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SAUGOS TARNYBŲ VADOVŲ ASMENINĖS IR DALYKINĖS 

SAVYBĖS 
Anotacija. Mokslininkai pateikia įvairių nuomonių apie individo gebėjimą vadovauti, 

todėl neretai kyla karštos diskusijos koks turi būti vadovas, ko jam reikia siekiant išlaikyti 

darną organizacijoje, norint padidinti jos verslumą ar pasiekti numatytus tikslus. Straipsnyje 

analizuojama, kokiomis savybėmis turi pasižymėti vadovai ir kokie įgūdžiai, kompetencijos 

jiems reikalingi. Nepaisant vadovavimo srityje sukauptų žinių ir didžiulių investicijų, 

daugelis organizacijų pripažįsta stokojančios sėkmingų vadovų, todėl vis dar ieškoma ir 

tiriama kokiomis savybėmis turi pasižymėti vadovas. Remiantis Lietuvos ir užsienio 

mokslininkų įžvalgomis bei atliktu tyrimu, šiame straipsnyje pateiktas papildytas asmeninių 

savybių rinkinys su išgrynintomis dalykinėmis savybėmis. Šios savybės atitinta tirtų 

organizacijų poreikius,  gali būti naudingos ugdant ateities vadovus. 

Pagrindiniai žodžiai: vadovavimas, vadovas, asmeninės savybės, dalykinės savybės, 

savybių rinkinys.  

Summary.  Scientists gave a various opinions about the individual’s ability to lead, so 

there is often a smothering debate about what should be the leader and what he needs in 
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order to maintain the coherence of the organization in order to increase it’s 

entrepreneurship or achieve it’s goals. The article analyzes what qualities should be 

characterized leaders and what skills and competences they need. Notwithstanding the 

accumulated knowledge and huge investments in management, many organizations recognize 

the lack of successful leaders, and so it is still in search of and examining what the leader 

needs to be. Based on the insights and research carried out by Lithuanian and foreign 

scientists, this article presents an additional set of personal qualities with purified 

professional qualities. These qualities are in line with the needs of the organizations being 

research, may be useful in developing future leaders. 

Key words: leadership, leader, personal qualities, professional qualities, set of 

qualities. 

 

Tyrimo problema. Vadovai, kaip ir kiti vadovaujamą padėtį užimantys 

asmenys, turi turėti specifinių žinių, gebėjimų ir tam tikrų savybių, kad galėtų 

tinkamai vadovauti organizacijai bei jos darbuotojams. Mokslininkus visuomet 

domino vadovavimo fenomenas, todėl nuomonių apie vadovą ir vadovavimo 

procesą yra įvairių. Daug mokslininkų analizavo veiksnius, lemiančius 

sėkmingą vadovavimą, stengėsi nustatyti įgimtas ir įgyjamas vadovų savybes. 

Yra akcentuojama, kad vadovavimo sėkmę lemia pasirinktas vadovavimo 

stilius, vadovų kompetencijos ir asmeninių bei dalykinių savybių rinkinys. 

Tyrimo problema gali būti formuluojama klausimu: Kokių asmeninių ir 

dalykinių savybių rinkinį privalo turėti vadovas, kad galėtų sėkmingai 

vadovauti? 

Publikacijų ir paskutinių tyrimų analizė. Mokslinių publikacijų, kuriose 

autoriai analizuoja vadovavimą, vadovo asmenines ir dalykines savybes bei jų 

svarbą organizacijai, jos sėkmei, darbuotojams, jų pasitenkinimui,  yra daug. 

K. Masiulis T. Sudnickas [21], K. Inamori [16] išryškino įgimtas ir įgyjamas 

vadovų savybes; L. Šimanskienė ir E. Župerkienė [25] atliko tyrimus ir 

išsiaiškino kokios vadovų asmeninės ir dalykinės savybės svarbiausios darnaus 

vadovavimo kontekste; vadovavimo teorijų gausą savo darbuose nagrinėjo 

M. Hernandez, M. B. Eberly ir  kt. [14], A. Stelmokaitienė, G. Genevičiūtė–

Janonienė ir A. Endriulaitienė [22] analizavo faktorius, lemiančius sėkmingą 

vadovavimą; E. Butkevičienė ir E. Veidelytė [6] aptarė vadovų kompetencijas ir 

galimus portretus; A. Dromantaitė, A. G. Raišienė, D. Račelytė, 

A. Jurčiukonytė, L. Vyšniauskienė [11,12] nurodė, kad vadovavimo sėkmę 

lemia tinkamai pasirinktas tam tikras vadovavimo stilius, A. Stelmokaitienė, 

A. Endriulaitienė [22]; G. Yukl [16] gilinosi į bruožų teoriją, kuri teigia, kad 

vadovais tampa tik tie žmonės, kurie pasižymi specifinėmis pastoviomis 

savybėmis; P. G. Northouse [21], P. Harsey, K. H. Blanchard, D. E. Johnson 

[15],  nagrinėja situacinę teoriją, kuri sako, kad skirtingos situacijos reikalauja 

skirtingų vadovo gebėjimų susitvarkyti su situacija ir skirtingų vadovavimo 

būdų. I. Zabielavičienė [26],  P. G. Northouse [21] nagrinėja kelio į tikslą 

teoriją, kurioje vadovavimo efektyvumas suprantamas kaip vadovo elgesio 

pavaldinių charakteristikų bei užduoties ypatybių sėkmingo derinio pasekmė; 

vadovavimo stilių įvairovę savo darbuose analizuoja tokie autoriai kaip 
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Goleman D., Boyatzis R. ir McKee A. [13], S. R. Covey [8], S. Stoškus, 

D. Beržinskienė [23], B. M. Bass, B J. Avolio, D. I. Jung, Y. Berson [5], J. 

Kouzes, B. Posner [19], P. Zakarevičius [29], V. Barvydienė ir J. Kasiulis [4], 

Bagdonas E., Kazlauskienė E. [3] ir kiti; R. Aplleby [2], Kets de Vrie [18] 

nurodė kokie turimi įgūdžiai ir vertybės padeda vadovams dirbti. 

Autoriai, tyrinėję šią problemą akcentuoja, kad priklausomai nuo 

organizacijos ir jos tikslų, reikalingi skirtingo tipo vadovai. Drucker pažymi, 

kad pagal nusistovėjusią „tradiciją“ iš vadovo reikalaujama visapusiško 

suvokimo, sąmoningumo, supratimo [12].  Todėl jis turi pasikliauti savo 

gebėjimais, intuicija, turėti pakankamai žinių ir kompetencijos spręsti 

susiklosčiusias situacijas. Kiekviena organizacija turi savo metodus ir būdus 

kaip išsirinkti jos lūkesčius atitinkantį individą. Taigi organizacijoms tenka 

spręsti tokius klausimus: Kokio vadovo reikia organizacijai, kad būtų pasiekti 

užsibrėžti tikslai? Kokiomis savybėmis turi pasižymėti gerai vadovaujantis 

asmuo? Kokius kriterijus reikia nustatyti siekiant išsirinkti tinkamiausią vadovą 

savo organizacijai? 

Straipsnio Tikslas – Išanalizavus teorinį vadovavimo, vadovo asmeninių 

bei dalykinių savybių svarbos konceptą, suformuoti asmeninių ir dalykinių 

savybių rinkinį, kuris tenkintų tirtų organizacijų poreikius ir tiktų ateities 

vadovams.  

Pagrindinė tyrimo medžiaga. Vadovavimas yra viena populiariausių 

vadybos literatūros temų, tačiau siekiant paaiškinti efektyvų vadovavimą nuolat 

kintančioje konkurencingoje verslo aplinkoje svarbu išsiaiškinti kokiomis 

savybėmis turi pasižymėti vadovas. Organizacijos skiria didelį dėmesį savo 

vadovų efektyvumo vertinimui tikėdamos, kad vadovavimas užtikrina sėkmingą 

jų funkcionavimą. Vadovas – tai žmogus, iš kitų išsiskiriantis tam tikromis 

savybėmis, galintis priimti sprendimus pagal savo kompetenciją įvairiose jam 

patikėto kolektyvo veiklos srityse, atsakingas už valdomo padalinio veiklos 

rezultatus ir veikiantis jam patikėtą kolektyvą specifinėmis vadovavimo 

priemonėmis (Clifton [7]; Diska, Marčinskas [9], Zakarevičius [30], Kasiulis, 

Barvydienė [4]. Kiekvienas vadovas atlieka savo vaidmenį, kuriam savo 

charakteriu ir asmeninėmis savybėmis suteikia specifikos, bet nepakeičia 

turinio. L. Šimanskienės, E. Župerkienės [25] teigimu, vadovų asmeninės ir 

dalykinės savybės svarbios tuo, kad veikia organizacijos veiklos rezultatus 

siekiant darnaus vadovavimo. Išskiriama nemažai skirtingų vadovams būtinų 

arba būdingų savybių, nes tik vieno ir teisingo savybių sąrašo, kokias savybes 

turi turėti vadovas visgi nėra. Taip yra ne tik dėl skirtingų vadovų, kaip 

asmenybės tipų, organizacijos kurioje vadovas dirba, dėl skirtingų situacijų 

darbe, vadovo patirties, amžiaus, bet ir kitų aplinkybių. L. Šimanskienė, E. 

Župerkienė [25] atlikusios vadovams svarbių asmeninių ir dalykinių savybių 

tyrimą, išskiria savybių kategorijas (pastarosios suskirstytos į smulkesnes 

savybių kategorijas), kurios yra svarbios vadovų atžvilgiu, tai: 

 intelektas (protiniai gebėjimai, bendravimas, iškalba, suvokimas, 

mąstymas); 
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 pasitikėjimas savimi (užtikrintumas savo žiniomis, užtikrintumas įgūdžiais); 

 pasiryžimas (iniciatyva, atkaklumas, veržlumas, dominavimas); 

 sąžiningumas (dora, ištikimybė, patikimumas, atsakomybė už savo 

veiksmus); 

 socialumas (draugiškumas, komunikabilumas, mandagumas, taktiškumas, 

diplomatija, jautrumas kitų poreikiams, susirūpinimo rodymas). 

Skirtingi autoriai pateikia skirtingas vadovams būtinas savybes, todėl 

remiantis literatūros analize ir L. Šimanskienės, E. Župerkienės [25] atliktu 

tyrimu, pateikiamas papildytas asmeninių savybių rinkinys: 
 

Pav. 1. Vadovams svarbių asmeninių savybių rinkinys 

Šaltinis: adaptuota straipsnio autorių remiantis L. Šimanskiene, E. Župerkiene (2013). 

 

P. F. Drucker [12] teigimu, kai kurias asmenines savybes galima 

išsiugdyti, tačiau neturint tam tikrų būtinų gabumų ir įgūdžių tampama tik 

vidutiniu vadovu. Toliau straipsnyje pateikiamos įžvalgos dalykinių savybių, 

būtinų vadovams, kontekste. 

Vadovas gali atlikti savo misiją tik tada, kai jis turi tam būtinų specifinių 

gebėjimų ir savybių. J. Albrecht [1] įvardijo vadovui būtinų gebėjimų rinkinį: 
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rodyti gerą pavyzdį; būti įsitikinimo ir lojalumo pavyzdžiu; orientuotis į aukštus 

veiklos rezultatus; apjungti grupę/komandą harmoningam darbui, siekiant 

bendro tikslo; suderinti tikslus, veiksmus daryti nuosekliai; teikti būtiną 

informaciją pasekėjams; samdyti tinkamą personalą.  

E. Župerkienės teigimu [34] techniniai įgūdžiai tai darbas su įrengimais, 

žmogiškieji – bendravimo įgūdžiai ir kognityviniai įgūdžiai – darbas su 

idėjomis. R. Katz dar 1955 metais, remdamasis administracinės srities tyrimais 

ir savo vadovų stebėjimais, pasiūlė mintį, kad efektyvus administravimas, t. y. 

vadovavimas, priklauso nuo trijų pagrindinių įgūdžių: techninio, žmogiškojo ir 

konceptualiojo.  

Kiek vėliau šiuos įgūdžius, 2006-2007 metais atlikusios tyrimą, papildė ir 

L. Šimanskienė, E. Župerkienė [25]: 

 Konceptualieji įgūdžiai (planavimas, teisės reikalavimų taikymas 

praktikoje, NT rinkos išmanymas, projektų valdymas, rinkodara, bendros žinios, 

organizavimas, ekonomika, 

ekologija, vadyba, logistika); 

 Bendravimo įgūdžiai (psichologija, bendravimas, vadovavimas, 

motyvavimas, darbo etika); 

 Techniniai įgūdžiai (įgūdžiai konkrečioje srityje, profesiniai įgūdžiai, 

gebėjimai naudotis tam tikra technika ir instrumentais). 
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Pav.2.  Vadovams svarbių dalykinių savybių rinkinys  

Šaltinis: adaptuota straipsnio  autorių remiantis L. Šimanskiene, 

E. Župerkiene (2013). 
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 Reaguojant į aplinkos pokyčius ir keičiantis organizacijos poreikiams gali 

kisti tiek vadovui reikalingų savybių, tiek gebėjimų ir įgūdžių svarba, jų 

aktualumas konkrečiu atveju. Anot, E. Župerkienės [34] aišku viena, jog 

vadovui, siekiančiam gerai vadovauti ir vykdyti savo pareigas, tenka 

sąmoningai keisti arba koreguoti savo mąstymą, tobulinti ir ugdyti asmenines 

bei dalykines savybes, siekiant gerovės savo organizacijai ir žmonėms, kurie 

joje dirba. 

Siekiant išsiaiškinti kokiomis asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis turi 

pasižymėti vadovas, kad tenkintų įmonės poreikius, atliktas tyrimas „X“, „Y“ ir 

„Z“ saugos tarnybose.  Apklausta 50 šių organizacijų, skirtingo lygio vadovų. 

Jauniausiajam mažiau nei 30 metų, o vyriausiajam daugiau nei 51 metai. Pagal 

amžiaus modą, dažniausiai pasikartodavo 31 – 40 metų amžiaus respondentai. 

Pagal lyties modą dažniausiai anketas pildė vyriškos lyties atstovai su aukštuoju 

neuniversitetiniu išsilavinimu. Atliktas tyrimas yra plačios apimties, vadovų 

klausta kaip jie supranta vadovavimo esmę, darbuotojų motyvacijos ir santykių 

organizacijoje svarbą. Duomenys koreliuoti įvertinant, vadovo užimamas 

pareigas, išsilavinimą, amžių ir t.t.  Dėl straipsnio apimties šiuo atveju bus 

pateikta tik tyrimo informacija – vadovo asmeninių ir dalykinių savybių 

atžvilgiu. Kad vadovo asmeninės savybės nepriklauso nuo užimamos individo 

padėties hierarchinėje grandinėje nurodė tik 2% žemiausios grandies vadovų.  

Analizuojant vadovų asmenines ir dalykines savybes, svarbias ateities 

vadovams,  pateikta ranginė skalė, kai savybę reikia įvertinti (1 – visiškai 

nesvarbi savybė, 5 – labai svarbi savybė). Vadovams pateiktos įvertinti visos 

galimos asmeninės savybės (žiūr. pav.1), bet šiame straipsnyje pateiktos tik tos, 

kurios atsakymuose pasikartodavo dažniausiai. 

1 lentelė 

Ateities vadovų svarbiausios asmeninės savybės 
Savybės Vidurkis Moda 

Tikėjimas savo sugebėjimas; 4,78 5 

Protiniai gebėjimai; 4,72 5 

Atsakomybė už veiksmus; 4,72 5 

Sugebėjimas įtikinti kitus; 4,66 5 

Bendravimas; 4,66 5 

Patikimumas; 4,64 5 

Atkaklumas; 4,60 5 

Respondentai pažymėjo, kad ateities vadovas turėtų pasižymėti visomis 1 

pav. pateiktomis asmeninėmis savybėmis.  

Tokia pat užduotis respondentams pateikta ir dalykinių savybių atžvilgiu. 

Dėl straipsnio apimties pateiktos tik svarbiausios nurodytos savybės, viso 

galimos pateiktos 2 pav.  Respondentams svarbiausia, kad ateities vadovai būtų 

organizuoti, turėtų įgūdžių konkrečioje srityje, gebėtų planuoti ir priimti 

sprendimus, turėtų bendrųjų žinių ir svarbiausia mokėtų dirbti stresinėje 

aplinkoje. 
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2 lentelė 

Ateities vadovų svarbiausios dalykinės savybės 
Savybės Vidurkis Moda 

Streso mažinimo. 4,94 5 

Planavimo;  4,76 5 

Organizavimo 4,68 5 

Įgūdžiai konkrečioje srityje 4,68 5 

Bendros žinios; 4,65 5 

Sprendimų priėmimo; 4,65 5 

 

Šių dienų organizacijose visuose valdymo lygiuose vis didėja talentingų, 

gerai parengtų vadovų poreikis, o vadovavimo veiksmingumas tampa viena 

reikšmingiausių organizacijos veiklos sėkmės prielaidų. Pateikiamas papildytas 

asmeninių ir dalykinių savybių rinkinys saugos tarnybų vadovams, kuris 

tenkintų organizacijos ir joje dirbančių darbuotojų poreikius.  

 
Pav. 3.  Rekomenduotinas asmeninių ir dalykinių savybių  

rinkinys saugos tarnybų vadovams. 
 

Išvados.  Darbinės veiklos, organizacijų aplinkos pokyčiai kelia vis 

naujus reikalavimus vadovams. Kiekvienas vadovas atlieka savo vaidmenį, 

kuriam savo charakteriu, asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis suteikia 

specifikos, bet nepakeičia turinio. Analizuojant mokslinę literatūrą aptikta daug 

ir įvairių savybių, kurios būdingos vadovui, visos jos priklausomai nuo 
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organizacijos, situacijos ir paties vadovo yra svarbios ir reikalingos įmonės 

poreikiams tenkinti. 

Pateiktas papildytas asmeninių ir dalykinių savybių rinkinys, atitinka ne tik 

asmens lūkesčius, bet ir tenkina visos tirtų organizacijų poreikius, nulemtus vis 

didėjančių reikalavimų. Kiekvienas vadovas yra unikali asmenybė ir turi tam 

tikrų asmeninių bei dalykinių savybių rinkinį. Pateiktos rekomendacijos, 

asmeninių ir dalykinių savybių svarbos kontekste atitinka šiandienos 

organizacijų poreikius yra būtinos ir svarbios ir ateities organizacijų vadovams. 
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REGIONAL DEVELOPMENT BY EMPOWERING OF THE 

INTERACTIVE TOURISM 
 

Summary. The performed research discloses main peculiarities of the tourism sector 

role for the regional development. Strategic planning and innovative governing covers 

different aspect for the analysis and competitiveness building for the different regions. Public 

and private partnership needs additional attention for the scientific investigation, in order to 

achieve better results in regional development. Proposals towards to traditional tourism 

conversion to interactive one has been made, in order to create added value both the tourists 

and local society in the regions. 
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Problem statement. Regional development quite an often stagnate 

because of lack of natural resources and problems in strategy planning and 

governing. That problems becomes even more significant in the rural regions, 

where the society has very low motivation and private business creates very low 

added value. Moreover, because of that these regions are losing their 

attractiveness for new investments and have no resources to preserve its nature 

and cultural-historical heritage from the destruction buy an unfavorable usage 

of local people and tourists. All that turns such a regions to the deeper 

depression. Efforts at the national level not always helps and allocated financial 

aid does not inspires such a regions for the sustainable development. Better 

strategic planning and innovative governing becomes crucial in order change 

situation in emptying regions and even some countries, like presently happens 

for many post-soviet states, suffering from emigration, demographic and 

economic decline mainly in rural regions. 

Considering the necessity for the new initiatives in order to increase 

regional development capacities, the scientific problem of the research is 


