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SĄVOKŲ SUVESTINĖ 
 

Miestas (angl. city) – kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovė, turinti daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, 

kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros 

srityse (Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, 2015). 

Miesto konkurencingumas (angl. city competetiveness) – tai įvairiapusės institucijų, atstovaujančių 

tam tikroms sritims, pastangos sustiprinti savo vietovės privalumus sumaniai valdant tam tik ras 

savybes, kurios įtakoja jų teritorijos, kaip įvairių veiklų vietovės, vertę (Begg, 2004).  

Miesto rinkodara (angl. city marketing) – vietovės pardavimo procesas, kurio metu įvairios organizacijos, 

suinteresuotosios šalys, veikiančios tam tikroje geografiškai apibrėžtoje vietovėje, siekia ją parduoti, 

paverčiant patrauklesne (Berglund, Olsson, 2010). 

Miesto rinkodaros gairės (angl. city marketing guideliness ) – miesto įvaizdžio kūrimo ir stiprinimo. kryptys, 

atitinkančių įvairių suinteresuotų grupių interesus. 

Miesto prekės ženklas (angl. city brand) – tai skirtingų suinteresuotųjų šalių veikla konstruojama miesto prekės 

ženklo elementų struktūra.   

Miesto įvaizdis - tai tikslingai sukurta arba stichiškai atsiradusi forma, kuri atspindi tam tikrą objektą žmonių 

sąmonėje. Miesto įvaizdžio formavimas yra procesas, kai kuriamas žmogaus jutimine patirtimi pagrįstas 

pasakojimas apie vietą. (L. Bagdonienė, R. Hopenienė (2006). 

Miesto prekės ženklo vystymas (angl. city brand development) – miesto prekės ženklo elementų kaita, 

atskleidžianti suinteresuotųjų šalių suderintų tikslų / lūkesčių plėtrą (Rainisto, 2004). 

Miesto prekės ženklo vystymo komponentas (angl. city brand development component) – sudėtinė, sudedamoji 

vystymo dalis, kuri iliustruoja miesto prekės ženklo vystymo aspektų detalizaciją.  

Miesto ženklodara (angl. city branding) – tai siekis atskleisti miesto identitetą ar tapatybę, kurti teigiamą jo 

reputaciją ir skatinti gyventojų lojalumą, vykdant iš anksto suplanuotus uždavinius ir žingsnius tam pasiekti 

(Gertner, 2011). 

Prekės ženklas (angl. brand) – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo 

kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai (Lietuvos Respublikos prekių ženklų 

įstatymas, 2019).  

Raiškos pobūdis (angl. nature of manifestation) – dalyvavimui būdinga būdinga ypatybė ar jų visuma.  

Savivaldybė (angl. municipality) – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio 

bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos 

administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą, kuri sudaro jai atskaitingas 

vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 

savivaldybės tarybos sprendimams tiesiogiai įgyvendinti. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo 

(Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2014). 

Strateginis plėtros planas (angl. strategic development plan) – tai yra ilgesnio laikotarpio (daugiau kaip 3 metų) 

planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti 

ir rengiamas atsižvelgiant į valstybės ir regioninio lygmens teritorijų ir strateginio planavimo dokumentus, 

taip pat į savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 

2019). 

Suinteresuotoji šalis (angl. stakeholder) – tai asmenų grupė, atstovaujanti tam tikros visuomenės dalies 

interesams, kad paveiktų viešosios politikos vyksmą, darbotvarkę, vienus ar kitus sprendimus (Freeman, 

1984; Mitchell ir kt., 1997).  

Suinteresuotoji šalis Investuotojai (angl. stakeholder Investors) – suinteresuotoji šalis, kuri piniginėmis lėšomis 

ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintu materialiuoju, nematerialiuoju ir finansiniu 

turtu investuoja siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, 



mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų 

įgyvendinimą) (Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 2018). 

Suinteresuotoji šalis Miestai-konkurentai (angl. stakeholder Competitor Cities) – tai suinteresuotoji šalis, 

miestai, kurie konkuruoja dėl tų pačių gyventojų, investuotojų, turistų ir kt. (Anholt, 2006; Freeman, 1984; 

Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Miestai-partneriai (miestai dvyniai (angl. stakeholder Twinned Cities), miestai 

seserys (angl. Sister Cities) – tai suinteresuotoji šalis, miestai, kurie palaiko ir plėtoja įvairiakryptį 

bendradarbiavimą, dažniausiai partnerystė tarp dviejų ir daugiau miestų, dažniausiai esančių skirtingose 

valstybėse yra plėtojama siekiant keistis patirtimi ekonomikos, kultūros ir kt. srityse (Anholt, 2006; 

Freeman, 1984; Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Miesto gyventojai (angl. stakeholder city Population) – tai suinteresuotoji šalis, kuri save 

laiko nuolatiniais miesto gyventojais, t. y. nuolat besinaudojanti miesto infrastruktūra, paslaugomis 

(Anholt, 2006; Freeman, 1984; Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Miesto organizacijos (angl. stakeholder city Organisations) – tai suinteresuotoji šalis, kuri 

atstovauja įvairias organizacijas (pvz., NVO, VšĮ ir kt.) veikiančias mieste (Anholt, 2006; Freeman, 1984; 

Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Miesto politikai (angl. stakeholder Politicians) – tai suinteresuotoji šalis, kuri užsiima 

bendro žmonių gyvenimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla, t. y., valdo miestą, 

kuruoja visus miesto vystymo aspektus (infrastruktūra, paslaugomis ir kt., taip pat vysto miesto prekės 

ženklą) (Anholt, 2006; Freeman, 1984; Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Miesto verslininkai (angl. stakeholder city Business) – tai suinteresuotoji šalis, kuri 

sujungia kapitalą, darbą ir kitus ekonominius išteklius tam tikrai pelno siekiančiai veiklai vykdyti, t. y. 

plėtoja verslą mieste (Anholt, 2006; Freeman, 1984; Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Turistai (angl. stakeholder Tourists) – tai suinteresuotoji šalis, kuri gali atvykti į miestą 

pažintiniais, profesiniais dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatinimo, sveikatingumo, 

religiniais ar specialiais tikslais (Anholt, 2006; Freeman, 1984; Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Vyriausybė (angl. stakeholder Government) – tai suinteresuotoji šalis, kuri priima tiek 

nacionalinio, tiek tarptautinio lygmens sprendimus, turinčius reikšmę miestui ir jo gyvavimui (Anholt, 

2006; Freeman, 1984; Mitchell ir kt., 1997). 

Suinteresuotoji šalis Žiniasklaida (angl. stakeholder Media) – tai suinteresuotoji šalis, skelbianti informaciją 

apie miestą plačiajai visuomenei įvairiais komunikacijos kanalais, gali būti tiek veikianti mieste, tiek už jo 

ribų (Anholt, 2006; Freeman, 1984; Mitchell ir kt., 1997). 

Tikslinė rinka – rinkos dalis, į kurią įmonė nukreipia marketingo kompleksą (Ramanauskienė, 2008).   
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ĮVADAS 
 

 Pastaruosius dešimtmečius miestų socialiniai ir ekonominiai procesai yra veikiami 

globalizacijos, kuri turi didelės įtakos miestų politiniam, socialiniam, kultūriniam ir 

ekonominiam vystymuisi. Tai skatina miestus aktyviai konkuruoti dėl kapitalo, dėl dėmesio, dėl 

investicijų, dėl turistų, lankytojų bei gyventojų. Šiuolaikiniai miestai turi užtikrinti kokybišką 

pragyvenimo lygį bei įvairių paslaugų teikimą. Tam, kad būtų galima konkuruoti, pasitelkiamos 

ne tik ekonominės priemonės, bet ir kiti būdai ir strategijos, tokios kaip ryšių su visuomene 

kampanijų steigimas, įvairūs miesto rinkodaros metodai ir kt. Stiprėjant miestų konkurencijai, 

kiekvienas jų siekia surasti naujų būdų, kaip pagerinti miesto įvaizdį, patraukliai jį pristatyti. 

 Miesto įvaizdis- tai pagrindinė laimėjimo ar pralaimėjimo versle ar 

visuomeniniame gyvenime priežastis. Taigi miestai, norėdami išryškinti savo privalumus, kuria 

savo įvaizdžio strategijas. Miesto įvaizdis - tai tikslingai sukurta arba stichiškai atsiradusi forma, 

kuri atspindi tam tikrą objektą žmonių sąmonėje. Taigi, kuriant miesto įvaizdžio strategiją, 

rekomenduojama išanalizuoti vidinį ir išorinį miesto įvaizdį. Išorinis įvaizdis parodo tikslinių 

grupių – potencialių turistų, investuotojų, studentų ir kt. nuomonę apie miestą, į kurią, kuriant 

įvaizdžio strategiją, būtina atsižvelgti. Miestų įvaizdis gali būti vertinamas individualiai, iš 

skirtingų perspektyvų, pavyzdžiui, per jame patirtus įspūdžius ir emocijas, per vizualinę aplinką, 

gyvenimo kokybę mieste ar interpretuojant reklaminę miesto informaciją. Asmenys įvertina 

vieno ar kito miesto įvaizdį patys per savo asmeninę patirtį, aplinkos ir jos siunčiamų signalų 

suvokimą, be to, šiais laikais atsiranda vis naujų įvaizdį lemiančių veiksnių bei priemonių jam 

skleist 

 Miestams yra aktualu tyrimais atskleisti vidinį ir išorinį įvaizdį, nes šie duomenys 

sudaro įvaizdžio kūrimo strategijos išeities tašką. Buvo atlikta keletas tyrimų 2012 metų vasario 

– kovo mėnesiais, buvo atliktas tyrimas , kuriame buvo siekiama palyginti skirtingų Lietuvos 

miestų vidinius įvaizdžius. Šiauliečiai savo miestą įvertino kaip judantį teisinga linkme. 2012 

m. pabaigoje buvo atliktas Lietuvos marketingo asociacijos tyrimas , kuriame atskleista, kad 

šiauliečiai miestą sieja su pramone bei jame esančiomis dviračių, televizorių, saldainių, drabužių 

ir avalynės gamyklomis. Dalies šiauliečių sąmonėje Šiauliai įsitvirtinę kaip Saulės miestas. 2019 

m, buvo tirta Šiaulių miesto kultūra ir renginiai, kuris atksleidė Išorinis Šiaulių miesto įvaizdis 

buvo tirtas 2020 m., kuriame Šiaulių miesto gyventojai skirtingai vertino dedamas pastangas 

kurti Šiaulių miesto įvaizdį, aktyviai ieškoti savo tapatybės ir ją kryptingai konstruoti Šiaulių 

miesto įvaizdį, formuojant vieningą kryptį.  Formuojant miesto įvaizdžio strategiją, informacija 

apie skirtingų tikslinių Lietuvos gyventojų grupių požiūrį į miestą, yra būtina.  

 Objektas: Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairės. 



 Paprastai miesto įvaizdis kuriamas pagal požymius, kurie būdingi tam miestui. Šie 

požymiai gali egzistuoti objektyviai arba būti paprasčiausiai sukurti, galbūt iškreipiantys 

realybę.  

 Tikslas: parengti vieningas įvaizdžio rinkodaros strategijos gaires, išskirti 

stipriuosius miestą identifikuojančius požymius, kad šiais rezultatais galima būtų remtis 

planuojant vieningą Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategiją, kuri užtikrintų savivaldybės 

įstaigų, verslo įmonių, sporto, kultūros ir kitų sričių organizacijų veiksmus/rezultatus orientuotus 

į miesto reprezentavimą šalies viduje ir užsienio rinkose, bei prisidėtų prie tikslingo miesto 

įvaizdžio formavimo, plėtojimo. 

 Darbo tikslui pasiekti išsikelti tokie  uždaviniai:  

1. Atlikus dokumentinį tyrimą, atlikti Šiaulių miesto įvaizdžio situacijos analizę (dokumentų ir 

kitų miestų lyginamąją analizė) bei išskirti stipriuosius miestą identifikuojančias sritis 

(požymius), miesto vertybes, funkcines ir reprezentacines savybes 

2. Atlikti lyginamąją kitų Lietuvos miestų įvaizdžio rinkodaros strategijų analizę, remiantis 

viešai publikuojama informacija. 

3. Atlikti kokybinį tyrimą su 5 skirtingomis ekspertinėmis grupėmis, kur bus aptariamos Šiaulių 

miesto įvaizdžio sudedamos dalys 

4. Suformuoti miesto įvaizdžio vystymo kryptys: išskiriant stipriuosius miestą identifikuojančias 

sritis (požymius), miesto vertybes, funkcines ir reprezentacines savybes. 

5. Remiantis atlikto darbo rezultatais suformuoti miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gaires, 

ir pateikti  priemonių planą. 

 

Tyrimo metodai: Siekiant atskleisti Šiaulių miesto įvaizdį, taikoma mišrioji tyrimo strategija, 

t.y. derinami kiekybiniai (dokumentiniai, teksto analizė) ir kokybiniai (fokus grupės) tyrimo 

metodai: 

  



1. ŠIAULIŲ MIESTO ĮVAIZDŽIO SITUACIJOS ANALIZĖ  

1.1. Šiaulių miesto įvaizdį reglamentuojančių dokumentų analizė 

  

 Atlikus dokumentų tyrimą, paaiškėjo esama Šiaulių miesto įvaizdžio situacija. 

Dokumentų ir tyrimų atlikta daug, kurie patvirtina vieną faktą, jog Šiaulių miesto įvaizdžio 

darbai yra labai fragmentuoti, nėra prieita vieningos nuomonės, kuria kryptimi reikia vystyti 

Šiaulių miesto įvaizdį ir neparengtas miesto  įvaizdžio rinkodaros strategijos planas, kuris 

įvardintų konkrečius veiksmus miesto įvaizdžio stiprinimui, skirtingas požiūris, susitarimo 

problema, fragmentiškumas, nenuoseklumas, neskirtas ankstesnės valdžios dėmesys, per 

mažas finansavimas. Tyrimo metu buvo analizuojami tokie Šiaulių ir kitų miestų įvaizdžio 

stiprinimo dokumentai: 

1. 2015 – 2024 m. Šiaulių miesto strateginis plėtros planas; 

2. Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų  pritraukimo strategija, 2019 

3. Šiaulių miesto logotipas. Naudojimo vadovas, 2019 

4. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės apklausa ir tyrimas (2020 m.) 

5. Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija;  

6. Lietuvos pristatymo užsienyje strategija, 2020 

7. Kauno turizmo rinkodaros planas 2015-2020 metų planas; 

8. Klaipėdos rajono turizmo rinkodaros strategija 2016-2021 m. 

9. Palangos miesto savivaldybės 2016-2023 metų turizmo rinkodaros strategija 

10. Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studija (II, III etapai) 

  

 Stiprieji miestą identifikuojantys požymiai (miesto stiprybės) plačiąja prasme išskirti 

rengiant 2015 – 2024 m. Šiaulių miesto strateginį veiklos planą: 



 
1 pav. Stiprieji miestą identifikuojantys požymiai 

Šaltinis: Šiaulių m. strateginio plėtros plano vizijoje iki 2024 m. 

Taip pat, toje pačioje strategijoje identifikuotos ir pagrindinės Šiaulių m. problemos šiose srityse: 

 

2 pav. Identifikuotos Šiaulių miesto problemos 

Šaltinis: Šiaulių m. strateginio plėtros plano vizijoje iki 2024 m. 

 

 



 

 Šiaulių m. strateginio plėtros plano vizijoje iki 2024 m.: ŠIAULIAI  

įvardinami, kaip Saulės miestas: atviras, veržlus ir saugus, kur: 

 aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė; 

 konkurencinga verslo aplinka; 

 draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka. 

 Šiaulių m. vizija tiesiogiai susijusi su trimis plėtros prioritetais: ATVIRAS – 

aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė; VERŽLUS – konkurencinga verslo aplinka; 

SAUGUS – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka. 

 Šiaulių m. strateginio plėtros plano vizijos iki 2024 m. ypatingas dėmesys 

kreipiamas subalansuotai teritorinei plėtrai, išlaikant bendrą miesto kultūrinį identitetą ir 

įvaizdį; saugi ir patogi miesto infrastruktūra gyventojams ir verslui; patraukli poilsiui ir 

laisvalaikiui miesto aplinka išnaudojant natūralias gamtines sąlygas. 

 

 
3 pav. Šiaulių miesto 2015-2024 m. vizijos detalizacija 

Šaltinis: Šiaulių m. strateginio plėtros plano vizijoja iki 2024 m 

 

 Toliau nagrinėjant dokumentus- išsamus dokumentas, kuriame gausiai aptariama 

Šiaulių miesto įvaizdžio stiprinimo strategija- Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir 



investicijų  pritraukimo strategija, 2019 m., pateikiama Šiaulių miesto vystymo vizija ir 

misija tikslinėms grupėms: 

Šiaulių modernios ekonomikos vizija – Šiauliai – ekonomiškai stiprus, 

konkurencingas Lietuvos regioninis centras, kuriame telkiasi išmani tradicinė pramonė ir 

paslaugos, logistika ir mokslu, technologijomis ir inovacijomis grįstas naujos kartos verslas, 

kuriantys gerovę visuomenei. Šios vizijos įgyvendinimui formuojamos misijos skirtingoms 

tikslinėms grupėms – mokslo ir švietimo įstaigoms, verslo paramos institucijoms, verslui ir 

Šiaulių miesto savivaldybei. 

 

 

 

4 pav. Šiaulių modernios ekonomikos vizija ir misijos tikslinėms grupėms 

Šaltinis: Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategija,2019 

Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijoje, 2019,  

numatyti Šiaulių miesto įvaizdžio stiprinimo tikslai suformuluoti gan konkretūs. Tačiau Siekiant 

išsiaiškinti, kas atsakingas už Šiaulių miesto įvaizdžio kūrimą ir kur galima kreiptis dėl 

rinkodaros strategijos kūrimo,  jo vystymą ir nustatyti, koks įvaizdis skleidžiamas, susidurta su 

tam tikrais sunkumais. Visu pirma Šiaulių miesto savivaldybėje nėra už miesto įvaizdį atsakingo 

padalinio/institucijos. Šias funkcijas iš dalies padengia Šiaulių miesto komunikacijos skyriaus 

darbuotojas bei Turizmo informacinis centras.  

Šiaulių miesto stiprinimo veiksmai (numatyto Šiaulių ekonominės plėtros strategijoje, 

2019): 

4.2 . Stiprinti miesto identitetą 

4.2.1. Išskirti stipriąsias miestą identifikuojančias sritis (požymius) kurio uždavinys – 

„Parengta įvaizdžio rinkodaros strategija“ 

4.2.2. Skatinti priemonių kūrimą, pabrėžiančių miesto išskirtinumą, įtraukiant kūrybinių 

industrijų atstovus (miestas „Saulė“ saulės ženklas, atsirandantis ant miesto pastatų) 



4.3 .  Vykdyti įvaizdžio rinkodaros programą 

4.3.1. Už rinkodaros vykdymą atsakingo padalinio/institucijosįkūrimas (alternatyvos – 

įkurtas administracijos padalinys, ŠVI funkcijų papildymas, samdomų paslaugų pirkimas, 

savarankiškos viešosios įstaigos įkūrimas), kuris/- i vykdytų kasdieninę komunikacinėje 

elektroninėje erdvėje ir būtų atsakingas/-a už rinkodaros programos vykdymą 

4.3.2. Šiaulių miesto prekinio ženklo ir stiliaus knygos (angl. Brand book) sukūrimas ir 

nuoseklus bei vieningas jų naudojimas 

4.3.3 Investuotojams patrauklaus tinklalapio sukūrimas, kuriame informacija būtų 

pateikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis (vykdoma).Šiaulių miesto savivaldybės internetinis 

puslapis savo išvaizda ir informacijos pateikimu yra nepatrauklus, užrašai turi klaidų, statistiniai 

duomenys seniai neatnaujinti ir pan.) 

4.3.4. Elektroninio leidinio sukūrimas, kuriame atsispindi Šiaulių miesto prekinis 

ženklas, išskirtos pagrindinės  Šiaulių miesto ekonominės kryptys 

4.3.5. Interaktyvaus Šiaulių NT žemėlapio sukūrimas, kuriame pažymėti parduodami 

komercinės paskirties sklypai, laisvos LEZ ir Pramoninio parko teritorijos 

4.4. Aktyvūs komunikacijos veiksmai 

4.4.1. Komunikacijos socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, „Facebook“, „Linkedin“, 

„Instagram“) vykdymas anglų kalba) 

4.4.2. Straipsniai apie Šiaulių miestą užsienio spaudoje, pritraukiant užsienio 

žurnalistus. 

4.4.3 Spaudos ar reklaminių pranešimų pirkimas užsienio portaluose 

4.4.4. Dalyvavimas nacionalinėse tarptautinėse studijų, i verslo, turizmo parodose. 

4.4.5. Paraiškų teikimas tarptautiniams verslo renginiams organizuoti 

4.4.6. Informacinių leidinių rengimas, vertimas ir išleidimas užsienio 

kalbomis 

4.4.7. Bendradarbiauti su Lietuvos marketingo  asociacija (LIMA), rengiant seminarus 

ir pan., aktualius rinkodaros, komunikacijos klausimais. 

Sukurtas Komunikacijos veiksmų planas pav. x. 



 

5 pav. Komunikacijos veiksmų planas 

 Komunikacijos veiksmų planas, kuris apima 3 etapus – Šiaulių miesto įvaizdžio 

formavimą, kūrimą ir aktyvią komunikaciją. Už šių etapų įgyvendinimą atsakingas įkurtas už rinkodaros 

vykdymą atsakingas Šiaulių miesto savivaldybės padalinys/institucija (alternatyvos – įkurtas 

administracijos padalinys, ŠVI funkcijų papildymas, samdomų paslaugų pirkimas, savarankiškos 

viešosios įstaigos įkūrimas). Siekiant stiprinti Šiaulių miesto įvaizdį, išryškinti Šiaulių miesto 

patrauklumą ir unikalumą, pirmiausiai reiktų pradėti nuo stilizuoto naujo miesto prekės ženklo 

sukūrimo. Komunikacijos procesas yra svarbus prekės ženklo kūrimo etapas, todėl sukurtas naujas 

prekės ženklas turės būti reprezentuojamas tiek elektroninėje erdvėje – socialiniuose tinkluose, 

agentūros tinklalapyje, tiek įvairių turizmo, mokslo, verslo renginių metu. Lietuvos didmiesčių 

rinkodaros agentūrų analizė parodė, kad rinkodaros agentūrai svarbu turėti ne tik savo tinklapį, kuriame 

yra pateikiama svarbi informacija skirtingoms tikslinėms grupėms, tačiau aktyviai komunikaciją vykdyti 

ir socialiniuose tinkluose bei užsienio žiniasklaidoje  

 Išskirtos Šiaulių miesto tikslinės grupės, į kurias orientuotos Šiaulių miesto 

rinkodaros priemonės: 

 Šiaulių miesto gyventojai, 

 studentai, 

 užsienio investuotojai, 

 profesionalai, 

 turistai. 

 



Suformuluoti rinkodaros veiksmų siūlymai skirtingoms tikslinėms grupėms: 

 
6 Pav. Šiaulių žinomumo didinimo kanalai ir miesto įvaizdžio rinkdaros priemnės 

 

 Šiaulių miesto logotipas. Naudojimo vadovas, 2019. Patvirtintas Šiaulių miesto 

prekės ženklas ir jo identitetas.  Prekės ženkle sujungiami du simboliai, iš kurių kildinamas 

Šiaulių miesto pavadinimas – saulė ir šaulys. Šis miesto atpažinimo simbolis dažniausiai 

naudojamas miesto šventėms paruoštose dekoracijose, dedamas informaciniuose leidiniuose 

kartu su šūkiu „Šiauliai – saulės miestas“. Tyrėjų nuomone, toks Šiaulių prekės ženklas išlieka 

tik atpažinimo simboliu, tačiau neparodo, kokią vertybinę naudą Šiauliuose gali gauti 

potencialūs lankytojai, gyventojai ir verslininkai, kad jie susidomėtų miestu ir į jį atvyktų. 

 

7 pav. Šiaulių miesto ženklas „Šiauliai – Saulės miestas“ 

Šaltinis: Šiaulių miesto prekės ženklas. Naudojimo vadovas, 2019 m. 

 Taip pat vertinant 2019- 2020 m. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas bei 

kultūrinių renginių vertinimo tyrimas parodė, jog  šį miesto prekės ženklą iš esmės patinka 

miesto suinteresuotoms grupėms, tačiau laukia šio prekės ženklo panaudojimo  Šiaulių miesto 

savivaldybėje, už miesto estetinio įvaizdžio formavimą, atsakingas Architektūros ir urbanistikos 



skyrius. Šiaulių mieste už įvaizdžio sklaidą atsakingas Šiaulių miesto viešųjų ryšių specialistas 

ir Šiaulių  TIC.. 

 Žvelgiant atgal, kokios klaidos buvo padarytos formuojant Šiaulių miesto įvaizdį, 

reikia pirmiausia apžvelgti, kokį įvaizdį numatyta kurti ir vystyti miesto strateginiuose 

dokumentuose. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Turizmo 2005 - 2007 m. plėtros programoje 

buvo numatyta „formuoti patrauklaus, svetingo, modernaus ir konkurencingo miesto įvaizdį“. 

Šiaulių miesto 2007 – 2016 metų strateginiame plėtros plane Šiauliai – Saulės miestas: atviras, 

veržlus ir saugus. 2009 - 2011 metų Šiaulių miesto savivaldybės Ekonominės plėtros 

programoje, kuri yra viena iš strateginio plano įgyvendinimo dalių, numatyta „formuoti Šiaulių, 

kaip turizmui patrauklaus miesto, įvaizdį“. Šiaulių m. savivaldybės 2007 – 2009 metų Turizmo 

paslaugų plėtros programoje, kaip vienas iš tikslų, numatytas „kurti atviro, jaukaus, svetingo, 

šilto ir saugaus įvaizdį“. 2019m. parengtoje Šiaulių m. strateginio plėtros plano vizijoje iki 2024 

m. strategijoje, išlaikant bendrą miesto kultūrinį identitetą ir įvaizdį; kuriam saugi ir patogi 

miesto infrastruktūra gyventojams ir verslui; patraukli poilsiui ir laisvalaikiui miesto aplinka 

išnaudojant natūralias gamtines sąlygas. 

 Vis dar lieka neaišku, koks yra ar turėtų būti Šiaulių miesto įvaizdis, kokios 

institucijos atsakingos už jo kūrimą ir vystymą. Visų pirma, norint skleisti informaciją apie 

Šiaulius, reikia turėti aiškią kryptį, kurios nėra pagrindiniuose miesto plėtros dokumentuose. 

Kuriamas įvaizdis šiuo atveju yra tik siekiamybė. Patrauklūs, svetingi, konkurencingi nori būti 

visi miestai. Neatskleidžiamas išskirtinumas. Negalime išskirti ir tikslinės rinkos, į kurią 

orientuojamasi, kuriant įvaizdį. 

 Taigi Šiaulių miesto įvaizdis nėra formuojamas kryptingai, galima teigti, jog jis 

formuojasi savaime, arba jį kuria kažkas kitas, pavyzdžiui, žiniasklaida. Televizijos ir radijo 

laidose vis dažniau pasirodantys personažai iš Šiaulių, išskirtine apranga, neprisideda prie 

regiono patrauklumo didinimo, tad reikia užtikrinti, jog įvaizdis būtų nuosekliai kuriamas pačių 

šiauliečių parodant regiono išskirtinumą. Reikia nepamiršti, kad įvaizdžio kūrimas yra tik viena, 

labai svarbi priemonė, kurios efektyvumas priklausys nuo to, kokia bus bendra lankytojo patirtis 

Šiauliuose. Įvaizdžio vystymas turi būti nuolatinis procesas, kuris, visų pirma, prasidėtų esamos 

situacijos analize, atliekant rinkos tyrimus. Taip pat kurti ir įgyvendinti strategijas, siekiant keisti 

neigiamą ir gerinti mažai patrauklų ar labai patrauklų įvaizdį.   

 Apibendrint, išskiriamos Šiaulių miestą identifikuojančias požymius, 

išsigryninti pagrindines esamas įvaizdžio formavimo temas, miesto vertybes, funkcines ir 

reprezentacines savybes 

 Šiaulių m. strateginio plėtros plano vizijoje iki 2024 m. pateiktos Šiaulių miesto 

vertybės: ŠIAULIAI  įvardinami, kaip Saulės miestas: atviras, veržlus ir saugus, kur: 

 aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė; 

 konkurencinga verslo aplinka; 



 draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka. 

 Šiaulių m. vizija tiesiogiai susijusi su trimis plėtros prioritetais: ATVIRAS – 

aktyvi, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė; VERŽLUS – konkurencinga verslo aplinka; 

SAUGUS – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Šiaulių miesto vertybės 

Šiaulių miestą identifikuojantys požymiai, pateikti 2015 – 2024 m. Šiaulių miesto strateginį 

veiklos planą. 

 Vyrauja kūrybinis (sporto, mokslo meno, industrinis) potencialas 

 Išplėtotas socialinių paslaugų tinklas; 

 Įvairių sporto šakų bazių infrastruktūra 

 Veikia visų tipo švietimo įstaigos, specializuotos mokyklos , kurios tenkina gyventojų 

edukacinius poreikius; 

 Patraukli investicinė aplinka (veikia Šiaulių LEZ, pramonės parkas, oro uostas, 

potencialas plėtrai,) 

 Dominuoja netrąši pramonė, ilgametės pramonės tradicijos; 

 Specializuoti muziejai, kurių dalis pritaikyti pramoninio turizmo krypčiai; 

 Unikali gamtinė aplinka (du dideli ežerai, daug žalių plotų) 

 Geografiškai patogus pasiekti įvairiomis transporto priemonėmis (automobiliai, 

autobusai) 

 Sukurta ir sistemingai vykdoma komunalinių paslaugų sistema; 

Atvirumas 

Atvirumas, laisvė kurti  ir drąsa naujiems

dalykams atveria didžiules

galimybes.

Veržlumas  
Kuriame ir įgyvendiname tai, apie

ką kiti tik kalba.

Saugumas

Gyvename kokybiškoje aplinkoje, 
puoselėdami draugiškumą 

gamtai 



 Glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

Funkcinės ir reprezentacinės savybės 

 Šiauliai - saulės miestas  

 Regiono centras, Šiaurės Lietuvos centras; 

 Šiauliai  - pramoninis miestas; 

 Draugiška, kokybiška gyvenimo aplinka aktyviems, kūrybingiems žmonėms. 

1 lentelė. Šaulio miesto ir Saulies miesto vardo  simbolikos įprasminamas miesto architektūriniuose 

objektuose ir sprendimuose 

Objekto pavadinimas Komentaras 

Skulptūra „Aušra“ Aušros vardas Šiauliams ir visai Lietuvai turi daug prasmių. Dalios 

Matulaitės skulptūra „Aušra“ įamžina aušrininkų atminimą 

Vitražas „saulės mūšis“ Didžiausias Lietuvoje yra profesoriaus Kazio Morkūno  sukurtas 

vitražas „Saulės mūšis“ Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje 

„Saulė". Sukurtas iš spalvoto stiklo gabalų, sujungtų metalo ir 

betono karkasų, vaizduoja 1236 metais vykusį mūšį tarp Lietuvos ir 

Kalavijuočių ordino kariuomenių ir įamžina 750 metų sukaktį, kai 

istorinėse kronikose pirmą kartą paminėtas Šiaulių vardas. 

Paminklas Saulės mūšiui 

Salduvės parke 

Paminklas skirtas „Saulės mūšiui" įamžinti. Pergalė Saulės mūšyje 

buvo vienas iš pačių svarbiausių įvykių Lietuvos, besiformuojančios 

jaunos Europos valstybės, istorijoje, o Šiauliams jis davė vardą, 

garsinusį lietuvių drąsą. 

Fontanas „Saulės diskai“ Atidarytas minint Šiaulių miesto 770-ąjį jubiliejų. Vardą fontanui 

rinko ne tik Šiaulių miesto visuomenė, bet ir užsienyje gyvenantys 

lietuviai./ Šiuo metu išardytas  

Skulptūra “Šaulys”  Šaulys – Šiaulių miestą reprezentuojantis objektas, susijęs su 

padavimais ir legendomis. Viename iš padavimų, kuriuos pateikia 

D. Darbutienė, (2009): pasakojama, jog Šiaulių vardas kilęs iš toje 

vietoje gyvenusių šaulių, medžiotojų 

Saulės laikrodžio aikštė Saulės laikrodžio aikštės svarbiausias akcentas – Stanislovo 

Kuzmos paauksuota, bronza padabinta beveik keturių metrų aukščio 

dekoratyvinė skulptūra „Šaulys". Dažnai „Auksiniu berniuku" 

vadinama skulptūra bei aikštės grindinyje įlieti, valandas žymintys 

skaičiai – 12, 3 ir 6 - tarsi sujungia tris Šiaulių simbolius: Saulę, 

įprasminančią miesto žemėse įvykusį Saulės mūšį, Šaulį, nuo kurio 

kildinamas miesto vardas, ir Laiką, kuris prabėgo nuo tos dienos, 

kai miesto vardas buvo paminėtas pirmą kartą. Tai aukščiausias 

saulės laikrodis Lietuvoje.  

 

 

 

 

Išskirtos Šiaulių miesto tikslinės grupės, į kurias orientuotos Šiaulių miesto rinkodaros 

priemonės, pagal 2015 – 2024 m. Šiaulių miesto strateginį veiklos planą. 



 Šiaulių miesto gyventojai, 

 verslininkai,  investuotojai, 

 profesionalai, 

 turistai. 

 glabalūs Šiauliai 

 

1.2. Lyginamoji Lietuvos miestų įvaizdžio rinkodaros strategijų analizė  

1.2.1 Lietuvos miestų rinkodaros strategijų palyginimas 

 

Buvo lyginami šie miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga bei naudojami šie šaltiniai: 

1. Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studija 2013-07-19. 

2. Kauno miesto turizmo rinkodaros 2015–2020 metų planas. 

3. Klaipėdos miesto rinkodaros ir komunikacijos strategija 2009 – 2011 m. 

4. Palangos miesto turizmo rinkodaros strategija 2016 – 2023 m. 

 Miestų įvaizdžio rinkodaros strategijų lyginimui buvo naudojami šie aspektai: gairės 

(prioritetinės kryptys), reprezentuojantys faktai ir aspektai, įgyvendinimo etapai, tikslai, priemonės, 

kanalai, tikslinės auditorijos 

I. Gairės (prioritetinės kryptys) 

Lyginamieji miestai prioritetinėmis įvaizdžio formavimo kryptimis pasirenka įvairius savo 

konkurencinius pranašumus turizmo srityje, taip pat akcentuojamos svarbiausios užsienio rinkos bei 

kitos perspektyvios galimybės. 

Kauno miesto turizmo rinkodaros 2015–2020 metų plano prioritetinės kryptys: 

 pažintinio (kultūrinio) turizmo plėtra; 

 medicinos turizmo plėtra; 

 konferencijų turizmo plėtra; 

 laisvalaikio/aktyvaus poilsio turizmas. 

Klaipėdos miesto rinkodaros ir komunikacijos strategijoje 2009 – 2011 m. prioritetinės rinkos 

pasirinktos geografiniu (Vokietija, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija, Rusija), socialiniu (verslas, 

turistai, gyventojai) bei instituciniu lygmeniu (Baltijos miestų sąjunga, Eurocities tinklas, Baltijos 

uostų organizacija).  

Atskirų Klaipėdos socialinių grupių atstovams buvo patekti 4 prioritetai: 

• pritraukti turistus; 

• pritraukti investicijas (plėtoti verslo ir pramonės sektorius); 

• pritraukti naujus gyventojus (užtikrinti miesto žmogiškųjų išteklių resursus); 

• paveikti, įtakoti miesto visuomenę (vidinė komunikacija). 



Palangos miesto turizmo rinkodaros strategija 2016 – 2023 m. įvardija šias svarbiausias kryptis: 

kultūrinis ir pažintinis turizmas, miestų turizmas, draugų ir giminių lankymas, sveikatingumo turizmas. 

Taip pat atostogos prie Baltijos jūros bei verslo tikslai. 

Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studija 2013 m. išskiria pagrindines, papildomas ir nišines kryptis. 

• Pagrindiniai (prioritetiniai) turistiniai produktai: kultūrinis turizmas; konferencinis turizmas; 

pažintiniai turai (City breaks). 

• Pagrindiniai (svarbūs) turistiniai produktai: aktyvus poilsis; sveikatos turizmas. 

• Papildomi pasiūlymai, svarbūs įvaizdžiui ir prekės ženklo formavimui: žalias Vilnius; 

gastronominis Vilnius; romantiškas Vilnius; išmanusis Vilnius; unikalūs Vilniaus renginiai 

(Kaziuko mugė, Kultūros naktis, Gatvės muzikos diena, kt.). 

• Nišiniai produktai, kurie yra aktualūs siaurai tikslinei grupei: piligriminis turizmas;  

• kinui palankus Vilnius. 

II. Svarbiausi  miestą reprezentuojantys faktai ir aspektai 

Svarbiausi Klaipėdą reprezentuojantys faktai ir aspektai yra šie: 

1. Svarbiausias šalies jūrinis miestas, Lietuvos, kaip jūrų valstybės simbolis. 

2. Intermodalinio transporto mazgas. 

3. Regioninis pramonės, transporto, verslo, švietimo, mokslo, kultūros, visuomenės veiklos ir 

politikos centras. 

4. Miestas, patogus ir malonus jo gyventojams ir svečiams, vystomas pagal šiuolaikinius gyvenimo 

kokybės standartus. 

5. Miestas palankus verslui ir patrauklus investicijoms. 

Svarbiausi Vilnių reprezentuojantys faktai ir simboliai yra šie: 

 Europos Sąjungos šalies sostinė; 

 Gedimino pilis; 

 romantika; 

 žalias miestas (miestas miške); 

 barokas Šiaurėje; 

 istorinis palikimas; 

 kalvotas kraštovaizdis; 

 bažnyčios. 

III. Tikslai 

 Pagrindinis Kauno rinkodaros plano parengimo tikslas – pagerinti turizmo rinkodaros 

planavimą ir užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą. Parengus planą siekiama sistemingai ir kryptingai 

skatinti atvykstamąjį bei vietinį turizmą, didinti miesto žinomumą formuojant ir stiprinant Kauno, kaip 

patrauklaus turizmui miesto, įvaizdį tarp įvairių tikslinių grupių tiek tarptautinėse, tiek Lietuvos vidaus 

rinkose. Kiti tikslai: Kauno miesto turizmo produktų pasiūlos kūrimas, teikiamų turizmo paslaugų 

kokybės užtikrinimas, informacijos apie Kauno miesto turizmo produktus sklaidos užtikrinimas. 



 Klaipėdos miesto strateginis tikslas plėtros laikotarpiu iki 2011 metų: Klaipėdos miestas 

– tai modernus, aukštos gyvenimo kokybės uostamiestis, su išvystyta moksline, investicine ir turizmo 

infrastruktūra, patrauklus gyventojams, turistams ir investuotojams.  Pagrindiniai strategijos tikslai yra: 

1) pritraukti į Klaipėda daugiau investicijų; 2) pritraukti į Klaipėdą didesnius turistų srautus; 3) pritraukti 

į Klaipėdą daugiau gyventojų. 

 Palangos miesto turizmo rinkodaros strategija tikslas – reprezentuoti Palangos kurortą 

vietinėse ir užsienio turizmo rinkose bei didinti kurorto pasiekiamumą ir prieinamumą.  

 Vilniaus miestas parengė įvaizdžio koncepciją: išgrynino miesto vertybes, funkcines ir 

reprezentacines savybes. Sostinėje 2013 m. dokumente suformuoti tokie strateginiai tikslai: 

I. Katalizuoti turizmo srautų augimą ir siekti didesnių pajamų iš turizmo srautų: 

 didinti turistų srautus iš prioritetinių rinkų; 

 didinti turistų srautus ne sezono metu; 

 gerinti ekonominius rodiklius (vidutinės turistų išlaidos, nakvynių skaičius, kita). 

II. Didinti Vilniaus tarptautinį žinomumą ir prekės ženklo vertę. 

III. Išnaudoti turimą Vilniaus potencialą: 

 

IV. Tikslinės auditorijos 

 Visi nagrinėjami miestai vieningai pabrėždavo vietinių bei užsienio turistų, verslo bei 

miesto gyventojų auditorijas. Trys iš keturių miestų detalizavo informaciją apie tikslines užsienio rinkas 

(t.y. prioritetines šalis).  

 Kauno miesto tikslinės auditorijos: turistai, vykstantys pažintiniais ir pramoginiais 

tikslais (pavieniai asmenys, grupės ir šeimos), bei dalykiniais reikalais vykstantys pavieniai turistai ar 

grupės Kauno siekiamų pritraukti (ir išlaikyti) rinkų lygiai: 

I lygis – kaimyninės šalys: Lenkija, Latvija, Estija, Baltarusija; 

II lygis – Skandinavijos šalys: Suomija, Norvegija, Švedija, Olandija, Danija; 

III lygis – Vakarų Europos šalys: Vokietija, Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija, 

Ispanija; 

IV lygis – Azijos šalys: Japonija, Izraelis. 

Klaipėda analizuojamame dokumente apibrėžia 3 tikslinės grupės:  

1) verslas;  

2) turizmas;  

3) gyventojai.   

Pažymima, jog siekiant pritraukti investicijas bei padidinti turistų srautus, komunikacijos ir rinkodaros 

veiksmai didžiąją dalimi bus vykdomi užsienio rinkose. Vidinė komunikacija bus naudojama gyventojų 

pritraukimui į Klaipėdą. 

Palangai svarbiausios šios tikslinės auditorijos:  

 Lietuvos gyventojai, 



 turistai iš artimojo užsienio (Rusija, Baltarusija, Latvija, Lenkija, Estija),. 

 Europos šalių turistai (Vokietija, JK, Norvegija ir kt.), 

 kitų žemynų turistai (JAV). 

 Kiekvienai tiksliniai grupei nubrėžiamos skirtingos amžiaus ribos ir t.t. 

Papildomos auditorijos: akcentuojami dalykiniai bei draugiški ryšiai su Valstybiniu turizmo 

departamentu, Užsienio reikalų ministerija bei užsienio ambasadomis, Ūkio ministerija, žiniasklaida. 

 Vilniaus dokumente tikslinėmis auditorijomis įvardijami gyventojai, turistai, verslininkai 

ir investuotojai. Svarbiausios užsienio rinkos pagal pajamas ir srautus Vilniui galėtų būti Rusija, 

Baltarusija, Vokietija. Sostinei svarbios ir šios papildomos auditorijos: suinteresuoti asmenys ir 

organizacijos bei miesto įvaizdžio kūrimo partneriai  

 

V. Rinkodaros ir reklamos priemonės 

 Kauno miesto analizuojamame dokumente rekomenduojamos reklamos priemonės:  

 Reklama internete: visit.kaunas.lt, socialiniai tinklai (lenkų, rusų, anglų, latvių kalbomis). Vieta: 

internetas. Trukmė: nuolat. 

 Lankstinukai lenkų, rusų, anglų, latvių kalbomis. Vieta: autobusų, traukinių stotys. Trukmė: 

nuolat, periodiškai atnaujinami. 

 Reklaminiai stendai. Vieta: Varšuvos, Rygos, Talino, Minsko viešosios erdvės. Trukmė: 3 mėn. 

pavasario laikotarpiu. 

 Publikacijos periodiniuose turistinio pobūdžio leidiniuose. Vieta: Lenkija, Latvija, Estija, 

Baltarusija. Apimtis: 1-2 publikacijos. 

 Bendradarbiavimas su Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos turizmo agentūromis ir turizmo 

centrais (keitimasis informacija apie turizmo produktus ir jos platinimas turizmo centrų interneto 

svetainėse, biuruose). Vieta: Lenkija, Latvija, Estija, Baltarusija. Trukmė: nuolat.  

 Pagal galimybes rekomenduojama organizuoti viešas akcijas, renginius tikslinių rinkų miestuose 

pristatant Lietuvos kultūrą ir Kauno miestą. 

 Klaipėdos miesto rinkodaros ir komunikacijos strategija 2009 – 2011 m. numatomos 

tokios priemonės: 

 verslo ryšių paieška dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, parodose ir konferencijose, verslo 

misijose,  

 Klaipėdos ekonominis pristatymas užsienio žiniasklaidoje: straipsniai, publikacijos, 

 reklaminių lankstinukų apie verslo galimybes Klaipėdoje parengimas, išvertimas ir išleidimas, 

 bukletai, skirti atskiriems ekonominiams sektoriams, 

 video/vaizdinė medžiaga verslo temoms nušviesti, veb reklama, 

 suvenyrų su miesto simbolika gamyba, 

 reklaminės medžiagos su miesto atributika gamyba, 



 informacinė medžiaga turistams bei miesto svečiams, 

 publikacijų ir reportažų apie miesto bei regiono turizmo potencialą, miesto jūrinę 

 kultūrą parengimas ir patalpinimas vietos ir užsienio žiniasklaidoje,. 

 miesto turizmo paslaugų tiekėjų integravimas į nacionalinę turizmo informacijos ir rezervavimo 

sistemą, 

 TIC interneto puslapio išnaudojimas ir tobulinimas. 

 Palangos miesto dokumente minimos šios priemonės: 

 reprezentaciniai aukštos kokybės leidiniai, kartografinė medžiaga, 

 verslo misijos, turizmo parodos ir mugės, renginiai, 

 lauko reklama Palangos mieste, 

 Palangos kurorto reprezentavimas nac. bei reg. TV, radijuje,  

 straipsniai laikraščiuose ir internetinėje žiniasklaidoje, 

 žurnalistų bei turizmo paslaugų teikėjų pažintinių vizitų organizavimas Palangos kurorte.  

 Vilniaus miestas analizuojamame dokumente numatė 9 strategines programas, kurios iš 

esmės reprezentuoja strateginius Vilniaus miesto produktus. Rinkodaros strategijos įgyvendinimo planai 

1 ir 3 metams taip pat orientuoti į priemones, skirtas šios programoms įgyvendinti. 

Rinkodaros programoje siūlomos šios strateginės programos ir jų tikslai: 

 Programa „Prekės ženklas“ 

- pristatyti naują Vilniaus prekės ženklą; 

- įtvirtinti prekės ženklą tikslinėse auditorijose; 

- kurti ir stiprinti suvokimą apie Vilniaus išskirtinumą, vertę. 

  Programa „Žalias Vilnius“ 

- formuoti Vilniaus kaip žalio ir švarios aplinkos miesto įvaizdį; 

- padidinti šių Vilniaus savybių vertinimą atitinkamai: žalias miestas – nuo 16 iki 20 proc. 

visų respondentų; švarus geriamasis vanduo – nuo 16 iki 20 proc.; švariausias oras – 

nuo 10 iki 20 proc.; švarus, tvarkingas miestas – nuo 25 iki 30 proc. visų respondentų. 

(Vilniaus miesto įvaizdžio tyrimas, 2013 m.)  

  Programa „Gastronominis Vilnius“ 

- formuoti ir stiprinti Vilniaus gastronominį išskirtinumą; 

- didinti lankytojų pasitenkinimą, kelti vertę. 

 Programa „Konferencinis Vilnius“ 

- pritraukti daugiau lankytojų į Vilnių, ypač ne sezono metu; 

- išnaudoti miesto potencialą. 

 Programa „Romantiškas Vilnius“ 

- stiprinti Vilniaus kaip romantiško miesto išskirtinumą; 

- didinti lankytojų pasitenkinimą.  

  Programa „Vilniaus renginiai“ 



- populiarinti unikalius, išskirtinius Vilniaus renginius; 

- pritraukti daugiau lankytojų į Vilnių, ypač ne sezono metu; 

- didinti apsilankymo vertę, lankytojų pasitenkinimą. 

 Programa „Išmanusis Vilnius“ 

- didinti e-paslaugų žinomumą; 

- integruotis į Europos (ir pasaulio) smart miestų bendruomenę; 

- išnaudoti technologinį pranašumą. 

 Programa „Kinui draugiškas Vilnius“ 

- formuoti Vilniaus kaip draugiško kinui miesto įvaizdį; 

- didinti Vilniaus žinomumą tarp kino profesionalų; 

- pritraukiant kino profesionalus, gerinti miesto turizmo ir ekonominius rodiklius; 

  Programa „Verslo Vilnius“ 

- didinti Vilniaus verslo konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir žinomumą 

tikslinėse rinkose; 

- pritraukti naujų investuotojų į Vilnių. 

 Šių programų įgyvendinamo priemonės: ryšių su visuomene kampanijos, reklamos 

kampanijos (interneto portalai; lauko reklama), informacinė medžiaga įvairių šalių ambasadoms, 

Vilniaus TIC atnaujinimas pagal naują vizualinį stilių, interneto svetainių ir informacinės medžiagos 

atnaujinimas, nauja suvenyrų linija, projekto (naujo įvaizdžio) pristatymas vidinėms publikoms, 

mokymai gidams. Nuolatinė informacijos sklaida, „Žaliojo“ turizmo maršrutas ir žemėlapis, viešųjų 

ryšių akcijos „Vanduo iš čiaupo“ ir „Miestas miške“, įvairūs renginiai, mugės, miesto vaizdų 

fotoalbumas, įvairios tematikos architektūros ir kultūros maršrutų parengimas turistams ir jų įtraukimas 

į informacinę medžiagą, aukštosios kultūros festivaliai, naujos mobiliosios aplikacijos turizmui, mokslo 

muziejaus koncepcija, tarptautinė išmaniųjų miestų konferencija, kitos rinkodaros priemonės. 

 

VI. Komunikacijos kanalai 

 Kauno įvaizdžio kūrėjai rekomenduoja vykdyti reklamos ir viešinimo kampanijas 

Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje bei Baltarusijoje.  Kauno miesto turizmo rinkodaros 2015–2020 metų plane 

kanalais įvardijama KTIC interneto svetainė, sveikatinimo paslaugų katalogai, kelionių agentūros bei 

įvairūs turizmo tarpininkai, atvirų durų dienos/seminarai specialistams. 

 Klaipėdos miesto rinkodaros ir komunikacijos strategija 2009 – 2011 m. kiekvienai 

tikslinei grupei pasiekti naudojami skirtingi komunikacijos kanalai: TV; radijas; spauda; internetas; 

tiesioginė komunikacija (parodos, renginiai). Klaipėdoje pasirenkant komunikacijos kanalus taip pat yra 

reikšmingi šie veiksniai: geografija; tiražas; įkainiai. Rinkodaros ir komunikacijos strategijoje privalo 

būti pateiktas prioritetinių kanalų sąrašas su galimybe jį patvirtinti kaip Klaipėdos miesto 

komunikacijos prioritetą. Taip siekiama pritraukti pavienes rinkodaros kampanijas į nurodytuosius 

kanalus, šitaip padidinant informacijos apie Klaipėdą sklaidos koncentraciją. 



 Palangos dokumente minima reklama, leidiniai, parodos ir mugės, žiniasklaida (TV, 

radijas, laikraščiai, portalai), tiesioginiai susitikimai su žurnalistais bei turizmo paslaugų teikėjais 

(pažintinių vizitų organizavimas Palangos kurorte).  

 Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studija 2013 labiausiai detalizuoja ryšių su 

visuomene kampanijas, reklamos kampanijas, brošiūras, katalogus, informacinius biuletenius, studijas, 

kompaktinius diskus, tinklalapius, vaizdo medžiagą, renginius, muges, informacinius seminarus, 

konferencijas, parodas, misijas ir kt. 

 Apibendrinant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Palangos miestų palyginamus aspektus, 

pastebėta, kad visuose šiuose nagrinėjamuose miestuose patvirtintos labai panašios (beveik identiškos) 

tikslinės auditorijos, o štai parinktos priemonės labai skiriasi. Labiausiai įvaizdžio formavimo prioritetai 

detalizuoti Vilniaus m.  dokumente. Daugiausiai dėmesio užsienio rinkų aprašymui savo strateginiame 

dokumente skiria Kaunas. 

1.2.2. Lietuvos miestų prekių ženklų palyginimas 

 

Buvo lyginamos 8 Lietuvos savivaldybės, kurios turi pasirengusios ir pasitvirtinusios vad. miestų 

prekių ženklų vadovus:  

1. Birštono prekės ženklas (2015); 

2. Kauno miesto prekinio ženklo firminio stiliaus knyga (brandbook) (2014); 

3. Kauno rajono prekės ženklas. Firminio stiliaus knyga / Brandbook (2014); 

4. Klaipėdos miesto prekės ženklo firminio stiliaus vadovas (2005); 

5. Kretingos prekės ženklo vadovas (2017); 

6. Neringos prekės ženklo firminio stiliaus vadovas (2008); 

7. Prekės ženklo „Druskininkai“ stiliaus vadovas (2008); 

8. Vilniaus miesto prekės ženklo grafinio identiteto vadovas (2014). 

Analizuojant Lietuvos miestų prekių ženklus, reikia pažymėti, kad šiame darbe gilinamasi į 

Lietuvos miestų prekių ženklus, o ne herbus, kuriuos turi kiekviena savivaldybė. Lietuvos heraldikos 

sistemą formuoja Lietuvos heraldikos komisija, kuri koordinuoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių 

institucijų bei įstaigų, teismų, mokslo ir studijų institucijų, valstybės pareigūnų, kurie įstatymų nustatyta 

tvarka gali turėti herbinį ženklą, istorinių ir naujų herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir kitų 

herbinių ženklų kūrimą. Pastaroji komisija sprendžia bendruosius heraldikos norminimo klausimus, 

atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos tradicijas, tarptautinę patirtį ir heraldikos mokslo tendencijas – 

nustato taisykles, reglamentuojančias herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų 

kūrimą. Taip pat komisija siekia ugdyti pagarbą heraldikos simbolikai, propaguoti heraldikos žinias; 

derina ir tvirtina herbų ir herbinių ženklų projektus; prižiūri herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir 

herbinių antspaudų naudojimą; valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų 

institucijų prašymu teikia išvadas dėl pagamintų herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių 



antspaudų tapatumo jų etalonams ir projektams; kaupia patvirtintus herbų ir herbinių ženklų etalonus, 

projektus, surinktą rašytinę ir ikonografinę medžiagą, tyrimus ir užtikrina jų apsaugą; renka ir tiria 

Lietuvoje ir užsienio valstybėse esančią Lietuvos heraldikos medžiagą; konsultuoja istorinių herbų 

atkūrimo ir naujų herbų, taip pat herbinių vėliavų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų kūrimo, 

naudojimo ir propagavimo klausimais, teikia metodinę paramą herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų 

ir herbinių antspaudų kūrėjams ir tyrėjams1. 

Bendra Lietuvos miesto prekių ženklų situacija pristatyta 1 priede, kuriame pateikti miestų prekių 

ženklų vizualiniai sprendimai, įvardyta sukūrimo / patvirtinimo data, nurodytas šaltinis. Iš viso yra 13 

miesto prekių ženklų (Anykščiai, Birštonas, Druskininkai, Kaunas, Klaipėda, Klaipėdos rajonas, Kauno 

rajonas, Neringa, Šiauliai, Šakiai, Tauragė, Vilnius, Zarasai). Minėtų miestų prekių ženklų sukūrimo 

datos ganėtinai įvairios: anksčiausiai miesto prekės ženklas sukurtas 2005 m. (Klaipėda), vėliausiai 

2017, 2018 m. – Tauragė, Klaipėdos rajonas, Šakiai.  

Lietuvos miestų prekių ženklų vizualiniai sprendimai ganėtinai įvairūs: vaizduojami įvairūs 

simboliai (pvz., Vilnius – pilis, Tauragė – vėjo jėgainė ir kt.), visuose ženkluose yra įrašytas miesto 

(vietos) pavadinimas, kai kuriais atvejais su komunikacine žinute (pvz., Šiauliai – Saulės miestas, 

poniškos privilegijos – Šakiai).  

Atliekant atvejo tyrimą, t.y. renkant informaciją, pastebėta, kad nemažai atvejų, kuomet 

savivaldybės sinonimiškai vartoja terminus prekės ženklas ir logotipas (mokslininkai aiškiai įvardija, 

kad tai nėra sinonimai, o logotipas yra pozicionavimo, diferencijavimo įrankis (žr. 1.2. darbo skyrių). 

Lietuvoje miesto prekės ženklo vystyme dalyvaujančios suinteresuotosios šalys taiko įprastą 

verslo prekių ženklų vystymo praktiką, kuomet reikalaujanti suinteresuotoji šalis (politikai) miesto 

prekės ženklo vystymui remiasi prekės ženklo vadovu / grafinio identiteto vadovu. Miestai turi 

pakankamai skirtingus grafinius sprendimus, kurie apima miesto prekės ženklo vystymą (žr. 10 priedą). 

Analizuotuose atvejuose akcentuojamas bei aiškiai įskaitomas miesto pavadinimas, o spalvine prasme 

dominuoja mėlyna, žalia spalvos. Gilinantis į minėtus miestų prekės ženklus, galima pastebėti, kad 

savivaldybė (kaip pagrindinė suinteresuotoji šalis) painioja ar sinonimiškai vartoja dvi sąvokas: 

logotipas ir prekės ženklas, nedarant tarp jų turinio skirtumo.  Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad 

neaiški heraldinio ženklo panaudojimo situacija, pateikti vizualiniai sprendimai turi mažai sąsajų su 

savivaldybių herbais.  

Plėtojant atvejų analizės tyrimą, 18 lentelėje pateikiama kiekvieno atvejo charakteristika, 

nurodant dokumento pavadinimą, metus, apimtį ir pateikiant trumpą komentarą (kuriame paaiškinama, 

                                                             
1 2008 metais išleistoje knygoje „Lietuvos heraldika“ yra pateikiama beveik 300 miestų ir miestelių herbai ir pristatoma jų 

istorija.  



kas pačiame miesto prekės ženkle vizualiniu vaizdu pateikiama). Prekių ženklų vadovų apimtis 

skirtinga: nuo 12 iki 49 psl.  

2 lentelė. Lietuvos miestų prekių ženklai: atvejo analizė 

Pavadinimas Miesto prekės ženklo turinys Metai 

Birštono 

kurorto prekės 

ženklo 

(logotipo) 

naudojimo 

tvarkos aprašas 

Kertinės žinutės ir žodžiai: vienas seniausių balneologinių kurortų, 

garsėjantis kokybiškomis paslaugomis ir kvalifikuotais specialistais; 

kurortas, išsiskiriantis unikaliu kraštovaizdžiu ir gamtos ištekliais; 

vieta ramiam, jaukiam ir saugiam poilsiui; miestas, siekiantis 

Karališkoji kurorto statuso 

2015 

Kauno miesto 

prekinio ženklo 

firminio 

stiliaus knyga 

(brandbook) 

Kauno miesto ženklas yra sudarytas iš skirtingų spalvų juostų. Juostos, 

kurios laisvai lenkiasi, kertasi ir persipindamos sudaro susikabina į 

struktūrą, sudarančią logotipą. Šis juostų konstravimo principas yra 

esminis įrankis vizualiniam identitetui konstruoti. Juostos laisvai pinasi 

už ženklo ribų surišdamos jį su bet kokiu supančiu kontekstu išlaikant 

du esminius principus: nekintantį juostos plotį ir logotipui būdingą 

ritmą. 

2014 

 

Kauno rajono 

prekės ženklas. 

Firminio 

stiliaus knyga 

/brandbook 

Kauno rajono ženklo pagrindas – Raudondvario dvaro pilies kontūras. 

Tai – vienas svarbiausių objektų Kauno rajone, jau tapęs krašto 

simboliu. Čia organizuojami svarbiausi renginiai, švenčiamos 

didžiausios šventės. Pilis – galios, valios ir klestėjimo simbolis, 

naudojamas daugelio Europos miestų ženklinime. 

Ženklo forma – apvali – simbolizuoja savivaldybės formą žemėlapyje 

(tarsi žiedas gaubia Kauno miestą). Žiedas neturi pradžios ir pabaigos, 

tai ištikimybės ir amžinybės ženklas. Tačiau Kauno rajono žiedas – 

atviras – naujiems žmonėms, idėjoms ir iniciatyvoms. 

Ženkle akcentuotos pilies durys sustiprina atvirumo įspūdį. Tai namų 

ženklas, simbolizuojantis kvietimą įeiti. Taip Kauno rajonas siunčia 

žinutę – užeiti, atrasti ir pamilti šį nuostabų kraštą. 

2018 

Klaipėdos 

miesto prekės 

ženklo firminio 

stiliaus vadovas 

Logotipą sudaro du elementai – žaismingas, dinamiškas, 

daugiareikšmis piešinys ir užrašas. 

Grafinėje dalyje atsiskleidžia šios reikšmės: stilizuotas laivas 

(kryptingas plaukimas pirmyn), inkaras (stabilumas), besišypsantis 

veidas ir mirktelėjimas (kvietimas prisijungti, smagus bendravimas). 

Laivo asociacija išryškina pajūrio miesto specifiką (istoriškumas, 

kultūrinė įvairovė, verslo dinamika), suteikia nuotykių, kelionių, 

pramogų atspalvį. Teigiamas emocijas stiprina besišypsančio veido 

motyvas. Linijos lanksčios, lengvos, gana dinamiškos – taip kuriamas 

geranoriškumo (lankstumas), atvirumo (nėra uždarų formų) įspūdis. 

Spalvos atviros, sodrios, gana natūralios. Jų kompozicija originali, 

neįkyri, tinkama pajūriui – pajūrio miestuose gamta visada kiek 

ryškesnė negu žemyniniuose. 

Vardas „Klaipėda“, kurio ne visos raidės didžiosios, perteikia 

natūralumą. „Pilvelius“ turinčios raidės (a, p, d, a) mainosi su 

„laibomis“ (l, i, ė) ir kuria bangavimo įspūdį – ši vidinė dinamika 

suteikia gyvumo, tarsi kreipia horizontalę pirmyn. 

Šūkis „Laisvu stiliumi“ kalba apie pasirinkimo ir atlikimo laisvę, 

galimybę improvizuoti ir kurti. Šriftas paprastas, stabilus – kaip atsvara 

logotipo žaismingumui ir laisvumui. Klaipėda yra miestas, kuriame 

atsiveria plati galimybių skalė – nuo smagių netikėtumų, pramogų iki 

kryptingai siekiamų tikslų. 

2005 



Neringos 

prekės ženklo 

firminio 

stiliaus vadovas 

Neringa yra išskirtinė poilsio vieta su unikalia gamta ir savita kultūra. 

Tai unikali gamtos ir žmonių kultūros sukurta sala. 

Idėjos turinys: 

1) Išskirtinumas. 

Neringa visuomet turėjo išskirtinio kurorto statusą. Išskirtinumas 

Neringos įvaizdžio idėjoje ir visoje strategijoje sietinas su: a) 

lokalizacija (unikali vieta, unikalus kraštovaizdis, unikali gamta, 

gamtos trapumas, sunkiau privažiuojama); b) kultūra (vieta, menanti 

išnykusių kuršių kultūrą; savita žvejų kultūra, gyvenimo būdas, 

aplinka; Neringa – labiau aukštosios, klasikinės kultūros bei paveldo 

kultūros propaguotoja, nei triukšmingosios pramoginės kultūros 

skleidėja); c) paslaugų kokybe (aukšto lygio, kokybiškos gyvenimo, 

maitinimo, poilsio paslaugos); d) poilsiaujančių žmonių ratu 

(Neringoje poilsiautojų ratą sudaro kokybę vertinantys, gamtos 

unikalumui dėmesio skiriantys, aukštesnių pajamų poilsiautojai, linkę 

į ramesnį (greičiau „tylesnį“), kultūrine prasme turiningesnį poilsį); e) 

kainų lygiu (aukštesnė paslaugų kokybė ir poilsio vietos išskirtinumas 

neišvengiamai susijęs su šiek tiek aukštesniu kainų lygiu, kuris gali būti 

priimtinas ne visų socialinių sluoksnių gyventojams). 

2) Unikali gamta. 

Išskirtinė gamta ir geografinė padėtis yra pagrindinė sąlyga, suteikianti 

Neringai privalumų prieš kitus šalies ir užsienio kurortus. Gamtos 

išskirtinumas sąlygoja ir esamų nuolatinių, ir būsimųjų kurorto 

lankytojų pasirinkimą vykti į Neringą. Gamtos savitumą derėtų 

komunikuoti ir eksploatuoti kaip pagrindinį charakteringą kurorto 

bruožą, kuris patrauks ir Lietuvos, ir užsienio turistų dėmesį. 

3) Savita kultūra. 

Šiandien Neringoje pastebimi savitos kultūros ženklai (į akis iškart 

krintanti kitokia architektūra, spalvos, žvejų gyvenimo būdo 

atspindžiai) suteikia lankytojui impulsą pasidomėti, tuo, ką mato 

aplink, ir šio kitoniškumo šaknimis. Kultūros savitumas gali būti 

skleidžiamas remiantis šiais atramos taškais: a) senoji kuršių, vėliau – 

vokiečių kultūros įtaka; b) garsieji čia kūrę menininkai; c) šiandienos 

kultūrinis Neringos gyvenimas. 

Todėl gyvenimo būdo išskirtinumo, jį sąlygojusios senosios kultūros, 

istorijos ir šiandienos kultūros apraiškos turėtų tapti tais traukos 

taškais, kurie suteikia aktualų turinį pristatomai žmogiškosios kultūros 

erdvei. 

2014 

Prekės ženklo 

„Druskininkai“ 

stiliaus vadovas  

Prekės ženklas „Druskininkai“ (toliau vadinamas logotipu arba ženklu) 

sukurtas atsižvelgiant į bendrąją kurorto koncepciją ir pagrindinius 

miesto prioritetus. Taip pat orientuotas į šūkį „Druskininkai - sveikatos 

šaltinių kurortas“. Siame vizualinio stiliaus vadove yra apibrėžtos 

pagrindinės taisyklės kaip tinkamai ir nuosekliai formuoti ženklo 

„Druskininkai“ firminį stilių. Čia aprašytos taisyklės yra privalomos 

viskam, kas komunikuoja su ženklo „Druskininkai“ vardu. 

2008 

Vilniaus miesto 

prekės ženklo 

grafinio 

identiteto 

vadovas 

Vilniaus miesto ženklo pagrindas – Gedimino pilies bokštas. Jis gerai 

žinomas Lietuvos gyventojams kaip sostinės ir miesto įkūrimo 

simbolis, geriausiai matomas statinys. Isotriškai pilis buvo karalių 

rezidencija, o Vilnius – karalių miestas. 

Pilies simboliai naudojami daugelyje Europos miestų ženklinime ir 

heraldikoje. Pilis visų pirma yra galios, valios ir klestėjimo simbolis. 

Tai gebėjimo gintis ir savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą ženklas. 

Vilnius toks ir yra – Lietuvos sostinė. Politinės, ekonominės ir 

intelektualinės galios centras.  

2014 



Ženklo forma – lakoniškas, išgrynintas Gedimino pilies bokšto 

kontūras. Tai tvirtai ant žemės stovinti forma. Išryškintas viršus 

atkartoja bokšto architektūrą ir primena karūną.  

Šaltinis: Sudaryta autorių 

Dokumentų analizė leido išskirti pagrindines miestų prekių ženklų vadovų turinio dalis.Visuose prekių 

ženklų vadovuose galima išskirti tokias pagrindines dalis:  

a) miesto prekės ženklo koncepcija (kai pateikiama pamatinė idėja ir jos turinys, pristatomos 

miesto prekės ženklo vertybės ir simboliai);  

b) pagrindinės vizualinės – komunikacinės miesto prekės ženklo charakteristikos (logotipo 

vizualizacija, pristatomos pagrindiniai prekės ženklo šriftai ir spalvos, pristatomas šūkis ir jo 

pagrindimas), tipiško komunikacijos maketo struktūra (praktiniai suvenyrų pavyzdžiai (pvz., puodeliai, 

ženkliukai, tušinukai ir kt.). Pastarosios charakteristikos nesutampa su miesto prekės ženklo elementais 

ir jų charakteristikomis (žr. 6 pav.), o miesto prekės ženklo elementus praplečia ir papildo vizualiniu 

aspektu. 

c) Miesto prekės ženklo el.komunikacijos praktiniai sprendimai, kuriems dėmesys skiriamas 

paskutiniaisiais metais parengtuose miestų prekių ženklų leidiniuose (pvz., prezentacija su miesto prekės 

ženklu), tačiau jų yra per mažai. Pvz., tik paskutiniųjų metų atvejuose yra prezentacijų šablonai ir pan. 

Nei viename iš analizuojamų atvejų neužfiksuota el.laiško parašo pavyzdžių (kai nemaža dalis 

komunikacijos vyksta el.erdvėje), nėra miesto prekės ženklo komunikacijos pavyzdžių socialinėse 

medijose (Facebook ir pan.).  

Analizuojant Lietuvos miestų prekių ženklų atvejus buvo gilinamasi ne tik į miestų prekių ženklų 

vadovus, bet ir strateginius tų savivaldybių plėtros planus, siekiant rasti sąryšį tarp dviejų dokumentų, 

vadovaujantis nuostata, kad pagrindinė suinteresuotoji šalis (pagal santykius, galią ir išteklius), turėtų 

numatyti / įvardyti miesto prekės ženklo vystymo kryptis. Dokumentų analizės metu buvo siekiama 

atsakyti į klausimą „kokią miesto prekės ženklo vystymo kryptį projektuoja pagrindinės suinteresuotoji 

šalis?“, todėl buvo palyginta suinteresuotųjų šalių vizija (dokumentuota SPP) ir miesto prekės ženklo 

vadove pateikta vizija, aktualizuojant atitiktį tarp šių vizijų.  

 

 

 

  



 

2. TYRIMO METODOLOGIJA IR TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

2.1. Tyrimo metodologija. 

 

 Tyrimo tikslas - įvertinti Šiaulių miesto įvaizdžio situaciją suinteresuotų grupių 

nuomone bei aptarti miesto įvaizdžio tobulinimo gaires. 

 Tyrimo aprašymas. Tyrimas atliekamas pasinaudojus MS TEAMS platforma, buvo 

atliktos 5 skirtingų sričių focus grupių (grupių diskusijos) apklausos, leidžiančios atskleisti 

tikslinių grupių požiūrį Šiaulių miesto įvaizdžio kūrimo klausimais. 

 Tyrimo metodas ir metodologija. Duomenys buvo renkami, naudojant grupinių 

diskusijų (focus grupių) metodą. Šis metodas – tai mažos grupės diskusija, kurios metu 

diskusijos moderatorius pasirinkta tema plėtoja diskusiją su tiriamaisiais. Grupės „fokusavimas“ 

nusakomas dvejopai. Visų pirma, diskusijoje dalyvaujantys žmonės turi būti panašūs pagal tam 

tikrą kriterijų. Ir antra - siekiama surinkti informaciją viena apibrėžta tema arba eile siauresnių 

temų, naudojant atvirus klausimus, diskusiją (Silverma, 2011). 

Šių principų buvo laikomasi ir atliktame focus grupės tyrime – informantai atrinkti pagal 

užimamų pareigų ar veiklos pobūdį. Tyrimui buvo naudojamos teminės diskusijos gairės. 

  Tyrimo imtis. Paprastai į grupinę diskusiją rekomenduojama kviesti 6 – 8 dalyvius (bet 

ne daugiau nei 20), atrinktus pagal vieną ar keletą kriterijų (Silverman, 2011). Skirtingose 

Šiaulių ekspertų diskusijose susirinko nuo 7 iki 10 dalyvių, iš viso tyrime dalyvavo 45 asmenys.  

 Tyrimo organizavimas. Prieš savaitę iki diskusijos datos visiems diskusijų dalyviams 

per tarpininką (turizmo informacinio centro darbuotoją) buvo išsiųstas elektroninis laiškas - 

kvietimas dalyvauti diskusijoje, kuriame buvo nurodytas diskusijos tikslas, laikas ir vieta. 

Kvietime taip pat buvo prašoma pranešti apie dalyvavimą ar nedalyvavimą diskusijoje. Tyrimo 

imtis buvo grindžiama tikslinės atrankos principais. Tyrimo diskusijos vyko 2020 m. spalio 1-2 

d. (po 2 val. skiriant kiekvienai diskusijai). 

 Tyrimo procesas. Siekiant užtikrinti tyrimo duomenų patikimumą, pokalbis buvo 

įrašytas, o vėlesniame tyrimo etape – transkribuotas. Diskusiją atvirai stebėjo Šiaulių miesto 

turizmo informacinio centro darbuotoja, atsakinga už tyrimo organizavimą. Siekiant išlaikyti 

interviu išrašų autentiškumą, transkribuojant jie nebuvo taisomi, o pateikiami originalia kalba. 

 Tyrimo etika. Laikantis anonimiškumo principo, tyrimo ataskaitoje nėra pateikiama 

informacija, kuri leistų atskleisti informantų tapatybę. 

 Tyrimo klausimai, kurie  buvo suformuoti remiantis dokumentų analizę. (2 priedas) 

 

2.2. Tyrimo dalyvių charakteristikos 

 



Tyrime dalyvavo 45 respondentai, reprezentuojantys 5 skirtingas Šiaulių miesto įvaizdžiu 

1. Šiaulių miesto administracijos atstovų- 10. 

2. Verslo įmonių atstovai- 7. 

3. Globalios Lietuvos atstovai-7. 

4. Kultūros, sporto ir NVO atstovų-10. 

5. Marketingo ir komunikacijos specialistų-10. 

Demografiniai rodikliai: Tyrimo dalyvių imtis Lytis: vyrai (58%), moterys (42%); amžius: 35-

44 m. (35%), 45-54m. (57%), per 55 m. (8%); išsilavinimas: daugumos aukštasis; gyvenamoji 

vieta: Šiauliai (86%), kita (14%). 

 

2.3. Tyrimo rezultatų analizė 

 

1. Atsakant į pirmą klausimą, ekspertų diskusijose vyravo nuomonės, kad Šiauliai - 

 regiono centras, Šiaurės Lietuvos centras; 

 saulės miestas („saulės simbolių galima rasti ir dviračio rate”). 

    pramoninis miestas („dviračių, mezginių, dabar transporto”); 

   šeimoms skirtas miestas („miestas yra labai patogus auginti vaikus, geras šeimoms 

gyventi ir dirbti; kompaktiškas, patogus auginti vaikus”); 

 Tačiau buvo nuomonių, jog miestas... 

• niekuo neypatingas („nei geresnis, nei blogesnis už kitus, kuriuos matėm pasaulyje”); 

• eilinis geras miestas... („vidutinis ar normalus; čia ir yra esmė”). 

 

2. Antru klausimu buvo klausiama apie dabartinį Šiaulių miesto įvaizdį- „Saulės miesto”. 

Daugelio ekspertų nuomone: 

• „kol kas turime paveiksliuką, spalvą, idėją, bet neaišku, koks turi būti turinys; 

mes labai blaškomės...”; 

• „tą saulės miestą dar su kažkuo reikia susieti, jei norim jam stiprumo...”; 

• „tai yra labai dirbtinis miesto simbolis...”; 

• „čia simbolis ir panašiai, bet mes tai siejame tik su Saulės mūšio istorija.“; 

• „jeigu jau pasirinkom saulę, tai ji turi atsirasti pirmiausiai mūsų sąmonėj, galvoj, 

kasdienybėj; mes turim tą priimti, išgyvent; ir net miesto plėtros dokumentuose, miesto 

vizijoje turi būti...“. 

  Daugelio ekspertų buvo pasiūlymai-  stiprinti Saulės miesto įvaizdį: 

• Saulės, kaip šviesos šaltinio, švietimo simbolis: („saulės simbolika, kalbant apie 

saulės energetiką, manau, puiki idėja...”) 

• Saulės naratyvo plėtojimas:( „saulės įvaizdis pradėtas kurti dar senaisiais laikais; 

jį galima tęsti, galima turinio daugiau įdėti (daugiau istorijų).” 



 • Kiti Šiaulių simboliai: (gali būti komplimentarūs) 

▫ lapė, auksinis berniukas (militaristinis), dar gaidys; 

▫ dviratis (ratas-saulė); 

▫ Kryžių kalnas; 

▫ Saulės mūšis; 

▫ saulės laikrodis; 

▫ žodis „saulė” įmonių ir organizacijų pavadinimuose. 

3. Trečiu klausimu buvo klausiama apie   Šiaulių miesto įvaizdžiu suinteresuotas grupes. 

 

 

9 pav. Miesto prekės ženklo šešiakampis (Anholt, 2000) 

 Iš tyrimo paaiškėjo, jog Šiaulių miesto simbolis turi būti kuriamas pirmiausiai šioms 

suinteresuotoms grupėms: 

• pirmiausiai šeimoms, miestiečiams, bendruomenei; 

• verslui (investicijų pritraukimui, darbo vietų kūrimui); 

• turistams (vietiniams ir iš užsienio). Pirmiausia artimam užsieniui, vėliau 

tolimesnių šalių turistams. 

•„Miesto pozicionavimas turi būti miestiečiams ir išorei (Lietuvai, užsieniui, verslininkams, 

turistams).” 

•„Jaunos šeimos yra tai, ką mes savo retorikoje nuolat minime, reklamomis pritraukiame.” 

•„Manau, kad kuriant miesto įvaizdį reikėtų atsižvelgti į esamų miesto gyventojų patirtis.” 

•„Pirmoji auditorija yra vietos žmogus, reikia stengtis pirmiausiai dėl jo.” 

Ekspertų pasiūlymu stiprinti Šiaulių miesto įvaizdį: jaunos šeimos, studentams, 

emigrantams. 

 

 

 4. Ketvirtuoju klausimu buvo aptariami šie Šiaulių išskirtiniai požymiai: 

Turistai

Verslas 
ir 

investuo
tojai

Vietinė 
valdžia

Bendruo
menė

Jaunos 
šeimos ir 
emigran

tai

Kultūros 
atstovai



• dviračių, ekologiškas miestas; 

• modernus, išmanus miestas; 

• Didžiųjų Šiaulių idėja (apima ir regioną, ir Kryžių kalną); 

• miestas „ant rubežiaus”.(„Esame „ant rubežiaus“. Originalai ir marginalai miestą 

daro įdomų.“) 

 „Panaudoti saulę dviračio rate ir ant šito „pastatyti“, kas pastaruoju metu itin 

madinga – ekologiškas transporto priemones, t.y., investuoti į dviračių takus, čia pat prijungti 

tą patį Kryžių kalną, suformuoti miesto ir visų Šiaulių apylinkių įvaizdį turistiniu aspektu.” 

„Investuotojams patinka modernumas, išmanaus miesto vėliavos nereikia pamiršti.” 

 Pasiūlymai įtraukti papildomus Šiaulių požymius: 

• šviesos, saulės kolektorių miestas; („Galbūt mes čia jau juokaujame apie tuos saulės 

kolektorius, bet galbūt čia yra kažkoks kelias?” 

• universitetinis, švietimo (pirminio, antrinio ir tretinio lygio) miestas; („Aš 

nepamesčiau ir universiteto. Šiauliai šviečia: saulė, šviesa... O šviesos įvaizdis dar 

platesnis. Švietimas, mokslas yra šviesa.”) 

5. Penktuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti ar reikia kokybiškai naujo Šiaulių miesto 

įvaizdį stiprinančio kokybiško renginio. Buvo vertinami šie  Šiaulių miesto renginiai: 

• „Šiaulių dienos“ ir „Šiaulių naktys“; 

• sporto, kultūros ir pramoginiai renginiai (jų daug); 

• unikalių muziejų miestas (20 muziejų, kurių potencialas neišnaudotas). Muziejų 

naktys. 

• „Universaliausias mūsų renginys tikriausiai „Šiaulių dienos“. Gal tai 

galėtų išaugti į unikalų?” „Šiaulių naktys“ sutraukia nemažai žmonių į tą patį bulvarą. 

Bendruomenė tuo metu susiburia labiau nei įprastai.”, „Visa lavina per Lietuvą einančių 

miesto švenčių, savaime suprantama, pasidarė niekam nebeįdomios.” „Šiaulių dienos“, kaip ir 

kitos miesto šventės, tapo visos visiškai vienodos.“ 

Pasiūlymai plėtoti Šiaulių miesto renginius 

• Reikia naujo kokybiško renginio.( „Mums ko gero kokybiškai naujo renginio 

reikėtų. Mes neturime didelio renginio universaliai publikai. Renginiai gali kol kas 

pritraukti tik tam tikrą segmentą – mes galime „paimti“ tik dalį publikos.“, Reikėtų 

įvertinti esamus renginius ir juos transformuoti.’”) 

• Paraiška tapti Lietuvos Kultūros sostine 20XX. „Kultūros sostinė 2023 m.? 

Reiktų susitvarkyti bulvarą ir paduoti paraišką tapti LT kultūros sostine.”) 

• Šokolado sostinė ar festivalis (liepos 11 d. – Tarptautinė šokolado 

diena). 



• Renginiai jaunoms šeimoms. (Kiekvieną sekmadienį planuoti šeimos poilsį, 

laisvalaikį ir pramogas. Socialinį gyvenimą Šiauliuose paįvairinti centre (gaisrinė, 

policija, ligoninė). Bet ne Akropolis...“) 

• Teminiai metai, skirti iškiliems, šviesiems šiauliečiams. 

• Alaus šventė (su „Gubernija“), dviračių maratonas, Šiaulių aerodromas 

(NATO renginiai). 

6. Šeštuoju klausimu buvo teiraujamasi nuomones apie vizualinius Šiaulių miesto simbolius 

•  Šiaulių miestui reikia daugiau vizualių simbolių, patvirtinančių „Saulės miesto” 

įvaizdį: 

• prie įvažiavimo į miestą (Saulės simboliai); 

• per įvairius organizuojamus plenerus tegul atsiranda ir grafiti, ir skulptūros; 

• saulės aikštė, sutvarkytas parkas, saulėgrąžų labirintas; 

• bulvare turi atsirasti daugiau saulės simbolių; 

• apšvietimas, saulės kolektoriai, skulptūros; 

• šviesos instaliacijos, parkų ir gatvių apšvietimas; 

• botanikos sodo „įveiklinimas“; 

• Holivudo alėja (Šiaulių šviesuoliams). 

 Tačiau pasitaikė ir kitokių nuomonių: „Šitie dalykai, apie kuriuos kalbama, yra 

labai laikini ir utilitarūs. Miesto bižuterija... iš jos daryti pompą nėra tikslo. Dabar reikia „žaisti“ 

kitomis priemonėmis. Kičas, kurio nereikia... reikia ieškoti tikrų dalykų. Tie smulkūs dalykai 

užgožia svarbius dalykus.” 

7. Septintu klausimu buvo aptariami kitų miestų pavyzdžiai: 

• Lietuvos miestai (Telšiai, Tauragė, Pakruojis, Žagarė, Naisiai, Druskininkų 

kulinarinis paveldas). 

• Latvijos miestai (Ventspilis, Liepoja, Tukumas - rožių miestas). 

• Estijos miestai (Talin0 Rotermani kvartalas, Tartu). 

• Lenkijos miestas Torūnė. 

• Švedijos miestai (Linšiopingas, Växjö). 

8. Aštuntuoju klausimu buvo klausima kaip būtų galima "įveiklinti" Šiaulių miesto 

suinteresuotas puses:  

• Administracija turėtų labiau motyvuoti miestą kažką daryti... Kiekvienas pagal 

savo sritį darytų. 

• Per žymius išeivius iš Šiaulių. Per menus, per sportą... Per menus – Sondeckis, 

Noreika, Paškevičius, Levickis, Urbonavičius ir BIX... 

• Šiaulių alumnų susitikimas (visi išeiviai iš Šiaulių dalyvauja konferencijoje). 

• Įtraukti bendruomenę (per nuolatinį dialogą, įvairius forumus). 



• Pradėti reikia nuo moksleivių (istorijos pamokos, komiksai, modernus miesto 

istorijos pasakojimas). 

• „Galėtų susitikti įvairūs žmonės ir kalbėtis apie miesto problemas, sporto, kultūros 

įtraukimą. Kito kelio nežinau.” 

 9. Devintuoju klausimu analizuojama kokia turėtų būti Šiaulių miesto įvaizdžio 

komunikacija (žinutė) 

• Komunikuoti, kurti pasitikėjimą savimi, 

pasitikėjimą miestu, kad čia geriau gyventi. 

• Mieste reikia kurti prasmės jame gyventi pojūtį ir aiškiai tai iškomunikuoti.  

• Kurti miesto mitą (modernų miesto pasakojimą apie jame gyvenančius žmones, 

vietas...). 

• „Svarbu, kad nebūtų gėda prisipažinti užsienyje ir Lietuvoje, kad tu iš 

Šiaulių (nuo jaunų žmonių iki vyriausių).“ 

• „Ugdyti Šiaulių identitetą, kaip miesto gyventojo identitetą.” 

• „Skirtingoms grupėms skirtingai kurti Šiaulių identitetą. Atvykstantiems 

investuotojams, turistams svarbu turėti ką parodyti.” 

Dėl komunikacijos kanalų efektyvumo.: 

• „Per mažai matomi Šiauliai. Viskas matoma per tam tikrus vardus, darbus, kurie 

patys savaime pritraukia dėmesį.” 

• „Nėra pozityvios, proaktyvios reklamos.“ 

• „Mes tik informuojam, ir tuo viskas pasibaigia. Neturim strategijos, ką per tuos 

kanalus transliuoti.” 

• „Šiaulių miesto internetinis puslapis telefone - siaubas. Trūksta gero 

komunikacijos kanalo.“ 

• „Masinės komunikacijos priemonės veikia, bet reikia ir netradicinių 

dalykų.“„Rekomendacijos. Galbūt neišnaudojame komunikacijos kanalo, kaip grįžtamojo ryšio 

kanalo?” 

• Soc. tinklai. („šiais metais mes pasiekėme soc. tinklų rodiklius, kuriuos pasiekėme 

prieš tai per 5 metus. Efektyviausias buvo FB, kai kurie pranešimai pasiekdavo ir 150 tūkst. gyv. 

(t.y. 15 „Šiaulių krašto“ šeštadieninių tiražų).” 

• Užsienio žiniasklaida. („reportažai iš Šiaulių būna ne patys geriausi. Galbūt 

silpnesnė pusė yra komunikacija su užsienio žiniasklaida?”) 

• Užsakomieji straipsniai portaluose (Delfi.lt, 15 min.lt). 

• Reklama „Šiauliai šviečia” per LRT ir regioninę TV. 

• Šiaulių miesto ir turizmo informacijos centro internetinis puslapis. 

  



10. Dešimtame klausime buvo aptariamas biudžeto dydis, koks turėtų būti skiriamas miesto 

įvaizdžio stiprinimo veiksmams. 

• Didelis. „Susitvarkykime mieste savo gyvenimą, gatves, santykius padoriam, 

gražiam gyvenimui, kad mums gerai būtų gyvent. Apie tai pasklisgandas ir patys žmonės čia 

norės atvykti gyventi.” 

• Didėjantis. „Jei jaučiamas teigiamas priemonių rezultatas, kitąmet priimsime 

didesnį biudžetą (remiantis vertinimais ir pastebėjimais).” 

• Didelis. „Visi žinom, kad be geros idėjos, nėra kalbos ir apie biudžetą. Tačiau 

reikia suprasti, kad geros idėjos iš nieko neatsiranda. Už jos 

generavimą, priimant gerus specialistus, reikia mokėti.“ 

 

2.4. Ekspertų grupių diskusijų apibendrinimas 

 

 Šiaulių identitetas siejamas su pramoniniu miestu Šiaurės Lietuvoje ir „Saulės miestu”. 

Saulės miesto įvaizdis kol kas „neįveiklintas“, trūksta naratyvo ir artefaktų, jo stiprinimui.  

 Miesto įvaizdis pirmiausiai turi būti kuriamas miesto gyventojams ( jaunoms šeimoms), 

verslininkams (investuotojams), turistams (vietiniams ir užsienio). „Įveiklinti“ miesto 

bendruomenę, įsitraukti į Šiaulių įvaizdžio kūrimą kartu (pvz. įvairūs forumai). 

 „Saulės miesto“ įvaizdis gali būti stiprinamas per tokius požymius: modernus, šviesus, 

ekologiškas (dviračiai), jaukus gyventi ir ramus dirbti. 

 Reikia naujo kokybiško renginio, kuris būtų universalus ir pritrauktų tikslines auditorijas 

(pvz. šokolado, alaus, Šiaulių šviesuolių šventės...). 

 Šiaulių miestui reikia daugiau vizualinių simbolių, patvirtinančių „Saulės miesto” įvaizdį. 

Jie turi atsirasti visur. 

 Komunikuoti, kurti pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą miestu, kad čia geriau gyventi. 

Mieste reikia kurti prasmės jame gyventi pojūtį ir aiškiai tai iškomunikuoti. 

 Esami kanalai nėra pakankamai matomi, nesukuria vertės. Bet galbūt tai ir komunikacijos 

turinio klausimas? Taip pat ir biudžeto klausimas... Komunikacijos kanalai turėtų pasiekti 

tikslines auditorijas. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Šiaulių miesto įvaizdžio SSGG analizė 

 

Apibendrinant aukščiau minėtas strategijas ir tyrimus bei ekspertų diskusija, buvo atlikta Šiaulių 

miesto įvaizdžio SWOT analizė: 

 

3 lentelė. Šiaulių miesto įvaizdžio SSGG analizė: 

Stiprybės Silpnybės 
 Ypač plačios galimybės kurti miesto įvaizdį:  

 Jau patvirtintas logotipas bei šūkis. 

  Dabartinė miesto valdžia pagaliau skyrė 

miesto įvaizdžiui reikiamą dėmesį. 

  Įdirbis: Šiaulius jau seniai kiti Lietuvoje 

bene vieningai vadina saulės miestu. 

 Arti nėra kito didelio miesto  

 Senas tradicijas turinti miesto pramonė 

(„Rūta“ ir kt.) 

 Didžiulės įvaizdžio kūrimo galimybės gali 

trukdyti susitarti ir išsirinkti vieną konkretų 

kelią. 

 Nemaža dalis ekspertų nemano, kad miestui 

tinkamas saulės įvaizdis per abstraktus 

 Smarkiai pavėluota pradėti įvaizdžio kūrimo 

darbus. 

 Neužtenka išteklių (komunikacijos 

specialistų) savivaldybėje vystyti miesto 

įvaizdį nauju lygiu. 

 Darbams tinkamai padaryti reikalingas 

didelis (ir vėliau vis didėjantis) biudžetas. 

 Komunikacijos problemos užsienyje 

reprezentuojant Šiaulius 

Galimybės Grėsmės 

 Galimybės išvystyti jau esamus tradicinius 

miesto renginius.  

 Galimybės remtis geriausiais kitų regionų 

pavyzdžiais bei vengti kitur jau padarytų 

klaidų. 

 Galima miesto įvaizdžiui kurti išnaudoti ne 

vieną pasirinktą simbolį (objektą, idėją), o 

daugelį. 

 Galima pasinaudoti ankstesniais pasiūlymais 

miesto įvaizdžiui gerinti. 

 Galimybė įvaizdžio kūrimui pritraukti iš 

Šiaulių kilusias įžymybes ir kitą kūrybinį bei 

intelektualų potencialią. 

 Naujų renginių galimybės (šokolado 

festivalis, grafiti). 

 Pasiūlymai ir vėl nuguls stalčiuose, o jokių 

veiksmų vėl nebus. 

 Nebus skiriamas tinkamas finansavimas. 

 COVID-19 gali sujaukti net pačius geriausius 

planus neribotam laikui. 

 Norimų apčiuopiamų rezultatų gali tekti ilgai 

laukti (prognozuojamas lėtas galimas 

progresas). 

 •Nauji renginiai gali nepritraukti planuojamų 

turistų srautų. 

 Kita miesto administracija gali nebetęsti 

anksčiau pasirinktos krypties ir pradėtų 

darbų. 

 Savivaldybė įvaizdžio kūrimo darbus paliks 

verslo, NVO ar pačių miestiečių iniciatyvai. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 



 

3. ŠIAULIŲ MIESTO ĮVAIZDŽIO VYSTYMO KRYPTYS 
 

3.1. Miesto įvaizdžio koncepcinės prieigos 

 

Miestas – gera vieta susirinkti žmonėms, kurioje vyksta bendruomenės gyvenimas. Tiek didieji 

miestai, tiek mažesni miesteliai vilioja žmones juose gyventi, dirbti, atvykti kaip turistai, ar tik į kultūros 

renginius. P. Juškevičius (2003) teigia, kad miestų reikšmę visuomenės gyvenime lemia jų patrauklumas ir 

įvardija tokias patrauklaus miesto savybes:  

ypatinga miesto dvasinė atmosfera,  

intensyvi ir įvairi kultūros veikla,  

informatyvumas (t. y. sukaupiantis ir teikiantis daug žinių),  

bendradarbiavimo ir karjeros galimybės,  

gera terpė kūrybiniam ir profesiniam augimui.  

Patrauklaus miesto savybės tiesiogiai veiklos kryptimis, kurios gali užtikrinanti vietos tikslinių rinkų 

patrauklumą:  

kurti aukštos kompetencijos darbo vietas. Miestui reikia gerų specialistų, kurie prisidėtų prie tos 

vietos plėtros. Norint juos išlaikyti, turi būti užtikrinti atitinkami atlyginimai;  

sukurti aplinkai nekenksmingus produktus ir paslaugas. Užtikrinti mieste ekologines aplinkos ir 

žmonių gyvenimo sąlygas;  

gamybos funkcijos turėtų būti orientuotos į produktus ir paslaugas. Šiuo atveju turi būti atsižvelgta 

į klientų poreikius ir norus, kad vieta gautų pelno, o ne patirtų nuostolių.  

ekonomikos augimo rodikliai turėtų būti tokie, kad, siektų bendro užimtumo. Miestas turėtų 

rūpintis nedarbo mažinimu, kurti naujas darbo vietas arba užpildyti laisvas;  

miestas turėtų specializuotis veikloje, kad būtų galima kontroliuoti ateitį. Mieste reikėtų ieškoti 

neįvykdytų nišų, kad užtikrinti vietos išskirtinumą ir patrauklumą bei padidinti pelną.  

miestas turi gebėti stiprinti savo pozicijas miestų hierarchijoje. Vieta turėtų vykdyti veiklą, kad 

padidintų įvaizdžio, ekonominį, ir politinį patrauklumą. Tokiu būdu pritrauktų kaip įmanoma daugiau turistų, 

investuotojų, arba tiesiog gyventojų. Kuriant teigiamą miesto įvaizdį, turėtų atsispindėti miesto dvasinė 

atmosfera, kultūrinė veikla. Didelę reikšmę įvaizdžiui turi informacijos sklaida. Kuriant įvaizdį reikėtų 

atsižvelgti į bendradarbiavimą ir karjeros galimybes.  

Apibendrinant galima teigti, jog miesto įvaizdis tiesiogiai įtakoja miesto konkurencingumą. 

Suformuotas geras, teigiamas miesto įvaizdis išskiria miestą iš kitų, darydamas jį populiaresniu, 

patrauklesniu skirtingoms vartotojų grupėms. Didžiausiu konkurencingumu pasižymintys miestai yra 

vietovės, kuriose kompanijos ir žmonės nori investuoti ar gyventi, turistai lankyti.  

 



 

10 pav. Miesto įvaizdžio vertinimo metodologinė schema 

Šaltinis: Ucinavičiūtė  I., Prapiestienė  R. Lietuvos miestų įvaizdžio vertinimo metodologija. 

Geologija. Geografija. 2019. T. 5(1). ISSN 2351-7549 

 

Kuriant Šiaulių miesto įvaizdžio vystymo kryptis pirmiausia atsižvelgiame į ekspertų išsakytas 

miesto įvaizdžio problemas bei suinteresuotų grupių poreikius ir laibiausiai dėmei sutelkėme į: 

 Infrastruktūros sprendimai; 

 Vizualinius sprendimus bei miesto simbolius 

 Kultūrinius renginius, laisvalaikį ir reakriaciją 

 Komunikacinius sprendimus. 

Kadangi gamtiniai, kultūros paveldo objektai, pastatai ir monumentai ir verslo galimybės bei socialinės 

aplinkos elementai įtraukti į problemas nekeliančias Šiaulių miestą identifikuojančius požymius pagal 

2015 – 2024 m. Šiaulių miesto strateginį veiklos planą. 

  



 

3.2.  Miesto įvaizdžio vystymo rinkodaros kryptis. 

 

Ekspertai pateikė 3 skirtingas miesto įvaizdžio kūrimo rinkodaros kryptis. 

1 kryptis. Šiauliai - Saulės miestas. 

 
 

 
 

Komunikacija ir rinkodaros sprendiniai, krypčiai: Šiauliai - Saulės miestas. 

 Vystyti/atgaivinti renginius su saulės tematika: saulėgrąžos šventė, saulės dienos, 

saulės naktys; 

 Saulės energetika, saulės kolektoriai. 

 Saulės labirintas, saulės kelias, saulėgrąžų ir garstryčių pievos ir pan. 

 Mokslinės konferencijos, tiksliniai renginiai, forumai, plenerai, #Šiauliai šviečiai 



 

 

2 kryptis. Šiauliai - skandinaviškas miestas 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Komunikacija ir rinkodaros sprendiniai, krypčiai: Šiauliai - skandinaviškas miestas 

 vystyti ekologiškumo, tvarumo sprendimus ir žinutes; 

 pabrėžti jaukią aplinką gyventi, miesto patogumą auginti vaikus; 

 Skandinaviškos gerovės siekis, pvz dotacija jaunoms šeimoms (500 eur įsikūrimo 

dovana) 

 Šeimos renginiai "Po saule" 

 Komiksų kūrimas ir integravimas į švietimą; 

 Akcentuojamas Šiaulių sportiškumas (sporto šakos: regbis, žolės riedinys, moterų 

futbolas) 

 

3 kryptis. Šiauliai - miestas sankirtoje (sandūroje) 

 

 

 



 
 

Komunikacija ir rinkodaros sprendiniai, krypčiai: Šiauliai - miestas sankirtoje 

 vystyti netradicinius renginius, kaip pvz. kas daugiau pakeis šokolado, drakono 

valčių varžybas Talkšos ežere.; 

 Netradicinių muzikos grupių festivaliai (pvz. blogiausių grupių) 

 Sporto maratonas, kuri laimi atbėgęs paskutinis 

 Menininkų rezidencijos, kur reziduoja netradicinių menų kūrėjai (grafiti ir pan.) 

 

 

 

 

 

  



4. ŠIAULIŲ MIESTO ĮVAIZDŽIO RINKODAROS GAIRĖS 
 

4.1. Rinkodaros strategijos pasirinktos krypties pagrindimas 

 

Pasirinkta Šiaulių- "Saulės miesto" įvaizdžio plėtojimo kryptis. Šiaulių miesto vertybės , 

funkcinės ir reprezentacinės savybės Šiame dokumente pristatoma rinkodaros įvaizdžio rinkodaros 

strategijos gairės.  Įvaizdžio rinkodaros strategijos gairėse įtvirtinama Šiaulių miesto rinkodaros kryptis 

„Šiauliai – Saulės miestas“.  Ši koncepcija įtvirtina Šiaulių miesto kaip Saulės  miesto įvaizdžio kūrimą 

ir vystymą.  

 Filosofinis  pasirinktos rinkodaros krypties yra inspiruotas jau esamo įdirbio: miesto 

strateginių planų, sukurto, patvirtinto ir naudojamo Šiaulių miesto logotipo naudojimo vadovo (Šiauliai, 

2019). Šiaulių miestas savo pavadinimą sieja su šaulių ir medžiotojų gyvenviete, įsikūrusia kadaise 

Talkšos ežero pakrantėje ir 1236 m. įvykusiu Saulės mūšiu, per kurį žemaičiai sutriuškino Kalavijuočių 

ordiną ir taip užkirto kelią kitų baltų žeminių užkariavimui.  

 Nuo seno Šiauliai vadinami Saulės miestu, turinčiu du lygiaverčius simbolius – Saulę ir 

Šaulį“.  D.Razauskas, aptardamas baltų mitologijoje Saulės vaizdinį pažymi, kad „saule kilme gali būti 

susijęs Šiaulių miesto vardas istoriniuose šaltiniuose mini- mas kaip Saulen 1254 m., terram Sauliam 

1348 m., in Saulia 1358 m. ir pan.“ (Razauskas, 2012).  

 Kultūrologai yra pakankamai plačiai išanalizavę Saulės vaizdinį mitologijoje ir pažymi, 

kad „Mes gyvename po Saule, tai yra pasaulyje. Lietuvių kalbos žodžiu pasaulis ir latvių pasaule 

‘pasaulis, visata’ atskleidžiama mūsų gyvenamojo universumo kaip savasties, esančios kaip tik po Saule, 

samprata. Šis lietuvių kalbos žodis nusakyta reikš- me buvo žinomas dar XVI amžiuje, užrašytas 

Mikalojaus Daukšos Postilėje (1599).  

 Visa žmogaus būtis yra susijusi su Saule: kasdienybė su ritmiška dienos ir nakties kaita, 

sezoniniai darbymečiai, galiausiai – metų ciklo šventės. Para, laiko tarpas, per kurį Žemė apsisuka apie 

savo ašį ir po kurio tas pats Žemės taškas vėl atsisuka į Sau- lę, turi glaudų ryšį su žemiškosios gyvybės 

būties ritmu. Svarbiausios kalendorinės šventės buvo išsidėsčiusios reikšmingiausiais astronominiu ir 

gamtiniu požiūriu metų rato periodais (Laurinkienė, 2017). 

 Istorikas D.Mačiulis akcentuoja, kad „Šiaulius jau seniai įprasta vadinti Saulės miestu. Tai 

tapo ne tik miesto vardo sinonimu, bet ir oficialaus, nuosekliai kuriamo miesto įvaizdžio dalimi. Šis 

įvaizdis įteisintas oficialiuose miesto dokumentuose – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. 

gruodžio 22 d. patvirtinta Šiaulių miesto vizija 2007–2025 metams prasideda žodžiais: „Šiauliai – Saulės 

miestas: atviras, veržlus ir saugus“ (Šiaulių miesto vizija). Šiaulių, kaip Saulės miesto, įvaizdis 

grindžiamas miesto istorija – oficialus miesto savivaldybės interneto tinklalapis miesto gimtadieniu 

skelbia pirmąjį žinomą rašytinį Šiaulių paminėjimą, kuris atsiranda bylojant apie 1236 m. rugsėjo 22 d. 



netoli Saulės (Šiaulių) įvykusį mūšį, kuriame buvo sutriuškintas Kalavijuočių ordinas (Šiaulių miesto 

istorija). Taigi šiandieninis Šiaulių miesto įvaizdis konstruojamas kultūrinėje atmintyje aktyvuojamu 

Saulės mūšio vaizdiniu“. Mokslininkas pažymi, kad „1236 m. ties Saule įvykęs mūšis, kuriame buvo 

sutriuškintas Kalavijuočių ordinas, neatsiejamu Šiaulių miesto istorijos naratyvo epizodu tapo XX a. 

ketvirto dešimtmečio viduryje. Tuo metu Saulės mūšio vaizdinys ėmė įsitvirtinti ir šiauliečių kultūrinėje 

atmintyje – pasitarnavo ir 1936 m. surengtas Saulės mūšio 700metų jubiliejaus minėjimas, ir tais pačiais 

metais išleista pagrindiniu istoriniu naratyvu lietuviams tapusi A. Šapokos redaguota Lietuvos istorijos 

sintezė, kuri be išlygų paskelbė, jog Saulės mūšis įvyko prie Šiaulių. Saulės mūšio vaizdinio 

įsitvirtinimas Šiaulių kultūrinėje atmintyje tuo metu nepaveikė miesto įvaizdžio. Iki Antrojo pasaulinio 

karo viešoje erdvėje gyvuojantis Šiaulių miesto įvaizdis nesietas su istorine miesto praeitimi – miesto 

įvaizdį lėmė miesto pramonė, kuri Šiaulius pristatydavo kaip pramoninį miestą. Saulės miestu (aliuzija 

į kronikose minimą Saulę, ties kuria 1236 m. įvykusiame mūšyje buvo sutriuškintas Kalavijuočių 

ordinas) Šiauliai tapo 1986 m. paminėto miesto 750 metų jubiliejaus dėka. Miesto jubiliejinės 

kampanijos diskurse pradėtas sinonimiškas Šiaulių vadinimas Saulės miestu greitai prigijo, tapo ne tik 

Šiaulių vardo sinonimu, bet ir nauju miesto įvaizdžiu. Taip kultūrinėje atmintyje aktualizuotas Saulės 

mūšio vaizdinys iš esmės savaime (be miesto valdžios sprendimų ir pastangų – tiesa, jai pritarus) 

pagimdė Šiaulių Saulės miesto įvaizdį, kuris gyvuoja jau trečią dešimtmetį. Norėtųsi pridurti, jog šis 

kultūrinės atminties ir miesto įvaizdžio santykis nevienakryptis – Saulės miesto vaizdinys ne tik 

grindžiamas kultūrinėje atmintyje esančiu Saulės mūšio vaizdiniu, bet ir pastarasis miesto įvaizdis 

skatina Saulės mūšio vaizdinio aktualizavimą Šiaulių kultūrinėje atmintyje.“  

Čia aptariami dalykai, kurie metaforiškai įprasmina Saulės miesto idėją: mokslas – šviesa, 

asmenybės – saulės. Kaip miesto gyventojas save tapatina su Saulės miestu, koks ir kiek sauliškumo yra 

kasdieniame gyvenime ir pan.? Reikalingos kryptys, gairės ir konkretūs darbai, kaip Saulės miesto 

įvaizdį užkoduoti skirtingose srityse, skirtingoms tikslinėms rinkoms, auditorijoms ir ne vien per 

akivaizdžius spalvinius ar formos sprendimus, nors jie irgi būtini. 

Šviesos ir saulės šviesos tema yra nuo seno žinoma filosofijos istorijoje. Atskiros šalys, 

nuosekliai ir tradiciškai plėtojančios ir puoselėjančios filosofinę kultūrą, turinčios gilią filosofavimo 

tradiciją, gali pasigirti įdirbiu ir šioje srityje. Lietuvos filosofijoje šviesos metafizika neegzistuoja, tai 

sunkina supratimą apie saulės įtaką. Saulė yra duotybė, saulės prisikėlimas ir nusileidimas kartojasi 

kasdien ir tampa kasdienine rutina. Saulėtos vietos veda, kreipia į tam tikras patyrimo zonas, į tam tikras 

mąstymo, kelionių, eitynių, perėjimų apylinkes. Yra vietų, kurios patyrime nušvinta, suspindi, ima 

keistai mirgėti, žėrėti savo atspindžiais. Tokioje vietoje reikia pabūti su savimi, savaip, savitai, 

savotiškai. Miestai turi ne tik regimas madas, bet ir savo neregimą eiseną. Miestai sudaro daug 

nepažymėtų, neįvardytų, privačių, intymių maršrutų. Šiaulių miesto atveju pasivaikščiojimai šiame 

mieste neišvengiamai veda pro tam tikras vietas, o šios vietos susijusios su saule. Tu daugelį kartų 

skirtingu laiku vis kitaip gali patirti saulę įvairiose miesto vietose. Dar daugiau: tu pamatei, išvydai saulę 

judesyje, išvydai ją eidamas, sėdėdamas, stoviniuodamas, žvelgiant į tolimus ar artimus objektu. 



Saulė ne visada sukelia tik iškilmingumą. Saulė - tai ta saulė, kuri parodo dabartinio gyvenimo 

stoką ir nepriteklius. Saulė gali priversti sutrikti, pasimesti, versti kažką peržiūrėti, vėl iš naujo klaidžioti. 

Saulė išryškina ne tik natūralų kontrastą, bet ir neįveikiamas, tačiau susipynusias „skirtingų gyvenimo 

stilių“ skirtybes. Nebūtinai tai, kas yra žemai yra žema. Skurdas ir nepritekliai liko aukščiau nei bulvaro 

rekonstrukcija (reprezentacija).  

Apibendrinant, Saulės šviesos svarstymai asociatyviai veda į šviesos, apšviestumo svarstymus. 

Dirbtinė ir natūrali šviesa išnyra aptariant elementarią akademinę ar asmeninę pasiruošimo patirtį. 

Akademinė veikla neatsiejama nuo darbų prie rašomo stalo, apšviesto staline lema. Rašymas šviesoje ir 

švietimas - tai dvi ne veltui tarpusavyje labai sietinos frazes. Saulės šviesa siejama ir su atminties vieta, 

kur kažkas skausmingai kažkada įvyko. Eini ir staiga saulė apšviečia tą vietą, kur kažkada įvyko nelaimė. 

Pati savaime ši vieta tarsi neutrali ir kito patyrime ji sukelia kitokias, nebūtinai neigiamas asociacijas.  

Saulės miestas gali būti įvardytas kaip saulėtos patirties miestas. Saulėta patirtis siejasi su šviesa ir 

šiluma: lemiančia, nukreipiančia ir stabdančia. Miestui būtinas savitas stilius. Saulės miestas turėtų turėti 

saulėtą stilių. Šiauliuose verčia nuolat ieškoti pačios saulės. Saulės miestas negali būti be įkyrios ir 

alinančios saulės. Maršrutai saulės mieste taip pat susiję su saulės patirtimi. 

Toliau pateikiamos Šiaulių miesto įvaizdžio kūrimo ir stiprinimo gairės: vizualiniai, 

infrastruktūriniai sprendimai, kurie matomi akivaizdžiausiai ir tiesiogiai fiziškai atspindi sauliškumo  

idėją: meniniai akcentai, miesto puošyba, turistinės atrakcijos, saulės kolektoriai ir pan. Miesto saulės 

specifika skiriasi nuo saulės specifikos gamtoje. Kultūrinė, industrinė, urbanistinė erdvė, tarsi kitaip 

pripildoma ar užliejama saulės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Rinkodaros strategijos gairės 

 

Strategija numato vieningą rinkodaros veiksmų planą įgyvendinant Šiaulių- Saulės miesto 

įvaizdį  Strategija numato apie Šiaulių miestą, vieningą informacijos viešinimo organizavimą, veiklą 

24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. 

Tikslas – sustiprinti Šiaulių - saulės miesto įvaizdį tikslinės auditorijos tarpe. 

Tikslinės auditorijos:  

 miesto gyventojai (ypač jaunos šeimos),  

 verslininkai ir investuotojai,  

 turistai (vietiniai ir užsienio). 

Stiprinamas ir plėtojamas Saulės miesto įvaizdis, jis detalizuojamas įvairiais akcentais 

miesto erdvėse ir kt.  

• Fokusuojamas dėmesys į aiškiai atpažįstamus saulės elementus (pvz., geltona spalva, 

apskritimas ir pan.).  

• Palaikomas jau pradėtas formuoti įvaizdis, stiprinamas įvairiais akcentais ir 

komunikacijos kanalais. 

Šiaulių įvaizdžio rinkodaros strategijos, stiprinant Šiaulių- Saulės miesto įvaizdžio kryptį 

atsižvelgiant į atliktą tyrimą,  pasiūlant bus fokusuojamsi į tokias sritis: 

 Vizualinius sprendimus bei miesto simbolius 

 Infrastruktūros sprendimus; 

 Kultūrinius ir sportinius renginius,  

 Komunikacinius sprendimus 

 Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategijai pasiekti bus naudojamos šios reklamos 

priemonės:  

 Reklama internete: siauliai.lt /visitsiauliai.lt, socialiniai tinklai (pavyzdžiui, „Facebook“, 

„Linkedin“, „Instagram“)  (lietuvių, rusų, anglų klb. ). Vieta: internetas. Trukmė: nuolat. 

  Straipsniai apie Šiaulių miestą užsienio spaudoje, pritraukiant užsienio žurnalistus. Vieta: 

Latvija, Estija, Suomija, Švedija. Apimtis: 1-2 publikacijos. 

 Spaudos ar reklaminių pranešimų pirkimas užsienio portaluose (Vokietija, Lenkija, 

Švedija, Suomija) 

  Dalyvavimas nacionalinėse tarptautinėse studijų, i verslo, turizmo parodose. 

 Informacinių leidinių rengimas, vertimas ir išleidimas užsienio kalbomis 

 Bendradarbiavimas su  Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos turizmo agentūromis ir turizmo 

centrais (keitimasis informacija apie turizmo produktus ir jos platinimas turizmo centrų interneto 

svetainėse, biuruose). Vieta: Latvija, Estija,. Trukmė: nuolat.  



 Pagal galimybes rekomenduojama organizuoti viešas akcijas, renginius tikslinių rinkų miestuose 

pristatant Lietuvos kultūrą ir Šiaulių miestą. 

 Paraiškų teikimas tarptautiniams verslo renginiams organizuoti 

 

1. Vizualiniai sprendimai:  

Saulės spalvos taikymas. 2021 m. spalva paskelbta- geltona (saulės) spalva. Todėl manome, 

kad Šiaulių miestas turėtų išnaudoti šią unikalią galimybę pranešti pasauliui apie save.  

 

11 pav. PANTONE metų spalva "Saulės" geltona 

Šaltinis: PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + PANTONE 13-0647 

 

PANTONE paskelbė 2021 m. spalvomis - šviečiančios, dvi nepriklausomos spalvos, 

išryškinančios, kaip skirtingi elementai sujungia vienas kitą palaikydami, geriausiai išreiškia „Pantone 

2021“ metų spalvų nuotaiką. Praktiška ir tvirta (pilka), bet kartu ir šildanti ir optimistiškai nusiteikus 

(geltona). Tai stiprybės ir pozityvumo sąjunga, kuri  apima gilesnius apgalvoto jausmo pažadus ką nors 

saulėto ir draugiško. 

Kai žmonės ieško būdų, kaip sustiprinti save energija, aiškumu ir viltimi įveikti besitęsiantį 

netikrumą, nuotaikingi ir drąsūs atspalviai patenkina mūsų gyvybingumo siekį. PANTONE 13-0647 -

šviečianti, ryški ir linksmas geltona reiškianti žaižaruojantį žvalumą, šiltas geltonas atspalvis, 

persmelktas saulės energijos 

Vizualiniai, sprendimai mieste-  kurie matomi akivaizdžiausiai ir tiesiogiai fiziškai atspindi 

"sauliškumo" idėją: 

•  meniniai  "sauliškumo" akcentai, 

•  miesto, skverų ir parkų puošyba, 

• mažosios architektūros dirbiniai Saulės ir šviesos tematika 

Pasirenkami su "sauliškumu" susiję vizualiniai sprendimai, kurie diegiami miesto gatvėse, 

skveruose ir pakuose. 



 
12 pav. vizualinio sprendimo pavyzdys 

 

Dviračiais "Saulės žiedu", kuris apimtu visas su saule susijusias Šiaulių vietas 

 
13 pav. vizualinio sprendimo pavyzdys 

 

2. Infrastruktūriniai sprendimai  

• turistinės atrakcijos ir jų ženklinimas  sauliškumo simboliais; 

• Saulės kolektoriai ir  jų instaliacijos pan.  

•  Miesto apšvietimas ir  šviesos instaliacijos 

•  Kultūrinė, industrinė, urbanistinė erdvė, tarsi kitaip pripildoma ar užliejama saulės.  

• Šviesiosios gatvės pavadinimo suteikimas / Šviesos alėja? 

• Daugiabučių renovacijos metu spalvinis spektras artimas šviesioms spalvoms 

 
14 pav. vizualinio sprendimo pavyzdys 



 

Saulės energetika; saulės kolektoriai; 

 
15 pav. vizualinio sprendimo pavyzdys 

 

 

Apšvietimo mieste (instaliacijos) pavyzdys 

 
1š pav. vizualinio sprendimo pavyzdys 

 

 

3. Kultūriniai, sporto ir švietimo sprendimai 

• Vystyti / atgaivinti reprezentacinius renginius su saulės tematika: Saulėgrąžos šventė, 

Saulės dienos, saulės naktys; šviesų festivaliai;  

• Šeimų renginiai; piknikai “Po saule”;  

• Saulės labirintas, Saulės grafiti,  Saulės kelias, saulėgrąžų ir garstyčių pievos ir pan; Saulės 

skulptūrų parkas aplink Salduvės piliakalnį; Saulės laikrodžių skveras 

• Atvirlaiškių serija „Šiauliai šviečia“ 

• Pašto ženklų serija, skirta Šiauliams 

• Saulės viruso kūrybinės instaliacijos  



• Lazerių šou 

• Saulės zuikučių pramogos 

• Sauliškiausios miesto bendruomenės rinkimai  

• Vasarvidžio naktų kinas Prisikėlimo aikštėje 

• Apšvietimo parodos? „Light + 

• Miesto gimtadienio dieną – netradicinių transporto priemonių varžybos 

• Dviračiais "Saulės žiedu", kuris apimtu visas su saule susijusias Šiaulių vietas. 

• Akcentuojamas Šiaulių sportiškumas (sporto šakos: regbis, žolės riedulys ir kt.); 

• Saulės maratonas, Saulės žygiai, turistiniai maršrutai „Atraskite šviečiančius Šiaulius“ 

• Mokslinės konferencijos; #Šiauliaišviečia  

• Komiksų kūrimas ir integravimas į švietimą;  

• Sukurti ir įtvirtinti Šauliuko personažą komiksuose, kasmetinis vaikų piešinių konkursas,  

• Animaciniai filmukai apie Šauliuką Šiauliuose  

 

4. Komunikaciniai sprendimai 

 Naujas savivaldybės tinklalapi 

 Miesto gyvenimo mobilios programėlės sukūrimas (viskas miesto gyvenimas vienoje 

skaitmeninėje erdvėje); 

 Komunikacijos socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, „Facebook“, „Linkedin“, 

„Instagram“) vykdymas anglų kalba) 

 Straipsniai apie Šiaulių miestą užsienio spaudoje, pritraukiant užsienio žurnalistus. 

 Spaudos ar reklaminių pranešimų pirkimas užsienio portaluose 

 . Dalyvavimas nacionalinėse tarptautinėse studijų, i verslo, turizmo parodose. 

 Paraiškų teikimas tarptautiniams verslo renginiams organizuoti 

 Informacinių leidinių rengimas, vertimas ir išleidimas užsienio kalbomis 

Siūlomos naudoti soc. medijoje grotažymės : #ŠviesūsŠiauliai #ŠiauliaiSaulėsmiestas  

#Šviesosinstaliacijos, #Šviesuoliai , #Šiauliaišviečia, #ŠiauliaiAuga, #ŠiauliaiKuria 

 

 

 

 



4.3. Rinkodaros strategijos priemonių planas  

 

Pirmonės  Paaiškinimas Reklamos/ komunikacijos 

priemonės 

Matuosime/ 

vertinsime (pvz, 

atsiliepimai, 

paspaudimai ir pan. 

Atsakingi asmenys 

 

INFRASTRUKTŪRINIAI SPRENDIMAI 

Sauliškumo / šviesos 

infrastruktūriniai akcentai 

bulvare kaip pagrindinėje 

miesto arterijoje  

• Šviesos / geltonų salelių įrengimas bulvare; 

• Meninių akcentų saulės ir šviesos tematika 

įrengimas  

• Miesto apšvietimas ir  šviesos instaliacijos 

•  

 

Socialinės medijos, 

Pranešimai spaudai, 

 

Atsiliepimai  

Paminėjimai 

spaudoje 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos  Architektūros, 

urbanistikos  ir paveldosaugos 

skyrius 

 

Prisikėlimo aikštė • Saulės misterijos ir inscenizacijos  Socialinės medijos pranešimai Atsiliepimai 

socialinėje medija, 

gyventojų apklausos 

duomenys 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija 

Miesto, skverų ir parkų 

puošyba, 

 

• Šviesos instaliacijos  

• Šviesuolių alėjos viename iš miesto parkų 

kūrimas 

• Šviesulių – rutulių įrengimas miesto erdvėse 

• Veidrodžių labirintas ir fontanas viename iš 

miesto parkų 

 

•  

Socialinės medijos, 

Pranešimai spaudai, 

 

Miesto identiteto 

kūrimo iniciatyvų 

skaičius, vnt. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija, kartu su miesto 

inicaityvinėms grupėmis 

Kultūrinė, industrinė, 

urbanistinė erdvė, tarsi kitaip 

pripildoma ar užliejama saulės 

 

• Saulės labirinto miesto erdvėje kūrimas 

(skirtingose vietose skirtingi meniniai akcentai, kurie 

sujungiami į vieną labirintą)  

• Urbanistinė erdvė „Žaidžiant Saulės atspindžiais“ 

LEZ erdvėse 

•  

Socialinės medijos pranešimai, 

Blogerių pranešimai, Pranešimas 

spaudai pritraukiant nacionalinę ir 

komercines televizijas 

Atsiliepimai 

socialinėje medija, 

gyventojų apklausos 

duomenys 

Šiaulių miesto sav. 

administracijos Architektūros, 

urbanistikos   ir 

paveldosaugos skyrius, Šiaulių 

LEZ atstovai 

Saulės kolektoriai ir  jų 

instaliacijos pan.  

 

• Saulės energetikos / kolektorių demonstracijos  

• Šaulės kolektorių skulptūros idėjos konkursas 

Socialinės medijos, 

Pranešimai spaudai, 

 

 

 

 

 

Atsiliepimai  

Paminėjimai 

spaudoje 

Šiaulių miesto sav. 

administracijos, Šiaulių LEZ 

atstovai 



 

 

VIZUALINIAI SPRENDIMAI IR MIESTO SIMBOLIAI 

Meniniai  Sauliškumo 

akcentai, 

 

Miesto įvažiavimo ženklinimas 

Geltonai žydinčių gėlių skverų, labirintų, 

pievelių kūrimas  
 

Socialinės medijos, 

Pranešimai spaudai, 

 

Atsiliepimai  

Paminėjimai spaudoje 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 

Turizmo informacinis centras 

Turistinės atrakcijos ir jų 

ženklinimas  sauliškumo 

simboliais 

 

 Šokolado fontanas?  

 “Šviečiantys langai”  

 Pastatų apšvietimas 

Šviesos dienos renginiai 

(https://www.15min.lt/m/id/ar-zinai/idomus-

pasaulis/geguzes-16-d-minima-tarptautine-sviesos-

diena-idomus-faktai-apie-sviesa-ir-lazerius-1164-

1318620 

 

Turistinių atrakcijų nt. skaičius Besididžiuojančių 

buvimu šiauliečiais 

gyventojų dalis, proc.

 (atliekamos 

gyventojų pasitenkinimo 

apklausos) 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 

Turizmo informacinis centras 

Skatinti priemonių kūrimą, 
pabrėžiančių miesto 

išskirtinumą, 

įtraukiantkūrybinių 

industrijųatstovus ( 

) 

„Saulė“ saulės ženklas,       atsirandantis 
ant miesto pastatų 

Viadukų turėklų nudažymas geltona spalva 

 

 

Socialinės medijos, 
Pranešimai spaudai, 

 

Miesto identiteto kūrimo 
iniciatyvų skaičius, vnt. 

Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Architektūros, 

urbanistikos ir paveldosaugos 

skyrius 

KULTŪRINIAI, SPORTO IR ŠVIETIMO SPRENDINIAI 

Kultūriniai renginiai Vystyti / atgaivinti reprezentacinius renginius su 

saulės tematika: Saulėgrąžos šventė, Saulės dienos, 

saulės naktys; šviesų festivaliai;  

Šeimų renginiai; piknikai “Po saule”;  

Saulės labirintas, Saulės grafiti,  Saulės kelias, 
saulėgrąžų ir garstyčių pievos ir pan.  

• Akcentuojamas Šiaulių sportiškumas 

(sporto šakos: regbis, žolės riedulys ir kt.); 

• Kūrybinių dirbtuvių – meninių performansų 

„Žygis Saulės link“ kasmetinis festivalis  

 

Socialinės medijos, 

Pranešimai spaudai, 

 

Kultūrinių renginių 

skaičius 

Pamijėjimai regioninėje 

ir nacionalinėje spaudoje 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Kultūrinių renginių skyrius 

Švietimas Šviesos technologijų kaip inžinierinės krypties 

populiarinimas ir šviesos laboratorijos steigimas 

(Kartu su VU) 

Kasmetinių susitikimų - renginių „Šviesūs / 

šviečiantys Šiauliai“ organizavimas 

Mokslinės konferencijos 

Socialinės medijos, 

Pranešimai spaudai, 

 

Atsiliepimai  

Paminėjimai spaudoje 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo skyrius skyrius 

https://www.15min.lt/m/id/ar-zinai/idomus-pasaulis/geguzes-16-d-minima-tarptautine-sviesos-diena-idomus-faktai-apie-sviesa-ir-lazerius-1164-1318620
https://www.15min.lt/m/id/ar-zinai/idomus-pasaulis/geguzes-16-d-minima-tarptautine-sviesos-diena-idomus-faktai-apie-sviesa-ir-lazerius-1164-1318620
https://www.15min.lt/m/id/ar-zinai/idomus-pasaulis/geguzes-16-d-minima-tarptautine-sviesos-diena-idomus-faktai-apie-sviesa-ir-lazerius-1164-1318620
https://www.15min.lt/m/id/ar-zinai/idomus-pasaulis/geguzes-16-d-minima-tarptautine-sviesos-diena-idomus-faktai-apie-sviesa-ir-lazerius-1164-1318620


#Šiauliaišviečia  orgnizavimas 

Švietimas pradinio ir 

vidurinio ugdymo mokyklose 

• Komiksų kūrimas ir integravimas į švietimą  

• Sukurti ir įtvirtinti Šauliuko personažą komiksuose, 

kasmetinis vaikų piešinių konkursas, 

 Animaciniai filmukai apie Šauliuką Šiauliuose 

Socialinės medijos, 

Pranešimai spaudai, 
 

Atsiliepimai  

Paminėjimai spaudoje 

 

Kultūriniai renginiai ir 
pramogos 

Dainų ir video filmų festivalių organizavimas / 
Sukurti naują miesto himną / atgaivinti seną? 

Socialinės medijos, 
Pranešimai spaudai, 

 

Atsiliepimai  
Paminėjimai spaudoje 

Šiaulių miesto savivaldybės 
Kultūrinių renginių skyrius 

KOMUNIKACINIAI SPRENDINIAI 

Įvaizdžio leidiniai – bendrojo 

pobūdžio informacinis Šiaulių 

pristatymas, 

• atskiras turizmo rūšis pristatantys leidiniai – 

specialūs turizmo leidiniai, kuriuose išsamiai 

pateikiama informacija apie konkrečias turizmo 

galimybes Šiauliuose; 

• turistiniai informaciniai leidiniai – žemėlapio tipo 

informaciniai leidiniai, padedantys orientuotis 
Šiauliuose ir sužinoti, kokios turizmo paslaugos 

teikiamos 

Išleistų 

informacinių 

leidinių skaičius, vnt. 

Pateikimas internetiniame 

puslapyje 

Turistų skaičius 

apgyvendinimo 

įstaigose, vnt. 

TIC lankytojų skaičius. 

Internetinio puslapio 

lankytojų sk. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 

Turizmo informacinis centras 

Reprezentacinio 

filmo/video apie Šiaulius- 

saulės miestą sukūrimas 

Reprezentacinio filmo/video apie Šiaulius sukūrimas 

ir transliavimas 

Video reportažai apie Šiaulius verslui  

Tinklalaidė  

Išleistų filmų/video, vnt. Turistų skaičius 

apgyvendinimo 

įstaigose, vnt. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius ir/arba a 

Turizmo informacinis centras 

Šiaulių LEZ 

Reprezentacinės Šiaulių 

miesto atributika 

Apranga / detalės savivaldybės tarnautojams 

Kanceliarinės prekės 
 

Atri'butikos vint. skaičius ir jo 

išdalijimas 
Socialinių tinklų komunikacija 

Atsiliepimai spaudoje Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 
agentūra 

Komunikacijos 

socialiniuose tinkluose 

(pavyzdžiui, „Facebook“, 

„Linkedin“, „Instagram“) 

vykdymas anglų kalba 

Nuolatinė komunikacija su tikslinėmis grupėmis. 

Komunikacijos turi atsispindėti sauliškumo atributai 

Socialinių tinklų 

komunikacijos strategija 

Socialiniame 

tinklalapyje 

„Facebook“ 

paskelbtųįrašų 

anglųkalba skaičius, 
vnt. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 

agentūra 



Socialinio tinklalapio 

„Facebook“ sekėjų 

skaičius, vnt. 

Socialiniame 

tinklalapyje 

„Linkedin“ 
Paskelbtų įrašų 

anglųkalba 

skaičius, vnt. 

Socialinio tinklalapio 

„Linkedin“sekėjų 

skaičius, vnt. 

Socialiniame 

tinklalapyje 

„Instagram“ 

paskelbtųįrašų 

anglųkalba skaičius, 

vnt. 
Socialinio tinklalapio 

„Instagram“ sekėjų 

skaičius, vnt. 

Pasiūlyti tinklaraštinikams 

parašyti saulės tematika 
Pasiūlyti tinklaraštinikams parašyti saulės tematika Atvykusių užsienio 

tinklaraštininkų ir žurnalistų 

skaičius, vnt. 

Įrašų skaičius, 

Tikslinės auditorijios 

pasiekiamumas ir 

įsitraukimas 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 

agentūra 

Investuotojams patrauklaus 

tinklalapio sukūrimas, 

kuriame 

informacijaūtų 

pateikiama lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis 

(dabartinis  Šiaulių 

miesto savivaldybės 

internetinis puslapis savo 

išvaizda ir informacijos 

pateikimu yra nepatrauklus, 

užrašai turi klaidų, 

statistiniai duomenys

   seniai 

neatnaujinti ir pan.) 

Integruoti į internetinį puslapį sauliškumo idėją (tai 

turėtų atspindėti bendrą komunikaciją) 

 Įkurtas tinklalapis, vnt. Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 

agentūra 

Spaudos ar reklaminių 

pranešimų pirkimas 
Dominuojantčios temos, saulė, šveitimas, šviesą, 

#Šiauliai šviečia 

Užsienio portaluose 

paviešintų 

Projekto siūlymas Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 



 

užsienio portaluose reklaminių ar spaudos 

pranešimų 
skaičius, vnt. 

agentūra 

Dalyvavimas nacionalinėse 

tarptautinėse studijų

 ir parodose 

Adventur ir kitos Reprezentuoti Šiaulius, kaip 

Saulės miestą 

Šiaulių miesto  Parodų, 

kuriose sudalyvavo 

Šiaulių miesto 

atstovai, skaičius, vnt. 

Parodų, kuriose sudalyvavo 

Šiaulių miesto atstovai, 

skaičius, vnt. 

Paraiškų teikimas 

tarptautiniams verslo 

renginiams organizuoti 

Paraiška "Šiauliai - kultūros sostinė X metais" Pateiktų paraiškų skaičius, 

vnt. 

Suorganizuotų tarptautinių 

renginių skaičius, vnt. 

Projekto siūlymas Šiaulių miesto savivaldybės 

Rinkodaros skyrius arba 

agentūra 



5. EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIAI 
  

 Komunikacijos efektyvumą vertiname, atsižvelgdami į tikslus. Tikslai komunikacijoje 

paprastai būna informaciniai arba motyvaciniai. 

Informaciniai: 

– kad būtų girdėję apie Šiaulius,  

– kad žinotų koks tai miestas ir kur jis yra, 

– kad rekomenduotų kitiems, 

– domėtųsi, 

– palaikytų, pripažintų,  

– kad ieškotų daugiau informacijos (čia jau kartu ir motyvacinis tikslas) ir t.t. 

Motyvaciniai: 

– kad į Šiaulius atvyktų turistai, nuolat didėtų jų srautai, 

– kad kuo daugiau asmenų dalyvautų miesto renginiuose, muziejuose,  

– kad svečiai (taip pat ir vietiniai) paliktų mieste kuo daugiau pinigų, 

– kad užsienio turistai derintų kelionę į Šiaulius su kelionėmis į kitas artimas vietas, 

– kad naudotųsi įvairiomis paslaugomis, pirktų prekes ir t.t. 

Galimi komunikacijos efektyvumo matavimo kriterijai 

 Paminėjimai žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose.  

 Pasiektos auditorijos dydis (leidinio tiražas; klausytojų, skaitytojų ar žiūrovų auditorija; 

tinklalapių apsilankymų ir komentarų skaičius, patiktukų ar pasidalinimų paspaudimai ir t.t.). 

 Tikslinėms grupėms daromas poveikis (tikslinės grupės – tai potencialūs paslaugos vartotojai, 

partneriai, veiklos reguliavimą vykdančios valstybinės institucijos ir t.t.). 

 Apdovanojimai reklamos konkursuose, įtraukimas į įvairius rekomenduojamus lankytinų vietų 

10 -tukus ir t.t. 

 Įvairūs finansiniai rodikliai. 

 Kiti kriterijai.: priemonių rezultatai turėtų būti matuojami tikslinių grupių peržiūromis, 

reakcijomis į internetinį turinį, užmegztais kontaktais parodose, renginiuose, padidėjusiu turistų 

skaičiumi. 

  



Komunikacijos efektyvumo vertinimo metodai 

 Kiekybinis (tai publikacijų, peržiūrų, pasiektos auditorijos, patiktukų, pasidalinimų, reklamos 

klipų, įvairių tikslinių žodžių – pvz., paties miesto vardo, renginio ar mieste vykstančio 

festivalio pavadinimo ir t.t. – paminėjimų ir t.t. skaičius, pranešimų, publikacijų plotas, 

pardavimų ar turistų srautų kiekybinė statistika ir t.t.). 

 Kokybinis (apie turizmą rašančių žurnalistų pozityvi, neutrali, negatyvi nuomonė, paminėjimų 

žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose kokybė, turizmo srities ekspertų nuomonė, poveikio 

tikslinėms auditorijoms vertinimas, įvairūs reitingai ir t.t.). 

 Mišrus (kartu derinami įvairūs kiekybiniai bei kokybiniai rodikliai). 

  



IŠVADOS  
 

Įvaizdis - tai pagrindinė laimėjimo ar pralaimėjimo versle ar visuomeniniame gyvenime priežastis. 

Šiuolaikinių miestų įvaizdį lemia jų patrauklumas, ypatinga miesto dvasinė atmosfera, intensyvi ir įvairi 

kultūros veikla, informatyvumas, bendradarbiavimo ir karjeros galimybės, gera terpė kūrybiniam ir 

profesiniam augimui. 

Iki šiol atlikti Šiaulių miesto įvaizdžio darbai yra fragmentuoti, nėra vieningos nuomonės, kuria 

kryptimi reikia vystyti Šiaulių miesto įvaizdį, neparengtas miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos planas, 

neįvardinti konkretūs veiksmai miesto įvaizdžio stiprinimui. Vyrauja skirtingas požiūris, 

nenuoseklumas. Ankstesnės miesto valdžios skyrė per mažai dėmesio miesto įvaizdžiui.  

Patvirtintas Šiaulių miesto prekės ženklas ir jo identitetas. Šis miesto atpažinimo simbolis 

dažniausiai naudojamas miesto šventėms paruoštose dekoracijose, dedamas informaciniuose leidiniuose 

kartu su šūkiu „Šiauliai – saulės miestas“. Tyrėjų nuomone, toks Šiaulių prekės ženklas išlieka tik 

atpažinimo simboliu, tačiau neparodo, kokią vertybinę naudą Šiauliuose gali gauti potencialūs 

lankytojai, gyventojai ir verslininkai. Šis miesto prekės ženklas iš esmės patinka miesto suinteresuotoms 

grupėms, tačiau jos laukia jo geresnio panaudojimo. 

Šiaulių miesto įvaizdis nėra formuojamas kryptingai; galima teigti, jog jis formuojasi ir savaime, 

arba jį kuria kažkas kitas, bet ne už tai atsakingos institucijos (pavyzdžiui, žiniasklaida). 

Apibendrinant aukščiau parengtas miesto plėtros strategijas ir įvairius tyrimus, buvo atlikta Šiaulių 

miesto įvaizdžio SWOT analizė. 

Buvo atliktos 5 skirtingų sričių focus grupių apklausos, leidžiančios atskleisti tikslinių grupių 

požiūrį Šiaulių miesto įvaizdžio kūrimo klausimais. Tyrimo tikslas - įvertinti Šiaulių miesto įvaizdžio 

situaciją suinteresuotų grupių nuomone bei aptarti miesto įvaizdžio tobulinimo gaires. 

Tyrime dalyvavo Šiaulių miesto administracija, verslo įmonių atstovai, Globalios Lietuvos 

atstovai, kultūros, sporto ir NVO atstovai, marketingo ir komunikacijos specialistai. Iš viso apklausti 45 

respondentai. 

Į klausimą apie miesto identitetą dominavo atsakymai, jog Šiauliai - regiono centras, Šiaurės 

Lietuvos centras; pramoninis miestas („dviračių, mezginių, dabar transporto”); šeimoms skirtas miestas 

(„miestas yra labai patogus auginti vaikus, geras šeimoms gyventi ir dirbti; kompaktiškas, patogus 

auginti vaikus”); saulės miestas („saulės simbolių galima rasti ir dviračio rate”). 

Atsakymai į 2 klausimą atskleidė, kad dabartinis Šiaulių - „Saulės miesto” įvaizdis yra per silpnas: 

abstraktus, tinkantis bet kuriam miestui, neišvystytas. Apklaustieji ekspertai ir tyrėjai pateikė 

pasiūlymus stiprinti Saulės miesto įvaizdį. 

Iš tyrimo paaiškėjo, jog Šiaulių miesto simbolis turi būti kuriamas pirmiausiai šioms 

suinteresuotoms grupėms: pirmiausiai šeimoms, miestiečiams, bendruomenei; verslui (investicijų 

pritraukimui, darbo vietų kūrimui); turistams (vietiniams ir iš užsienio). Tai sutampa su ankstesniuose 

tyrimuose išskirtomis Šiaulių miesto tikslinėmis grupėmis, į kurias turėtų būti orientuotos Šiaulių miesto 



rinkodaros priemonės: Šiaulių miesto gyventojai, studentai, užsienio investuotojai, profesionalai, 

turistai. 

Šiaulių išskirtiniai (papildomi) požymiai: dviračių, ekologiškas miestas; modernus, išmanus 

miestas; pabrėžiama Didžiųjų Šiaulių idėja, apimanti ir regioną, ir Kryžių kalną; miestas „ant rubežiaus”; 

originalų ir marginalų miestas, suteikiantis Šiauliams įdomaus žavesio. 

Siekiant išsiaiškinti, ar reikia kokybiškai naujo Šiaulių miesto įvaizdį stiprinančio kokybiško 

renginio, vieningos nuomonės apklausti ekspertai nepriėjo. 

Tyrėjų bei daugumos apklaustųjų ekspertų nuomone, vizualieji miesto simboliai yra svarbūs ir 

reikalingi. Šiaulių miestui reikia daugiau vizualių simbolių, patvirtinančių „Saulės miesto” įvaizdį. 

Įvairūs saulės simboliai turėtų atsirasti ir būti naudojami prie įvažiavimų į miestą, per įvairius 

organizuojamus renginius ir plenerus, aikštėse, bulvaruose ir parkuose, išnaudojant parkų ir gatvių 

apšvietimą, saulės kolektorius, šviesos instaliacijas ir t.t. 

Focus grupių diskusijose aptarti gausūs kitų miestų pavyzdžiai Šiaulių įvaizdžio tobulinimui, bet 

neabejotinai tinkamų pavyzdžių neišskirta. Dominavo nuomonė, jog miestas gali ir turi pasirinkti savo 

unikalų kelią, o kiti pa vyzdžiai dažnai yra neoriginalūs ar menkos meninės vertės (kičiniai). 

Šiaulių miesto suinteresuotų grupių įtraukimas į miesto įvaizdžio puoselėjimą galėtų vykti per 

žymius išeivius iš Šiaulių, per menus ir sportą, per Šiaulių alumnų susitikimus, įtraukiant bendruomenę, 

moksleivius, miesto administraciją. Galimi įtraukimo formatai - nuolatinis dialogas, įvairūs forumai, 

komiksai, modernus miesto istorijos pasakojimas mokiniams bei turistams, susitikimai su įvairiais 

žmonėmis. 

Vertinant naudojamų komunikacijos kanalų efektyvumą konstatuota, kad Šiauliai per mažai 

matomi, nėra pozityvios, proaktyvios reklamos, dažnai tik informuojama be komunikacijos strategijos. 

Kritikuotas Šiaulių miesto internetinis puslapis telefone. Pažymėti pastarojo meto pasiekimai soc. 

tinkluose. Užsienio žiniasklaidoje reportažai iš Šiaulių ne visada būna pozityvūs. Pastebima reklama 

„Šiauliai šviečia” per LRT ir regioninę TV. 

Ligšiolinis finansavimas buvo per mažas. Miesto įvaizdžiui formuoti skiriamas biudžetas turėtų 

būti didelis, be to, nuolat didėjantis. Nepakaktų vien savivaldybės skiriamų lėšų, tad būtų labai 

pageidaujamas (ir būtinas) verslo įsitraukimas. Konkretus biudžeto dydis nė vienoje focus grupėje 

nebuvo detalizuotas. 

Kuriant Šiaulių miesto įvaizdį, svarbu laikytis šių paprastų 5 tradicinių taisyklių: adekvatumo 

(kuriamas įvaizdis turi atitikti tikrovę), originalumo (turi būti išsiskiriantis iš konkurentų, ypatingas, 

vienintelis, įsimintinas), plastiškumo (gali ir turi būti modifikuojamas, atsižvelgiant į išorinius pokyčius, 

galimas nesėkmes ateityje), „projektyvumo“ (ar neprieštarauja šiauliečių, visos visuomenės nuomonei, 

tradicijoms, galbūt moralei ir t.t.), adreso tikslumo. 

Ekspertai pateikė 3 skirtingas miesto įvaizdžio kūrimo rinkodaros kryptis: 1) Šiauliai - Saulės 

miestas; 2) Šiauliai - skandinaviškas miestas ir 3) Šiauliai - miestas sankirtoje (sandūroje); t.y. originalų 

ir marginalų miestas, kuriame dera skirtybės. 



Rengėjų ir užsakovų grupės sprendimu pasirinkta pirma kryptis: Šiauliai - Saulės miestas. 

Vertinant komunikacijos efektyvumą, keliami informaciniai ir motyvaciniai tikslai. Informaciniai: 

kad užsieniečiai būtų girdėję apie Šiaulius, kad žinotų koks tai miestas ir kur jis yra, kad rekomenduotų 

kitiems, kad domėtųsi, palaikytų, pripažintų, kad ieškotų daugiau informacijos ir t.t. Motyvaciniai: kad 

į Šiaulius atvyktų turistai, nuolat didėtų jų srautai, kad kuo daugiau asmenų dalyvautų miesto 

renginiuose, lankytųsi muziejuose, kad svečiai (taip pat ir vietiniai) paliktų mieste kuo daugiau pinigų, 

kad užsienio turistai derintų kelionę į Šiaulius su kelionėmis į kitas artimas vietas, kad naudotųsi 

įvairiomis paslaugomis, pirktų prekes ir t.t. 

Galimi komunikacijos efektyvumo matavimo kriterijai: paminėjimai žiniasklaidoje ar 

socialiniuose tinkluose, pasiektos auditorijos dydis, tikslinėms grupėms daromas poveikis, įvairūs 

finansiniai rodikliai, kiti kriterijai. 

Komunikacijos efektyvumo vertinimo metodai: kiekybinis (tai publikacijų, peržiūrų, pasiektos 

auditorijos, patiktukų, pasidalinimų, reklamos klipų, įvairių tikslinių žodžių – pvz., paties miesto vardo, 

renginio ar mieste vykstančio festivalio pavadinimo ir t.t. – paminėjimų ir t.t. skaičius, pranešimų, 

publikacijų plotas, pardavimų ar turistų srautų kiekybinė statistika ir t.t.); kokybinis (apie turizmą 

rašančių žurnalistų pozityvi, neutrali, negatyvi nuomonė, paminėjimų žiniasklaidoje ir socialiniuose 

tinkluose kokybė, turizmo srities ekspertų nuomonė, poveikio tikslinėms auditorijoms vertinimas, 

įvairūs reitingai ir t.t.) ir mišrus (kartu derinami įvairūs kiekybiniai bei kokybiniai rodikliai).  
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PRIEDAI 
1 PRIEDAS Lietuvos miestų prekių ženklai 

Vietovė Prekės ženklas / logotipas Pastabos 

Anykščiai 

 

Prekės ženklas sukurtas 2016 m.  
Prieiga per internetą: 
https://www.anyksciai.lt/naujienos/jau-
zinomas-anyksciu-miesto-prekinis-
zenklas/1360 

Birštonas 

 

Prekės ženklas sukurtas 2015 m.  
 
Prieiga per internetą: 
https://www.visitbirstonas.lt/birstono-logo 
 

Druskininkai  

 

Prekės ženklas sukurtas 2008 m.  
 
Šaltinis: Prekės ženklo “Druskininkai” stiliaus 
vadovas (2008) 
Prieiga per internetą: 
http://info.druskininkai.lt/new/lt/apie-
druskininkus/faktai-apie-
druskininkus/kurorto-prekes-zenklas 

Kaunas 

 

Prekės ženklas sukurtas 2016 m.  
 
Šaltinis: 
Prieiga per internetą: 
http://www.kaunas.lt/apie-kauna/kauno-
zenklai/zenklas-kaunas-dalinasi/ 

Klaipėda 

 

Prekės ženklas sukurtas 2005 m.  
 
Prieiga per internetą: 
https://www.klaipeda.lt/data/wfiles/file24736
.pdf 
 

Klaipėdos 
rajonas 

 
 

Prekės ženklas sukurtas 2018 m.  
 
Prieiga per internetą: https://www.klaipedos-

r.lt/go.php/66666666666666662359397131345894138360578798786442277
554045331973939336750729270181837382118895479386636571846150598 

Kauno rajonas 

 

Prekės ženklas sukurtas 2014 m.  
 
 
Prieiga per internetą: 
https://www.kaunorajonas.lt/kauno-rajono-
zenklas/ 

https://www.visitbirstonas.lt/birstono-logo


Neringa 

 

Prekės ženklas sukurtas 2014 m.  
 
 
Prieiga per internetą: 
https://neringa.lt/index.php?-87380472 

Šiauliai 

 

Prekės ženklas sukurtas 2000 m.  
 
 
Prieiga per internetą: 
https://www.lzinios.lt/Gimtasis-
krastas/tapatybe-atspindi-prekes-
zenklas/279628 

Šakiai  

 

Prekės ženklas sukurtas 2018 m.  
 
 
Prieiga per internetą: 
https://www.sakiai.lt/teises-aktas/22614 

Tauragė 

 

Prekės ženklas sukurtas 2017 m.  
 
Prieiga per internetą:  
http://taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2
017/06/naujas-ivaizdis-taurage--ateities-
miestas-8456 

Vilnius 

 

Šaltinis: Vilniaus miesto prekės ženklo grafinio 
identiteto vadovas (2014) 
 
 
Prieiga per internetą: 
http://www.vilnius-tourism.lt/wp-
content/uploads/2014/04/VILNIUS_BB.pdf 

Zarasai 

 

Prekės ženklas sukurtas 2016 m.  
 
Prieiga per internetą:  
https://www.lzinios.lt/Gimtasis-
krastas/tapatybe-atspindi-prekes-
zenklas/279628 

 

  



2 Priedas. EKSPERTŲ DISKUSIJŲ KLAUSIMAI 

 

1. Kaip jūs suvokiate ŠIAULIŲ IDENTITETĄ? 

2. Kokia jūsų nuomonė apie dabartinį ŠIAULIŲ - SAULĖS MIESTO įvaizdį? 

3. KOKIAI SUINTERESUOTAI GRUPEI turi būti kuriamas Šiaulių miesto 

įvaizdis? 

4. KOKIUS svarbiausius ŠIAULIŲ POŽYMIUS išskirtumėte ir kaip juos galima 

būtų 

puoselėti? 

5. Ar miesto įvaizdžiui gerinti reikalingas KOKYBIŠKAI NAUJAS RENGINYS 

(koks?), kuris Šiaulius išskirtų iš kitų miestų? 

6. Kiek (ir kokio?) dėmesio reiktų skirti VIZUALIESIEMS SIMBOLIAMS mieste? 

7. Ar yra koks geras KITO MIESTO PAVYZDYS, KURIUO GALIMA BŪTŲ 

SEKTI? 

8. Kuo kiekvienas asmuo (suinteresuota grupė) GALĖTŲ PRISIDĖTI prie miesto 

įvaizdžio kūrimo? KAIP apjungti ir „įveiklinti“ suinteresuotų grupių jėgas, puoselėjant miesto 

įvaizdį? 

9. Kaip vertinate Šiaulių miesto KOMUNIKACIJOS KANALUS ir jų 

EFEKTYVUMĄ? Kokias priemones pasiūlytumėte, jei dabartinė padėtis netenkina? 

10. Koks jūsų nuomone apytikriai galėtų būti PRIEMONIŲ PLANO BIUDŽETAS 

kasmet? 
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