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Apklausos apimtys 

Atsakė 34 
įm. 

Neatsakė 17 
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 Įmonės pavadinimas     
Ar įmonėje yra asmuo susipažinęs su AIVIKS?  
Ar įmonėje yra asmuo, dalyvavęs mokymuose dirbti 
su AIVIKS? 
Ar manote, kad šiuo metu įmonė sugebės 
savarankiškai pateikti duomenis per AIVIKS? 
Ar manytumėte kad būtų reiklaingi papildomi 
mokymai duomenų pateikimui per AIVIKS? 
Ar manytumėte, kad perenamuoju 2-3 metų 
laikotarpiu būtų tikslinga, jei duomenis susitvarkyti 
padėtų išoriniai konsultantai? 
Ar manytumėt, kad bet kokiu atveju geriau, kad pati 
įmonė teiktų duomenis per AIVIKS? 
Į klausimus atsakiusio vardas pavardė 
Pareigos 
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Esami gebėjimai savarankiškai 
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Pasirengusių savarankiškai teikti 
duomenis įmonių susipažinimas 

su AIVIKS 
susipažinusios 

nesusipažinusios 
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Mokymuose dalyvavusių 
respondentų nuomonė 

reikia, kad 
tvarkytų 
konsultantai 

nereikia 
konsultantų 
pagalbos 

reikia, kad 
padėtų 
konsultantai 
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Mokymų reikalingumas 

reikalingi 

nereiklaingi 
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Respondentų nuomonė dėl 
konsultantų būtinumo 

Reikia 
konsultantų 

Nereikia 
konsultantų 
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Kaip galėtų padėti konsultantai? 

sutvarkytų 
duomenis 

padėtų 
įmonėms 
sutvarkyti 
duomenis 
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Susipažinimas su AIVIKS 

dalyvavę 
mokymuose 

nesusipažinę 

susipažinę 
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Mokymuose dalyvavusių 
respondentų nuomonė 

reikia, kad 
tvarkytų 
konsultantai 

nereikia 
konsultantų 
pagalbos 

reikia, kad 
padėtų 
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Kitais būdais su AIVIKS 
susipažinusių respondentų 

nuomonė reikia, kad 
tvarkytų 
konsultantai 

nereikia 
konsultantų 
pagalbos 

reikia, kad 
padėtų 
konsultantai 
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Reikia, kad tvarkytų 33 67 75 50 33 
Reikia, kad padėtų 67 8 25 17 33 
Nereikia 0 25 0 33 33 
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Skirtingas 
pareigas  
užimančių 
respondentų 
nuomonė dėl 
konsultantų 
funkcijų 



 

88 proc. įmonių nesitiki, kad savarankiškai galės 
pateikti duomenis į AIVIKS; 
Visi respondentai išskyrus vieną (97 proc.) mato 
mokymų būtinumą; 
77 proc. įmonių mano, kad pirmaisiais metais 
galėtų būti naudinga konsultantų pagalba; 
labiausiai tam pritaria žemiausių grandžių 
atstovai; 
 
 
 



 
67 proc. įmonių, matančių konsultantų 
naudingumą, manytų, kad geriausia, jei patys 
konsultantai pirmais metais paruoštų duomenis 
teikimui; kiti mano, kad galbūt užtektų tik 
konsultantų pagalbos susitvarkant. Ypač jeigu 
būtų organizuoti mokymai; 
Tačiau net 71 proc. įmonių, dalyvavusių 
mokymuose teigia, kad norint pateikti duomenis 
į AIVIKS konsultantų pagalba pirmaisiais metais 
vis tiek yra reikalinga; 
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