas, TV, internetas, informaciniai 
lapeliai, įvairūs renginiai, soc. tinklai) 

Ryšių su visuomene planas 
Sudedamosios dalys (4) 
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•  Fiziniai asmenys 

 

• Juridiniai asmenys  
 

• Juridiniai asmenys – aukščiau stovinčios 
organizacijos  

 

• Įmonės vidiniai darbuotojai 
 

• Žiniasklaida 
 

• Visuomeninės organizacijos, agentūros, 

judėjimai, akcijų organizatoriai ir pan. 

Tikslinės visuomenės grupės 

Esminės žinios paruošimas 

 

Ką norime pasakyti tikslinei grupei, atsižvelgdami į 

jos turimas: 

• žinias 

• dezinformaciją  

• asmenines/visuomenines nuostatas 

 

 

Ryšių su visuomene planas 
Sudedamosios dalys (5) 

Strategija: 

 

Ką norime pasakyti, pasiekti, įtikinti 

 

Taktika: 

 

• Kaip, kokiu būdu tai darysime 

• Detalus kalendorinis planas  

• Veiksmai ir komunikacija 

 

Biudžeto planavimas 
 

 

Ryšių su visuomene planas 
Sudedamosios dalys (6) 



5 

     Plano vykdymo kontrolė ir rezultatų vertinimas 

 

• Informacinių tikslų vertinimas – pagal 

straipsnių, TV, radijo laidų kiekį 

 

• Elgsenos, vartojimo įpročių vertinimas – 
tyrimai, apklausos (ar kitaip elgiamasi, ar 

pasikeitė piliečių  požiūris, prieš tai buvę 
vartojimo įpročiai) 

 

Ryšių su visuomene planas 
Sudedamosios dalys 

 
VDA 

Verslostruktūros Darbuotojai 

ŠMM / MOSTA, 
Studijųkokybė 

Valdžiosinstitucijos 
(Vyriausybė,LRS,

Prezidentūra) 

Nuomoniųlyderiai,
mecenatai,rėmėjai 

Žiniasklaidakaip
publika 

Tikslinės auditorijos  

Ryšiai su visuomene: Ž-Ž-Ž-Ž 

• Žmogus (organizacijos darbuotojas) – 

skulptorius, žemdirbys, vyndarys, batsiuvys, 

bankininkas) 

• Apie labai Žemiškus dalykus (rūpimas 

problemas – skulptūrą. vyną, batus, finansus)  

• Kitiems Žmonėms (besigrožintiems skulptūra, 

ragautojams, avintiems, turintiems sąskaitas) 

• Žmoniškai – labai suprantamai  
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Kaip pelnyti auditorijos 
palankumą? 

Informacija tinkama, jeigu:  

 

• Žadina auditorijos poreikius, rūpestį, 
interesus  

• Organizacija problemos sprendimą 
siūlo pakankamai aiškiai  

• Padėjote įgyvendinti žmonėms jų 
mintyse siūlytus veiksmus  

 

Kaip pelnyti auditorijos 
palankumą? 

Žurnalistams patinka pašnekovai, kurie 

sugeba kalbėti: 

 

•  Suprantamai ir logiškai 

•  Tinkamai plačiajai auditorijai 

•  Nuoširdžiai ir paprastai 

 

Kaip pelnyti pasitikėjimą  
(D-D-D-D) 

• DOMĖTIS – ką žurnalistai kuria ne tik Jūsų sektoriuje;  

 

• DRAUGAUTI – nuolatos, pagiriant už įvairius dalykus, siūlant 
įvairias temas ne tik iš Jūsų sektoriaus;  

 

• Sulaukti DĖMESIO – atbulinis ryšys, kai žurnalistas pats 

skambina Jums;  

 

• DALINTIS sėkme – kai Jūs galite gerai apgalvotų temų 

pasufleruoti jau ir iš Jūsų sektoriaus  
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Esminiai rašymo principai 

• “6 K” T A I S Y K L Ė  -  Kas? Ką? Kur? Kada?  
Kodėl? Kaip?  

• E S M Ė  (antraštė ir įžanga)  -  atkreipti 
dėmesį  

• P A P I L D O M A   I N F O  - informuoti 

• C I T A T O S  - sudominti 

• K O N T A K T A I  - palaikyti atgalinį ryšį 
(asmens kontaktams V. Pavardė ir 
pareigos, organizacijos pavadinimas, 
telefono ir fakso nr., el. pašto adresas, 
(adresas?) 

• N U O T R A U K O S  -  įtaigumas (priklauso 
nuo įvykio)  

 

Informacijos pateikimas 

Apverstos žurnalisto piramidės principas 

 

                       Įžanga 

            pirmi 2-3sakiniai (iki30žodžių)  

               Dėstymas 

            nuosvarbiausių faktų 

     Citavimas 

Svarbiausias žmogus 

   Pabaiga 

Apibendrinimas 

Esminiai rašymo principai 

Trys kabliai ant ko gali užkibti:  

• Nauja neįprasta lietuviška/europinė 
tendencija 

• Nauja vartojimo kultūra 

• Neįprastas reiškinys 
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Esminiai rašymo principai:  
ko nedaryti (N-N-N) 

• NEVARTOTI tarptautinių žodžių ir mokslinės 

kalbos (prioritetai ir t.t.)  

• NESIDŽIAUGTI pranešimuose savo sėkme  

• NENURAŠINĖTI įvairių dokumentų – geriau 
naudot šnekamąją kalbą 

 

Tada Jūsų pranešimas nebus tarp tų 95 

proc., kurie patenka į šiukšlių dėžę 

Pasisakymas televizijoje 

Grėsmė:  

• “Išsiplepėti” 

• Sutrikimai, manant, kad nesiseka 
• Kamera visada ĮJUNGTA 

 
Privalumai: 

• Gyva kalba, vizualumas 

 
 

  

Pasisakymas radijuje 

Grėsmė:  

• Kalba be pauzių ir aiškios struktūros 

 

Privalumai: 

• Gyva kalba 
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Pasisakymas spaudai 

Grėsmė:  

• Interpretacijos laisvės ribos 

 

Privalumai: 

• Sugebėjimas išaiškinti ir įtikinti 

 
 

Kaip elgtis interviu metu 

•    Sakykite tiesą (nepamirškite ORGANIZACIJOS 

POZICIJOS) 
 

•    Interviu metu kalbėkite tik esmę, bet jei 

neparanku - kai ką galima nutylėti 
 

•    Į nepalankius klausimus atsakykite Jums 

priimtinu atsakymu 
 

•    Bandykite pakreipti pokalbį Jums reikalinga 
vaga 

 

•    Esant dalykinėje aplinkoje – visuomet būkite 
pasitempę 

 

•    Nenaudokite kategoriškų formuluočių, grubių 
palyginimų 

 

Kaip elgtis interviu metu 

•    Iš pat pradžių sudarykite gerą įspūdį 
 

•    Tramdykite savo pyktį 
 

•    Saikingai vartokite gestų kalbą 
 

•    Visą dėmesį skirkite tam, kas su Jumis kalba 

 
•    Atsakinėkite trumpai - kalbėkite gyvai 

 
•    Klausykite, ko tiksliai Jūsų klausia ir 

atsakykite tik tai, ko jūsų klausia 
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Po interviu 

•    Išsiskirkite bičiuliškai 

 

•    Pasitikėkite savimi ir tikėkite pasakytais 
žodžiais 

 

Kalba turi būti 

•    Tinkama 

•    Mandagi 

•    Šilta ir pozityvi 

•    Suprantama 

Pasisakymo veiksniai 

“Doktrina”                      - strategija 

“Organizacijos veidas” - kas geriausiai atstovauja  
            organizaciją 

“Vieta”                            - pasisakymo vieta 
 

“Oras”                     -  kitos bendravimo         

     aplinkybės 
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Sakant sėkmingą viešąją 
kalbą svarbu: 

 

• Puikiai suprasti renginio paskirtį ir tikslus. Jie 
turi būti aiškūs ne tik Jums, bet ir Jūsų 
auditorijai 

• Suprasti savo klausytojų poreikius 

• Puikiai išmanyti savo dėstomą dalyką 

• Iš anksto susiplanuoti kalbą 

• Parepetuoti kalbą 

• Pasitikėti savimi 

• Apsiriboti trimis svarbiausiais dalykais 

 

Aiški renginio paskirtis ir tikslas, 

suprantami klausytojų poreikiai 

• Kas dalyvauja? Kas yra konkretūs individai, sėdintys auditorijoje? Koks Jų 

požiūrio į renginį pagrindas: pagalba Jums, interesas, prievartinis 
dalyvavimas, abejingumas, platus išsilavinimas, požiūrio skirtingumas? Kiek 

bus žmonių? Kokia jų materialinė padėtis? Koks išsilavinimo lygis? Kiek laiko 

jie pasirengę skirti? 

• Ką jie nori išgirsti? Ko jie atvyko? Kaip smulkiai dėstyti? Ką jie jau žino? Ką jie 

privalo sužinoti? 

• Kodėl šito imuosi? Ko aš ar mano viršininkas siekia? Ką pranešti svarbiausia? 
Koks vis dėlto yra pagrindinis mano tikslas: Lavinti? Informuoti? Įkalbėti? 

Linksminti? 

• Kada? Kiek turiu laiko pasirengti ir parepetuoti? 

• Kur? Ar patalpa numatyta ir kokia ji? Kokios bus prieinama vaizdinių 

priemonių ar specialios įrangos? Ar ten galima parepetuoti? Kaip bus 

galima pasistiprinti ar atsigaivinti pertraukų metu? 

• Kaip galėčiau geriau padaryti savo pranešimą? Paskata? Diskusija? Kokia 
vaizdinė medžiaga tinkamiausia: padalinti konspektą, panaudoti skaidres ar 

pan.? 

Scenarijaus, prezentacijos 
planavimas 

• Tikslas  

• Uždaviniai  

• Kiti uždaviniai 

• Metodai 

• Įvertinimas 
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Renginių organizavimo priemonės ir būdai: 
 

  

Istorija Mitologizavimas 

Vaikai (manekenai – 

vaikinai, merginos) 

Emocionalizavimas 

Muzika Verbalizavimas 

Atmintinė organizuojant 
renginius  

Tipinė pristatomų renginių forma: 

• Renginys 

• Vieta 

• Data 

• Prezentacijos pagrindiniai tikslai  

• Kiti tikslai 

• Kviečiami asmenys (lygiai) 

• Tikslinis vartotojas 

• Akcentai (kokio lygio renginys ir koks bus lydintis 

fonas, renginio stilistika (apranga) 

 

Atmintinė pristatant idėjas  

 

Tipinė pristatomų renginių forma: 

• Projekto vadovas 

• Kiti projekto darbo grupės nariai 

(organizacinė – techninė komanda) 

• Projekto finansuotojas 

• Renginio oficialus šeimininkas (kas sutinka ir 

išlydi svečius) 

• Renginio techninis vykdytojas – šeimininkas 

(būna nuo pradžios iki galo, informuoja apie 

aptarnaujančio personalo rolę) 

• Renginio įgarsinimas 

 

Atmintinė organizuojant 
renginius  
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Tipinė pristatomų renginių forma: 

• Viešumas (ar bus vakaro metu filmuojama, 

fotografuojama, imama interviu) 

• Papildomas viešumas (ar bus surengta 
spaudos konferencija, prieš vakarinį renginį) 

• Apranga 

• Kiti vakaro rengėjai 

• Maistas ir aptarnavimas (santechnika, 

elektrikas) 

• Kaštai 

 

Atmintinė organizuojant 
renginius  

Bryfingų, renginių atmintinė 
 

 
Teiginys Rizika Siūlymai 

Nesifoto-

grafuok 
apynuogis 

Atrodysi kaip beždžionė Daugelis žmonių visai neskaito 

straipsnių, o žiūri tik į nuotraukas. 
Jei jos patrauklios – galbūt 

skaitys straipsnį toliau. Tad 

drąsiai imk į rankas šampano 

butelį, pasirišk kaklaraištį ir judėk 
rankomis, kojomis, veido mimika 

kaip malūnas. Puiku – kai tavo 

drabužiai kontrastingi, tačiau 

margi marškiniai irgi negerai. 

Bryfingų, renginių atmintinė   
 

Teiginys Rizika Siūlymai 

Įtrauk į 
renginį 

žurnalistus 

Kita vertus, neleisk 
jiems pasigerti ar 

tapti podiumo 

žvaigždėmis, nes 
tuomet dėmesys kris 

į žurnalistus. 

Visada reikia dozuoti 
žinomų visuomenei 

“dievukų” pasirodymą. 

Tokiu būdu sulauksi 
didesnio efekto. 

Nepasiten-
kink 

reklamine 

akcija 

Efektas galbūt bus 
geras, bet 

nepakankamas 

Pagalvok, ar negalima 
akcijos kilstelti iki renginio 

lygio,  kurį galima būtų 

fotografuoti, filmuoti 
(būtinas ne statinis 

vaizdas). 
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Bryfingų, renginių atmintinė 
 

Teiginys Rizika Siūlymai 

Savo 
mintim 

užbaik 

straipsnį, 
laidą, 

pristatymą 

Priešingu atveju – 
kas nors kitas 

pakomentuos 

(iškritikuos)  tavo 
genialias mintis, ir 

visas darbas nueis 

“šuniui ant 
uodegos”.  

Pabaigai pasilik auksinių, 
pribloškiančių minčių. 

Šnekėk 
vartotojui 

Nenaudoti 
sudėtingų 

tarptautinių žodžių, 

nes gali būti 
nebeįdomu klausyti 

Pasakok tai, kas aktualu. 
Skaičius reikėtų pateikti 

saikingai. 


