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PRATARMË�
 
 

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir sukūrus rinkos ekonomikos pa-
grindus bei pradėjus jungtis į pasaulio ekonomiką, itin reikšmingas tapo 
modernus (privataus ir viešojo sektorių) organizacijų mokslas, kurio so-
vietmečiu beveik nebuvo. Kinta ir organizacijų konkurencijos sąvoka bei 
praktinis įgyvendinimas pasitelkiant organizacijos strategiją. Naujomis pa-
saulinės žinių ekonomikos sąlygomis Lietuva jau nebegali ir turbūt nebeno-
ri varžytis pigia darbo jėga, kuri iškart po Sovietų valstybės žlugimo buvo 
vienintelis konkurencinis veiksnys.  

Knygą apie organizacijų strateginio pasirinkimo pagrindus rengti pa-
skatino jau istoriniu faktu tapęs Lietuvos stojimas į ES bei spartėjantis glo-
balizacijos proceso poveikis šalies organizacijoms. 

Dar 1955 m. P. Druckeris savo knygoje „Valdymo praktika“ pabrėžė 
ypatingą organizacijos strateginių sprendimų, prie kurių jis priskyrė visus 
sprendimus, susietus su kompanijos tikslais ir jų pasiekimo būdais, reikšmę. 
Būtent šiame kontekste knygoje aptariamas pasaulinių klasikų idėjinis pali-
kimas organizacijų strateginio pasirinkimo klausimais, pateikiamos išsa-
mios jų praktinės iliustracijos ir konkretūs požiūriai į šiuos procesus bei jų 
modeliavimą.  

Dėl penkis dešimtmečius trukusio sovietinio laikotarpio, kai organiza-
cijų vystymosi teorinės nuostatos dažnai buvo atsietos nuo praktikos, ti-
kiuosi, kad šis leidinys skaitytojui bus įdomus. Šioje knygoje stengiausi at-
kreipti skaitytojo dėmesį į tai, kad šiuolaikiniame pasaulyje organizacijų 
gebėjimas varžytis vargu ar įmanomas, jei stokojama abipusio teorijos ir 
praktikos ryšio, kuris, deja, dar labai netvarus. Diskusijų apie organizacijų 
strateginį pasirinkimą iki šiol Lietuvoje būta labai mažai. Dažnai skundžia-
masi dėl „geros ekonominės/valstybinės strategijos“ trūkumų, kurie kyla 
dėl tinkamos ir galimos įgyvendinti valstybės strategijos nebuvimo. Knygo-
je nemažai dėmesio skiriama Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų stra-
teginio vystymosi ypatumams. 

Skaitytojas knygoje „žingsnis po žingsnio“ supažindinamas su strategi-
ja paremtu organizacijos vystymosi procesu, kuris sudaro palankias sąlygas 
ilgą laiką išlikti konkurencinėje rinkoje. Strateginis vystymasis dažniausiai 
grindžiamas formalizuotu planavimu, tačiau gali vykti ir atsižvelgiant į ap-
linkybes. Strateginio vystymosi plane nustatomi organizacijos veiklos mas-
tai varžymosi aplinkoje, nes planas rengiamas atsižvelgiant į išorės aplinkos 
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poveikį bei įvertinant vidaus galimybes. Išorės aplinkos neapibrėžtumas bei 
nuolat atsirandantys nauji rinkos iššūkiai lemia organizacijos sprendimų dėl 
šios aplinkos poveikio svarbą. Strateginio vystymosi planas sudaro reikia-
mas prielaidas sprendimų priėmimo tvarkai bei organizacijos veiksmams 
derinti. 

Pasirinktos strategijos numato organizacijos viziją bei strateginių tikslų 
įgyvendinimo būdus. Be to, strategijos įvertina organizacijai įtaką darančių 
jėgų (pavienių asmenų arba/ir suinteresuotų grupių) interesus, todėl ją ren-
giant ne visada remiamasi racionalaus proceso reikalavimais. Strateginio 
vystymosi planą retai pavyksta įgyvendinti nuo „taško „A“ iki taško „Z“. 
Plano įgyvendinimas panašus į nuolat besivystantį procesą, kuriam būdingi 
iš anksto neplanuoti atsitraukimai nuo užsibrėžto tikslo bei nauji strateginiai 
sprendimai.  

Strategija pagrįstas organizacijos vystymasis naudingas tuo, kad: 
• padeda užtikrinti geresnę veiklos apskaitą bei kontrolę ir susieti 

darbuotojų veiklos rezultatus su jų skatinimu; 
• leidžia įdiegti daugiau strateginio pobūdžio programų ir organizuo-

ti strateginį planavimą visuose valdymo lygiuose; 
• skatina rengti vientisą strateginio, operatyvinio, finansinio ir kt. 

planavimo sistemą; 
• sudaro sąlygas daugiau dėmesio skirti organizacijos strateginiams 

klausimams; 
• išplečia organizacijos gebėjimus ir suvokimą strateginio planavimo 

srityje; 
• didina viso kolektyvo, nuo aukščiausių vadovų iki eilinių darbuoto-

jų, dalyvavimą veikloje ir atsakomybės lygį; 
• didina organizacijos dėmesį tokiems išorės aplinkos elementams 

kaip konkurencija, dalis rinkoje, reikalavimai kokybei; 
• padeda gerinti komunikacijos sistemą;  
• skatina darbe vadovautis realiais faktais, o tai mažina neapsispren-

dimo apraiškas; 
• padeda ieškoti naujų tikslų bei strateginių sprendimų; 
• leidžia matyti skaičius ir suprasti reiškinius. 

Strategija paremtas organizacijos vystymasis sudaro sąlygas įgauti api-
brėžtumo bei savitumo, veiklai suteikia kryptingumo ir nuoseklumo.  

Nors mokomoji knyga visų pirma skirta aukštųjų mokyklų vadybos bei 
strateginio valdymo dalykų dėstytojams ir studentams, ji gali būti naudinga 
įvairaus rango organizacijų vadovams bei visiems, kas domisi organizacijų 
strateginio vystymosi klausimais. 
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1.�ORGANIZACIJOS�SAMPRATA�

DABARTIES�VISUOMENËJE�
�

 

 

1.1.�Organizacija�–�kas�tai?�
 

 

 
Temos tikslas:  
susipažinti su organizacijos samprata, ją apibūdinančiais 
požymiais, klasifikavimu ir pasirengti taikyti įgytas žinias. 

 
 
Dauguma žmonių, kalbėdami apie organizaciją, mini jos pagrindinius 

požymius ir pastebi, kad didesnę savo gyvenimo dalį žmogus dalyvauja 
vienos ar kitos organizacijos (mokyklos, verslo įmonės, viešojo administra-
vimo įstaigos, politinės partijos ir pan.) veikloje1. Tęsiant šią mintį, galima 
pritarti J. Guščinskienės pastabai, kad šiuolaikinė visuomenė gyvuoja ir au-
ga kurdama naujas organizacijas /9/. Kiekvieną dieną organizacijos yra 
steigiamos, funkcionuoja, yra likviduojamos. Siekiant susisteminti informa-
ciją apie jas, tikslinga atlikti analizę pagal įvairius požymius. 

Pirmasis ir galbūt svarbiausias organizacijas apibūdinantis požymis yra 
istorinis požiūris. Įvairiuose žmonijos vystymosi etapuose galima aptikti 
daug įvairios paskirties, dydžių, padėties visuomenėje organizacijų, tačiau 
nagrinėjamos temos kontekste mus domina organizacijų sampratos apibū-
dinimas atsiradus vadybos mokslui. Dar prieš šimtą metų visuomenėje vy-
ravo nuomonė, kad organizacijos darbuotojų pagrindinė pareiga besąlygiš-
kai įgyvendinti savininkų norus, o patys darbuotojai buvo laikomi tik me-
chaninės sistemos „darbo rankomis“. Tokiomis sąlygomis, darbo organiza-
vimo ir vadybos mokslo pradininko F. Tayloro nuomone, organizacijos    
samprata turi būti grindžiama mašininio objekto (gavusio „mechanistinės 
organizacijos“ pavadinimą) aspektu /24/. Tik 1938 m. pirmą kartą vadybos 

                                                 

1 Anglų kalbos žodyne žodis „organizacija“ turi struktūrinės schemos organizavimo, 
kažko sutvarkymo, sudarymo, tai, kas nustatyta, organizavimo sąrangos prasmes. 
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teorijoje prof. Ch. I. Barnardas organizacijos sampratą apibūdino kaip so-
cialinę sistemą, kurioje veiklos efektyvumas siejamas su darbuotojų akty-
vumu, jų darbo kokybe bei kitais tarpusavyje susietais veiksniais /3/. P. 
Druckeris, 1942 m. diskutuodamas apie „pramoninio“ žmogaus ateitį, taip 
pat pateikė įtikinamų argumentų organizacijos socialinio vaidmens naudai2. 
P. Druckeris knygoje „Vadybos enciklopedija“ teigia, kad „įmonės kuria-
mos ne dėl vadovų ir darbuotojų aprūpinimo darbo vietomis, dividendų 
mokėjimo akcininkams, bet dėl to, kad jos galėtų teikti rinkai prekių bei pa-
slaugų; ligoninės steigiamos ne dėl gydytojų bei medicinos seserų, bet dėl 
ligonių, kurių vienintelis tikslas – iš ligoninės išeiti sveikiems ir niekada į ją 
nesugrįžti“ /30/. Autoriaus nuomone, psichologiniu, geografiniu, kultūriniu 
bei socialiniu požiūriu organizacijos visada turi būti visuomenės dalis. 
P. Druckerio nuostatai visiškai pritarė žymus XX amžiaus motyvacijos teo-
rijos kūrėjas prof. A. Maslowas, teigdamas, kad „bet kuri kompanija, besi-
dominti vien savo pelnu, produkcija bei pardavimais, tam tikra prasme gy-
vena mano bei kitų mokesčių mokėtojų sąskaita“. Jo žodžiais kalbant, orga-
nizacijos „turi kai ką duoti visuomenei, kartu – kai ką iš jos ir paimti“ /32/.  

XX amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje J. Marchas, H. Guetzkowo 
bei H. Simono pastangomis organizacijas pradėta vertinti bendrosios siste-
mų teorijos kontekste, kuriame svarbiausias yra požiūris į ją kaip į sudėtin-
gą socialinę ir ekonominę sistemą /16/. Jų nuomone, ypač daug dėmesio or-
ganizacijos turi skirti tikslams nustatyti, valdymo struktūroms, komunikaci-
jai, integravimo klausimams.  

Šiuolaikinių organizacijų klasifikavimo principus vieni iš pirmųjų 
1962 m. pasiūlė M. Blau ir W. Scottas. Jie visas organizacijas siūlė skirstyti 
pagal tokius požymius /4/: 

• bendrų interesų asociatyvūs nariai, prie kurių galima priskirti įvai-
rias sąjungas, bendrijas, bendruomenes ir pan.; 

                                                 

2 Vėliau, po ilgamečių diskusijų su daugeliu JAV bei kitų šalių įmonių vadovais, sukur-
ta P. Druckerio pateiktais argumentais paremta organizacijos socialinės atsakomybės koncep-
cija, kuria jau pradėta domėtis ir Lietuvoje. Pastaruoju metu Lietuvos informaciniuose šalti-
niuose vis dažniau galima aptikti informacijos apie organizaciją, kaip socialinį institutą, pa-
brėžiant įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) aspektą. Įmonių ideologija, politika bei prakti-
ka atspindi tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir ap-
linkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir val-
džios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais 
(žr.: Įmonių socialinė atsakomybė. Aktualūs socialinės politikos klausimai, 2006/7. Darbo ir 
socialinių tyrimų institutas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Lietuvos Respublikos 
trišalė taryba, Trišalės tarybos sekretoriatas, 2006. http://www.socmin.lt/index.php? 
967352519). 
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• verslo įmonės (pramonės, statybos, prekybos, finansinės, draudimo 
ir kt.); 

• aptarnavimo srities įstaigos, kurioms būdinga tenkinti specifinius 
bendruomenės poreikius (švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos ir 
kt.); 

• bendros paskirties organizacijos, prie kurių priskiriamos policija, 
kariuomenė, priešgaisrinės apsaugos, kitos valstybės institucijos. 

Prof. P. Zakarevičiaus teigimu, „suklasifikuoti organizacijas vadovau-
jantis tik vienu požiūriu neįmanoma“ /26/. Praėjus keliems dešimtmečiams 
po pirmųjų klasifikacijų, tyrimo tikslais organizacijas pasiūlyta skirstyti į 
grupes ir klases (arba tipus), jas analizuojant pagal tokius požymius: 

• atliekamas funkcijas visuomenės gyvenime, išskiriant gamybines 
(pramonės, statybos, žemės ūkio ir kt.), komercines (didmeninės ir 
mažmeninės prekybos įmonės ir kt.), finansines (bankai, investici-
nės, draudimo bendrovės ir kt.), gamybinės infrastruktūros (trans-
porto, ryšių, komunalinių paslaugų ir kt.), socialinės infrastruktū-
ros (mokslo, studijų, socialinės ir sveikatos apsaugos, kultūros ir 
kt.), klubines (kūrybinės sąjungos, įvairios visuomeninės ir tautinės 
bendrijos, interesų ir kt.), specifines (kariuomenė, policija, teismai, 
profsąjungos ir kt.), politines (partijos, sąjungos, judėjimai ir kt.); 

• nuosavybės formas, išskiriant nacionalinį privatų (individualų, gru-
pinį, akcinį), valstybinį, savivaldybės ir mišrųjį (partnerystės), už-
sienio (privatų, valstybinį arba mišrųjį) bei internacionalinį kapita-
lą; 

• teisines organizacines formas, skirstant organizacijas į turinčias ju-
ridinio asmens statusą (atsakant visu turtu arba tik esamų akcijų 
dydžiu), individualias įmones, ūkines bendrijas (tikrąsias, koman-
ditines), akcines bendroves (uždarąsias, atvirąsias), susivienijimus 
ir t. t.; 

• dydžius, skirstant į smulkias, mažas, vidutines bei dideles3. 

                                                 

3 Organizacijų grupavimas pagal dydžius paprastai yra sąlyginis ir dažniau atspindi na-
cionalinius ypatumus, nes įvairiose šalyse galima aptikti visiškai skirtingą jų grupavimą. Pa-
vyzdžiui, daugelyje ES valstybių prie mažų priskiriamos turinčios iki 50 darbuotojų organiza-
cijos, JAV – 250 darbuotojų, vidutinėmis laikomos organizacijos, kuriose dirba nuo 100 iki 
200 žmonių (Didžiojoje Britanijoje, Skandinavijos bei Beniliukso šalyse), tačiau Vokietijoje 
vidutinio dydžio organizacijoje gali dirbti iki 500 žmonių (13, p. 6). Pagal galiojantį Lietuvos 
Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą labai mažomis laikomos organizacijos, ku-
riose dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai, mažomis – iki 49 darbuotojų, vidutinėmis – iki 249 
darbuotojų, didelėmis – nuo 250 darbuotojų. Toks pats organizacijų grupavimas taikomas ir 
Eurostato apskaitoje (žr. EUROPE IN FIGURES — Eurostat yearbook 2006-07 /37/). Lietu-
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Organizacijomis domisi ekonomikos, socialinių (pavyzdžiui, vadybos, 
sociologijos, psichologijos), teisės, techninių, technologinių bei kitų mokslų 
specialistai4. Dabarties socialinis mokslas organizacijos sąvoką dažniausiai 
nagrinėja trimis pagrindiniais aspektais: 

• socialinio instituto, kuris, turėdamas tam tikrą statusą ir vykdyda-
mas jam būdingą funkciją, užima atitinkamą vietą visuomenėje;  

• proceso, kuris apsako organizacinės veiklos pobūdį, funkcijų cent-
ralizavimo ir decentralizavimo lygį, turimus darbinius ryšius, ko-
ordinuojamą veiklą ir kt.; 

• sistemos, kuri apibūdinama organizacijai būdinga valdymo struktū-
ra (linijinė, linijinė-funkcinė, matricinė ir kt.). 

Statistinei analizei bei ypač praktinėms reikmėms (apskaitai) organiza-
cijos dar grupuojamos pagal finansavimo šaltinius (nuosavos ar skolintos 
lėšos), padėtį rinkoje (pavyzdžiui, monopolistės), pelningumą, rizikingumą, 
stabilumą, turto likvidumą, darbo sezoniškumą, rinką, kurioje veikiama, ir kt. 

Valstybės ekonominiame, socialiniame bei politiniame gyvenime savi-
tais požymiais išsiskiria viešojo sektoriaus organizacijos (ministerijos, teis-
mai, kontrolės bei vietos savivaldos institucijos, taip pat jų veiklos sričiai 
priskirtos organizacijos), nes, kitaip negu verslo organizacijos su laisvai pa-
sirenkamu veiklos pobūdžiu, viešosios organizacijos pasižymi tam tikrais 
gyvavimo ypatumais. R. J. Smitho nuomone, šių ypatumų priežastimi gali-
ma laikyti tai, kad tokio pobūdžio organizacijos vien pagal savo prigimtį tu-
ri apibrėžtas veiklos funkcijas /21/5. Teorinius viešojo sektoriaus organiza-
cijų suvokimo pagrindus padėjo žymaus XX amžiaus vidurio vieno iš so-
ciologijos mokslo pradininko ir administracinio darbo specialisto M. 
Weberio darbai /28/. Jo nuomone, viešosioms organizacijoms būdinga6: 

                                                                                                            

vos statistikos departamento duomenimis, 2006 m. sausio 1 d. Lietuvoje iš 73344 įregistruotų 
įmonių tik 4832 (6,6 proc.) buvo priskirtos prie vidutinių bei didelių, o labai mažos bei mažos 
sudarė 93,4 proc. visų įmonių (68512 vnt.) – žr. Statistikos metraštis 2006, Statistikos depar-
tamentas, Vilnius, 2007, p. 425. 

4 Galima paminėti keletą garsių pavardžių: F. Tayloras (1856–1915) buvo inžinierius, 
M. P. Follett (1868–1933) – politologė, pedagogė, sociologė, H. Fayolis (1841–1925) bei C. 
Barnardas (1886–1961) – vadovai praktikai, H. Simonas (gim. 1916) – ekonomistas ir sta-
tistikas, jis pirmas iš vadybos teoretikų už knygą „Administrative behaviou“ 1978 m. gavo 
Nobelio premiją.  

5 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 pat-
virtintą Strateginio planavimo metodiką viešojo administravimo institucija yra viešojo admi-
nistravimo subjektas, vykdantis teisės aktų nustatytas valstybės ar savivaldybės funkcijas. 

6 M. Weberis pirmas pagrindė biurokratijos (su jos pranašumais ir trūkumais) būtinumą, 
kaip viešojo sektoriaus organizacijos efektyvios veiklos prielaidą. Pats žodis „biurokratija“ 
reiškia ne ką kita, o tarnautojų valdžią. 
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• veiklą organizuoti teisiniais pagrindais ir griežtai laikantis nustaty-
tų taisyklių ir instrukcijų, todėl daug dėmesio skiriama tokioms sri-
tims kaip darbuotojų veiklos kontrolė, jų teisės ir pareigos; 

• valdymo struktūroje numatyti aiškią vertikaliąją subordinaciją (hie-
rarchiją); 

• darbo vietas steigti atsižvelgiant į nustatytą darbo pasidalijimą, ku-
riame pati darbo vieta yra svarbesnė už pavienį darbuotoją;  

• ypač vertinti darbuotojų kompetenciją bei jų vykdomų darbo pro-
cedūrų bei metodų išmanymą; 

• išskirtinį dėmesį skirti darbuotojų profesiniam tobulėjimui, verti-
nimui bei jų veiklos atestacijos tvarkai. 

Toks požiūris į viešąjį sektorių rodo, jog dėl vyraujančių šabloninių bei 
programuojamų operacijų, didelės struktūrinių padalinių tarpusavio priklau-
somybės bei būtinumo derinti jų veiklą organizacijoms būdingas biurokra-
tiškumas. Kartu reikia pripažinti, kad šios organizacijos sėkmingai funkcio-
nuoja tik stabilioje aplinkoje. Biurokratijos principais savo veiklą grin-
džiančios organizacijos pasižymi didele darbų apimtimi, jų vykdomiems 
darbams būdingas monotoniškumas bei šabloniškumas, kurie mažai kam 
patrauklūs. Viešojo sektoriaus organizacijos gana lėtai reaguoja į greitai be-
sikeičiančias aplinkos sąlygas ir sunkiai pripranta prie permainų.  

Organizacinių valdymo struktūrų specialistas W. F. Baberis, lyginda-
mas viešojo ir privataus sektorių ypatumus, dar 1983 m. pabrėžė, kad jie 
skiriasi daugeliu požymių, iš kurių viešajam sektoriui pirmiausia būdinga 
/2/: 

• spręsti nevienareikšmius uždavinius; 
• sprendimams įgyvendinti turi įveikti žymiai daugiau problemų; 
• labiau rūpintis garantijomis; 
• siekti šalinti, bent mažinti rinkos nesklandumų poveikį; 
• laikytis viešo lojalumo ir legalumo standartų; 
• užtikrinti „teisingumo“ reikalavimų laikymąsi; 
• vadovautis viešaisiais interesais; 
• siekti didesnio visuomenės palaikymo; 
• nepasižymi pastovumu, todėl keičiantis aplinkybėms turi tobulėti. 

Visoms organizacijoms, siekiančioms veiklos rezultatų, būdinga veikti 
pagal tam tikrus tikslinės orientacijos prioritetus, nes tik tokiu būdu jose 
dirbantys žmonės, įgyvendindami savo asmeninius lūkesčius, gali pripažin-
ti, kad jiems yra naudinga veikti kartu. Apskritai organizacijų veiklos patir-
tis rodo, kad be jokios tikslinės orientacijos negali gyvuoti nė viena organi-
zacija. Organizacijos tikslinė orientacija išreiškiama jos skelbiamais tiks-
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lais, kurie sudaro vieną iš esminių kiekvienos organizacijos gyvavimo ele-
mentų. Tikslai gali būti įvairūs, pavyzdžiui, pagaminti ir parduoti konku-
rencingą prekę, teikti naujas paslaugas, didinti savo dalį rinkoje arba links-
minti kokią nors auditoriją ir pan.  

Į organizacijos tikslinės orientacijos svarbą dar 1979 m. dėmesį atkrei-
pė žymus strateginio valdymo specialistas, amerikiečių mokslininkas prof. 
I. Ansoffas, kuris, įvertindamas visuomenės/bendruomenės lūkesčių visumą 
bei ją sudarančių atskirų suinteresuotų grupių lūkesčius, visas organizacijas 
pagal jų tikslinį elgesį suskirstė į penkias pagrindines grupes (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Organizacijų tikslinio elgesio modeliai 
 

Organizacijų modeliai 
Visuome-

nės/ 

bendruo-

menės gru-

pės 

Visuome-

nės/bendruomenės gru-

pių lūkesčiai organizaci-

jos tikslinės orientacijos 

atžvilgiu 

Vers-

lo 

Taupaus 

kapitaliz-

mo 

Filan-

tropijos 

Popu- 

listinė 

Socia-

listinė 

Ekonominis augimas + + - - 
Mokesčių mokėjimas - - - - + 
Valdžios sureguliavimas - - - - + 
Pajamų sureguliavimas - - - - + 
Aplinkos apsauga - + + - - + 

Visa vi-
suomenė 

Gamtinių išteklių išsau-
gojimas 

- - - - + 

Vietos ben-
druomenė 

Bendruomenės gyveni-
mo lygis 

- - + + - + 

Akcininkai Pajamų augimas + + + - - 
Kreditoriai Akcijų vertės augimas + + + - - 

Pajamų stabilumas - + + - - - 
Teisingos kainos - + + - - - 
Pasirinkimų galimybė - + + - - - 

Vartotojai 

Poreikių tenkinimas - + + - - - 
Pajamų augimas + + + - - Valdytojai 
Profesinis interesas + + + - - 
Užimtumas, paslaugų 
apmokėjimo lygis 

- - - + ++ Samdomi 
darbuotojai 

Darbo sąlygos, pasiten-
kinimas darbu 

- - - - + 

 
(Šaltinis: ЗАХАРОВ Н. Л., КУЗНЕЦОВ А. Л. Управление социальным развитием орга-

низации. Учебник. Москва, ИНФРА-М, 2006) 
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Verslo idėja pagrįstam organizacijos modeliui, šalia darbo apimčių bei 
darbo užmokesčio didėjimo, būdingas domėjimasis profesionalia vadyba, 
kaip svarbiausiu motyvu organizacijos tikslams pritaikyti prie asmeninių 
tikslų. Šios organizacijos nesiekia tenkinti vartotojų poreikių, nes manoma, 
kad „nematomos jėgos“ savaime jais pasirūpins.  

Taupaus kapitalizmo idėja pagrįstoms organizacijoms būdinga rūpintis 
aplinkos apsauga, taip pat kreditorių bei vartotojų interesų užtikrinimu.  

Filantropijos organizacijoms būdinga tam tikrą dalį iš verslo gaunamų 
pajamų skirti bendruomenės labui. 

Populistinio modelio organizacijoje užtikrinami samdomų darbuotojų 
reikalavimai, atsižvelgiant į profesinių sąjungų reikalavimus dėl darbo už-
mokesčio didinimo. 

Socialistinio modelio idėja pagrįstai organizacijos veiklai būdinga   
orientuotis į nacionalinės vyriausybės socialistine ideologija grindžiamas 
programines nuostatas, pabrėžiant visuomenės ir tik po to asmens gerovę. 

Kiekvienos organizacijos pasirenkamas tikslinis elgesys dažniausiai 
derinamas su nustatytais konkrečiais tikslais, pavyzdžiui, socialinės kryp-
ties tikslų reitingas priklauso nuo organizacijos ekonominių ir finansinių 
veiklos ir kitų rezultatų bei gebėjimų sumokėti visus privalomus mokesčius. 

Reikia pasakyti, kad nė vienas organizacijos modelis negali egzistuoti 
„švaraus“ pavidalo, I. Ansoffo pasiūlytas organizacijų grupavimas atspindi 
organizacijos priskyrimą prie būdingiausio modelio. Todėl kiekvienas mo-
delis nagrinėtinas tik drauge su kitais. Pavyzdžiui, Pasaulio banko 2005 m. 
pateiktame pranešime apie įmonės vaidmens sampratą Lietuvos visuomenė-
je matyti, kad įmonė pirmiausia suvokiama kaip siekianti pelno, mokanti 
mokesčius, kurianti darbo vietas, atsakinga už įvairių darbo, sveikatos bei 
aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi7 /27/. 

Visos organizacijos savo tikslams siekti rengia programą, t. y. planą, 
pavyzdžiui, planuoja, kaip pateikti vartotojams informaciją apie gaminamą 
produkciją, teikiamas paslaugas ir pan. Neturėdama plano nė viena organi-
zacija negali efektyviai veikti. Be to, kiekviena organizacija, siekdama įgy-
vendinti numatytus tikslus, turi disponuoti reikalingais ištekliais (žmogiš-
kaisiais, finansiniais, materialiaisiais). 

Organizacija, būdama šalies socialinės ir ekonominės sistemos dalis, 
atlieka tik jai būdingą misiją. Misija įsivaizduojama kaip pagrindinis orga-
nizacijos tikslas, nusakantis egzistavimo priežastis (bendruomenės sociali-
                                                 

7 Pasaulio banko duomenimis, Lietuvos žmonės savo lūkesčius apie minėtus įmonės 
vaidmenis įvertino daugiau negu keturiais balais iš penkių. (Žr.: What Does Business Think 

about Corporate Social Responsibility? Part I: Attitudes and Practices in Estonia, Latvija 

and Lithuania. Research Report. World Bank, 2005.) 
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nių ar kitų poreikių tenkinimas, puoselėjamos vertybės ir pan.) bei parodan-
tis jos kompetencijos ribas ir statusą visuomenėje (bendruomenėje). Misija 
– tai mažiausiai kintanti organizacijos tapatumo dalis, prisidedanti prie 
žmonių suvienijimo ir jų motyvavimo dirbti, mokytis ar naudotis šios orga-
nizacijos paslaugomis8. 

Matome, kad viena organizacija nuo kitos skiriasi daugeliu ją sudaran-
čių dalių, pagal kurias galima vertinti veiklą. Taigi organizacija yra žmonės, 
siekiantys įgyvendinti jos misiją ir užsibrėžtus tikslus bei veikiantys pagal 
patvirtintą planą. 
 
 
 

1.2.�Organizacijos�aplinka,�jos�reikšmë��
organizacijos�vystymuisi�

 
 

Temos tikslas:  
susipažinti su organizacijos vidaus bei išorės aplinkomis ir 
jų poveikiu veiklos efektyvumui; išmokti naudotis įgytomis 
žiniomis: tinkamai įvertinti ir priimti organizacijai naudin-
gus sprendimus.  
 
 

Apibūdinant organizacijas, galima pastebėti, kad jos nėra nei visiškai 
nepriklausomos, nei visiškai uždaros. Greičiau priešingai, organizacijos tar-
pusavyje keičiasi ištekliais ir yra jų veikiamos. Todėl visi už organizacijos 
ribų esantys poveikio elementai vadyboje vertinami kaip išorės aplinka. Per 
pastaruosius 10–15 metų tapo akivaizdi ir vadinamosios „natūralios aplin-
kos“ svarba. Natūralios aplinkos aktualizavimo dingstimi tapo pasauliniu 
mastu išryškėjęs visuomenės susirūpinimas dėl žemę gaubiančiame ozono 

                                                 

8 Tikrovėje pasitaiko įvairių misijos apibrėžimų: nuo fantastiškų (pavyzdžiui J. Stoneris 
savo knygoje „Vadyba“ pateikė tokį faktą: XX amžiaus pradžioje ,,AT&T“ steigėjai savo 
kompanijos misiją pristatė taip: ,,Svajonė apie gerą, pigią, greitą, pasaulinio masto telefono 
paslaugą […] nėra teorija. Tai visiškai aiškus pareiškimas, kad ketinate kažką padaryti.“ /23/) 
iki deklaruojamų formalios kalbos ribose, pavyzdžiui, ,,gausinti ir skleisti mokslo žinias, rei-
kalingas žemės, miško, vandens ir aplinkos išteklių racionaliam ir tausojančiam naudojimui 
bei tinkamos kokybės produktų gamybai, ruošti teoriškai pasirengusį ir gebantį naudotis 
mokslo bei šiuolaikinėmis technologijomis jaunimą dirbti žmonių ir valstybės naudai.“ (žr.: 
Lietuvos žemės ūkio universiteto statuto 10 punktą. Statutas patvirtintas LRS 2000 m. spalio 
17 d. nutarimu Nr. VIII-2074). 
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sluoksnyje atrastos juodosios skylės, padidėjusio gamybinio užterštumo bei 
kitų aplinkos nuosmukio formų. Kita vertus, kiekvienai organizacijai dau-
giau ar mažiau būdingi sudėtingos sistemos vidaus elementai (valdymo 
struktūros, žmogiškieji, finansiniai bei materialūs ištekliai ir pan.), garan-
tuojantys tos sistemos funkcionavimą ir tikslų įgyvendinimą. Vadybos bei 
ekonomikos teorijoje ir praktikoje minėtų organizacijos elementų visumą 
priimta vadinti vidaus aplinka. Dar prieš 40–45 metus buvo laikomasi nuo-
monės, jog išorinė aplinka yra pakankamai stabili ir nekintanti, o apie natū-
ralios aplinkos įtaką verslui, dėl įsitikinimo, jog žemės ištekliai yra neišse-
miami, mažai kas galvojo. Dabartinis pasaulis labai skiriasi nuo to, kuriame 
gyvenome netolimoje praeityje. Šių dienų vadovai dėl dabarties iššūkių pri-
valo atsižvelgti į aplinkos poveikį vadovaujamoms organizacijoms. 

Toliau trumpai aptarsime vidaus ir išorės aplinkas sudarančius elemen-
tus. 

Vidaus aplinką sudaro šie elementai: 
• tikslai; 
• gamybinės ir kitos technologijos; 
• organizacinė kultūra; 
• organizacinės valdymo struktūros; 
• organizacijoje dirbantys žmonės. 

Numatytą rezultatą išreiškia tikslai, kurių siekiama organizacijos dar-
buotojų pastangomis, pavyzdžiui, pagaminti konkurencingą prekę arba su-
teikti kokybišką paslaugą ir gauti planuotą pelną, įgyti pripažinimą, suma-
žinti pagrįstų skundų skaičių, garantuoti apsaugą. Kaip matome, tiksluose 
reikia pasakyti, ar organizacija siekia tik išgyventi ar plėstis, teikti paslau-
gas ar gaminti prekes, likti maža ar tapti didele, būti rentabili ir gauti nori-
mą pelną ar siekti pripažinimo negaudama pelno ir pan. 

Vadybos specialisto J. A. Stonerio nuomone /23/, organizacijos tikslai 
svarbūs dėl kelių priežasčių: 

• suteikia veiklai kryptingumo, nes neturinti tikslo organizacija, rea-
guodama į aplinkos pokyčius, nepakankamai suvokia, ko iš tikrųjų 
nori siekti; 

• padeda sutelkti organizacijos darbuotojų pastangas, o tai ypač 
svarbu ribotų materialiųjų, žmogiškųjų bei finansinių išteklių sąly-
gomis; 

• padeda įvertinti organizacijos pasiektą pažangą, kuri laikui bėgant 
tampa veiklos standartais, o tai gali padėti nustatyti ir įveikti ne-
numatytas kliūtis bei parodyti, ar reikalingi planą koreguojantys 
veiksmai.  
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Struktūros požiūriu tikslai gali būti analizuojami keliais aspektais: 
• valdymo hierarchijos: 

- visos organizacijos tikslai gali būti įgyvendinti visų struktūrinių 
padalinių bendromis darbuotojų pastangomis; 

- padalinių tikslai, įgyvendinami atskirų padalinių (departamentų, 
skyrių ir pan.) darbuotojų pastangomis; 

- individualūs tikslai yra asmeninio pobūdžio, juos įgyvendinti   
siekia atskiri organizacijos darbuotojai; 

• įgyvendinimo laiko: 
- strateginiai, nukreipti į 5–10 ir tolesnę ateitį; 
- einamieji sudaro strateginių tikslų dalį, juos numatoma įgyven-

dinti per 1–3 metus; 
- operatyviniai yra konkretūs, išmatuojami ir numatomi įgyven-

dinti per artimiausius metus; 
• kompleksiškumo: 

- kompleksiniai tikslai apima kelis ar keliolika tarpusavyje susiju-
sių (integruotų) tikslų, kurie turi būti įgyvendinami kaip visuma; 

- savarankiški, t. y. nesusiję su kitais tikslais ir įgyvendinami ne-
priklausomai nuo kitų tikslų realizavimo; 

• baigtumo: 
- baigtiniai, kurie pagal savo įgyvendinimo formą, turinį ir pan. 

išreiškiami baigtiniu rezultatu; 
- atviri, kurie pagal savo įgyvendinimo formą, turinį ir pan. pasie-

kiami kasdien arba kitu laikotarpiu, bet jų rezultatas nėra baigti-
nis; 

• paskirties: 
- ekonominės paskirties tikslai, parodantys organizacijos siekius 

užtikrinant kiekybinius (pavyzdžiui, finansinius) ar kokybinius 
veiklos rodiklius; 

- socialinės paskirties, nukreipti į aplinkos poreikių (pavyzdžiui, 
personalo motyvavimo) įgyvendinimą. 

Toks organizacijos tikslų klasifikavimas leidžia mums kalbėti apie jų 
„šeimą“. Nepriklausomai nuo to, kokiu aspektu organizacijos tikslai nagri-
nėjami, jų pagrindinė paskirtis – įgyvendinimas, nes tik taip galima tikėtis 
efektyvios organizacijos veiklos. Priešingu atveju – darbuotojų noras siekti 
organizacijos tikslų bus žlugdomas ir jų motyvacija dirbti silpnės. 

Organizacijos gali siekti įgyvendinti daugelį tikslų ir, kaip matysime, 
visi jie turi teisę egzistuoti lygiagrečiai. Organizacijų tikslams būdinga kai-
ta. Pavyzdžiui, organizacijai, siekiančiai tikslų, neatitinkančių nūdienos po-
reikių, tikslai gali tapti ne tik nenaudingi, bet gali neleisti priimti reikalin-
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gus sprendimus. Patirtis rodo, kad kiekviename organizacijos vystymosi 
etape pirmenybę įgyja aktualiausioms, net pačioms prieštaringiausioms 
problemoms spręsti numatyti tikslai. 

Vadovams neretai tenka susidurti su siekiamų tikslų tarpusavio nesuta-
pimais, net prieštaravimais, o tai gali sukelti sudėtingų valdymo problemų. 
Jiems suderinti organizacijoje gali būti sudaromas tikslų „medis“. Tikslų 
suderinamumas yra vienas iš svarbiausių vadovų veiklos uždavinių.  

Organizacinė valdymo struktūra apibūdina įvairių profesijų (vado-
vų, informacinių technologijų specialistų, buhalterių, darbininkų, aptarnau-
jančio personalo ir t. t.) bei kitą darbą dirbančių darbuotojų formalius san-
tykius siekiant organizacijos bendrų tikslų. Darbuotojų darbo pasidalijimas, 
jų specializacija ir kooperacija, sprendimų derinimo, priėmimo bei įgyven-
dinimo procesas, kolektyvo pastangos siekti organizacijos tikslų gali būti 
koordinuojami tik esant tam tikrai organizacinei schemai.  

Organizacinių valdymo struktūrų specialisto R. L. Dafto /5/ nuomone, 
yra šeši vadovams žinotini aspektai, kurie nusako reikalavimus kuriant or-
ganizacijos valdymo struktūros schemą:  

• darbų specializavimas, nusakantis vykdomų užduočių skaidymą į 
atskirus darbo etapus (operacijas, veiksmus ir pan.), kuriuos atlieka 
ne vienas, o daugiau darbuotojų9; 

• užduočių pagal struktūrinius padalinius grupavimas, parodantis, 
kokiu principu (pagal tipą, funkcinę priklausomybę, geografinį ar-
ba teritorinį suskirstymą, darbo proceso dalį, norimus klientus ir 
pan.) kiekvienas darbas gali būti priskiriamas tam tikram struktūri-
niam vienetui; 

• pavaldumo tvarka, reglamentuojanti pavienių darbuotojų arba jų 
grupių užduočių gavimo bei atsiskaitymo grandinę10; 

• kontroliuojamų darbuotojų apimtis, nusakant, kokiam darbuotojų 
skaičiui efektyviai gali vadovauti vienas ar kitas vadovas11; 

                                                 

9 Darbo specializavimas, kaip organizacijos veiklos reiškinys, taikomas seniai, tačiau, 
kaip pastebi organizacinės elgsenos specialistas S. P. Robbinsas, dauguma vadovų darbo spe-
cializavimą iki šiol laiko ne tik neatgyvenusia valdymo struktūrų formavimo dalimi, bet ir 
mano, kad tai yra nuolatinis produktyvumo didinimo šaltinis. Jo nuomone, kai nužengiama 
„per daug toli“, darbo specializavimas gali sukelti ir problemų /20/. 

10 Atsiskaitymo grandinė, dar vadinama įsakymų grandine, visuotinai suprantama kaip 
nenutrūkstanti valdžios grandinė nuo organizacijos viršaus iki žemiausios grandies, buvo vy-
raujanti koncepcija kuriant valdymo struktūras XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, tačiau 
šiuo metu, dėl valdymo proceso demokratėjimo, ši koncepcija nėra tokia svarbi ir užleidžia 
vietą naujoms struktūrų formavimo idėjoms.  
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• sprendimų priėmimo centralizavimo/decentralizavimo tvarka, api-
brėžianti organizacijos darbuotojų įgaliojimus12; 

• darbuotojų santykių formalizavimas, parodantis, kokių taisyklių bei 
nurodymų turi laikytis darbuotojai, vykdantys jiems pavestas už-
duotis13. 

Organizacinė valdymo struktūra yra tam tikrais linijinio bei funkcinio 
pavaldumo ryšiais susietas darbuotojų darbas. 

Linijinio pavaldumo ryšiai parodo organizacijos atskirų darbuotojų 
tiesioginį pavaldumą vadovui ar atskirų struktūrinių padalinių tiesioginį pa-
valdumą aukštesnio lygio vadovui. Linijinis pavaldumas pasireiškia vadovų 
galia nurodyti, įsakyti, skatinti, bausti ir pan. Pavaldinių pareiga – vykdyti 
vadovo nurodymus, jam atsiskaityti ir pan.  

Funkciniam pavaldumui būdinga atsakomybė tik už tam tikrą funkci-
nę sritį ir pasireiškia netiesioginiu vadovavimu. Pavyzdžiui, vyr. finansi-
ninkas, siekdamas duoti nurodymus kuruojamos funkcijos klausimais ki-
tiems struktūriniams padaliniams, tai gali padaryti tik suderinęs su šių pada-
linių vadovais arba, jiems nesutikus, su pastarųjų aukštesniu linijiniu vado-
vu.  

Nepakankamai pagrįstai nustatyti linijinio ar funkcinio pavaldumo ry-
šiai organizacinėse valdymo struktūrose paprastai daro neigiamą poveikį vi-
sai valdymo sistemai.  

Apibūdinant praktikoje dažniausiai pasitaikančias organizacines val-
dymo struktūras, galima pasakyti, kad jos gali būti:  

• paprastos, kurioms būdinga ne daugiau kaip du valdymo hierarchi-
niai lygiai, nedidelis suskirstymas į struktūrinius padalinius (iki 3), 
pasireiškia didele vadovų kontroliuojamų darbuotojų apimtimi bei 
sprendimų priėmimo centralizavimu, kartu darbų atlikimo tvarka 
neretai menkai formalizuojama instrukcijomis ir taisyklėmis. Dėl 

                                                                                                            

11 Šis reikalavimas, rengiant organizacines valdymo struktūras, yra svarbus tuo, kad nuo 
pasirinktos pavaldžių darbuotojų apimties priklauso organizacijos valdymo hierarchinių lygių 
skaičius.  

12 Sprendimų priėmimo centralizavimui būdingas įgaliojimų sutelkimas organizacijos 
aukščiausiame arba bent aukštuose valdymo lygiuose, žemesnio valdymo lygiai privalo tik 
vykdyti priimtus sprendimus. Kitas sprendimų priėmimo tvarkos kraštutinumas – kai spren-
dimus priima vadovai ir net specialistai, esantys arčiausiai vykdomo darbo. 

13 Vertinant darbų formalizavimo lygį, galima pastebėti, kad labai formalizuotoje darbo 
aplinkoje darbuotojas turi mažai galių spręsti, kas, kada ir kaip gali būti daroma, nes jų darbų 
vykdymo pagrindą sudaro išsamūs aprašymai, daugybė organizacijos taisyklių bei griežtai 
reglamentuotos darbo procedūros. Mažai formalizuotoje darbo aplinkoje, atvirkščiai, darbų 
atlikimas yra mažai programuotas, o darbuotojai gali savarankiškai spręsti daugelį su darbo 
atlikimu susietų klausimų. 
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minėtų priežasčių paprastose struktūrose sprendimai priimami gana 
greitai, tačiau jie ne visada paremti logika bei analize. Esminis to-
kios organizacinės struktūros trūkumas – galimas būtinos informa-
cijos perteklius aukščiausiame organizacijos valdžios lygyje, dėl to 
sulėtėja priimamų sprendimų kokybė; 

• pagrįstos griežto darbo standartizavimo principu (biurokratija), 
kuris įgyvendinamas užtikrinus didelę darbų specializaciją bei 
naudojant formalizuotas taisykles ir nurodymus. Tokioje darbo ap-
linkoje smarkiai sumažėja darbuotojų asmeninių simpatijų ir anti-
patijų įtaka darbo procesui. Biurokratinio tipo organizacijos daž-
niausiai segmentuojamos funkcinių padalinių pagrindu, dėl to val-
džia sutelkiama aukštesniuose lygiuose (pavyzdžiui, ministerijos, 
departamentai, savivaldybių, mokslo ir mokymo įstaigų administ-
racija, didelės įmonės ir pan.). Dirbantiems biurokratinėse organi-
zacijose labai svarbu išmokti bendradarbiauti su atskirais padali-
niais, išmanyti valdymo hierarchijos veikimo principus. Kadangi 
darbuotojai suburiami į funkcinius padalinius, jie, S. P. Robbinso 
žodžiais, turi galimybę su kolegomis „kalbėtis ta pačia kalba“ /20/. 
Dėl tos pačios priežasties didėja nesusikalbėjimo ir konfliktų tarp 
padalinių galimybė, taip pat gali atsirasti atotrūkis, net prieštaravi-
mas tarp organizacijos bei atskirų padalinių strateginių tikslų. Šios 
organizacijos sėkmingai dirba stabilios aplinkos sąlygomis, tačiau 
yra nelanksčios, keičiasi lėtai, neretai nesuspėdamos laiku reaguoti 
į aplinkos iššūkius ir įgyvendinti reikalingas permainas. Viena to-
kios valdymo struktūros galimybė „išsiversti su nelabai talentin-
gais, todėl nebrangiai mokamais vidutinio ir žemesnio lygio vado-
vais, o taisyklių ir nurodymų gausa pakeisti vadovų sprendimų 
laisvę“ /ten pat/. Biurokratinės struktūros ne visai parankios ambi-
cingiems, mėgstantiems lyderiauti ir savarankiškai veikti žmo-
nėms; 

• matricos tipo struktūroms būdingu bruožu laikytina galimybė de-
rinti du skirstymo į padalinius metodus: funkcinį ir pagal produktą. 
Tai padeda išvengti abiejų valdymo struktūrų metodų trūkumų ir 
leidžia pasinaudoti jų pranašumais. Tokio tipo organizacijose nėra 
aiškiai fiksuoto darbuotojų pareigybinio vaidmens, nes kiekvienoje 
darbo stadijoje vadovauti darbui gali vis kiti grupės nariai. Dėl to-
kių darbo ypatumų matricos tipo struktūros nereikalauja sudėtingos 
valdymo struktūros, yra adaptyvios, suburtos grupės gali būti leng-
vai transformuojamos, jų kontrolės mechanizmas paprastas. Dėl 
reikalavimo darbuotojams turėti du tiesioginius vadovus (funkcinio 
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padalinio ir produkto) atsiranda praktinio pobūdžio pavojų koman-
dinio darbo organizavimo koncepcijai. Šiai struktūrai gali kilti ir 
kitų organizacinių sunkumų, pavyzdžiui, organizacijai tampant di-
desnės valdymo struktūros dalimi arba tose veiklos srityse, kuriose 
reikalingi siauros specializacijos darbuotojai. 

Organizacinėmis valdymo struktūromis reglamentuojami darbiniai ry-
šiai turi svarbią reikšmę darbuotojų nuostatoms bei jų elgsenai, nes jų dėka 
mažėja tarpusavio santykių dviprasmiškumo. Teisingai sukurtos organiza-
cinės valdymo struktūros vadovams padeda siekti organizacijos strateginių 
tikslų bei įgyvendinti pasirinktas strategijas. Dėl šios priežasties valdymo 
struktūros turi atitikti visos organizacijos strateginius sumanymus ir, vyks-
tant pastarųjų pokyčiams, šios struktūros esti tobulinamos bei modifikuo-
jamos. Būtina žinoti, kad organizacinė valdymo struktūra, kuri efektyviai 
veikia vienoje organizacijoje, gali būti pražūtinga kitoje. 

Spartėjant ekonominių ir socialinių procesų globalizavimui, šiuolaiki-
nės organizacijos vis dažniau persitvarko iš griežtų autokratiniais principais 
pagrįstų valdymo struktūrų į mažiau formalias struktūras, kurių akivaiz-
džios savybės – pasitikėjimas ir demokratija. 

Technologija – tai medžiagų, įrankių, įrengimų bei žinių panaudojimo 
būdas, kuriuo siekiama pageidautinų rezultatų: produktų, paslaugų ar spren-
dimų. Galima tvirtinti, kad kiekviena organizacija turi bent po vieną techno-
logiją, kaip finansinius, žmonių bei materialius išteklius paversti gaminiais 
ar paslaugomis. Pavyzdžiui, aukštojo mokslo organizacijos savo studijų 
procese gali naudoti įvairias mokymo technologijas: paskaitas, praktinių at-
vejų nagrinėjimą, patirtį ugdančius pratimus, programuotą, modulinį arba 
nuotolinį mokymą ir kt. Viena iš technologijos rūšių yra valdymo sprendi-
mų priėmimo procedūra, kurios reikšmė permainų sąlygomis ypač svarbi. 
Paskutiniaisiais metais visuomenės vystymuisi sparčiai didėjantį poveikį 
daro biologiškai švarių bei nanotechnologijų14 taikymas versle. 

XX amžiaus septintojo dešimtmečio viduryje buvo paskelbti pirmieji 
tyrimų rezultatai, kuriuose pastebėta, kad organizacijoje taikomos techno-
logijos daro „spaudimą“ organizacinei valdymo struktūrai, versdamos va-
dovus ją taikyti prie technologijos poreikių /19, 29/. Technologijos ir orga-
nizacijos struktūros sąsajoms nustatyti tyrimai buvo vykdomi ir vėliau /17/. 
S. P. Robbinso teigimu, visas technologijas skiria jų rutiniškumo laipsnis, 
leidžiantis darbus organizacijoje vykdyti rutiniškai arba ne /10/. Rutiniškai 

                                                 

14 Nanotechnologijos padeda visuomenės mastu bei atskirai organizacijai mažinti pri-
klausomybę nuo gamtinių išteklių (iškasenų), leidžia taupyti lėšas, gaminiui iš anksto sutei-
kiant norimas savybes. 
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veiklai būdingi automatizuoti bei standartizuoti darbai, o nerutiniška veikla 
dažniausiai yra paplitusi tarp vienetinį darbą individualiai dirbančių darbuo-
tojų (restauravimo darbai, individualūs užsakymai, moksliniai tyrimai ir 
pan.). Galima tvirtinti, kad rutiniški darbai dažniau susieti su didesniu orga-
nizacinių valdymo struktūrų skaidymu į atskirus padalinius bei formaliza-
vimo lygio (taisyklės, darbų aprašymai ir kiti reglamentuojantys dokumen-
tai) stiprėjimu. 

Technologijos lygis šalyje ar tam tikroje ūkio šakoje lemia, kokia įran-
ga naudojama produkcijai gaminti ar paslaugoms teikti. Kartu žinotina, kad 
spartūs technologiniai pokyčiai gali organizacijai sukelti sunkiai išspren-
džiamų problemų bei sumažinti jos konkurencines galimybes15. 

Vadovo pareiga, siekiant organizacijos tikslų, – gebėti tinkamai taikyti 
šiuolaikines technologijas. 

Organizacijoje dirbantys žmonės, arba darbuotojai (personalas), yra 
grandis, jungianti anksčiau aptartus organizacijos vidaus elementus. Nuo jų 
veiklos tiesiogiai priklauso, kaip bus įgyvendinti užsibrėžti tikslai. Pagrin-
diniai kriterijai parenkant darbuotoją turėtų būti jo gebėjimai generuoti, kur-
ti ir įgyvendinti naujas idėjas, gebėjimai pritapti prie organizacijos kultūros 
ir derinti asmeninius tikslus su organizacijos tikslais, mokėjimas veikti nu-
statytos organizacijos valdymo struktūros sąlygomis bei pagal priimtus te-
chnologinius reikalavimus. Organizacijai įgyvendinant pasirinktus tikslus 
reikalingas efektyvus darbas, todėl jos darbuotojai – vadovai, specialistai 
bei darbininkai – turi būti atitinkamų specialybių bei reikiamos kompetenci-
jos. Visi vadovai nori, jog darbuotojai pripažintų organizaciją kaip savą ir 
būtų nusiteikę nuoširdžiai dirbti, rūpintųsi organizacijos įvaizdžiu bei rezul-
tatais. Pabrėžtina, kad to siekiant reikia ir vadovybės pastangų. 

Organizacinė kultūra – tai tam tikroje organizacijoje įprastas darbuo-
tojų tarpusavio bendravimo būdas, sudarantis „vidinį klimatą“, puoselėja-
mas tradicijas, vyraujančius papročius, darbuotojų lūkesčius, organizacijos 
įvaizdį. Tai – kokybės, patikimumo, punktualumo atspindys. Organizacinė 
kultūra susiformuoja per ilgą laiką, jos beveik neįmanoma imituoti, ji pade-
da organizacijai rasti savo vietą visuomenėje. Kaip pažymi D. Newstromas 
ir K. Davisas, „organizacinės kultūros idėja reiškiasi gana abstrakčiai, nes 
mes negalime jos pamatyti, prie jos prisiliesti, tačiau jinai egzistuoja ir ple-
čiasi“ /18/. Istoriškai susiklostė, kad pradžioje dauguma organizacinės kul-

                                                 

15 XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje amerikiečio sociologo A. Tofflerio dė-
ka į vadybinį žodyną įvestas terminas „ateities šokas“ („Future Shock“), kuriuo siekiama pa-
brėžti, kad per greitos didelės technologinės permainos žmogui gali sukelti viską naikinantį 
stresą bei nesugebėjimą orientuotis situacijoje, todėl, norint išvengti „ateities šoko“, autorius 
rekomendavo atidžiai sekti technologines permainas bei tinkamai reaguoti į jas /25/. 
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tūros charakteristikų neturėjo aiškių bruožų, tačiau per paskutiniuosius 20–
25 metus, vystantis organizacinės kultūros teoriniams pagrindams bei didė-
jant šio reiškinio praktiniam pripažinimui, vadybos moksle pradėta vis pla-
čiau aptarinėti galimų konkrečių jos tipų naudą organizacijai16. Pastaruoju 
metu jau pripažįstama, kad šiuolaikinė organizacinė kultūra yra svarbi vidi-
nės aplinkos bendrosios sistemos dalis, kurios požymiais galėtų būti /20/: 

• vadovų gebėjimai skirti dėmesį darbuotojams, juos įtraukiant į no-
vatorišką ir neretai rizikingą procesą, kuris sudaro prielaidą paval-
dinių konkurencingumui darbo rinkoje didinti; 

• darbuotojų įgūdžių ir analitinių procesų vystymas; 
• prioriteto teikimas ne tik darbo metodams, bet ir darbo rezultatams; 
• komandinio darbo pranašumų naudojimas; 
• prioritetų skyrimas stabilumo garantijoms prieš nepagrįstus ekspe-

rimentus (pavyzdžiui, nepateisinama finansinė politika, nemoty-
vuoti struktūriniai pakeitimai ir pan.). 

Minėtos aplinkybės iškėlė naujų uždavinių vadybos mokslui bei orga-
nizacijoms renkantis strateginio vystymosi kelius, nes tenka susidurti su 
klausimu, kokios yra paties žmogaus galimybės prisitaikyti vienoje ar kitoje 
organizacijos kultūrinėje aplinkoje.  

Deja, susidaro įspūdis, kad asmens atitikimo vienai ar kitai organizaci-
nei kultūrinei aplinkai aspektai beveik nesvarstomi mūsų specialiojoje lite-
ratūroje ir menkai minimi mokomuosiuose leidiniuose. 

Vienas iš dabarties vadybos mokslo žinovų,  teisės dr. C. Handy, nag-
rinėdamas darbo kolektyvo sudarymo, taip pat komandinio darbo organiza-
vimo klausimus, siūlo kiekvienam žmogui asmeniškai išsiaiškinti, kokio ti-
po organizacijoje jam seksis dirbti geriau: ar siekti tapti didelės korporaci-
jos („dramblio“) darbuotoju, ar būti vienos iš daugelio mažų įmonių („blu-
sų“) darbuotoju su joms būdinga specifine organizacine kultūra17 /10/. Au-

                                                 

16 Didelį indėlį į organizacinės kultūros sampratą įnešė žinomas organizacijų psicholo-
gijos ir vadybos teorijos specialistas prof. E. H. Scheinas, 1985 m. savo knygoje „Organiza-
tional Culture and Leadership“ plačiai analizavęs šio reiškinio svarbą organizacijos vystymui-
si /22/. Dėmesio tam skyrė ir prof. G. Hofstede, dar 1980 m. teigęs, kad, motyvuojant darbuo-
tojus dirbti našiai, vadovams būtina vertinti pavaldinių į organizaciją atneštą skirtingą kultū-
rinį palikimą /11/. 

17 C. Handy pripažįsta, kad žmogus nėra vienpusė asmenybė, kuriai būdingas priklau-
symas tik vienam organizacinės kultūros tipui; autorius tik pabrėžia būtinumą atsižvelgti į pa-
grindines asmens savybes, nes jų stiprumas didžia dalimi lemia, kurioje organizacinėje kultū-
roje kiekvienam iš mūsų sektųsi lengviau prisitaikyti ir kokios būtų to pasekmės – ar padėtų 
geriau dirbti bei kilti karjeros laiptais. Mūsų vykdomi tyrimai visiškai patvirtina šią C. Handy 
nuostatą. Tyrimų rezultatai rodo, kad kas antram aukštojo humanitarinio mokslo (bakalauro ir 
magistro laipsnio) siekiančiam studentui lengviausia prisitaikyti ir geriausiai sekasi dirbti 
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toriaus nuomone, šiais laikais darbo samprata smarkiai keičiasi, o sąvoka 
„gebėjimas įsidarbinti“ reiškia „būdingas nepriklausomo žmogaus mąsty-
mas“. „Lankstumas“, autoriaus manymu, yra ne kas kita, o suvokimas, kad 
dabar niekas negali suteikti ilgalaikių darbo garantijų. Kitaip sakant, „loja-
lumo“ sąvoka jam šiandien pirmiausia reiškia ištikimybę sau pačiam ir savo 
ateičiai, po to savo komandai ar projektui ir paskiausiai – organizacijai. 
C. Handy įsitikinimu, viso to pagrindine priežastimi galima laikyti faktą, 
kad „kiekvienas turime savo intelektinę nuosavybę“, kurią „ilgainiui suge-
bėsime vis geriau saugoti bei iš jos uždirbti“. C. Handy teigimu, žmogus tu-
ri pats žinoti, kas jam rūpi, ką jis nori veikti gyvenime/darbo kolektyve, kas 
jį motyvuoja. Autoriaus manymu, šito nesuvokiant, gali žlugti asmens puo-
selėtos darbo ir gyvenimo svajonės18 /ten pat/. C. Handy pabrėžia ir tai, kad 
realiame gyvenime vargu ar dažnai pasitaiko visiškai „švari“ vieno tipo or-
ganizacinė kultūra, dėl to daugiau reikėtų kalbėti apie vyraujantį organizaci-
jos kultūros tipą19. Šalia vyraujančios kultūros santykius organizacijoje le-
mia ir daugelis įvairių subkultūrų, kurios atsiranda dėl naujų situacijų ar 
naujos patirties. Subkultūrų pagrindu neretai tampa organizacijos padalinių 
nevienoda padėtis valdymo struktūroje, skirtinga jų geografinė padėtis ir kt. 

Vertinant organizacinių kultūrų įtaką organizacijos vystymuisi, reikia 
žinoti, kad jos gali būti nagrinėjamos kaip stiprios arba silpnos. Stipriai or-
ganizacinei kultūrai būdingas jos aktyvus puoselėjimas bei platus darbuoto-
jų pripažinimas. Tai padeda personalui išsiugdyti atsidavimą bendriems in-
teresams, todėl kolektyvui lengviau sekasi susitarti dėl organizacijos strate-
ginių tikslų, ir tai padeda mažinti beprasmišką darbuotojų kaitą. Silpna or-
ganizacinė kultūra menkai pasižymi minėtomis savybėmis. 

Nagrinėjant organizacijos išorės aplinką, pagrindiniais laikomi šie ele-
mentai: 

• vartotojai (klientai); 
• tiekėjai; 

                                                                                                            

įvairius projektus įgyvendinančiose organizacijose, kuriose vyrauja matricinė valdymo struk-
tūra su komandinio darbo organizavimu bei didelėmis darbuotojų veiksmų laisvėmis. Kas 
penktas studentas, ypač moterys, gali sėkmingai adaptuotis biurokratija pagrįstose organizaci-
jose, o paprastojo tipo struktūrose vyraujanti organizacinė kultūra tinkama tik kas dešimtam 
studentui. Tyrimų rezultatai rodo ir tai, kad visi tyrimuose dalyvavę respondentai, nors patir-
dami mažiau sėkmės, gali dirbti ir kitose organizacinėse kultūrose. 

18 Kai kurių vadybos specialistų, pavyzdžiui, D. D’Suzos, nuomone, C. Handy per daug 
tirštomis spalvomis piešė esamą situaciją ir požiūrį į žmogaus galimybes projektuoti savo    
ateitį /7/. 

19 Su tuo sutinka ir kiti organizacijų vadybos specialistai. Pavyzdžiui, S. Robbinsas pri-
pažįsta, kad „daugumoje didelių organizacijų būna vyraujanti kultūra bei daugybė subkultū-
rų“ /20/. 
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• konkurentai; 
• mokslo ir technikos plėtra; 
• socialinė-ekonominė šalies raida; 
• profesinės sąjungos; 
• žiniasklaida ir kitos komunikacijos priemonės; 
• įstatymai, valstybės ir savivaldybių institucijos; 
• šalies vidaus politinė padėtis; 
• šalies tarptautinė padėtis. 

Vartotojai (klientai) – tai fiziniai ar juridiniai asmenys, keičiantys tu-
rimus išteklius į organizacijos gaminius ar paslaugas (dažniausiai piniginiu 
pavidalu). Vartotojų poreikiai ir galimybės yra išeities taškas, parodantis 
organizacijai, ką ji turi gaminti ar kokias paslaugas teikti. Organizacijos gy-
vavimas nemaža dalimi priklauso nuo gebėjimo sutelkti vartotojų ratą savo 
tikslams įgyvendinti. 

Tiekėjai – tai juridiniai ar fiziniai asmenys, tiekiantys organizacijoms 
žaliavas, energiją, įrengimus arba paslaugas, pastarosioms siekiant savo 
tikslų. Kiekviena organizacija priklauso nuo išteklių ir tiekėjų, todėl, kon-
kuruodama su kitomis organizacijomis, siekia žemesnių kainų, kokybiškų 
išteklių ir spartesnio jų tiekimo. 

Konkurentai – tai vienoje rinkoje besivaržančios dėl savo produkcijos 
ar paslaugų tiekimo vartotojams organizacijos. Organizacijos, norėdamos 
užimti planuojamą dalį rinkoje, gali pasinaudoti viena iš galimybių: 

• rasti naujų vartotojų toje pačioje rinkoje; 
• ieškoti būdų plėsti rinką; 
• nugalėti toje pačioje rinkoje veikiančius konkurentus. 

Konkurentų poveikio organizacijai negalima nevertinti, nes dažnai ne 
tiek vartotojai, kiek konkurentai gali lemti gamybos ar paslaugų nomenkla-
tūrą, kokybę bei kainas. Be to, organizacijai nepatenkinus vartotojų porei-
kių geriau už konkurentus, prastėja jos galimybės vystytis strategiškai; taip 
organizacija gali atsidurti ties bankroto slenksčiu.  

Organizacijų veikla reguliuojama įstatymais bei kitais teisės aktais, 
kurių svarbiausieji užtikrina teisę į nuosavybę bei verslą, reglamentuoja 
darbo santykius ir saugą, santykius su tiekėjais ir konkurentais, saugo varto-
tojų interesus ir kt. Organizacijoms privalu ne tik laikytis įstatymų, bet ir 
vykdyti valstybinį reguliavimą vykdančių institucijų (valstybės bei savival-
dybių) reikalavimus. 

Profesinės sąjungos – tai visuomeniniais pagrindais steigiami organi-
zacijų darbuotojų susivienijimai, kurių poveikis organizacijai pirmiausia 
pasireiškia per kolektyvinę sutartį tarp vadovų ir kolektyvo. Kolektyvinėse 
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sutartyse dažniausiai aptariami darbo apmokėjimo, darbo laiko ir sąlygų bei 
panašaus pobūdžio darbo organizavimo klausimai. 

Žiniasklaida visais laikais aptarinėjo ekonomikos ir verslo reikalus, 
nes tuo domisi daugybė žmonių. Tik dabarties permainų laikotarpiu žiniask-
laida ir naujausios komunikacijos priemonės teikia vis platesnę ir išsamesnę 
informaciją. 

Organizacijos išorės aplinkos atskirų elementų poveikis nėra vienodas. 
Vartotojai, tiekėjai, konkurentai, įstatymai, valstybė (per savo institucijas), 
profesinės sąjungos bei žiniasklaida veikia organizacijas tiesiogiai, dėl to 
minėtus elementus vadyboje priimta vadinti tiesioginio poveikio.  

Mokslo ir technikos laimėjimai, padėtis šalies ekonomikoje bei politi-
koje, valstybės teikiamos socialinės garantijos, šalies vieta pasaulio bendri-
joje veikia organizacijas netiesiogiai. Minėtus aplinkos elementus priimta 
vertinti kaip netiesioginio poveikio.  

Informaciją apie netiesioginio poveikio aplinką organizacijos gali gauti 
iš kelių šaltinių: 

• savo organizacijos veiklos duomenų bazės; 
• neoficialiais ūkio šakos kanalais; 
• kitų organizacijų: partnerių, konsultacinių firmų ir kt.; 
• vyriausybės bei statistinių pranešimų; 
• finansinių bei verslo leidinių ir pan. 

Organizacijos išorės aplinkos elementai, darydami jai įvairaus pobū-
džio poveikį, gali padėti didinti jos konkurencines galimybes, bet gali jas ir 
sumažinti. Užuominos, prognozės, statistikos duomenys, paskolų sąlygų 
pasikeitimas – visa tai gali įspėti vadovus apie tendencijas išorės aplinkoje, 
todėl organizacijai būtina jas stebėti20. Išorės aplinkos poveikio organizaci-
jai mastai praktiškai nustatomi prognozuojant galimas socialines, ekonomi-
nes, technologines ir kitas pasekmes, jais remdamiesi vadovai rengia alter-

                                                 

20 Išorinė situacija įspėja šalies organizacijas, pirmiausia verslo, apie valstybės konku-
rencines galias tarptautinėje rinkoje. Nežiūrint į tai, kad dauguma Lietuvos ekonominių rodik-
lių sparčiai gerėja (žr. 2 priedą), kasmet atskirų valstybių konkurencingumą vertinančio Pa-
saulio ekonomikos forumo duomenimis, verslo sąlygos Lietuvoje, lyginant 2006 ir 2005 m. 
jos santykinę padėtį pasaulinėje ekonomikoje, žymiai pablogėjo. Didžiausiomis Lietuvos pro-
blemomis laikomas: mokesčių dydis, menkas pasitikėjimas politikų sprendimais, klestinti 
biurokratija bei jos nuolatinė palydovė – korupcija, nepakankama teismų nepriklausomybė, 
nepamatuotas valstybės išlaidavimas. Lietuvos konkurencingumo reitingą žemyn tempia ir 
prasta oro uostų infrastruktūra. Dėl minėtų priežasčių Lietuva tarp pasaulio šalių nukrito iš 34 
vietos 2005 m. iki 40 vietos 2006 m. Reikia pasakyti, kad Lietuvos aplinkoje tarp konkuren-
cigumą didinančių elementų Pasaulio ekonomikos forumo medžiagoje minimos geros mobi-
liosios komunikacijos plėtros sąlygos (šaltinis: http://www.seb.lt/vbfin/publication/getLink. 
fw).  
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natyvius ateities planus. Kartu išorės aplinka yra nuolat veikiama organiza-
cijos.  
 
 
 

1.3.�Organizacijos:�rizikø,�kriziø�ir��
galimybiø�aplinkoje�

 
 

Temos tikslas:  
susipažinti su organizacijos veikloje atsirandančių rizikų bei 
krizių priežastimis, aptarti galimas pasekmes remiantis Lie-
tuvos organizacijų pavyzdžiu, išsiaiškinti krizinių procesų iš-
vengimo galimybes. 
 
 

Klausimas, ar yra organizacijų, kurios visą arba ilgą laiką dirbo sėk-
mingai, daugelį sutrikdytų, nes visos organizacijos, veikdamos konkrečioje 
aplinkoje, nuolat patiria jos teigiamą ir neigiamą poveikį. Todėl gaminamą 
produkciją ar teikiamas paslaugas būtina derinti su vartotojų paklausa. Nuo-
latiniai prekių, paslaugų, valiutos ir vertybinių popierių kainų svyravimai 
rinkoje organizaciją verčia iš esmės keisti veiklos apimtis, net profilį, spręs-
ti darbuotojų likimus, gerinti veiklos organizacinius elementus bei investi-
cinę politiką ir kt. Organizacijų vadovai, siekdami teigiamų veiklos rezulta-
tų besikeičiančios aplinkos sąlygomis, priversti domėtis naujais projektais, 
kurie dėl savo neapibrėžtumo bent pradinėje stadijoje dažnai didina veiklos 
rizikos laipsnį. Tokioje situacijoje nepakankamai apgalvoti organizacijos 
veiksmai gali sukelti chaosą, po to krizę ir, galiausiai, baigtis bankrotu.  

Apibūdinant rizikos sampratą, galima pasakyti, jog tai būdinga kiek-
vienai organizacinei sistemai būsena, nes atspindi besikeičiančios aplinkos 
sąlygas. Dėl šios priežasties organizacijai būtina domėtis rizikos kilme bei 
rengti veiksmus jai „nukenksminti“.  

Chaosas organizacijoje atsiranda dėl nepakankamos ir vėluojančios 
reakcijos į neigiamą įtaką aplinkai darančius rizikos veiksnius, dažniausiai 
pasireiškia kaip sunkiai valdomas organizacinis, finansinis ir gamybinis 
procesas. 

Organizacijos krizė – tai tam tikrų jos vystymosi metu susidariusių vi-
dinių ir/arba išorės rizikos veiksnių kritinė masė, sukelianti chaosą ir tiesio-
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giai pažeidžianti normalų sistemos veikimą; dėl to sutrinka ir sulėtėja orga-
nizacijos vystymasis numatyta kryptimi. 

Organizacijos bankrotas – paskutinė krizės stadija, kuriai būdingos vi-
sos organizacijos žlugimo/katastrofos pasekmės. 

Praktika rodo, kad vieni rizikos veiksniai gali būti kontroliuojami, kiti 
– ne (pavyzdžiui, žiniasklaidos įtaka organizacijai ir pan.), vieni atspindi 
organizacijos vidaus procesus, kiti – išorės aplinkos poveikio pasekmes.  

Prie vidaus rizikos veiksnių priskirtini: netinkamai suformuluota orga-
nizacijos misija bei neaiškūs tikslai, skirtingos akcininkų nuostatos, organi-
zacijos vadybos ir darbo organizavimo problemos, netinkamas išteklių nau-
dojimas, prasta rinkodaros politika, nekokybiška produkcija ar paslaugos, 
menka darbuotojų motyvacija. To priežastimi gali tapti gamybinės erdvės ir 
pajėgumų trūkumas, išteklių senėjimas, nepakankami gebėjimai ir įgūdžiai, 
reikalingų lėšų stygius, prastas organizacijos įvaizdis. 

Aplinkos rizikos veiksniai organizaciją gali veikti tiesiogiai (įstatymai, 
mokesčių sistema, korupcija, partnerių bei konkurentų netinkamas elgesys, 
nepakankama arba klaidinga informacija) ir netiesiogiai (nestabili šalies 
ekonominė ir politinė situacija, nepalanki tarptautinė padėtis, blogėjanti 
ekologinė aplinka, pasipriešinimo globaliniams procesams stiprumas, prasta 
ūkio šakos konkurencinė padėtis, sunkiai prognozuojami rinkos pokyčiai ir 
kt.).  

Kiekvienam vadovui konkrečioje situacijoje būtina suprasti aplinkos 
veiksnius, galinčius kelti vienokį ar kitokį pavojų organizacijai. Kaip minė-
ta, tai gali būti konkurentų ir partnerių nesąžiningumas, netinkama valsty-
bės mokesčių politika, politinis nestabilumas ir kt. Prie rizikos veiksnių ga-
lima priskirti įvairias organizacijos interesų grupes (pavyzdžiui, akcininkus, 
profesines sąjungas, kreditorius, valdžios institucijas), teisėtai besidomin-
čias jos veikla. Dėl skirtingo interesų grupių požiūrio į organizacijos vys-
tymosi perspektyvas dažnai sunkiai sprendžiami įvairūs organizaciniai 
klausimai, atsiranda problemų dėl investicinės politikos kūrimo ir pan.  

Rizikos veiksniai organizaciją gali neigiamai veikti ne tik atskirai, bet 
ir drauge, o jų ignoravimas neretai virsta krizinėmis organizacijos situaci-
jomis21. Rizikos veiksniai organizacijoje – tai ne vien jos problemos. Dėl 

                                                 

21 Kaip pavyzdį galima pateikti prastai galimas rinkos rizikas bei gaminamos produkci-
jos konkurencingumą įvertinusią privataus kapitalo AB „Panevėžio ekranas“, kuri dar 2003 
m. gegužę vartotojui pasiūlė naujo dizaino 15 colių įstrižainės visiškai plokščio ekrano kines-
kopą, kuris 2003 m. gruodį Ūkio ministerijos ir Pramonininkų konfederacijos organizuotame 
konkurse buvo pripažintas „Lietuvos metų gaminiu 2003“, 2004 m. bendrovės specialistų su-
kurta spalvinių kineskopų ekranų dengimo liuminoforiniais švytalais visiškai automatizuota 
linija minėtame konkurse buvo apdovanota aukso medaliu ir pripažinta „Lietuvos metų gami-
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nepakankamai įvertintų rizikų ištinkančios krizės ir jas lydintys bankrotai 
dažnai lemia neigiamas makroekonomines pasekmes, nes, išėjusios už or-
ganizacijos ribų, jos daro poveikį bendrai ekonominei ir socialinei padėčiai 
valstybės mastu. Ypač tai akivaizdu, kai kalbama apie dideles organizaci-
jas22. Krizių neigiamos pasekmės pirmiausia pasireiškia:  

• ekonominėje srityje (gamybinių pajėgumų praradimu bei šalies 
ūkio konkerencingumo mažėjimu, valstybės biudžeto bei kitų vals-
tybinių fondų finansinių išteklių galimybių silpnėjimu, verslo part-
nerių ekonominiais sunkumais ir pan.); 

• socialinėje srityje (nedarbo lygio augimu bei gyvenimo kokybės 
smukimu, gyventojų nepasitenkinimu dėl valstybės netikrumo ap-
raiškų ir pan). 

Statistiniai duomenys rodo, kad organizacijose atsirandančios krizinės 
situacijos bei bankrotai nėra retas reiškinys Lietuvos ūkio erdvėje /34/. 
Bankrutuojančioms įmonėms gaivinti 2001 m. kovo 20 d. Lietuvos Respub-
likos Seimas priėmė Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, kurio įgyvendini-
mas, autoriaus manymu, turėjo sudaryti palankesnes sąlygas keisti ūkinę 
veiklą, modernizuoti gamybą, tobulinti darbo organizavimą, vengti išteklių 
nuvertinimo bei iššvaistymo, užkirsti kelią tyčiniam bankrotui, derinti san-
tykius su kreditoriais ir kt. Įstatymu numatyta, kad įmonės restruktūrizuo-
jamos tik teismo sprendimu ir pagal jo patvirtintą įmonės restruktūrizavimo 

                                                                                                            

niu 2004“. Įmonės vadovybė dar 2005 m. itin palankiai kalbėjo apie bendrovės investicinę 
politiką bei ateitį, tačiau šiuo metu paskubom ir pigiai išparduoda jai priklausantį turtą (inter-
neto prieiga: http://www.ekranas.lt/lt.php/pages,id.23 ir http://www.ekranas.lt/lt.php/news, 
nid. 129,offset.0, 2007-03-02). Rizikų nepakankamo vertinimo pasekmės – bankrotas ir per 4 
tūkst. žmonių, užsiregistravusių darbo biržoje bedarbio statusui gauti. 2007 m. liepos 17 d. 
Panevėžio apygardos teismas AB „Panevėžio ekranas“ paskelbė bankrutavusia ir šiuo metu 
likviduojama (interneto prieiga: http://www.ekranas.lt/lt.php/news,nid.147,offset.0). 

Panaši padėtis 2006 m. susiklostė ir valstybei priklausančioje AB „Alytaus tekstilė“. 
Dėl išryškėjusios pavijingos finansinės padėties, kurios priežastimi galima laikyti prastą rin-
kodaros strategiją, valstybės, kaip įmonės savininko, neefektyvią politiką jos atžvilgiu, vady-
bos proceso ir darbo organizavimo problemas. Įmonės 2006 m. veikla atnešė 6,7 mln. litų 
nuostolio. Dėl viso to darbuotojams neišmokėta 5 mln. litų darbo užmokesčio, darbuotojai 
streikavo bei ieškojo naujų darbo vietų. 2007 m. I pusmečio veiklos rezultatas – 7,5 mln. litų 
nuostolio (interneto prieiga: http://www.tekstile.lt/naujienos.html). 

22 2007 m. kovo 1 d. ūkio ministras rašė „Alytaus tekstilės“ kolektyvui: „Atsižvelgdama 
į darbuotojų nepasitenkinimą dėl laiku neišmokamo darbo užmokesčio ir kitų kreditorių pre-
tenzijas, valstybė ne kartą yra priėmusi sprendimus dėl finansinės pagalbos AB „Alytaus teks-
tilė“, tačiau bendrovei suteikta parama nedavė lauktų rezultatų“. Laiške taip pat nurodyta, 
kad, siekdamas nustatyti, kodėl buvo neefektyviai naudojamas „Alytaus tekstilės“ turtas ir 
valstybės investuotos lėšos, ūkio ministras kreipsis į valstybines institucijas, kad jos atliktų 
anksčiau bendrovėje dirbusių vadovų priimtų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo tyrimą (in-
terneto prieiga: http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=18654). 
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planą. Pats planas turi būti įvykdytas ne vėliau negu per ketverius metus. 
Tačiau patirtis rodo, kad minėtas įstatymas dėl daugelio objektyvių bei sub-
jektyvių priežasčių iki šiol mažai padeda krizę ištikusioms bei bankrutuo-
jančioms įmonėms23.  

Didžiosios Britanijos vadybos specialistas R. Oldcornas knygoje apie 
organizacijų vadybą teigia: „Jei problemą galima būtų lengvai nustatyti ir 
spręsti, tada jos nebūtų“ /31/. R. Oldcornas rekomenduoja neskubėti su 
„diagnozėmis“ bei skubotais sprendimais, jo nuomone, reikia atlikti 
kruopščią visų krizinę situaciją sukėlusių veiksnių analizę ir tik po to daryti 
išvadas. Šį procesą R. Oldcornas pavadino organizacijos padėties „revizija 
plačiąja prasme“. Jis siūlo pradėti nuo organizacijos buhalterinės ir statisti-
nės informacijos analizės, nes skaičiai padeda tiksliau nustatyti esamus trū-
kumus bei pranašumus /ten pat/. Toks požiūris į problemų turinčią organi-
zaciją jai padeda geriau išeiti iš prasidėjusio chaoso ar krizinės situacijos.  

Organizacijų veiklos rizikos bei patiriamos krizinės situacijos gali turė-
ti ir teigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, organizacijai laiku pergrupavus inves-
ticines programas, gali atsirasti galimybė nukreipti veiklą kita kryptimi bei 
sutelkti reikiamus finansinius išteklius; pertvarkius valdymo struktūras ga-
lima sumažinti personalo perteklių ir pagrindinį dėmesį skirti svarbiausioms 
funkcijoms įgyvendinti ir pan. Kruopščiai parengta organizacijos pertvar-
kymo koncepcija, objektyviai vertinanti galimas rizikas, teisingi sprendimai 
užtikrina organizacijos konkurencingumą rinkoje ir padeda siekti iškeltų 
tikslų.  

Taigi šiandieninėje darbo srityje neišvengiama būtinybė – organizaci-
jos gebėjimas priimti ir suprasti ją supančius pavojus. Eksperimentuodama 
su naujovėmis, organizacija turi pasirengti rizikuoti bei išmokti išvengti ga-
limų krizių arba, joms ištikus, nuslopinti ir neutralizuoti pasekmes. Organi-

                                                 

23 Deja, per 6 metus nuo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo priėmimo jam taip ir nepa-
vyko prigyti Lietuvos ūkije. Statistika rodo, kad nuo 2001 m. liepos, kai įsigaliojo įstatymas, 
minėtą procesą pradėjo ir baigė tik 5 įmonės: „Sidabra“, „Panevėžio stiklas“, Šiaulių įmonė, 
„Gargždų mida“ ir „Senoji Baltija“ – vidutiniškai po vieną kasmet, o bankrutavusios per tą 
patį laiką bendrovės skaičiuojamos dešimtimis ir šimtais. Specialistų nuomone, tai lėmė įsta-
tymo painumas, finansiškai silpstančių bendrovių vadovų noras kiek galima ilgiau spausti 
naudą iš merdinčios įmonės neeikvojant jėgų jai atgaivinti ir valdininkų pasitenkinimas esama 
padėtimi. Be to, yra daug kitų priežasčių. Pasak „Bankroteros“ direktoriaus Kęstučio Butkaus, 
iškelti restruktūrizavimo bylą yra labai sunku. „Viena didžiausių problemų – valstybės kredi-
toriai, kurie turi gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos pritarimą restruktūrizuoti bendrovę. 
Tai užima daug laiko, todėl paprasčiau pasmerkti įmonę myriop“, – sakė jis. Dar vienas rest-
ruktūrizavimo stabdis – bankai. Jie nenoriai pritaria įmonės restruktūrizavimui, nes iškėlus 
bylą neskaičiuojamos palūkanos už jų išduotus kreditus, ir įmonė banko pinigais naudojasi už 
dyką (Šaltinis: Rytinės naujienos, AB SEB Vilniaus banko prezidento patarėjo grupės 2007 
m. kovo 1 d. leidinio straipsnis „Įmonių restruktūrizavimas Lietuvoje neprigijo“). 
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zacijos vadovo pareiga – stengtis pačiam ir skatinti savo darbuotojus imtis 
nežinomos veiklos, išmokti rizikuoti ir nesibaiminant siekti pergalės. To-
kios galimybės organizacijai atsiveria, kai jos vystymasis grindžiamas mo-
kymusi iš klaidų, taip pat savo stipriųjų pusių tobulinimu, gebėjimais žengti 
pirmyn ir strateginiu veiklos pasirinkimu. Kitoks pasirinkimas, kai organi-
zacijos veikla remiasi vien problemų sprendimu, tolygus „namo statymui 
ant smėlio“.  
 

 

KARTOJIMO�KLAUSIMAI�
 
1. Kokia yra organizacijos samprata? 
2. Pagal kokius požymius galima skirstyti šiuolaikines organizacijas? 
3. Kaip galima apibūdinti organizacijos tikslinę orientaciją ir jos reikšmę 

organizacijos veiklai? 
4. Kokie elementai sudaro organizacijos vidaus aplinką? Apibūdinkite 

juos. 
5. Kokie elementai sudaro organizacijos išorės aplinką? Apibūdinkite juos. 
6. Kaip galima apibūdinti organizacijos rizikų bei krizių aplinką, ją suda-

rančius veiksnius? 
7. Kokios Lietuvos organizacijų paskutiniojo dešimtmečio bankrotų ten-

dencijos? 
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2.�ORGANIZACIJOS�STRATEGINIO�

VYSTYMOSI�PAGRINDAI�
 

 

 

2.1.�Organizacijos�strateginio�vystymosi�poreikis�
 
 
Temos tikslas:  
susipažinti su prielaidomis organizacijai priimti dabarties iš-
šūkius ir poreikiu dalyvauti globalizacijos procese; aptarti 
organizacijos strateginio vystymosi, paremto įvairių planų 
sistema, svarbą; išnagrinėti mokslinėje ir metodinėje litera-
tūroje paplitusių strategijų modelių koncepcijas kaip „esmi-
nes idėjas“; suvokti strategijų hierarchiją.  
Susipažinęs su tema, skaitytojas įgis žinių apie būtinumą pri-
imti dabarties iššūkius, gebės savarankiškai paaiškinti orga-
nizacijos planų sistemą ir jų paskirtį, strategijų hierarchiją 
bei įvairių strategijų modelių ypatumus. 
 
 

2.1.1. Prielaidos organizacijai dalyvauti permainų procese 
 

Vienas iš pagrindinių naujausių laikų organizacijų veiklos ypatumų – 
kompanijų, kurių darbuotojai ir gaminama produkcija peržengia nacionali-
nes sienas, skaičiaus didėjimas. Nacionalinės organizacijos vis dažniau 
tampa tarptautinėmis. Istoriškai susiklostė taip, kad nacionalinės organiza-
cijos tarptautinėmis tampa praeidamos kelis vystymosi etapus. Pirmame 
etape organizacijos veikla orientuota į vietinę rinką ir dažniausiai reguliuo-
jama tik savo valstybės teisės aktais, tarptautiniai ryšiai nėra esminiai. Ant-
rame – produkto gamyba vyksta savo šalies teritorijoje, vadybos procesas 
paremtas vietine verslo kultūra, bet daug produkcijos realizuojama kitos ša-
lies rinkoje, kuriai būdingos savitos rinkodaros tradicijos bei taisyklės. Tre-
čiame internacionalizavimo etape šalies vidaus rinkos svarba mažėja, nes 
gamybos procesas vyksta ir produkcija (nepriklausomai nuo to, ar tarpinė, 
ar galutinė) parduodama kelių šalių teritorijoje, laikomasi kiekvienoje vals-
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tybėje galiojančių teisės normų, vadyba organizuojama atsižvelgiant į kitų 
šalių tradicijas24. 2 lentelėje pateiktos nacionalinių organizacijų tapsmo 
transnacionalinėmis būdingi bruožai. 

Žvelgiant atgal, galima pastebėti, kad tokių organizacijų skaičius pas-
kutiniais dešimtmečiais didėja ne tiek aritmetine, kiek progresine proporci-
ja. 

  
2 lentelė. Nacionalinių organizacijų tapsmo transnacionalinėmis etapų bruožai 
 

Organizacijos vystymosi etapas Klasifikavimo 

rodikliai Nacionalinis 1 Nacionalinis 2 Transnacionalinis 

1. Veiklos/ga-
myba, paslau-
gos/vieta 

Savo valstybės teri-
torijoje 

Savo valstybės terito-
rijoje 

Savo valstybės ir duk-
terinių įmonių valsty-
bių teritorijoje  

2. Objektas: 
rinka 

Vietinė arba naciona-
linė  

Nacionalinė ir produk-
cijos eksporto šalių  

Nacionalinė, kelių ša-
lių ir globalinė  

3. Konkurenci-
nės galimybės 

Sąlygotos šalies re-
gionų arba naciona-
linės ekonomikos 
plėtros  

Sąlygotos nacionalinės 
arba produkcijos eks-
porto šalių ekonomi-
kos plėtros  

Sąlygotos kelių šalių 
ir globalinės ekono-
mikos plėtros  

4. Verslo orien-
tacija 

Gamyba/paslaugos ir 
realizacija orientuo-
jamos šalies regionų 
ir nacionaliniu mas-
tu, bandomos ekspor-
to galimybės  

Gamyba/paslaugos ir 
realizacija orientuoja-
mos nacionaliniu mas-
tu, atsižvelgiama į 
eksporto galimybes 

Gamyba/paslaugos ir 
realizacija priklauso 
nuo nacionalinių ir 
globalinių poreikių 

5. Valdymo 
procesas 

Grindžiamas savo ša-
lies regionų ir nacio-
naline patirtimi 

Grindžiamas savo ša-
lies nacionaline patir-
timi, atsižvelgiant į 
produkcijos eksporto 
šalių tradicijas 

Grindžiamas savo ša-
lies nacionaline patir-
timi, veikiamas ir va-
dybos globalizacijos 
procesų 

6. Augimo ir 
vystymosi 
strategija 

Rengiama atsižvel-
giant į savo šalies re-
gionų bei nacionali-
nius poreikius 

Rengiama atsižvel-
giant į savo šalies na-
cionalinius bei ekspor-
to šalių poreikius 

Rengiama atsižvel-
giant ne tik į naciona-
linius poreikius, bet ir 
globaliniu mastu  

7. Išteklių šalti-
niai 

Vietiniai Nacionaliniai Globaliniai 

                                                 

24 JT ekspertų nuomone, tarptautinėmis (transnacionalinėmis, daugianacionalinėmis ar-
ba multinacionalinėmis), nepriklausomai nuo juridinio statuso bei veiklos pobūdžio, laikomos 
kompanijos, turinčios dukterines įmones dviejose ar daugiau valstybių ir koordinuojančios jų 
veiklą. Harvardo universiteto specialistai prie multinacionalinių priskiria kompanijas, turin-
čias ne mažiau kaip 6 dukterines firmas užsienyje /38, p. 462/. 
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Pavyzdžiui, 1901 m. tik 18 JAV korporacijų turėjo 47 dukterines įmo-
nes kitose šalyse, prieš Pirmąjį pasaulinį karą jų skaičius sudarė atitinkamai 
39 ir 116, o XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje, JT transnaciona-
linių organizacijų centro duomenimis, pasaulyje jau buvo apie 10 tūkst. to-
kių organizacijų su beveik 100 tūkst. kitose valstybėse veikiančių filialų. 
Šiuo metu pasaulyje yra registruota 63 tūkst. transnacionalinių kompanijų25, 
kontroliuojančių daugiau kaip 700 tūkst. dukterinių įmonių, kuriose dirba 
73 mln. žmonių, o jų metinė apyvarta siekia 6000 mlrd. JAV dolerių /39, p. 
39/.  

Organizacijų veiklos internacionalizavimo, vykusio paskutiniuosius 15 
metų, negalima atsieti nuo valdymo proceso globalizacijos. Jau pastebėta, 
kad į šį procesą vis aktyviau įsitraukia įmonės, kuriose dirba ne daugiau 
kaip 20 darbuotojų, o jų įtaka ekonominiams bei socialiniams procesams 
nuolat didėja26. 

Šiandien dauguma vadybos specialistų pripažįsta, kad įpusėjus XX 
amžiaus dešimtajam dešimtmečiui organizacijų veiklos internacionalizavi-
mo reiškinį padėjo suprasti tokie tarpusavyje susiję veiksniai /29/: 

• nacionalinės organizacijos ir jų vadovai dabar nepalyginamai „ar-
timiau“ negu bet kada anksčiau dirba su didesniu vartotojų, partne-
rių bei konkurentų skaičiumi. Dėl šiuolaikinių telekomunikacinių 
technologijų skverbties į mūsų kasdienį gyvenimą šis artumas tarsi 
„sutraukia Žemės rutulį“ ir leidžia žmonėms įvairiose pasaulio vie-
tose per keletą akimirksnių perduoti informaciją žodžiu, vaizdu ir 
kitaip; 

                                                 

25 100 didžiausių iš jų registruotos ekonomiškai išsivysčiusiose valstybėse. 
26 Žr.: GRENČIKOVA, A. Vzdelanie-vyznamny faktor pri uplatneni sa na trhu prace. 

Zbornik referatov z medzinarodnej konferencie „Personalny manažment v podmienkach for-
movania noveho europskeho trhu prace“, Trencin: Trencanska univerzita A. Dubceka, 2004: 
HANDY, C. The Elefant and the Flea Looking Backward to the future. Published by Random 
House Hutchinson, London, 2001; HRONOVA, S., HINDLIS, R. Vstup do EU pohledem 

manažeru malych a strednich podniku. Sbornik z mezinarodniho vedeckeho seminare „Pri-
pravenost českych podnikatelskych subjektuna členstvi v Evropske unii“. Praha: Vysoka ško-
la ekonomicka v Praze, 2004; LINDERHOLM, C. Vientisa verslumo ugdymo grandinė. Tarp-
tautinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno kolegija, 2004.  

Vertinant organizacijas šiuo aspektu, abejotina, ar teisūs tie autoriai, kurie dėl didelių 
įmonių bankrotų įžvelgia pavojų šalies ekonomikai, juk didžiųjų vietoje kuriasi mažos ir labai 
mažos įmonės. Taip tvirtinant neretai remiamasi vargu ar pagrįstu faktu, kad „naujos įmonės 
neturi gamybos organizavimo ir valdymo įgūdžių, nepakankamai vertina rinkotyros reikšmę, 
darbuotojų kvalifikaciją, jų įgūdžius, darbo organizavimo kokybę, darbuotojų nuotaikas ir jų 
reikšmę darbo rezultatams.“ (žr. VALACKIENĖ, A. Krizių valdymas ir sprendimų priėmi-

mas. Mokomoji knyga. Kaunas: KTU, Technologija, 2005, p. 163). 
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• „veiklos vietos“ samprata, kai produkcija gaminama ar paslaugos 
teikiamos tuo pačiu metu įvairiuose pasaulio kraštuose, peržengia 
kelių valstybių sienas. Tai kasdien kuria vis naujus „transnaciona-
linio valdymo“ precedentus; 

• „požiūriui“ į organizacijų vystymosi strategiją būdingas tarpvalsty-
binis pobūdis, kuris skatina domėtis ne tik savo šalies patirtimi, bet 
ir kitų kraštų pasiekimais, žadina poreikį lavinti asmeninius gebė-
jimus bei tapti pasaulinės rinkos dalyviu27. 

Minėti veiksniai pagrįstai siejami su nuolatine visuomenės pažanga. 
Šalia jų per paskutinį dešimtmetį išryškėjo tokie ryškūs, tačiau sunkiai 
prognozuojami ir dažnai organizacijoms neigiamą poveikį darantys veiks-
niai kaip ekologinės katastrofos („juodoji skylė“ ozono sluoksnyje, „šiltna-
mio efektas“, žemės drebėjimai neseisminėse zonose ir kt.), didėjanti tero-
ristinių aktų banga (Niujorke, Madride, Stambule, Londone), vis stiprėjantis 
antiglobalistinis judėjimas (2005 m. įvykiai rengiantis aštuonių valstybių 
vadovų susitikimui Londone bei Pasaulinės prekybos organizacijos kongre-
sui Honkonge). Kita vertus, organizacijos veikla turi prasmę, jei jos rezulta-
tai visuotinai pripažįstami arba/ir pakankamai konkurencingi rinkoje. Pas-
kutiniųjų dešimtmečių visuomenės ekonominių ir socialinių procesų raida 
akivaizdžiai rodo, jog konkurencija nuolat didėja. Dėl minėtų priežasčių 
varžymosi pasekmėms daug dėmesio skiria įvairios tarptautinės organizaci-
jos bei daugelio šalių vyriausybės. Reakcija į konkurencijos didėjimą gali 
būti įvairi, pavyzdžiui, Europos Komisijos požiūriu, vertinant konkurencin-
gumo poveikį Lietuvai, mūsų Vyriausybės politika turi skatinti organizacijų 
inovacinę veiklą, daugiau dėmesio skirti „investicijoms į nematerialius ak-
tyvus“, tarp kurių vieni iš svarbiausių yra žmogiškieji ištekliai bei veiklos 
organizavimas. Be to, nacionalinės vyriausybės periodiškai skatinamos tam 
tikrose ūkio veiklos srityse „užveržti“ konkurenciją iškraipančių teisės aktų 
nuostatas, tuo pat metu kitose atvirkščiai – „paleisti vadžias“. 

Šiandien itin sunku numatyti, kokios naujausios organizacijų vystymo-
si aktualijos gali išryškėti artimiausioje ateityje. Panašios nuomonės laikosi 
C. Handy, kuris teigia: „Senojo stiliaus drambliai gali išnykti visiems lai-
kams, tačiau didelės organizacijos vis tiek bus reikalingos ir jos bus dar ga-
lingesnės, o jų veiklos sfera platesnė nei anksčiau. […] Tačiau jų veikla ir 
įpročiai turės labai skirtis nuo tų, prie kurių buvome pripratę“/10/. C. Han-
                                                 

27 Galima paminėti Šanchajaus (Kinija) vertybinių popierių biržoje 2007 m. vasario 28 
d. įvykusį kainų kritimą 10 punktų. Po kelių dienų ši kritimo banga atkeliavo iki Vilniaus ver-
tybinių popierių biržos. Rezultatas – Lietuvos biržos žaidėjų turto vertė sumažėjo beveik 1,5 
mlrd. litų. Kita vertus, akcijų kainų griūtis Vilniaus vertybinių popierių ir kitose biržose kai 
kuriems investuotojams buvo tinkamas metas papildyti savo investicijų portfelius. 
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dy nuomone, to priežastys – neišvengiamas susidūrimas su tokiais naujais 
išbandymais: 

• išlikti asmeniškai savitiems; 
• derinti kūrybiškumą su efektyvumu; 
• klestėti ir kartu išlikti socialiai priimtiniems; 
• mokėti atsilyginti ne tik kompanijos, bet ir idėjų savininkams. 

Kad ir kokie būtų aplinkos iššūkiai, lyginant su dabartine padėtimi, jie 
reiškia organizacijos veiklos pokyčius. JAV vadybos specialistų J. M. Kou-
zes’o ir B. Z. Posnerio manymu, niekas negali pasiekti geriausių rezultatų 
išsaugodamas esamą padėtį, todėl vadybos globalizacijos ir vis didėjančios 
konkurencinės aplinkos sąlygomis pagrindine organizacijų išgyvenimo už-
duotimi tampa ne sprendimas priimti ar nepriimti pokyčius, bet sprendimas, 
kaip dalyvauti permainų procese, numatyti, kada ir kaip įgyvendinti refor-
mas savo organizacijoje /14/. Kartu šių dienų permainos yra ne vien techni-
nio ir technologinio, bet ir žmogiškojo pobūdžio klausimai. Nuolatinės per-
mainos reikalauja naujai vertinti organizacijų veiklą, o tai skatina siekti vi-
daus ir išorės aplinkų suderinamumo ir nuolatinių pokyčių organizacijų vi-
duje.  

Šiuolaikiniame pasaulyje vargu ar galima tikėtis norimų rezultatų ilga-
laikėje perspektyvoje, jei nuolat nukrypstama (viršijama arba atsiliekama) 
nuo organizacijų galimybių. Todėl organizacijoms tenka susidurti su būti-
numu numatyti įvykius bei įsitraukti į permainas, t. y. reikšti „proaktyvu-
mą“. Kita vertus, organizacijos turi siekti palaikyti „kolektyvinių“ ir „as-
meninių“ dimensijų pusiausvyrą, ir todėl jų veikla turi būti grindžiama 
„reaktyviniu“, kitaip tariant, gebančiu reaguoti į išorės poveikį elgesiu. Ka-
dangi dabarties organizacijų veikla vyksta „nuolatinės parengties“ sąlygo-
mis, jos turi pasižymėti dideliu lankstumu ir aktyviai dalyvauti permainų 
procese.  

 
 

2.1.2. Strateginio planavimo svarba organizacijų vystymuisi 
 

Kiekviena organizacija, siekdama ilgalaikių tikslų, turi gebėti prisitai-
kyti prie ateities aplinkos. Tai procesas, kuriam vykstant būtina numatyti 
įvykius ir spręsti, ką reikia daryti, kad organizacija pasinaudotų galimybė-
mis ir gautų naudos bei apsisaugotų nuo visko, kas kelia pavojų jos sėkmei 
ir egzistavimui. Organizacija gali veikti dviem būdais. Pirma, ji gali būti ak-
tyvi, įgyvendinti iš anksto sukurtas savo strategijas28. Antra, ji gali veikti 

                                                 

28 Strategijos sąvoka yra sena ir kildinama iš graikų kalbos žodžio „strategos“, reiš-
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pagal susiklosčiusias aplinkybes, atsižvelgdama į anksčiau įvertintas gali-
mybes arba netikėtus pavojus. Vadovai, siekiantys savo organizacijos sėk-
mės nuolatinių dabarties iššūkių sąlygomis, turi gerai pažinti aplinkos po-
kyčius, gebėti strategiškai įvertinti galimą aplinkos poveikį organizacijos 
konkurencingumui ir mokėti daryti atitinkamus sprendimus. Ypatinga 
sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, yra planavimas.  

Planavimas apibrėžia organizacijos vadovų ateities vizijas bei norus ir 
parodo, jog vadovai ne spontaniškai, bet, remdamiesi kokia nors taisykle, 
precedentu ar logika, iš anksto apgalvoja savo organizacijos veiksmus. Pla-
navimas yra pirminė ir pagrindinė valdymo funkcija, kuri turi padėti mums 
atsakyti į klausimą „ką daryti?“. Planuojant nustatomi arba tikslinami or-
ganizacijos tikslai bei priemonės (užduotys, ištekliai, procedūros) tiems 
tikslams pasiekti.  

Planavimo proceso rezultatas – tai gairės, kuriomis vadovaujantis: 
• organizacija gauna ir disponuoja reikalingais ištekliais; 
• organizacijos darbuotojai veikia pagal nustatytas užduotis bei pro-

cedūras; 
• veikla yra valdoma ir vertinama.  

Planavimas nėra vienkartinis veiksmas, turintis aiškią pradžią ir pabai-
gą. Planavimui būdingas nenutrūkstamumas, atspindintis aplinkos pokyčius 
bei prisitaikymą prie jų. Planavimo trūkumai lemia žemą organizacijos 
veiklos lygį ir mažina jos konkurencingumą rinkoje. Neturėdami plano, va-
dovai nežino, ar tinkamai organizuojamas pavaldžių darbuotojų darbas, ar 
tinkamai naudojami kiti ištekliai. Pagaliau be plano neįmanoma aiškiai įsi-
vaizduoti, ko reikia organizacijai. 

                                                                                                            

kiančio meną ar mokslą būti generolu, kuris turėjo mokėti planuoti ir imtis veiksmų, pavyz-
džiui, vadovauti armijai, apsaugoti miestą nuo užpuolimo, nustatyti išteklių tiekimo tvarką, 
tvarkyti armijos santykius su gyventojais, politikais ir t. t. Būtent „strategos“ leido Aleksand-
rui Makedoniečiui užkariauti beveik visą tuo metu žinomą pasaulį. 1962 m. verslo istorikas 
Alfredas D. Chandleris pasiūlė „strategiją“ apibrėžti taip: „įmonės pagrindinių ilgalaikių tiks-
lų ir uždavinių suformulavimas, veiksmų kurso parinkimas ir išteklių, reikalingų šiems tiks-
lams įgyvendinti, paskirstymas“. A. D. Chandleris išskyrė tris esminius strategijos elementus: 
1) veiksmų seka tikslams pasiekti, 2) pagrindinių idėjų (vizijos) įgyvendinimo procesas, 3) ne 
tik kokia ta strategija, bet ir kaip strategija suformuluota. Be to, Chandleris pažymėjo, jog 
verslo ir aplinkos santykiai nėra stabilūs bei visiškai prognozuojami. Plintant Chandlerio idė-
joms, netrukus tapo akivaizdu, jog strateginio vystymosi koncepcija visiškai pasiteisino rea-
liame verslo pasaulyje. Šiuo metu organizacijų strateginio vystymosi planavimas plačiai tai-
komas valstybinio valdymo, mokslo bei kitose veiklos srityse (Chandler A. D. Strategy and 

Structure: Chapters in the History of the American Industrial Interprise. Cambridge: Mass., 
MTI Press, 1962, p. 16).  
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Šiuolaikinės organizacijos paprastai valdomos pagal du pagrindinius 
planų tipus: 

• strateginio vystymosi, išreiškiančio organizacijos siekius įgyvendi-
nant strateginius tikslus, priimant kuo geresnius sprendimus ilga-
laikei ateičiai (5–10 metų) užtikrinti, tam analizuojant galimybes ir 
pavojus, išorės ir vidaus pranašumus ir trūkumus29; 

• einamuosius (operatyvinius), sudarytus artimiausių 1–3 metų tiks-
lams įgyvendinti. Šie planai detalizuoja strateginio vystymo planus 
(pavyzdžiui, kaip pateikti į rinką naują produktą ar paslaugą, kartu 
įvertina naujų konkurentų poveikį).  

Einamieji (operatyviniai) planai skirstomi į: 
• pasikartojančius arba nuolatinius, sudaromus remiantis standarti-

nėmis ir nuspėjamomis situacijomis; 
• vienkartinius, rengiamus vienkartinėms programoms ir projektams 

įgyvendinti (pavyzdžiui, kompanijos naujų patalpų statyba pagal 
netipinį projektą).  

Kartą sukurtas pasikartojantis planas leidžia organizacijai ir jos vado-
vams taupyti laiką, nes laikomasi nustatytų normų, o panašios situacijos 
tvarkomos tais pačiais būdais. Pasikartojančių planų esmę sudaro: 

• vadovų įgaliojimų arba jų priimamų sprendimų ribos, kurios paro-
do, kokius sprendimus jie gali priimti; 

• taisyklės, nurodančios konkrečius veiksmus, kuriuos privalu atlikti 
tam tikroje situacijoje; 

• procedūros, t. y. nuorodos, aiškinančios, kaip (kokiais metodais) 
turi būti atlikti standartiniai darbai.  

Vienkartiniams planams keliami kitokie reikalavimai skaičiuojant or-
ganizacijos sąnaudas darbo jėgai ir kitiems vidaus aplinkos elementams. 
Dažnai vienkartiniai planai tampa pasikartojančio operatyvinio plano sudė-
tine dalimi.  

Strateginio vystymosi planai nuo operatyvinių skiriasi laiko trukme, 
apimtimi ir detalumo lygiu. Juos sieja bendri siekiai įgyvendinant organiza-
cijos tikslus. Pažymėtina, kad ir strateginiai, ir operatyviniai planai yra susi-
ję su pagrindiniais santykiais, kuriais siekiama organizacijos pagrindinių 
tikslų. Tarp šių planų tipų yra ir esminių skirtumų. Pavyzdžiui, operatyvi-
niams planams būdingas veiklos kryptingumas organizacijos vidaus klau-

                                                 

29 I. Ansoffas organizacijų strateginio planavimo idėją apibūdina kaip loginį, analitinį 
procesą, kurio tikslas, atsižvelgiant į išorės aplinką, nustatyti organizacijos būsimą padėtį /ten 
pat/. 
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simams spręsti, o strateginio vystymo planai pirmiausia skirti konkurenci-
nėje aplinkoje įgyvendinti turimus pranašumus.  

Organizacijos planų hierarchinė sistema pateikta 1 pav. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Organizacijos planų hierarchinė sistema 
 
 

Sąvoka „strateginis planavimas“ organizacijų vadyboje pradėta vartoti 
prieš keturis dešimtmečius. Šiai sąvokai atsirasti pasitarnavo XX amžiuje 
vykusi organizacijų vystymosi teorijų evoliucija, iki tol nuėjusi tokius rai-
dos etapus: 

• biudžeto sudarymas – tai ankstyviausias bandymas (nuo XX am-
žiaus pradžios iki vidurio) organizacijos veiklos procesą susiste-
minti ekonominių tikslų požiūriu. Šis organizacijų vystymosi eta-
pas formavosi kartu su vadybos mokslo pradžia, kai vadybos teori-

Misija – organizacijos pagrindiniai tikslai 

Strateginis planas 

Operatyviniai planai 

Vienkartiniai planai Nuolatiniai planai 

Programos 

Projektai 

 

Sąnaudos ir  
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materialiniai, 

finansiniai, 
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jos pradininkai F. W. Tayloras bei A. Fayolis planavimo sąvoką 
priskyrė prie valdymo funkcijų /30, 6/. Pradiniame etape organiza-
cijose planavimo padaliniai nebuvo steigiami, o visa planavimo 
veikla apsiribodavo metinių finansinių planų (su skirstymu ketvir-
čiais bei mėnesiais) pagal atskiras veiklos kryptis ir struktūrinius 
vienetus sudarymu. Apie 1950 m. finansiniai planai organizacijose 
jau buvo plačiai sudarinėjami tokioms veiklos kryptims kaip: ga-
myba, statyba, pardavimas, moksliniai tyrimai, konstravimo ir te-
chnologinis projektavimas, personalo valdymas bei tarptautinės 
operacijos. Buvo remiamasi prielaida, kad praeities sąlygos pasi-
kartos ir ateityje;  

• ilgalaikis planas atsirado XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje, kai 
buvo pradėta domėtis praeities tendencijomis, ypač veiklos rezulta-
tų gerėjimu arba smukimu bei rezultatų pritaikymo galimybėmis 
planuojant organizacijos ateitį. Šis laikotarpis siejamas su intensy-
vių matematinių metodų diegimu planuojant ir valdant organizaci-
ją. Ilgalaikis planavimas, prognozuojant ateities situacijas, remiasi 
ekstrapoliacijos metodais. Praktika parodė, kad toks planavimo 
metodas tinka, yra gana patikimas santykinai lėtai besikeičiančioje 
aplinkoje. 

Po Antrojo pasaulinio karo naujausi moksliniai atradimai, pirmiausia 
JAV, Vakarų Europos šalyse bei Japonijoje, paskatino naujų ūkinės veiklos 
sričių atsiradimą bei ekonominių procesų internacionalizavimą, tačiau šio 
proceso neišvengiama palydove tapo vis didėjanti konkurencija. Konkuren-
cijos didėjimas XX amžiaus septintajame, ypač aštuntajame dešimtmečiais 
akivaizdžiai parodė, kad ekonominės ateities prognozavimo metodai, iki tol 
nukreipti į organizacijos vidaus aplinkos pokyčius, pasirodė nepakankamai 
paveikūs. Visuomenėje vykstančių socialinių bei ekonominių procesų su-
vokimas tapo organizacijų išgyvenimo prielaida ir pareikalavo į pirmą pla-
ną iškelti išorės aplinkos (ekonominės, socialinės, politinės, technologinės, 
ekologinės ir kt.) pažinimą bei numatyti prisitaikymo prie jos priemones. 
Būtent ši aplinkybė paskatino iš esmės tobulinti ilgalaikio planavimo meto-
dus. Ekonominių teorijų evoliucija sudarė tinkamą pagrindą strateginio 
planavimo teorijai bei įvairioms strategijų koncepcijoms (modeliams) atsi-
rasti. Mokslinėje literatūroje strateginį planavimą priimta laikyti organizaci-
jų vystymo teorijų evoliucijos trečiuoju etapu.  

XX amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais remdamasi organizacijų 
strateginio planavimo teorija susiformavo strateginio valdymo koncepcija, 
kurios esminis bruožas – prisitaikant prie išorės aplinkos pokyčių veikti pa-
gal strateginį planą. Veikdama strategiškai, organizacija turi siekti aktyvaus 



 

43

poveikio aplinkai formuodama paklausą, naujoves, vartotojų skonį ir kt. 
Organizacijų strateginio valdymo koncepcija gali būti laikoma strateginio 
planavimo teorijos tąsa, kartu ją galima laikyti organizacijų vystymo teorijų 
raidos ketvirtojo etapo užuomazga. Neabejotina, kad ateityje moksliniai ty-
rimai bei praktika suformuos vientisą požiūrį į organizacijų vystymo teorijų 
raidos ketvirtąjį etapą. Remiantis I. Ansoffo metodologija, visų keturių or-
ganizacijų vystymosi raidos etapų bruožai pavaizduoti 2 pav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Organizacijų vystymosi teorijų evoliucijos raida remiantis I. Ansoffu /2/. 
 
 

Taigi organizacijai vystantis strategiškai būtina pabrėžti jos konkuren-
cinę prigimtį30. Be to, strateginio vystymosi planas nustato organizacijos ri-
bas ir nurodo reikalingų veiksmų kryptis. Tai padeda sutelkti dėmesį į 
konkrečius tikslus ir alternatyviai jų siekti. R. J. Smithas skiria keturias pa-
grindines priežastis, dėl kurių organizacijoms yra naudinga savo veikloje 
remtis strateginiu planu /27/: 

• Ketinimų deklaravimas. Organizacija, siekianti didinti savo gali-
mybes, gali aiškiai deklaruoti savo vystymosi kryptis bei vadovau-
tis pasirinktais prioritetais. 

                                                 

30 Įvairūs paskutiniųjų kelių dešimtmečių organizacijų veiklos tyrimai nuolat pateikia 
akivaizdų faktą, kad įmonės, kurių darbas organizuojamas remiantis strateginiais planais, pa-
siekia aukštesnį darbo našumą, darbuotojų veikla geriau motyvuota, todėl jų pasižymi dides-
niu efektyvumu. (žr.: J. Eastlack /5/, A. C. Filley ir kt. /7/) 

 

- išorės aplinkos formavimas   - strateginio valdymo planavimas 
- sprendimų decentralizavimas 
- valdymas remiantis strategija 
 
- vidaus ir išorės aplinkos įvertinimas  - strateginis planavimas 
 

- augimas remiantis ilgalaikėmis prognozėmis - ilgalaikis planavimas 
 

- finansinių planų sudarymas   - biudžeto sudarymas 
 
išorės aplinkos neapibrėžtumo didėjimas įprasti pasikeitimai 
      prognozuojami pasikeitimai 
       netikėti, bet atpažįstami pokyčiai 
        netikėti ir neatpažįstami pokyčiai 
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• Ketinimų suderinamumas. Organizacija gali derinti visų savo pa-
dalinių veiksmus žengdama užsibrėžtų tikslų link.  

• Dalyvavimas įgyvendinant ketinimus. Organizacija turi galimybę 
nuolat vertinti, kaip ji disponuoja finansiniais, žmogiškaisiais ir ki-
tais ištekliais bei būti įsitikinusi, kad kiekvienas jos narys pritaria 
iškeltiems tikslams bei uždaviniams. 

• Operatyvinių sprendimų priėmimo sistemos suderinamumas su 
deklaruotais ketinimais. Kadangi organizacijos strateginiame pla-
ne numatyta įgyvendinti ilgalaikius deklaruotus ketinimus, suda-
roma einamųjų sprendimų priėmimo sistema, padedanti laiku pas-
tebėti naujausias tendencijas, koncepcijas, vykdyti stebėseną ir tin-
kamai reaguoti į naujas aplinkybes. 

Organizacijos strateginio vystymosi planavimas, pradėtas praėjusio 
amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, remiasi idėja, kad praeities tendencijos 
nebūtinai turi pasikartoti ateityje, todėl daugiausia dėmesio turi būti skiria-
ma teisingam veiksmų krypties pasirinkimui tinkamu laiku. Šiuo atveju del-
simas priimti atitinkamus sprendimus ir pagal juos veikti gali lemti neigia-
mus padarinius, kai imtis efektyvių veiksmų gali būti per vėlu.  
 
 

2.1.3. Organizacijų strategijų koncepcijos 
 

JAV vadybos specialistas A. J. Stoneris ir jo kolegos pažymi, kad or-
ganizacijos strateginis planas „įkūnija ir sukasi apie strategijos teiginį“, nes 
šiame plane atsispindi strategijos kūrimo ir, prireikus, jos atnaujinimo pro-
cesas /29, p. 263/. Mokslinėje bei metodinėje literatūroje per kelis dešimt-
mečius buvo pateikta daug strategijos sąvokos apibūdinimų. Atsiradus stra-
teginiams planams, pirmieji strategijos apibrėžimai buvo artimi ilgalaikio 
planavimo koncepcijai ir apėmė priemones, etapus, vykdytojus bei išteklių 
paskirstymą ilgalaikėje perspektyvoje. Tobulėjant strateginio planavimo 
metodikai, strategiją imta sieti su sprendimais, kaip organizacijai gyvuoti 
vertinant ją supančią aplinką. P. Zakarevičiaus teigimu, „strategija – tai or-
ganizacijos gyvavimo tolimesnėje ateityje perspektyvinis modelis“ /36, p. 
76/. 

Neabejotina, kad strategija turi formuoti sprendimų priėmimo konteks-
tą ir pasakyti, kurie iš sprendimų gali būti priskirti prie „strateginių“. D. 
Boddy bei R. Peitono manymu, sprendimai, turintys tiesioginį poveikį or-
ganizacijos vystymuisi, neretai reikalauja panaudoti einamojo laikotarpio 
išteklius, todėl vargu ar gali būti laikomi „strateginiais“ /37, p. 369/. Kai 
kurių specialistų požiūriu, prie „strateginių“ galima priskirti tokius spren-
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dimus, kurie „turi kompleksinį pagrindą […], yra integruoti į organizacijos 
valdymo sistemą ir nulemia organizacijos būsimąsias permainas“ /12/. 

Visas strategijas pagal jų rengimo bei įgyvendinimo būdus galima 
skirstyti į dvi grupes:  

• sumanytosios (arba nustatytinės), kurios remiasi iš anksto aiškiai 
apibrėžtais, formalizuotais sumanymais apie nuoseklų ir racionaliai 
vykstantį procesą; 

• spontaniškai besivystančios (plėtotinės), kurios nėra iš anksto nu-
statytos, o grindžiamos nuolatinio mokymosi procesu ir remiasi 
sprendimų, priimamų vykstančio proceso metu, seka. 

Kiekvieną iš pateiktų grupių sudaro keletas teorinių pagrindų, susida-
riusių iš panašaus požiūrio į organizacijos vystymą. Pavyzdžiui, sumanytųjų 
strategijų modelis paremtas pelno didinimo, išteklių, socialinės paskirties 
bei organizacinės kultūros teorijomis, o spontaniškai besivystančių strategi-
jų modelį grindžia išlikimo, veiksmų neapibrėžtumo, derybų bei pažinimo 
teorijos.  

Trumpai apžvelkime iš anksto sumanytųjų strategijų modelio metodo-
loginius aspektus: 

• pelno didinimu pagrįsta strategija siejasi su prielaida, kad pagrindi-
nis daugumos verslo organizacijų sėkmės veiksnys glūdi organiza-
cijos pelningume, nes tokia organizacija vadovaujasi racionalumu 
bei nuolatine savo veiklos analize. Pelno didinimas neneigia orga-
nizacijos išteklių, socialinių, kultūrinių ir kitų poreikių. Šio požiū-
rio šalininkai mano, kad pastarieji veiksniai atlieka tik antraeilį 
vaidmenį; 

• ištekliais pagrįsta strategija daugiausia dėmesio skiria plėtrai ištek-
linio potencialo (žmogiškojo, finansinio, technologinio ir kt.), kuris 
yra pagrindas organizacijos pelningumui didinti konkurencinės 
rinkos aplinkoje. Šiuo atveju renkantis strategiją svarbiausia apsi-
spręsti, kuri išteklių sudedamoji dalis gali daugiausia lemti pelnin-
gumo didėjimą; 

• socialiniais ir kultūriniais organizacijos veiklos aspektais grin-
džiama strategija išryškina vertybinius veiksnius kaip svarbiausius 
renkantis, kokiu keliu organizacijai reikėtų vystytis. Čia išlieka bū-
tinybė pasirinktą strategiją tinkamai derinti su organizacijos steigė-
jų teisėtu interesu didinti organizacijos efektyvumą (konkurencin-
gumą, pelningumą, įvaizdį ir kt.).  
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3 pav. Iš anksto sumanytųjų (nustatytinių) strategijų modelio  
taikymo schema 

 
 

Iš anksto sumanytųjų strategijų modelis suvokiamas kaip vientisas pro-
cesas, kurio taikymo schema organizacijoje būtų 3 pav. pateikti nuosekliai 
vieni po kitų einantys analizės, strategijos rengimo bei jos įgyvendinimo 
etapai.  

Iš anksto sumanytosios (nustatytinės) strategijos turi nemažai prana-
šumų, iš kurių paminėtinas kompleksiškumas. Jis sietinas su visos organi-
zacijos laimėjimais bei esamomis problemomis. Strategijos, grindžiamos 
išankstine logika, leidžia veikti nuosekliai, užtikrinant strateginio proceso 
nenutrūkstamumą, t. y. įgyvendinus vieną strategiją, galima pradėti rengti 
kitą.  

3 pav. pateikta schema rodo, jog šio modelio strateginiame procese ne-
išvengiami keli ciklai, kai organizacijai, siekiančiai strategiją patikslinti ar 
papildyti naujais elementais (arba atsisakyti nepasiteisinusios veiklos), ten-
ka sugrįžti į ankstesnį proceso etapą. Įgyvendinant minėto modelio strategi-
jas tenka susidurti ir su tam tikrais sunkumais, pavyzdžiui, šios strategijos 
daugiau remiasi prognozuojama ateitimi, nors dabarties permainos iš orga-
nizacijų kasdien reikalauja nestandartinio elgesio. Ne visos organizacijos 
gali formalizuoti savo veiklos sistemą (pavyzdžiui, mokslo, mokymo įstai-
gos ir pan.), todėl joms tenka derinti ilgalaikius strateginius planus su trum-
palaikiais nukrypimais nuo užsibrėžto tikslo. 

Spontaniškai besivystančių strategijų modelio atsiradimas siejamas su 
organizacijų poreikiu išvengti arba bent sumažinti nustatytinių strategijų 
silpnųjų vietų poveikį. Spontaniškai besivystančių strategijų pagrindiniai 
metodologiniai bruožai: 

• išlikimu besiremianti strategija daugiausia dėmesio skiria organi-
zacijos veiklos natūralios atrankos idėjos konkurencinėje aplinkoje 
paieškai, kai nuolatinė „kova už būvį“ didesnę sėkmę neša organi-
zacijoms, kurios geriau prisitaiko prie išorės aplinkos spaudimo. 
Būtina turėti omenyje, kad poveikį organizacijai gali daryti ir jos 
ankstesni veiksmai viduje, pavyzdžiui, investicijos į organizacijos 
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analizė 

Strategijos  

rengimas 

Strategijos  

įgyvendinimas 



 

47

technologinę plėtrą, įgyta kompetencija, organizacijos kultūrinis 
matmuo. Išlikimu besiremiančių strategijų galimybės didėja, jei 
organizacijai pavyksta sukurti daugiau strateginių scenarijų (alter-
natyvų); 

• neapibrėžtumu grindžiama strategija remiasi prielaida, kad ateities 
būsena yra nuolatinių prieštaringų įvykių bei veiksnių rezultatas, 
todėl tuo remiantis prognozuoti ilgalaikių permainų eigą bei pro-
jektuoti organizacijos ateitį neįmanoma. Atsižvelgiant į įvykių 
(reiškinio) priežastis bei pasekmes, vienintelė išeitis organizacijai – 
veikti remiantis inovacinį pobūdį turinčiais trumpalaikiais tikslais 
(mažais žingsniais pirmyn). Neapibrėžtumu grindžiama strategija 
mažai susieta su vidaus veiksnių analize, todėl ji vykdoma tik atsi-
radus poreikiui įvertinti šios aplinkos svarbą permainų procesui; 

• derybomis paremta strategija ypatingą reikšmę skiria įvairių orga-
nizacijų, kurių interesai sutampa arba gali sutapti, kompromisų pa-
ieškai bei suderintiems tiekėjų ir klientų veiksmams. Čia derybos 
laikomos strategijų kūrimo sudėtine dalimi. Derybomis paremta 
strategija įvertina ne vien kitų organizacijų nuostatas, bet ir organi-
zacijos viduje veikiančių žmonių pageidavimus. Tai padeda sukurti 
„susitarimų tinklą“ bei nulemti susitarimų įgyvendinimą visose 
strateginiame procese dalyvaujančių organizacijų grandyse. Su-
prantama, kad derybų metu suderintas strateginio vystymo kelias 
pats savaime negali atsakyti į visus kasdienėje veikloje kylančius 
klausimus, todėl reikia nuolat aptarti šiame procese dalyvaujančių 
organizacijų nuostatas;  

• pažinimu pagrįsta strategija remiasi mintimis, kad, norint susieti 
strategijos sukūrimą bei jos įgyvendinimą į bendrą kūrybinio paži-
nimo procesą, organizacijos darbuotojams reikia ugdytis pasirink-
tos strategijos įsipareigojimų suvokimą. Šis požiūris neneigia for-
malizuotos planavimo sistemos būtinumo, tačiau pripažįsta, kad, 
lanksčiai derinant nuolatinį pažinimą su organizacijos strategine 
veikla, galima sulaukti proveržio konkurencinėje aplinkoje. Paži-
nimu besiremiančioje strategijoje taikomos asmenų meistriškai su-
kurtos vizijos, komandinės veiklos, sisteminio mąstymo bei kiti 
elementai. Kartu ši strategija dažnai susiduria su tam tikrais sun-
kumais, nes ne visada aišku, kada ir kaip turi prasidėti organizaci-
jos strateginis procesas. 

Spontaniškai besivystančių strategijų modelio taikymo schema organi-
zacijoje – strategijos rengimo bei įgyvendinimo stadijų susietumas laiko 
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požiūriu. Tik padėties strateginės analizės etapas pasireiškia kaip sąlygiškai 
savarankiškas (4 pav.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 pav. Spontaniškai besivystančių (plėtotinių) strategijų modelio  

taikymo schema 
 
 

Spontaniškai besivystanti (plėtotinė) strategija išsiskiria jai būdingais 
pranašumais, iš kurių svarbiausiais galima laikyti gebėjimą prisitaikyti prie 
praktikos bei galimybę greičiau sulaukti strateginių sprendimų įgyvendini-
mo rezultatų, didesnį negu nustatytinių strategijų lankstumą, nes į strateginį 
procesą aktyviai įtraukiami žmogiškieji ištekliai. Reikia pasakyti, kad spon-
taniškai besivystanti strategija dėl pripažįstamos teisės eksperimentuoti su-
teikia didesnes galimybes atlikti mokslinius tyrimus ir kurti naujas progra-
mas „strategijų“ erdvėje. Šiai strategijai taip pat būdingi visi proceso ciklai, 
tačiau priežastys, lyginant su nustatytinėmis strategijomis, yra kitokios (pa-
vyzdžiui, strategijų rengimas ir įgyvendinimas dažniausiai neturi laiko ta-
koskyros). Organizacijai, pasirinkusiai spontaniškai besivystančios strategi-
jos modelį, reikia žinoti ir šios strategijos silpnąsias puses, nes neužtikrina-
mas veiklos nuoseklumas. Todėl neretai trūksta loginio ryšio tarp atskirų 
strateginio proceso dalių kai kuriose veiklos šakose (pavyzdžiui, logistikos, 
telekomunikacijų ir kt.); aptariamą strategijos modelį būtina derinti su ilga-
laikiais strateginiais planais, įgyvendinamais remiantis iš anksto sumanytąja 
strategija.  

3 lentelėje pristatomos praktikoje dažniausiai taikomos iš anksto su-
manytosios ir spontaniškai besivystančios strategijos. 

Pateikti strategijų modelių aprašymai yra supaprastintas tikrųjų proce-
sų paaiškinimas ir, suprantama, nepakankamai atspindi realią praktiką. Ne-
mažai pateiktų modelių sėkmingai taikoma ne vien verslo pasaulyje, bet ir 
viešajame sektoriuje. 
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3 lentelė. Spontaniškai besivystančių ir sumanytųjų strategijų modelių  
  ypatumai  
 

Strategijos Strategijos turinio ypatumai 

Planavimo Strategija atsiranda, kai organizacijos vadovybė sukuria ir paskelbia 
aiškius ketinimus ir juos įgyvendina kaip oficialiai pripažintą planą. Jį 
palaiko nustatyta kontrolės tvarka, kurios pagrindinis tikslas – užtikrin-
ti nenukrypstamą strategijos įgyvendinimą organizacijai palankioje, 
kontroliuojamoje ir nuspėjamoje aplinkoje. Didžioji dauguma planinių 
strategijų priskiriamos prie iš anksto sumanytųjų. 

Antrepre-
neriška 

Strategija atsiranda kaip vadovo vizija, t. y. jo asmeninis, oficialiai 
neskelbtas situacijos vaizdinys. Viziją galima pritaikyti naujai atsiran-
dančioje ir organizacijai palankioje aplinkoje. Tokia strategija dažniau-
siai priskiriama prie nustatytinių. Tam tikruose etapuose, iškilus būti-
nybei, strategija gali būti perorientuojama į spontaniškai besivystančią. 

Ideologi-
zuota 

Strategija atsiranda ir įgyvendinama remiantis kolektyvo narių sufor-
muota vizija, įsitikinimais ir priimtinomis normomis. Organizacija yra 
aktyvi išorės aplinkos atžvilgiu. Strategijos rengimas turi abiem gru-
pėms būdingų bruožų. 

Skėtinė Strategija atsiranda ir neretai įgyvendinama vadovui nustatant jos tiks-
lus bei ribas ir vykdant tik dalinę kontrolę. Kiti darbuotojai dalyvauja 
vadovaudamiesi savo patirtimi ir polinkiais. Strategijai būdingi iš anks-
to sumanytosios bruožai. 

Procesinė Strategija, atsirandanti ir įgyvendinama organizacijos darbo proceso 
metu. Vadovybė kontroliuoja atskirus strategijos aspektus (pavyzdžiui,
organizacinės valdymo struktūros klausimus, darbuotojų priėmimo į 
darbą procedūras ir pan.), o darbuotojai savarankiškai atsako už jiems 
priskirtų strateginių klausimų nagrinėjimą. Tokios strategijos turi 
abiem grupėms būdingų bruožų. 

Nesusijusi Strategija atsiranda rizikingos aplinkos sąlygomis ir neretai įgyvendi-
nama nesant tamprių ryšių ne tik su išorės, bet ir vidaus aplinka. Tar-
pusavio veiklos schemos yra minimalios, kartais veikla žemesniame 
valdymo hierarchijos lygyje gali prieštarauti organizacijos pagrindi-
niams tikslams. Tokia strategija priskiriama prie spontaniškai besivys-
tančių. 

Susitarimo Strategija organizacijoje atsiranda ir neretai įgyvendinama susitariant 
struktūriniams padaliniams (kai vyrauja decentralizuotas valdymas ir 
nėra bendrų ketinimų). Veiklos schemos derinamos išimtinai tarpusavy-
je. Tokia strategija turi spontaniškai besivystančios strategijos bruožų. 

Primesta Strategija atsiranda ir neretai įgyvendinama išorės aplinkai primetus 
tam tikrą veiklos modelį. Strategija didele dalimi priskiriama prie 
spontaniškai besivystančių, jei atitinka organizacijos vidinius veiklos 
bruožus. Ši strategija gali virsti į iš anksto sumanytąją. 

(Šaltinis: MINTZBERG, H., WATERS, J. A. Of Strategies, Deliberate and Emergent. Strate-
gic Management Journal. 1985, Nr. 6, p. 257–272) 
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Gana išsami strategijos samprata yra pateikta H. Mintzbergo darbuose. 
Autoriaus nuomone, organizacijų praktinėje veikloje dominuoja skirtingi 
strategijos suvokimo ir jų raiškos prioritetai. Šie prioritetai, priklausomai 
nuo situacijos, strategijai suteikiantys įvairias prasmes, pateikti 5P modely-
je:  

• planas (plan) – veiksmų, kuriais organizacija siekia nubrėžti veik-
los kryptis, nustatyta seka; 

• manevras (ploy) – tam tikri veiksmai, kuriais siekiama pergudrauti 
ir įveikti konkurentą; 

• įprastas elgsenos modelis (pattern) – nepriklausomai nuo to, ar pa-
vyks įgyvendinti planą, veiksmų grandinėje turi būti užtikrintas 
tam tikras sąmoningas ar nesąmoningas pasikartojantis elgsenos 
būdas; 

• pozicija (position) – organizacijos santykis su aplinka parodo saly-
ginę padėtį rinkoje, lyginant su konkurentų padėtimi; 

• perspektyva (perspective) – organizacijos vystymosi raidos kon-
cepcija, jos siekiai ir elgsena.  

Strategijos koncepcijos pasirinkimą dažnai lemia šie veiksniai: 
• vadovų pasirengimas priimti ir įgyvendinti permainas;  
• priimtinas strategijos įgyvendinimo rizikos dydis; 
• praeityje sėkmingai taikyta strategija. 

Tinkamai parinkta strategija padeda organizacijai užimti norimą vietą 
konkurencinėje rinkoje, o jos vadovams padeda puoselėti vertybių, normų, 
vaidmenų ir grupių visumą siekiant strateginių tikslų. 

Strategijos įgyvendinimo sėkmė nemaža dalimi priklauso nuo to, kaip 
organizacijoje skirstoma, organizuojama ir koordinuojama veikla, kitaip ta-
riant, kokia yra organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos, derindamos 
savo organizacines struktūras su pasirinktomis strategijomis ir įgyvendin-
damos strateginius tikslus, gali tikėtis didesnės sėkmės. Todėl, keičiantis 
organizacijos strategijoms, turėtų kisti ir organizacinė struktūra31. Dėl šios 
priežasties strategijos, kaip ir strateginiai tikslai, turi savo hierarchiją, kuri 
gali būti suskirstyta į organizacijos, funkcijos bei padalinio lygius. Šiuo at-

                                                 

31 Tokio požiūrio laikosi ne visi organizacijų strategijų specialistai. H. Simono nuomo-
ne, atsižvelgiant į strateginių sprendimų priėmimo sudėtingumą, didžiausią įtaką tokio pobū-
džio sprendimams daro ne tiek valdymo struktūra, kiek tiksliai reglamentuotas sprendimų pri-
ėmimo procesas /26/. Šis požiūris padarė didelį poveikį korporacinių strategijų problemų ty-
rimams 1960–1970 m., o pati strategija buvo suprantama kaip tiksliai susistemintas procesas, 
užtikrinantis visos organizacijos sėkmę. Toks „kietas“ strategijos reglamentavimas šiuo metu 
labai kritikuojamas, tačiau iki šiol įvairiuose vadovėliuose tam skiriama nemažai dėmesio /37, 
p. 373/. 
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veju galima kalbėti apie strategijų „šeimą“, pavyzdžiui, svarstydami klau-
simus apie visos organizacijos strategijos lygį, turime galvoje esmę pasa-
kančią idėją, kuria darbuotojai vadovausis kasdienėje veikloje tam tikrą 
laikotarpį. Tokia idėja tampriai siejasi su organizacijos strateginiais tikslais.  

Funkcinio lygio strategijos apibrėžia valdymo funkcijų ribas rinkoda-
ros, finansų, gamybos, ekologijos ar personalo vystymo srityse. Šio lygio 
strategijos detalizuoja organizacijos „esmines idėjas“ iki tam tikros organi-
zacijos valdymo funkcijos ir remiasi funkcinio lygio strateginiais tikslais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Organizacijos strateginių tikslų ir strategijų hierarchinė sistema 
 

 

Renkantis padalinio lygio strategiją, paremtą konkretaus struktūrinio 
padalinio (pavyzdžiui, personalo vystymo arba finansų) strateginiais tikslais 
ir funkcinio lygio strategija, galima rengti ilgalaikės veiklos modelį. Tai su-
daro pagrindą visų lygių planų vientisai sistemai sukurti. Organizacijos stra-
teginių tikslų ir strategijų hierarchinė sistema pateikta 5 pav.32. Funkcinės ir 

                                                 

32 Kai kurie specialistai pateikia kitokią strategijų hierarchiją. J. Stoneris ir jo kolegos 
knygoje „Vadyba“ išskiria tokią strategijų hierarchiją: korporacijos – verslo vieneto – funkci-
nio lygio. Jų manymu, padalinių lygiu sudaromi tik veiklos (veiksmų) planai /29, p. 269/. Pa-
našios nuomonės laikosi P. Zakarevičius, savo nuostatą aiškina tuo, kad „padalinio veikla 
niekada negali būti autonominė ir ją visuomet diktuoja firmos tikslai ir uždaviniai“ /36, p. 81/. 
Apskritai šiuo metu specialistų nuomonės dėl padalinių vietos formuojant organizacijos stra-
teginius planus pasiskirstė į dvi stovyklas. Pavyzdžiui, A. Stricklandas, A. Thompsonas bei J. 
Gamble’as pripažįsta, kad organizacijos padaliniai turi turėti savo strategijas /28/. 
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ypač struktūrinio padalinio strategijos gali tapti organizacijos uždaviniais, 
programomis bei projektais, paimtus atskirai galima vertinti kaip organiza-
cijos specifinei veiklos krypčiai skirtus strateginius planus. Dažniausiai to-
kio pobūdžio strateginiuose planuose atsižvelgiama į šiai strategijai būdin-
gos aplinkos specifinius poveikius33. 
 

 

 

2.2.�Alternatyvûs�poþiûriai�á�organizacijos��
strateginio�vystymosi�procesà�

 
 

Temos tikslas:  
supažindinti skaitytoją su kai kurių specialistų alternatyviu 
požiūriu į organizacijų strateginio vystymo procesą, tai leistų 
pasirengti taikyti įgytas žinias . 

 
 
Anksčiau pateiktas požiūris į organizacijos strateginį vystymąsi parem-

tas strateginio planavimo nuostata, grindžiama žmogaus racionalaus elgesio 
ir gebėjimų objektyviai interpretuoti aplinkos įvykius prielaida. Galima pa-
sakyti, kad praktikoje vargu ar įmanoma visapusiškai suderinti racionalumo 
ir objektyvumo matmenis. Tokie pastebėjimai, neneigiant organizacijos 
strateginio vystymosi svarbos ir pranašumų, sudarė sąlygas strateginio pla-
navimo koncepcijų „siaurųjų“ vietų kritikai. Viena iš svarbiausių kritikos 
„strėlių“ buvo nukreipta į teiginį, kad strateginis planavimas yra besivystan-
tis, kitaip sakant, adaptyvus procesas. H. Mintzbergo nuomone, toks aiški-
nimas remiasi keliais „fundamentaliais paklydimais“: 

• prognozuojamų ketinimų nuspėjimu, paremtu vystymosi stabilumo 
idėja. Gyvenimo faktai rodo, kad neįmanoma ekstrapoliuoti „tech-
nologinių procesų, kainų kilimo, vartotojų poreikių pasikeitimo bei 
teisinės bazės tęstinumo“; 

• tikėjimo, kad strategijos parengimas atlieka nesusijusią su kasdie-
niais įvykiais „laikančios atramos“ funkciją visame organizacijos 
strateginiame procese. Šios funkcijos įgyvendinimas yra sustabarė-
jęs; 

                                                 

33 Šiuo atveju, kai organizacija dėl specifinių aplinkos poveikių rengia daugiau negu 
vieną planą, tikslinga kalbėti apie organizacijos strateginių planų sistemą. 
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• manymo, kad analitinis, moksliškai pagrįstas strategijos formaliza-
vimas ir ateityje visų reikalingų ir galimų „žingsnių“ nustatymas, 
paremtas anksčiau sėkmingai taikytomis strategijomis, užtikrina 
ateities sėkmę, neleidžia įvertinti to fakto, kad „intuicijos bei nau-
jovės nepasiduoda formalizavimui […], nes strategijos parengimo 
neįmanoma įsprausti į griežtus rėmus“. 

Panašaus pobūdžio kritika tik pabrėžia faktą, kad struktūrizuotas anali-
tinis požiūris į organizacijos strateginį vystymąsi yra vienintelis patikimas 
metodas. H. Mintzbergas strateginį planavimą pripažino kaip „strateginio 
programavimo“ metodą, sėkmingai veikiantį stabilios išorės aplinkos sąly-
gomis „mechaninio“ tipo organizacijose. Taikant šį metodą H. Mintzbergas 
siūlo vadovautis lankstumo principu. Su tuo sutinka daugelis kitų specialis-
tų, pabrėžiančių, kad vargu ar egzistuoja visiems atvejams tinkami bendri 
„sėkmingų strategijų“ receptai. Priešingu atveju jų visuotinis taikymas pa-
šalintų bet kokį konkurencinį pranašumą /13/. Kaip matyti, praktiškai tai-
kant bendrus organizacijos strateginio vystymosi principus, būtina nepa-
miršti, kad kiekvienos organizacijos „sėkmės vizijos“ formulė yra unikali, 
turinti tuo pat metu atsižvelgti į „skaičiavimo ir epizodo, matymo ir ekspe-
rimento kombinaciją“ /ten pat/. Atsisakymas nuo dogmų, įgyvendinant stra-
tegijas, leidžia greičiau reaguoti į nenumatytus įvykius ir naudotis atsive-
riančiomis galimybėmis. Lankstus požiūris į organizacijos strateginį vysty-
mąsi, anot H. Mintzbergo, reiškia susitaikymą su tuo faktu, kad „mūsų rea-
lioji būtis vienodai pripažįsta ir išankstinius apmąstymus, ir adaptavimąsi 
pagal situaciją“. Pripažindamas strategijos, kaip plano, reikšmę, mokslinin-
kas norėjo nubrėžti takoskyrą tarp įgyvendinamos ir naujai besivystančios 
strategijų, kuri padėtų vadovams susimąstyti, kokia apimtimi realūs strate-
gijos įgyvendinimo rezultatai atspindi pradinius ketinimus (žr. 6 pav.).  

Anot A. Vasiliausko /34, p. 303/, būtinumas atsirasti naujiems strategi-
niams „besivystančių strategijų“ sprendimams gali būti lemiamas šių prie-
žasčių: 

• aplinkos pokyčių neapibrėžtumo laipsnio ir 
• reikalaujamų strateginių pokyčių masto. 

Lankstus požiūris į organizacijos strateginį vystymąsi leido H. Mintz-
bergui atskleisti kai kurių strateginių teiginių pranašumus ir trūkumus, kurie 
gali išryškėti tam tikroje aplinkoje.  
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6 pav. Organizacijos strategijų vystymosi ciklas  
(Šaltinis: MINTZBERG, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Hemel Hempstead: 

Prentice Hall International, 1994) 
 
 

H. Mintzbergo manymu: 
• teiginio „strategija nurodo kryptį“ esminis pranašumas yra gali-

mybė organizacijai vadovautis patikimu vystymosi kursu; trūku-
mas – poreikis kartais lėtinti šį procesą bei keisti savo elgseną;  

• teiginio „strategija koordinuoja pastangas“ esminis pranašumas 
yra galimybė išvengti chaoso, nes priešingu atveju gali paaiškėti, 
kad vadovai „vežimą traukia“ į skirtingas puses; per didelis pas-
tangų koordinavimas nuvertina asmeninį požiūrį ir veda prie „gru-
pinio mąstymo“; 

• teiginio „strategija apibūdina organizaciją“ esminis pranašumas 
yra galimybė atskleisti organizacijos vertybes ir kitus būdingus 
bruožus; toks požiūris didina stereotipinio elgesio apraiškas; 

• teiginio „strategija užtikrina logiką“ esminis pranašumas yra ga-
limybė išvengti veiklos neapibrėžtumo; šiuo atveju per menkai at-
sižvelgiama į kūrybos nenuoseklumą. 

 

Strategijų alternatyvos 

 

 

Besivystanti strategija 

 

Realizuota strategija 

 

 

 

 

Įgyvendinama strategija 

Nerealizuota strategija 
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2.3.�Kliûtys�organizacijai�vystytis�strategiškai�
 
 

Temos tikslas:  
supažindinti su galimomis kliūtimis organizacijos strateginio 
vystymosi procese bei apsisaugojimo nuo galimų trukdžių 
būdais. Įgytos žinios padės skaitytojui pasirengti naudotis 
jomis sprendžiant praktinius klausimus.  

 
 

Strateginio plano sukūrimas ir jo įgyvendinimas – toli gražu ne tas 
pats. Kartais organizacijos susiduria su strateginio plano „įdiegimo defici-
to“ reiškiniu, kai pasirinkta strategija realizuojama iš dalies arba visiškai at-
sisakoma ją įgyvendinti. A. Sakalo, P. Zakarevičiaus, B. Martinkaus ir kitų 
Lietuvos specialistų, nagrinėjančių šalies organizacijų vystymosi tendenci-
jas, nuomone, „įdiegimo deficito“ priežasčių gali būti daug: išoriniai apri-
bojimai, nepalankus laikas, išteklių trūkumas ar jų netinkamas derinys, ko-
munikacijos problemos ir net darbuotojų pasipriešinimas numatytam strate-
giniam procesui /17, 25, 36/. Prie organizacijų plėtrą stabdančių veiksnių 
dar galima priskirti nestabilias darbo sąlygas, menkas galimybes legaliai ge-
rai uždirbti, motyvacinių veiksnių stoką, personalo tobulėjimo problemas. 
Būtent todėl nemažai Lietuvos organizacijų vadovų šių dienų verslo plėtrą, 
vietoj pastangų siekti permainų ir derinti vidaus bei išorės aplinkas, pir-
miausia sieja su darbo intensyvinimu ir tiems tikslams reikalingomis inves-
ticijomis34.  

Nuo 2001 m. šios knygos autoriaus atliekami tyrimai (jų metu jau ap-
klausta apie 600 įvairiose ūkio šakose dirbančių respondentų) akivaizdžiai 
rodo, kad beveik 70 proc. Lietuvos organizacijų menkai įsivaizduoja savo 
dalyvavimą dabarties pokyčiuose. Pagrindiniai tokią padėtį apibūdinantys 
veiksniai /8/: 

• menkas išorės aplinkos suvokimas, dėl kurio didėja grėsmių povei-
kis organizacijai bei mažėja galimybės ja pasinaudoti;  

                                                 

34 Pastebėta, kad tam didelės įtakos turi silpnoji vadovų vieta – teorinių vadybos žinių 
spragos, nes daugiausią dėmesio skiriantys verslui plėsti vadovai iki šiol menkai rūpinasi dar-
buotojų kompetencija bei jos tobulinimu /8, p. 25/. Šio fakto neneigia ir patys vadovai, pa-
vyzdžiui, kaip matyti iš Všį Žinių visuomenės bei KTU Verslo strategijos institutų 2004 m. 
stambiose Lietuvos įmonėse atlikto tyrimo, be verslo valdymo problemų, įmonėse yra daug 
personalo mokymo bei veiklos vertinimo trūkumų /41/. 
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• nesugebėjimas laiku pastebėti naujų sprendimų svarbą bei priimti 
tinkamą sprendimą, dėl to organizacijos veikloje vyrauja „pradė-
jimo iš naujo“ procesas, ypač daug dėmesio skiriama prasidėju-
sioms organizacinės „erozijos“ pasekmėms, o ne priežastims šalinti 
ir kt.; 

• nepakankamas personalo įtraukimas į permainas, nes daugelis or-
ganizacijų nesugeba sudominti tiek palaikančių, tiek bijančių ir be-
sipriešinančių naujovėms darbuotojų, kad jie dalyvautų permainų 
procese35. Pasipriešinimas pokyčiams dažniausiai atsiranda dėl     
ateities baimės, o nusistovėjusi tvarka daugumai darbuotojų reiškia 
esamos, neretai stabilios, padėties garantijas. Vadovo gebėjimas 
suburti naujovėms atvirą kolektyvą padeda sukurti lankstumo ir 
strateginio požiūrio į organizacijos ateitį aplinką;  

• prasti pasiruošimo netikėtumams įgūdžiai, dėl kurių daugelis orga-
nizacijų nėra iš anksto pasirengusios naujiems iššūkiams bei neti-
kėtam jų poveikiui, todėl joms dažnai tenka tik „pamėgdžioti“ kitų 
naudojamą praktiką. 

Tenka konstatuoti, kad iki šiol dėl nuolatinės visuomenės pažangos ir 
vis naujų iššūkių apie du trečdalius Lietuvos organizacijų vystosi lėčiau, 
negu reikalauja permainų eiga. Autoriaus ir kitų specialistų tyrimų duome-
nimis, tinkamas organizacijų pasirengimas dalyvauti permainų procese 
šiandien Lietuvoje yra greičiau išimtis negu taisyklė36. Nors kai kuriose or-
ganizacijose pastebimi šiuolaikinio vadovavimo bruožai, pavyzdžiui, eilinių 
darbuotojų skatinimas tobulėti organizacijos lėšomis mokant už jų studijas, 
kuriant dabarties organizacijai būdingus kultūros modelius. Vis dėlto tai 
lieka „išskirtinių“, dažniausiai veikiančių paslaugų rinkoje, užsienio kapita-
lo „žaidėjų“ privilegija (komercinių bankų, investicinių fondų ir kt.). Ap-
klausų duomenimis, dauguma tokių organizacijų vadovų su dabarties vady-
bos ir verslo vystymosi paslaptimis susipažino studijuodami Vakarų šalių 
vadybos ir administravimo mokslo ir praktikos pasiekimus. Kita vertus, 
darbuotojai, pripažindami savo vadovų gerą pasirengimą dalyvauti permai-
nų procese, pažymi, jog pastarieji gerai išmano organizacijos veiklos kon-
kurencingumo klausimus, geba priimti tinkamus sprendimus, kryptingai or-

                                                 

35 Autoriaus 2001–2006 m. atliktų apklausų rezultatai visiškai koreliuoja su Lietuvos 
ūkio instituto atlikto pramonės konkurencingumo tyrimo išvadomis, kad „darbo kvalifikacijos 
potencialas Lietuvoje yra išnaudojamas neefektyviai“ /4/.  

36 A. Sakalas ir A. Savanevičienė, nagrinėdami Lietuvos įmonių krizių priežastis, pa-
žymi, kad, vadovų manymu, krizės įvyksta pirmiausia dėl išorinių priežasčių (kapitalo trūku-
mo, didelių mokesčių ir pan.), tačiau „pagrindinė priežastis, kurią labai nenoriai pripažįsta 
apklausiami vadovai, yra nepakankamai geras valdymas“ /24/. 
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ganizuoja darbuotojus bei patys aktyviai dalyvauja mokymuose įvairiais 
vadybos įgūdžių ir verslo tobulinimo klausimais (vadybinių situacijų suvo-
kimo bei gebėjimų priimti strateginius sprendimus tobulinimo, šiuolaikinio 
bendravimo ypatumų, darbo komandoje ir pan.), greičiau pastebi aplinkos 
pokyčius.  

Menkas permainų esmės suvokimas turi neigiamų pasekmių pačių or-
ganizacijų veiklai, todėl neatsitiktinai kasmet iš Lietuvos ūkinės veiklos 
žemėlapio dingsta šimtai organizacijų /40, 42/. 

JAV verslo administravimo specialistas K. Vesperis 1980 m. išleistoje 
knygoje apie organizacijų strateginį vystymąsi išvardijo svarbiausias prie-
žastis, dėl kurių organizacijos ne visada pasinaudoja strateginio vystymosi 
pranašumais /35/: 

• efektyvios koncepcijos nebuvimas; 
• menkas rinkos pažinimas; 
• techninių žinių ir įgūdžių stoka; 
• pradinio kapitalo trūkumas; 
• verslo administravimo žinių ir patirties stoka; 
• nepamatuotas nepasitenkinimas savimi, motyvacinės problemos; 
• galimos neigiamos socialinės pasekmės; 
• prisirišimas prie veiklos einant jau „pramintu takeliu“; 
• laiko trūkumas; 
• teisinis suvaržymas ir įvairūs neracionalūs draudimai; 
• rinkos monopolizavimas, protekcionizmas.37 

Dauguma autoriaus nurodytų priežasčių priskirtinos prie vadybinių, bet 
tarp jų yra ir ekonominių, techninių, technologinių, socialinių bei psicholo-
ginių. Siekiant laiku pašalinti, dar geriau – išvengti strateginio vystymosi 
kliūčių, būtina nuolat analizuoti jų priežastis. Praktiškai taikoma nemažai 
apsisaugojimo nuo galimų trukdžių būdų, kuriuos, P. Zakarevičiaus many-
mu, galima suskirstyti į dvi grupes (36, p. 72–74): 

• formalūs būdai, kai kuriamas pozityvus požiūris į permainas, nuo-
lat tobulinant darbuotojų kvalifikaciją, aiškinamas pokyčių neiš-
vengiamumas bei jų svarba. Kartu turi būti įgyvendinama kita 
priemonė – darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimo bei kitus 
organizacijos valdymo procesus; 

• neformalūs būdai, kai darbuotojai, suprasdami, jog nuo jų požiūrio, 

                                                 

37 Analogiškas išvadas pagal savo tyrimų rezultatus krizių valdymo klausimu daro ir 
vokiečių specialistas F. Roseliebas (žr. 1 priedą, šaltinis: Empirische Befunde in der internen 

und externen Unternehmenskommunikation / Marie Henckel von Donnersmarck, Roland Sch-
atz (Hrsg.). Frühwarnsysteme. Bonn, Dover, Fribourg, Leipzig, Ostrava, 1999. S. 85–105. 
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suvokimo bei kompetencijos priklauso pokyčių efektyvumas, sava-
rankiškai buriasi į draugijas, klubus, kuriuose keičiamasi naujausia 
informacija, keliama kvalifikacija bei rengiamasi ateities poky-
čiams. 

 
 

KARTOJIMO�KLAUSIMAI��

 

1. Kaip galima apibūdinti organizacijos planavimo funkcijas bei planų  
sistemos paskirtį? 

2. Dėl kokių priežasčių organizacijoms naudinga remtis strateginiais pla-
nais? 

3. Kaip galima apibūdinti organizacijos planų hierarchinę sistemą? 
4. Kokia yra organizacijos strategijos paskirtis? 
5. Kaip galima apibūdinti iš anksto sumanytųjų (nustatytinių) strategijų 

modelio metodologinius aspektus? 
6. Kaip galima apibūdinti spontaniškai besivystančių (plėtotinių) strategi-

jų modelio metodologinius aspektus? 
7. Kurie strategijų modeliai dažniausiai taikomi ir kaip galima trumpai 

apibūdinti jų turinį? 
8. Kaip galima apibūdinti H. Mintzbergo darbuose pateiktą strategijų su-

pratimo 5P modelio koncepciją? 
9. Kaip trumpai apibūdintumėte strategijų hierarchiją?  

10. Ką žinote apie alternatyvų požiūrį į organizacijos strateginį procesą? 
11. Kaip galima apibūdinti priežastis, trukdančias organizacijai vystytis 

strategiškai? 
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3.�STRATEGINIO�VYSTYMOSI�

PLANAVIMO�PROCESAS�ORGANIZACIJOJE�

 
 
 

3.1.�Bendrieji�reikalavimai�organizacijos��
strateginio�vystymosi�planui�rengti�

 
 

Temos tikslas:  
supažindinti skaitytoją su strateginio plano rengimo etapais 
bei pagrindiniais reikalavimais kuriant organizacijos strate-
ginius ketinimus; aptarti organizacijos išorės bei vidaus ap-
linką formuojančių elementų struktūrą bei juos tiriant tai-
komus analizės metodus; supažindinti su alternatyvių strate-
gijų koncepcijomis bei jų pasirinkimo pagrindiniais meto-
dais ir vertinimo kriterijais.  
Skaitytojas galės pasirengti taikyti įgytas žinias. 

 
 

3.1.1. Organizacijos strateginio vystymosi plano rengimo  
principinė schema 

 
Dabar, kai esame aptarę strateginio vystymosi svarbą organizacijai ir 

susipažinę su pagrindinėmis šio proceso sąvokomis, galime apžvelgti orga-
nizacijos strateginį vystymosi planavimą. Strateginio planavimo procesas, 
M. Meskono ir kai kurių kitų vadybos specialistų manymu, yra „tas skėtis, 
po kuriuo pasislepia visos kitos valdymo funkcijos“ /23/. Galima pridurti, 
kad strateginio planavimo procesas sudaro sprendimų ir veiksmų visumą 
bei atveria „vartus“ specifinėms strategijoms kurti. Menkas ar visiškas ne-
sugebėjimas pasinaudoti strateginio planavimo pranašumais dažnai reiškia 
nesugebėjimą aiškiai suformuluoti tikslus ir įvertinti konkurencines gali-
mybes. 

Strateginio planavimo paskirtis – sudaryti organizacijai sąlygas rengti 
konkurencines naujoves bei įgyvendinti pokyčius. Dar 1980 m. P. Loran-
ge’as /10/ prie strateginio planavimo proceso priskyrė šias pagrindines va-
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dybinės veiklos rūšis: išteklių skirstymą, prisitaikymą prie išorės aplinkos, 
vidaus koordinaciją ir strateginį organizacinį numatymą. 

Išteklių skirstymas – tai ribotų organizacinių išteklių (pavyzdžiui, fon-
dų), trūkstamų žmogiškųjų talentų ir technologinės patirties skirstymo pro-
cesas. 

Prisitaikymas prie išorės aplinkos – tai strateginiai veiksmai, padedan-
tys organizacijai geriau prisitaikyti išorės galimybių bei grėsmių aplinkoje. 
Taip organizacija siekia susikurti naujas palankias sąlygas „žaisti“ konku-
rencinėje rinkoje. 

Vidaus koordinacija – tai organizacijos padalinių strateginės veiklos 
derinimas siekiant užtikrinti jos stipriųjų pusių įgyvendinimo ir kelio užkir-
timo reikštis silpnosioms pusėms raišką.  

Strateginis organizacinis numatymas – tai organizacijos veiklos siste-
minis tobulinimas, kuris leidžia laiku mokytis iš buvusių strateginių spren-
dimų. Gebėjimas mokytis iš patirties sudaro organizacijai galimybes teisin-
gai koreguoti strateginį kryptingumą bei kelti šio proceso valdymo profe-
sionalumo lygį.  

 
4 lentelė. Organizacijos strateginio vystymosi modelio rengimo stadijos 
 

Strateginio vystymosi 

modelio rengimo stadijos 

Keliami  

klausimai 

Strateginio vystymosi modelio ren-

gimo stadijos trumpas aprašymas 

Aplinkos analizė: 
- vidaus aplinkos prana-

šumai ir trūkumai; 
- išorės aplinkos gali-

mybės ir grėsmės 

Kokia dabartinė 
organizacijos situ-
acija?  

Renkama informacija apie konku-
rencinius pranašumus bei gresiančius 
pavojus, lyginama organizacijos pa-
dėtis tam tikros veiklos srityje kitų 
organizacijų atžvilgiu 

Aplinkos analizės išva-
dos 

Kokie organizaci-
jos siekiai? 

Pasirinktų tikslų konkretizavimas, 
atsižvelgiant į jų hierarchinį lygį. Jei 
reikia, nustatomas kiekybinis tikslų 
vertinimas, t. y. apibrėžiami rodik-
liai, kurių organizacija ketina pasiek-
ti 

Strategijos koncepcijos 
pasirinkimas: 
- strategijų variantų ana-

lizė; 
- variantų pasirinkimas 

Kaip organizacija 
tikisi atsirasti ten, 
kur nori? Kaip iš-
rinkti geriausią 
sprendimą? 

Analizuojami alternatyvūs variantai, 
parenkama geriausios strategijos 
koncepcija, kuria remiantis norima 
sukurti strategijos veiksmų modelį 

Strateginio vystymosi 
modelio parengimas 

Kokių pranašumų 
įgis organizacija, 
įgyvendinusi pasi-
rinktą strategiją? 

Rengiama konceptuali strategijos 
struktūra, aptariami veiksmai (pro-
gramos, užduotys, procedūros ir kt.) 
bei jai įgyvendinti reikalingi ištekliai 
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Organizacijos turi laikytis tam tikros tvarkos, norėdamos užtikrinti 
strateginio vystymosi modelio kūrimo reikalavimus. 4 lentelėje pateiktos 
organizacijos strateginio vystymosi modelio rengimo stadijos. 

Kaip matome, visų 4 lentelėje pateiktų strateginio vystymosi modelio 
rengimo stadijų metu reikia atsakyti į vieną ar kelis klausimus. Tai padeda 
užtikrinti viso proceso vientisumą, tęstinumą (kai vienos stadijos pabaiga 
tampa kitos stadijos pradžia) bei baigtumą. Kiekvienos stadijos pabaiga gali 
būti įforminama specialiu dokumentu, o galutinis strategijos modelio sukū-
rimas – jos įgyvendinimo pradžia.  

Siekiant sėkmingai veikti viešojoje erdvėje bei konkuruoti dabarties 
verslo pasaulyje, strateginio vystymosi plano rengimas turi būti paremtas 
rimtų faktinių duomenų tyrimų rezultatais ir padėti vadovams veikti inova-
tyviai. Kita vertus, organizacijų dinamiško vystymosi prigimtis trukdo tai-
kyti vienintelį visiems (ar daugumai) tinkantį strateginio planavimo proceso 
modelį.  

Mokslinėje bei metodinėje literatūroje ne vienerius metus vykusios 
diskusijos organizacijų strateginio vystymosi klausimais palaipsniui sukūrė 
šiam procesui būdingų etapų struktūrinį modelį. 7 pav. pateiktas dažniausiai 
nagrinėjamas strateginio planavimo proceso modelis.  

Šiandien visuotinai pripažįstama, kad organizacijos strateginio vysty-
mosi planavimo schema turi būti grindžiama: 

• veiklos pobūdžio pristatymu visuomenei (misijos ir vizijos sufor-
mulavimas, pareiškimas apie puoselėjamas vertybes); 

• strateginių tikslų bei uždavinių viešu skelbimu (naudojantis ži-
niasklaida, internetu, organizuojant „atvirų durų“ dienas ir pan.); 

• išorės aplinkos galimybių ir pavojų analize bei vertinimu; 
• vidaus aplinkos pranašumų ir trūkumų analize bei vertinimu; 
• galimų strateginių alternatyvų parinkimu ir jų efektyvumo vertini-

mu; 
• tinkamiausios strategijos pasirinkimu; 
• priemonių plano strategijai įgyvendinti sudarymu; 
• laukiamų pasekmių arba būsimos „sėkmės vizijos“ suformulavimu, 

kartu atsakant į klausimą, ar tai finansiškai perspektyvu. 
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7 pav. Organizacijos strateginio vystymosi plano rengimo  
pagrindinių etapų schema 

 
 

3.1.2. Organizacijos strateginių ketinimų formavimas 
  

Pradinėje plano rengimo stadijoje pareiškiami organizacijos ketinimai, 
kitaip sakant, apibrėžiamas jos veiklos pobūdis. Organizacijos ketinimai ga-
li būti skelbiami įvairiai, bet pagrindiniai būdai galėtų būti šie: 

• misijos (pagrindinio tikslo) deklaravimas; 
• trumpas perspektyvų (vizijos) pristatymas; 
• vertybinių nuostatų apibrėžimas.  

Priemonių 
plano sufor-

mavimas 

Organizacijos 
misijos, vizi-
jos, vertybių 
pareiškimas 

Strateginių 
tikslų/užda-
vinių formu-

lavimas 

Strateginių 
alternatyvų 
vertinimas

Strategijos, 
(programos, 

projekto) 
pasirinki-

mas 

Išorinės aplinkos vertinimas ir analizė: 
1. Pastangų kryptys: 

 - politinės 

 - ekonominės 
 - socialinės 
 - technologinės 

2. Klientai, interesantai, mokėtojai 
3. Konkurencinės bei bendradarbiaujančios jėgos 

Sėkmės vizija 

Vidinės aplinkos vertinimas ir analizė: 
1.Ištekliai: 
- žmonės 
- finansai 
- technologija 
- organizacinė  

valdymo struktūra 

2. Dabartinė strategija: 
- bendra įmonės  

(organizacijos) 
-funkcijos 
- struktūrinio padalinio 
 

3. Dabartinė veikla: 
- rezultatai 
- istorija 
 
 

Galimybės 

Pavojai (grėsmės) 

Pranašumai 

Trūkumai Ar tai finansiškai perspektyvu? – pasekmės 
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Dažniausiai tokiais (pačia bendriausia forma) ketinimų pareiškimais 
aptariama organizacijos egzistavimo prasmė. Tai tampa „tramplinu“ įvairių 
hierarchijos lygių strateginiams tikslams bei ateities strategijoms rengti38. 

Misija apibūdina organizacijos vaidmenį visuomenėje bei konkurenci-
nėje rinkoje, pasako iškeltas užduotis, todėl misija tampa organizacijos 
normatyviniu dokumentu, įpareigojančiu rinktis vieną ar daugiau strateginių 
tikslų bei strategijų ir atlikti tam tikrus veiksmus jiems įgyvendinti. Dauge-
liu atvejų organizacijos misijoje pasakomas jos pagrindinis tikslas bei prisi-
statoma išorės aplinkai.  

D. Boddy nuomone, neretai tenka susidurti su nuostata, jog misijos pa-
reiškimas yra simbolinis dokumentas, kuris, jei ir turi įtakos organizacijos 
vadybos procesui, tai tik nedidele dalimi. Šios nuostatos šalininkai įsitikinę, 
kad misijos pagrindinė paskirtis – stiprinti ryšius su visuomene /21, p. 380/. 
Nemažas pavojus slypi tame, kad orientuojantis vien į misijos viešą pareiš-
kimą neatsižvelgiama į realias organizacijos galimybes, todėl vadovams vė-
liau ne visada pasiseka ją pertvarkyti į kasdienius veiksmus. Praktika taip 
pat rodo, kad daugelis organizacijų vadovų, ypač smulkaus verslo, nepa-
kankamai atsakingai žiūri į misiją. Daugelio vadovų nuomone, misija yra 
savaime suprantama organizacijos gyvavimo dalis ir pasireiškia „pelno ga-
vimu“. Giliau panagrinėjus tokią sampratą, galima pastebėti, kad, nežiūrint 
pelno siekimo svarbos organizacijai, tai visai neatspindi misijos esmės kaip 
pagrindinio tikslo, nes gaunamo pelno dydis pirmiausia rodo organizacijos 
gebėjimus atitinkamai įveikti vidaus aplinkos trūkumus bei pasinaudoti jos 
teikiamais pranašumais. Pelno pasirinkimas misijos pagrindu susiaurina or-
ganizacijos vadovų galimybes nagrinėti alternatyvius sprendimus39. Sie-
kiant uždirbti numatytą pelną, organizacijai privalu domėtis ir išorės aplin-
ka, nes būtent joje ieškoma organizacijos ateities. Kaip pastebi M. H. Mes-
conas su kolegomis /23, p. 264/, pasirinkdami misiją, organizacijos vadovai 
turi atsakyti į du klausimus: „Kas mūsų klientai?“ ir „Kokius mūsų klientų 
poreikius mes galime tenkinti?“40. Nagrinėjant organizacijos misiją klientų 
poreikių tenkinimo aspektu, vieno iš žymiausių vadybos specialistų P. 

                                                 

38 Pavyzdžiui, šiuolaikiniame verslo pasaulyje gerai žinomos kompanijos „IKEA“ įkū-
rėjas Ingvaras Kampradas misiją suformulavo kaip siekį „kurti geresnį kasdienį gyvenimą 
daugeliui žmonių“, ir tuo remiantis buvo sukurta ištisa verslo imperija, o pats I. Kampradas 
tapo vienu turtingiausių žmonių pasaulyje. 

39 Deja, kai kurie Lietuvos autoriai šiam klausimui skirtoje mokomojoje literatūroje taip 
pat teigia, kad „svarbiausias plano tikslas yra pelno siekis“ (žr. Martinkus B., Žičkienė S. 
Verslo organizavimas. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2006, p. 79). 

40 Šiuo atveju klientas gali būti bet kuris asmuo, kuris naudojasi organizacijos veiklos 
rezultatais. 
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F. Druckerio žodžiais, organizacija taip kuria klientus savo verslo tikslams 
įgyvendinti41. Formuluodama misiją, organizacija siekia parodyti, kokia 
veikla ketinama užsiimti (gamyba, paslaugos), kokios rinkos aplinkoje ir 
kokią technologiją naudojant ketinama dirbti. Bet kuriuo atveju, organizaci-
jai neapibrėžus savo misijos, vadovams tektų visus sprendimus priimti tik 
remiantis individualiomis vertybėmis ir dėl to neretai suklysti.  

Organizacijos vizijoje paprastai atsispindi jos vadovų bendros nuosta-
tos: dėl ko organizacija konkuruos, kaip turėtų atrodyti misijos įgyvendini-
mo rezultatai bei kaip jų reikia siekti. Taigi vizija turėtų parodyti organiza-
cijos ateities veidą. A. Vasiliausko manymu, „vizijos negalima sutapatinti 
su organizacijos misija ir tikslais“, nes tai – tik „ateities vaizdinys“, ir dėl 
šios priežasties vizijos negalima įsprausti į griežtų įpareigojimų rėmus /19/. 
Organizacijai, kuriančiai viziją, A. Vasiliauskas rekomenduoja vadovautis 
tokiais penkiais kriterijais /ten pat/, tai yra: 

• numatymas, rodantis organizacijos vadovų realybės suvokimą bei 
jų fantazijos ribas tam tikram laiko tarpui; 

• platumas, pasakantis, kiek vizijoje atsispindi vykstantys ar galintys 
įvykti pokyčiai bei juos sukeliančios jėgos; 

• konsensusas (susitarimas), kai norima pažvelgti į galimas neigia-
mas pasekmes, jeigu organizacija pasirinks keletą vizijų (bandoma 
atsakyti į klausimą, ar bus susitarta); 

• unikalumas, kuriuo parodoma, kaip organizacijai pavyko parodyti 
savo ateities unikalumą, lyginant su konkurentais; 

• veiksmingumas, aiškinantis, kiek atsižvelgiama į būsimos rinkos 
galimybes. 

Kuriant viziją, reikia išsiaiškinti, ar organizacija iki šiol vadovavosi 
kokia nors vizija, ar ne, nes pastebėta, kad ne visos organizacijos savo atei-
ties įvaizdžiui skiria pakankamai dėmesio /19, p. 209/. Iki šiol buvo mano-
ma, kad vizijos kūrimas yra vien vadovų prerogatyva, tačiau pastaruoju me-
tu vis dažniau manoma, kad tai – ir kitų organizacijos vadybininkų bei spe-
cialistų rūpestis. 

Organizacijos egzistavimo esmė bus pristatyta nepakankamai, jei išo-
rės aplinkai nebus viešai pranešta apie organizacijos vertybinius priorite-
tus: vadovų požiūrį į vieną ar kitą reiškinį, kolektyve vyraujančias darbo 
nuotaikas bei reikalingus darbuotojus. I. Ansoffas dar 1979 m. tvirtino, kad 
vadovų strateginis elgesys tiesiogiai priklauso nuo susiformavusių jų verty-
binių orientacijų: „tyrimai patvirtino, kad elgesys nėra laisvas nuo vertybi-

                                                 

41 P. F. Druckeris teigė, kad „yra tik vienas pagrįstas verslo tikslo apibūdinimas – klien-
to kūrimas“ /4, p. 61/. 
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nių orientacijų poveikio, nes ir individai, ir organizacijos parodo prioritetus 
tam tikriems strateginio elgesio tipams. Tuos prioritetus jie reiškia, siekda-
mi savo elgesio linijos, net jei tas gali reikšti netekimus rezultatų požiūriu“ 
/1/. Kai kurie autoriai mano, kad vadovai, priimdami sprendimus, vadovau-
jasi šešiomis vertybinėmis orientacijomis /6, 16/: 

• teorinis pobūdis tinka, kai sprendimo priėmimas grindžiamas tik-
rove, žiniomis bei racionaliu mąstymu. Tuo remdamasi organizaci-
ja nustato ilgalaikių tyrimų ir projektų rengimo uždavinius; 

• ekonominio pobūdžio orientacija grindžiama praktiškumu, naudin-
gumu ir turto kaupimu. Tai būtų organizacijos augimo ir rezultaty-
vumo uždaviniai; 

• politinio pobūdžio orientacija paranki, kai vertinama valdžia bei 
pripažinimas, ir tuo remdamasi organizacija planuoja uždavinius 
didinti kapitalo ir pardavimo apimtis bei darbuotojų skaičių; 

• socialinio pobūdžio vertybinė orientacija grindžiama gerais santy-
kiais tarp žmonių, jų prieraišumu bei konfliktų vengimu. Organiza-
cija, siekdama pelningumo, prisiima socialinę atsakomybę, kelia 
sąlyginės konkurencijos bei gerų santykių organizacijoje uždavi-
nius; 

• estetinio pobūdžio orientacija grindžiama menine harmonija, san-
dara, forma ir simetrija. Tuo remdamasi organizacija siekia pat-
rauklaus gaminių dizaino ir kokybės (net jei tai gali būti nepelnin-
ga); 

• religinis pobūdis parankus, kai siekiama santarvės su visata, ir tuo 
remdamasi organizacija vadovaujasi etikos bei moralės normomis. 

Organizacijos vertybinės sistemos pagrindu dažniausiai pripažįstami 
jos veiklos pasiekimai, rečiau – organizacijos įvaizdis bei darbdavio reputa-
cija. Ketinimų ir vertybių pareiškimo pagrindinė užduotis – aiškiai apibrėžti 
suinteresuotų individualių asmenų ar jų grupių (vidaus ir išorės), valstybės 
bei kitų institucijų norų (poreikių) bei reikalavimų tenkinimą, pavyzdžiui, 
dėmesį, išteklius, produkciją, paslaugas ir pan.42. Dėl minėtų aplinkybių 
svarbią reikšmę organizacijai turi suinteresuotų asmenų nuostatos konkre-
čios organizacijos atžvilgiu, nes nuo to didele dalimi priklauso, ar organiza-
cija sulauks jų pritarimo, ar pasipriešinimo. Siekiantiems tinkamai suvokti 
suinteresuotų asmenų interesus A. Vasiliauskas siūlo atsižvelgti į suintere-
suotųjų grupes, papildomai išskirti jų pirminius ir antrinius interesus (žr. 5 
lentelę).  

                                                 

42 Literatūroje kai kada suinteresuoti asmenys dar vadinami „dalininkais“ /19, p. 210/, 
nors abejotina, ar visada šis terminas tinka.  



 

68 

5 lentelė. Organizacijų suinteresuotų asmenų pirminiai ir antriniai interesai 
 

Interesai (norai) Suinteresuotų asmenų 

grupės Pirminiai Antriniai 

Akcininkai Investicijų atsiperkamumas Pridėtinė vertė 
Personalas Darbo užmokestis Pasitenkinimas darbu, profe-

sinis tobulėjimas 
Vartotojai (klientai) Produktų (paslaugų) tieki-

mas laiku 
Produktų (paslaugų) kokybė 

Tiekėjai Atsiskaitomumas laiku Ilgalaikiai ryšiai 
Bankai ir kitos kredito 
organizacijos 

Kreditų grąžinimo garanti-
jos 

Kreditų grąžinimas laiku 

Visuomenė Techninis ir ekologinis 
saugumas 

Parama visuomenei 

Valstybės institucijos Įstatymų laikymasis Konkurencingumas 
 
(Šaltinis – VASILIAUSKAS, A. Strateginis valdymas. Vadovėlis. Kaunas: Technologija, 
2004, p. 211) 
 
 

Vertinant suinteresuotų asmenų grupių poveikio stiprumą, patartina at-
sižvelgti į tokius aspektus: 

• akcininkų galia siejama su jų turimų akcijų (paprastų arba vardi-
nių) dalimi visame organizacijos akciniame kapitale bei galimy-
bėmis teisinėmis priemonėmis ginti savo interesus ne vien Lietuvo-
je, bet ir užsienyje; 

• personalo įtaka paremta atstovavimu organizacijos stebėtojų tary-
boje, profesinių sąjungų iškovota padėtimi, priimant kolektyvui 
svarbius sprendimus bei galimybėmis ginti savo interesus šalies ir 
užsienio teisės institucijose; 

• vartotojų (klientų) poveikis organizacijai dažniausiai priklauso nuo 
jų skaičiaus, t. y. pasirinkimo alternatyvų, kai produkcija (paslau-
gos) nėra išskirtinė, o tai vartotojui leidžia nesunkiai keisti tiekėją; 
nustatytos kainos nėra esminis veiksnys vartotojo išlaidoms bei ga-
limybėms sukurti panašų verslą ir taip perimti dalį gaunamo pelno; 

• tiekėjų galios siejamos su jų skaičiumi (kuo tiekėjų mažiau, tuo ga-
limybių juos keisti mažiau), taip pat su jų pristatomų produktų 
(teikiamų paslaugų) pasirinkimu, nes tiekėjo kainos sudaro di-
džiausią dalį organizacijos sąnaudų; tiekėjas kartu su kitais organi-
zacijos konkurentais gali pradėti šios veiklos diversifikavimą; 
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• bankų ir kitų kredito organizacijų didesnis poveikis siejamas su su-
teiktų kreditų palūkanomis, banko dalyvavimu organizacijos akci-
niame kapitale bei atstovavimu jos stebėtojų taryboje; 

• visuomenės galios priklauso nuo susiformavusios pilietinės inicia-
tyvos bei teisinių pagrindų ginti šias iniciatyvas; 

• valstybės institucijų poveikis organizacijai didžia dalimi priklauso 
nuo galiojančių valstybinio reguliavimo teisinių svertų bei valsty-
bės dalyvavimo organizacijos akciniame kapitale. 

Įvairių suinteresuotų asmenų grupių poveikio laipsnis organizacijos 
veiklai parodo jų santykinę valdžią organizacijai, o tai verčia organizaciją 
daryti atitinkamas prognozes visose strateginio plano rengimo stadijose. 

Kaip matyti, atskirų suinteresuotų asmenų grupių interesai gali ne tik 
nesutapti, bet ir prieštarauti vieni kitiems, o tai dar labiau sunkina strategi-
nių tikslų pasirinkimą. Suinteresuotų asmenų interesų nepaisymas organiza-
cijai gali sukelti realių grėsmių strateginio plano įgyvendinimo stadijoje. 
Pavyzdžiui, organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio didinimo šaltiniu 
tampa akcininkų gaunami dividendai, tačiau, laiku nesusitarus, organizaci-
jai kyla įvairių pavojų, kai patyrę ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai pe-
reina į kitas organizacijas arba kyla streiko grėsmė. 

Žemiau pristatysime kelių Lietuvos verslo organizacijų deklaruojamus 
strateginius ketinimus (6 lentelė).  

 
 

6 lentelė. Lietuvos verslo organizacijų deklaruojami strateginiai ketinimai 
 

Verslo  

organizacija 
Verslo organizacijos deklaruojami ketinimai 

SEB Vilniaus 
bankas 

Misija – teikti konsultacijas finansų klausimais ir valdyti finansų 
riziką ir operacijas verslo ir privatiems klientams: 
• sukuriant realų klientų pasitenkinimą,  
• užtikrinant konkurencingą grąžą akcininkams,  
• užsitarnaujant gerų piliečių vardą visuomenėje. 

Šių tikslų siekiame padedami motyvuotų darbuotojų ir įvairias SEB 
veiklas plėtojančių padalinių bendradarbiavimo. 
Vizija – siekis tapti pirmaujančiu banku ir savo veiklą grįsti ilga-
laikiais ryšiais su klientais, kompetencija ir elektroninėmis techno-
logijomis, tam tikslui plėtojant tradicines grupės veiklos sritis, iš-
liekant verslo klientų ir finansiškai aktyvių bei reiklių privačių as-
menų finansų partneriais, ir įtvirtinant grupės pozicijas rinkoje. 
Pirmenybę teikiame šiems siekiams: 
• didesnis klientų pasitenkinimas,  
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Verslo  

organizacija 
Verslo organizacijos deklaruojami ketinimai 

 • padalinių bendradarbiavimo ir „vieno langelio“ principo stipri-
nimas,  

• efektyvesnis išteklių valdymas. 
 
Savo veikloje SEB VB vadovaujasi šiomis vertybėmis: 
 

 
Hansabankas Misija – nuolat didinti mūsų kompanijos vertę. Pažindami savo 

klientų poreikius mes galime pasiūlyti jiems tinkamiausius finansi-
nius sprendimus, tuo būdu taupydami klientų laiką ir gerindami jų 
kasdieninį gyvenimą. Tikime, kad geriausią darbą garantuoja stipri 
mūsų darbuotojų motyvacija. 
Vizija – ko mes siekiame: tapti pavyzdine finansų grupe Lietuvoje, 
užimančia pirmąją poziciją visose pagrindinėse produktų grupėse 
2007 metais. 
Būti pavyzdine finansų grupe mums reiškia: 
• didžiausias klientų pasitenkinimas;  
• prieiga prie visų produktų vienoje vietoje; 
• platus savitarnos kanalų naudojimas;  
• efektyviai veikianti apskaitos ir valdymo grandis.  

Vertybės – kas mums yra svarbu: mes tikime, kad ryžtinga Hansa-
bankas grupės veikla ir augantis tarptautinis pripažinimas – tai 
verslininkiškos dvasios, atvirumo naujovėms, kokybės siekimo ir 
aukštų techninių standartų rezultatas. 
• Gyvybingumas – mes orientuojamės į rezultatus.  
• Vientisumas – mūsų veikla – skaidri, o mes patys – nuoširdūs.  
• Novatoriškumas – mes mokomės ir esame pasiruošę keistis.  
• Kokybė – mes esame profesionalai. 

Hansa lizingas Misija – teikti modernias ir kokybiškas finansines paslaugas, la-
biausiai atitinkančias klientų poreikius. Būti klientams pagrindiniu 
finansiniu partneriu, galinčiu pasiūlyti ne tik lizingo, bet ir kitas pa-
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Verslo  

organizacija 
Verslo organizacijos deklaruojami ketinimai 

slaugas. Mes siekiame būti geriausia lizingo ir faktoringo kompani-
ja Lietuvoje. 
Šiuolaikiškumas, naujoviškumas bei į klientą orientuotas požiūris – 
tai pagrindinės mūsų vertybės, kurios leidžia lanksčiai prisitaikyti 
prie klientų poreikių, skatina kurti ir diegti naujoves, nuolat ieškoti 
naujų galimybių. 

BITĖ GSM Misija: Geriausiai aptarnauti mobiliojo ryšio klientus Baltijos šaly-
se, nes mums tai svarbu. 
Vertybės (4Cs): Dirbdami BITĖJE, siekdami tikslų, mes vadovau-
jamės keturiomis vertybėmis (4Cs). Jomis remiamės dirbdami ir su 
klientais, ir su partneriais, ir bendraudami tarpusavyje:  
• mes trokštame iššūkių, 
• mes prisiimame atsakomybę,  
• mes kuriame vertę,  
• mes švenčiame laimėjimus. 

Statoil Ketinimai: Visi darbuotojai laikosi dviejų pagrindinių darbo prin-
cipų: 
• jokios žalos žmonėms ir aplinkai;  
• jokių avarijų ir nuostolių. 

Mums labai svarbu, kad klientai visada liktų patenkinti. Todėl siū-
lome ne tik gerą produkciją, bet ir atidų aptarnavimą. Skiriame ypa-
tingą dėmesį sveikatos, saugos ir aplinkosaugos sritims. Tai būtina 
siekiant gerų rezultatų. Stengiamės nuolat tobulėti ir plėtoti savo 
veiklą, todėl savo darbą grindžiame etikos, socialinės paramos ir 
atsakomybės principais. Šalyse, kuriose dirbame, laikomės ir skati-
name laikytis pagrindinių žmogaus teisių, darbo teisės ir aplinkos 
standartų. 
Tikimės, kad tiekėjai ir partneriai pritaria mūsų vertybėms bei tiks-
lams ir vadovaujasi tais pačiais principais. 

 

(Šaltiniai – pristatomų organizacijų internetiniai puslapiai) 
 

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad visų pristatytų organizacijų viešai pa-
reikšti strateginiai ketinimai yra informatyvūs ir pakankamai išreiškia jų 
veiklos pobūdį43. Kita vertus, konkuruojant toje pačioje rinkoje, ne tik pa-

                                                 

43 Pateikti pavyzdžiai su deklaruojamais ketinimais atspindi vidutinių ir didelių organi-
zacijų veiklos misiją, viziją bei vertybes. Mažos organizacijos, formuluodamos savo ketini-
mus, galėtų apsiriboti konkretesne informacija. Pavyzdžiui, įmonė, prekiaujanti programine 
įranga, savo misijai gali pasirinkti:  

• naujausios programinės įrangos už prieinamą kainą pateikimą vartotojams (klien-
tams), 
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našaus, bet ir skirtingo veiklos profilio organizacijos prisistatydamos susi-
duria su dideliais sunkumais, kai nori pateikti organizacijos išskirtinumą. 
Dėl šių priežasčių organizacija, rengdama savo misiją, viziją bei vertybines 
nuostatas, turi nuolat rūpintis savo išskirtinumu.  

Organizacijos bendrųjų ketinimų pareiškimuose pateikia sukonkretin-
tus strateginius tikslus, kurie gali būti keliami kaip jos pagrindiniai uždavi-
niai. Strateginiai tikslai atveria galimybes organizacijos pokyčiams ir nere-
tai dar vadinami „strateginėmis kryptimis“. Kad pasirinkti strateginiai tiks-
lai būtų efektyvūs, organizacija turi vertinti išorės bei vidaus aplinkų gali-
mus poveikius (tendencijas), nes pastarieji sudaro sąlygas naudotis galimy-
bėmis, pranašumais bei nustato esminius jos veiklos apribojimus.  

Strateginių tikslų nustatymo etape išorės aplinkos tendencijos dažnai 
vertinamos tokiais dviem aspektais: 

• rinkoje vykstantys neigiami pokyčiai daro įtaką organizacijos da-
barties veiklos rezultatams (strategijoms) ir kelia jai įvairių grės-
mių, pavyzdžiui, nuolatinis kuro kainų didėjimas gali labai paveikti 
organizacijos veiklą ir reikalauti keisti kai kuriuos nepasiekiamus 
strateginius tikslus; 

• išsiaiškinami veiksniai, didinantys organizacijos ilgalaikes galimy-
bes konkurencinėje rinkoje, pavyzdžiui, nauji (konceptualūs) tech-
nologiniai, metodiniai sprendimai, kurie gali iš esmės pakeisti or-
ganizacijos veiklą ir leisti keisti kai kuriuos, jau pasenusius, strate-
ginius tikslus.  

Strateginiai tikslai, detaliau apibūdindami pagrindinį organizacijos 
tikslą – misiją, privalo pradėti didinti efektyvumą, todėl bet kuriuo atveju 
turi būti suprantami ir pasiekiami. Kitaip organizacijos darbuotojų lūkesčiai 
gali būti blokuojami, o jų motyvacija gerai dirbti silpnėti. Strateginis planas 
turi turėti bent vieną strateginį tikslą, tačiau praktiškai dažnai tenka rinktis 
kelis. Jei organizacija pasirenka daugiau nei vieną strateginį tikslą, jie turi 
būti tarpusavyje susiję ir dėstomi pirmumo tvarka.  

Formuluojant organizacijos strateginius tikslus, pageidautina, kad jie 
atitiktų tokius kriterijus: 

• sutaptų su organizacijos veiklos politika ir metodais; 
• apsakytų bendrą veiklos rezultatą (ką?); 
• numatytų būsimuosius naudos gavėjus (kas?); 

                                                                                                            

• siekį užsitarnauti klientų palankumą, sukūrusi lanksčią įsigytos prekės aptarnavimo 
sistemą garantinio laiko metu bei pogarantiniu laikotarpiu. 

Šios organizacijos vizijoje, atsižvelgiant į rinkos struktūrinius pokyčius, galima atkreip-
ti dėmesį į klientų rato plėtimą esant tam tikrai vertybinei aplinkai. 
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• būtų sunkiai apibrėžiami laiko požiūriu44; 
• įvertinus galimybes ir problemas, būtų nukreipti į aplinkos porei-

kius bei sąlygas; 
• būtų suprantami ir teigiami; 
• būtų susiję su organizacijos uždaviniais ir funkcijomis; 
• nurodytų priežastį, dėl kurios yra siekiama rezultato (kodėl?). 

Pasirinkti strateginiai tikslai tampa gairėmis pereinant į trečiąjį organi-
zacijos strateginio plano rengimo etapą: strategijų kūrimą. Organizacijos, 
siekiančios lyderių padėties rinkoje, dažniausiai rengia daugiau negu vieną 
savo veiklos strategiją, jas išrinkdamos iš kelių variantų. Kadangi rengia-
moje strategijoje organizacija siekia numatyti savo ateitį, todėl jos likimui 
ypač didelę reikšmę turi įvairių poveikio jėgų krypčių suvokimas. Akivaiz-
du, kad demografinės padėties, vartotojų poreikių arba darbo užmokesčio 
pasikeitimai daro poveikį organizacijos siūlomų prekių ir paslaugų realiza-
vimui. Būtent todėl šiame plano rengimo etape vykdoma išsami išorės ir vi-
daus aplinkų analizė. Ji vėliau padeda atrinkti geriausią strategijos alterna-
tyvą. G. Johnsonas ir K. Scholesas pažymi, kad aplinkos analizė „priklauso 
organizacijos strateginės padėties suvokimo procesui“, kurio tikslas – „po-
žiūrio esminiams, organizacijos dabartinę bei ateities padėtį apibūdinan-
tiems veiksniams, formavimas, kuris ir yra strategijos parinkimas“ /8/. 
 
 

3.1.3. Organizacijos išorės aplinkos tyrimas 
 

Išorės aplinkos tyrimas – tai procesas, kurio metu kaupiama ir anali-
zuojama reikiama informacija apie aplinką. Taip išsiaiškinama visų (dau-
gumos) ją sudarančių elementų (žr. 1.2. posk.) įtaka organizacijai. Išorės 
aplinkos įvertinimas leidžia organizacijai efektyviau naudoti ne tik strategi-
jai, bet ir visam strateginiam planui rengti skirtą laiką (taip pat prognozėms, 
veiklos principams nenumatytais atvejais ir pan.). Išorės aplinkos įvertini-
mas padeda organizacijai geriau planuoti, kaip ir kada pritraukti organizaci-
jai reikalingus išteklius: personalą, įrangą ir finansus. Dažniausiai tokios 

                                                 

44 Metodinėje bei mokymo literatūroje /3, p. 169; 19, p. 220/ neretai teikiama nuorodų, 
kad organizacijos strateginiai tikslai turi būti pasiekiami per tam tikrą laiko tarpą. Šiai nuo-
monei pagrįsti pateikiami tokie pavyzdžiai kaip: „Galimybių veiklai plėsti užtikrinimas“, 
„Reputacijos gerinimas“, „Lyderiavimo naujovių srityje siekimas“ ir pan. /ten pat/, vargu ar 
patvirtina tokią nuomonę. Dėl organizacijų strateginių tikslų pernelyg didelio neapibrėžtumo 
(su tuo sutinka ir minėti autoriai), mūsų manymu, apie strateginių tikslų apibūdinimą laiko 
požiūriu tikslinga kalbėti, kai nustatomi organizacijos funkcinio ir žemesnio lygio strateginiai 
tikslai, siejant juos su šių valdymo lygių strategijų bei priemonių įgyvendinimu.  
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analizės metu stengiamasi atsakyti į klausimą: „Kur organizacija yra da-
bar?“, kartu bandoma ieškoti pirmųjų atsakymų į kitą klausimą: „Kur orga-
nizacija norėtų būti planuojamoje ateityje?“ Tiriant išorės aplinką, organi-
zacijoms neretai tenka susidurti su reikalingos informacijos, pavyzdžiui, 
statistinės, trūkumu. Dėl to dauguma ją sudarančių elementų nagrinėjami 
sunkiai (arba jų visai nepavyksta išanalizuoti). Tai sunkina kuriamų strate-
gijų formavimą. Strateginio valdymo specialistė doc. M. Arimavičiūtė tei-
gia, kad yra keli išorės aplinkos elementai, kurie reikalauja specialaus dė-
mesio /3/: 

• išorės jėgų ir tendencijų išsiaiškinimas; 
• sudėtingumo ir rizikos įvertinimas; 
• įtakingų veikėjų ir institucijų nustatymas; 
• konkurencinio pranašumo nustatymas. 

Išorės jėgų ir tendencijų išsiaiškinimas padeda nustatyti ir analizuoti 
įvairias išorės jėgas bei rinkoje besiklostančias tendencijas, kurios gali pa-
veikti rengiamos strategijos pasiūlos ir paklausos elementus. Nepakanka-
mas jų įvertinimas didina būsimos strategijos nesėkmės riziką. Dažnai dėl 
to negali būti užtikrinta pageidaujama jos vykdymo eiga, o tai didina abejo-
nes dėl organizacijos galutinio išlikimo. Išorinių jėgų ir tendencijų nustaty-
mo etape labai svarbu užtikrinti informacijos apie aplinką rinkimo patiki-
mumą ir laiką. Dėl šios priežasties didesnės organizacijos steigia specialius 
padalinius arba samdo specialistus, kurie atlieka kvalifikuotą išorės jėgų ir 
rinkos tendencijų tyrimą.  

Sudėtingumo ir rizikos įvertinimas padeda sistemiškai tirti rengiamos 
strategijos ribas, jos produktų ir vartotojų vienalytiškumo laipsnį. Tokie ty-
rimai turi įvertinti aplinkos sudėtingumo laipsnį, nes kuo aplinka sudėtin-
gesnė, tuo didesnė įvairių novacijų rizika. Manoma, kad organizacijos ap-
linką galima priskirti prie sudėtingos, kai strategija įgyvendinama plačioje 
geografinėje erdvėje, klientai ir jų lūkesčiai yra skirtingi, ekonominės, so-
cialinės, politinės bei technologinės sąlygos nelabai aiškios.  

Tirdami naujų produktų patekimo į kitas geografines sritis galimybes, 
strategijos rengėjai privalo įvertinti regiono, jo atskirų vietovių verslo, de-
mografines bei kultūrines sąlygas. Be to, ketinant strategijos veikimą plėsti 
kituose geografiniuose regionuose, atsižvelgtina į tai, kad keisis galimybės 
užtikrinti reikiamą pasiūlą bei norimą paklausą. Dėl šios priežasties dides-
nės organizacijos naujoje geografinėje erdvėje paprastai naujai strategijai 
taiko bandomąjį laikotarpį, kurio metu projektas pristatomas bendruome-
nėms. 

Praktika rodo, kad nėra nė vienos strategijos, kuri galėtų tenkinti skir-
tingus klientų norus ir jų įvairius, kartais prieštaringus, lūkesčius. Šios ap-
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linkybės verčia organizaciją apsispręsti, dėl kokio vartotojų segmento ji gali 
konkuruoti.  

Strateginio plano rengimo metu turi vyrauti panašus požiūris, kai nag-
rinėjamas aplinkos stabilumo veiksnys. Aplinkos sąlygos nuolat keičiasi, 
todėl plano rengėjai turėtų stebėti, ar tai vyksta cikliškai, ar ateities įvykiai 
gali būti prognozuojami, ar klostosi stichiškai. Dėl to veiksmai gali būti ra-
dikalūs, o įvykiai menkai prognozuojami. Kuo mažesnis aplinkos apibrėž-
tumas (politinis, ekonominis, socialinis), tuo svarbiau laikytis reikalavimo 
rengti lankstų, lengviau pritaikomą prie nenumatytos aplinkos planą. 

Įtakingų veikėjų ir institucijų identifikavimas padeda numatyti reika-
lingos paramos ir galimų veiksmų būtinybę siekiant gerinti arba plėsti orga-
nizacijos veiklą. Dažniausiai įtakingais veikėjais ir institucijomis domimasi 
dar organizacijos strateginių tikslų kūrimo etape, kai reikia atlikti bendrą 
išorės aplinkos vertinimą. Toks domėjimasis yra veikiamas išorės aplinkos 
suinteresuotų asmenų bei institucijų nevienalytiškumo, nes tą aplinką suda-
ro ne vien beasmenės jėgos, bet ir įtakingi veikėjai bei institucijos. Jie gali 
daryti poveikį organizacijos padėčiai verslo aplinkoje. Todėl stambių maž-
menos centrų ir smulkių partnerių (pavyzdžiui, prekių ir paslaugų tiekėjų, 
prekybinio ploto nuomininkų ir kt.) santykiuose dažniausiai dominuoja 
pirmieji, dėl to neišvengiamai „įrėminama“ antrųjų padėtis rinkoje45.  

Įtakingi asmenys bei institucijos dėl skirtingai istoriškai susiklosčiusios 
ekonominės, socialinės bei kultūrinės aplinkos neretai turi visiškai priešin-
gus interesus bei poreikius. Dėl viso to jų poveikis organizacijai yra skirtin-
gas. Kalbant apie įtakingus asmenis bei institucijas, nepakanka vien juos 
nustatyti, svarbiau nustatyti jų lūkesčius bei atlikti jų strateginį vertinimą. 
Įtakingų asmenų ir institucijų dažniausiai reiškiamų lūkesčių pavyzdžiai pa-
teikti 7 lentelėje. 

 

                                                 

45 BNS skelbia: Norinčiųjų nuomotis patalpas nestokojantys didieji Lietuvos prekybos 
centrai patys renkasi, kurias bendroves priimti. Smulkieji prekybininkai sakosi esą stumiami 
lauk, o garsių prekės ženklų atstovai teigia, kad vyksta natūrali kova už būvį, kurioje išlikti 
turi patys stipriausi. Panašiai atsitiko su Vilniaus drabužių siuvimo bendrove „Rožė“, kuriai 
2006 m. rugpjūtį teko išsikraustyti iš sostinės prekybos centro „Europa“ dar nesibaigus nuo-
mos sutarčiai ir kuri dėl to iki šiol kovoja teisme. Bendrovės generalinė direktorė Nadežda Fi-
lipova sako, kad derėtis su prekybos centrais sunku, mat jie duoda pasirašyti sutartį, ir, jei ne-
sutinki su kai kuriais jos punktais, net nesiderama.  

Kaip sakė advokatų kontoros „Saladžius ir partneriai“ advokatas Aušrys Šliavas, konf-
liktai tarp prekybos centrų valdytojų ir nuomininkų pasitaiko ne taip jau retai, bet dažniausiai 
neiškyla į viešumą, kad nesugadintų prekybos centro reputacijos (šaltinis: „Rytinės naujienos. 
SEB Vilniaus bankas“, 2007 m. vasario 6 d., straipsnis „Verslo santykiai dideliame prekybos 
centre primena laukinės gamtos dėsnius“). 
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7 lentelė. Įtakingų asmenų ir institucijų dažniausiai reiškiamų lūkesčių  
  pavyzdžiai 
 

Vyriausybė: 
• energijos ir gamtos išteklių racionalus 

naudojimas; 
• nacionalinių įstatymų paisymas; 
• nustatytų mokesčių mokėjimas; 
• užimtumo didinimas; 
• gaunamų ES bei visuomeninių fondų 

efektyvus naudojimas. 

Kreditoriai: 
• organizacijos likvidumas; 
• vadybos lygis; 
• aukšta aktyvų kokybė; 
• kredito bei palūkanų grąžinimas nu-

statytu laiku. 

Tiekėjai: 
• mokėjimas už gaunamas prekes bei 

paslaugas nustatytu laiku; 
• adekvatus likvidumas; 
• organizacijos vadovybės nuostatų vie-

nodumas; 
• derybų su rinkodaros tarnybos darbuo-

tojais galimybė. 

Vartotojai: 
• konkurencinga kaina; 
• gaminamų prekių/teikiamų paslaugų 

kokybė; 
• gaminamų prekių/teikiamų paslaugų 

grąžinimo bei pakeitimo politika; 
• teikiamos garantijos. 

 
 

Įtakingų asmenų ir institucijų dažniausiai reiškiami lūkesčiai parodo jų 
turimą arba siekiamą įtaką (valdžią) organizacijai. Tokia valdžia gali pasi-
reikšti formaliai, ištekliais ir ekspertine veikla: 

• formali valdžia įgyvendinama išorės institucijų, bendruomenių bei 
bendrijų, vykdančių įstatyminę arba reguliavimo funkcijas; 

• išteklių valdžia įgyvendinama stambių tiekėjų bei pirkėjų, kurie ga-
li kelti kokybinius bei kiekybinius reikalavimus rinkoje gaminamai 
produkcijai bei teikiamoms paslaugoms, veikti jų kainų lygį. Pri-
klausomybė nuo išteklių valdžios ypač juntama viešojo sektoriaus 
organizacijose, kai sprendžiami jų uždaviniai bei taikomos strategi-
jos; 

• ekspertinė valdžia remiasi vartotojų poreikiais, kai sprendžiami di-
zaino, kokybės bei kainos klausimai. 

Įtakingų asmenų ir institucijų lūkesčių žinojimas padeda organizaci-
joms stiprinti savo padėtį konkurencinėje aplinkoje, o nepakankamas arba 
klaidingas įtakingų veikėjų ir institucijų poveikio įvertinimas organizacijoje 
gali sukelti krizinę situaciją ar net baigtis bankrotu. 

Nustatant konkurencinį pranašumą, išaiškinami organizacijos prana-
šumai prieš konkurentus. Konkurencinės padėties nustatymas bei jos verti-
nimas yra visų organizacijų, nepriklausomai nuo jų paskirties, nuolatinis 
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rūpestis, nes turi tiesioginių sąsajų su organizacijos strateginių tikslų įgy-
vendinimo galimybėmis. Ypač svarbu nustatyti organizacijos konkurencinį 
pranašumą verslo įmonei, nes taip galima išsiaiškinti į rinką tiekiamų pre-
kių ir paslaugų santykinę padėtį kitų rinkoje konkuruojančių prekių ir pa-
slaugų atžvilgiu46. 

Išorės aplinkos tyrimams organizacijos gali taikyti įvairius analizės 
metodus, tačiau plačiausiai paplitęs PEST47 analizės metodas, kuris apima 
pagrindinių aplinkos elementų tyrimus: 

• šalies (regiono) politinė ir teisinė situacija rodo šalies bei tarptau-
tinės politikos pokyčius, darbo, mokesčių, aplinkos apsaugos ir kt. 
įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų kaitą, ES direktyvas, po-
litikoje dalyvaujančių ir kitų suinteresuotų asmenų bei jų grupių 
elgesio pokyčius. Pavyzdžiui, verslo lyderių aktyvus įsitraukimas į 
politinius procesus šalyje rodo šių procesų svarbą organizacijoms. 
Poveikį organizacijos rengiamai strategijai ir padėčiai apskritai gali 
daryti įstatymų normas įgaunančios parlamentinių partijų progra-
minės nuostatos. Panašiai galima pasakyti ir apie valstybės institu-
cijų nuolatinį domėjimąsi verslo padėtimi, nes, pavyzdžiui, politi-
nis ir ekonominis tarpvalstybinis bendradarbiavimas daro ne tik 
tiesioginį, bei ir netiesioginį poveikį organizacijoms (pirmiausia tai 
patiria mišraus su valstybės arba savivaldybės kapitalu įmonės). Be 
to, valstybės institucijos pagal savo paskirtį privalo stebėti verslo 
sąlygas šalies (regiono) mastu;  

• svarbi yra šalies (regiono) ekonominė padėtis: ūkio raidos ir svar-
biausių makroekonomikos rodiklių tendencijos (infliacijos ar def-
liacijos tempai, užimtumo/nedarbo lygis, palūkanų normos, valiu-
tos stabilumas, investicinės sąlygos ir pan.), biudžeto bei kitų fi-
nansinių išteklių struktūriniai pokyčiai. Kiekvienas iš šių veiksnių 
gali tapti papildomu organizacijos pranašumu arba veiklos truk-
dymo šaltiniu. Pavyzdžiui, nuosmukio metu paprastai mažiau per-
kama naujų brangių prekių, bet tuo metu didėja išlaidų suma nau-
dotoms ir dėvėtoms prekėms ir buities prietaisų remonto darbams. 
Kita vertus, gerėjant gyvenimo kokybei, žmonės daugiau dėmesio 
skiria poilsiui ir jam reikalingoms prekėms įsigyti; 

                                                 

46 Verta pasakyti, kad net kokybiškos prekės ir paslaugos negali išgelbėti organizacijos, 
jei ji nesugeba prekių ir paslaugų realizuoti rinkoje. 

47 PEST analizės metodo pavadinimas yra sudarytas iš anglų kalbos žodžių pirmųjų rai-
džių: P – Political & Legal Forces, E – Economical Forces, S – Socio-Cultural Forces, T – 
Technological Forces. 
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• padėtis socialinėje ir kultūrinėje srityje rodo demografines tenden-
cijas šalyje (regione), pajamų skirstymą tarp įvairių gyventojų so-
cialinių sluoksnių, pokyčius švietimo ir sveikatos sistemoje, lyčių 
bei tautinių mažumų padėtį visuomenėje, žmonių lūkesčius bei jų 
vertybines nuostatas, gyvenimo būdą. Dažnai socialiniai veiksniai 
sudaro didžiausius sunkumus organizacijoms. Siekdamos laiku ir 
efektyviai reaguoti į pokyčius socialinėje sferoje, organizacijos turi 
pačios keistis, strategijoje numatyti priemones, leidžiančias prisi-
taikyti prie pokyčių; 

• šalies technologinis lygis apibūdina valstybės technologinę politiką 
(mokslinių ir technologinių atradimų skatinimas) bei naudojamas 
technologijas gamybos ir paslaugų srityse, komunikacinių sistemų 
kaitos tempus ir pan. Pastebėta, kad įvairios organizacijos skirtin-
gai supranta vykstančius technologinius pokyčius, tačiau jos turi 
stengtis teisingai apibrėžti savo sąsajas su šiuo procesu.  

Per paskutinįjį dešimtmetį dėl ekonominių procesų internacionalizavi-
mo išryškėjo nauji aplinkos globalaus pobūdžio poslinkiai. Prie jų priskirti-
ni sunkiai prognozuojami ir neretai organizacijoms neigiamą poveikį daran-
tys veiksniai: netinkama ekologinė aplinka ir vis stiprėjantis antiglobalisti-
nis judėjimas. 

Organizacijos padėtis konkurencinėje aplinkoje, kaip pastebi prof. M. 
Porteris /15, 1985/, didele dalimi priklauso nuo ūkio šakos, kurioje organi-
zacija dirba, bei jos padėties toje ūkio šakoje. Minėtų aspektų analizė suda-
ro galimybę organizacijai geriau suvokti jos konkurencinius pranašumus. 
Atliekant tokią analizę prof. M. Porteris siūlo taikyti ūkio šakos 5 veiksnių 
struktūrinio tyrimo modelį: 

• įėjimo į rinką kliūtys susidaro tuomet, kai naujos prekės bei paslau-
gos pasižymi unikaliais požymiais, kai didelių investicijų į pagrin-
dinį kapitalą poreikis ir kiti veiksniai žymiai didina ėjimo į rinką 
sąnaudas, taip pat kai dėl galiojančių įstatymų yra ribotos galimy-
bės gauti valstybės skirstomų išteklių; 

• pirkėjų santykinė valdžia atsiranda, kai rinkos galimybės vertina-
mos pirkėjų (skaičius, mokumas ir kt.) bei siūlomų prekių ir pa-
slaugų (nomenklatūra, kokybė, kaina) požiūriu: pirkėjai, siekdami 
savo interesų, gali burtis į susivienijimus (nuolatinius, laikinus) bei 
kelti išskirtinius reikalavimus; 

• tiekėjų santykinė valdžia susidaro, kai rinkos galimybės vertinamos 
tiekėjų požiūriu: bendradarbiavimo pobūdis (nuolatinis ar laiki-
nas), siūlomų prekių ir paslaugų ypatumai, prognozuojamos tiekėjų 
rato išplėtimo arba mažinimo sąnaudos; tiekėjų, siekiančių savo in-
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teresų, jungimasis į susivienijimus (nuolatinius, laikinus) bei iš-
skirtiniai reikalavimai; 

• pakaitalų (substitutų) grėsmė atsiranda dėl to, kad prekių ženklo 
imitacija sudaro sąlygas mažinti pardavimo kainą, bet neišvengia-
mai pakerta ūkio šakos patrauklumą. Galimos kliūtys – prekės 
ženklo diferencijavimas bei išlaidų mažinimas; 

• šakos konkurencijos lygis rodo ūkio šakoje veikiančių varžovų 
konkurencines galias bei įtaką pelningumui. 

Kaip teigia strateginio valdymo specialistai A. Vasiliauskas bei M. 
Arimavičiūtė /3, p. 121; 19, p. 63/, PEST analizės metodo pagrindai iki šiol 
nėra pakankamai išsamiai aptarti mokslinėje ir metodinėje literatūroje, todėl 
praktinę analizę atliekančioms organizacijoms galima pasiūlyti taikyti 8 
lentelėje pateiktą matricą. 
 
 
8 lentelė. Organizacijos išorės aplinkos elementų tyrimo PEST analizės metodu  
  matrica 
 

Aplinkos situacijos galimos pasekmės organizacijai 
Aplinkos elementai 

Galimybės/nauda Trukdymai/kliūtys 

Šalies (regiono) poli-
tinė ir teisinė situaci-
ja: 
- vidaus politinė situ-

acija, 
- tarptautinė politinė 

situacija,  
- verslo santykių tei-

sinis reguliavimas, 
- santykiai su valsty-

bės bei savivaldybės 
institucijomis, 

- veiklos reguliavimas 
remiantis ES direk-
tyvomis. 

Čia aprašoma, kuo naudinga 
situacija šalies (regiono) po-
litinėje ir teisinėje srityse, 
pavyzdžiui, stabili šalies po-
litinė infrastruktūra, mažė-
jančios korupcijos apraiškos, 
gerėjančios tarptautinės part-
nerystės sąlygos, galiojan-
čios teisės normos skatina 
organizacijos veiklą ir kt. 

Čia aprašoma, su kokiomis 
kliūtimis gali susidurti orga-
nizacijos dėl susiklosčiusios 
situacijos šalies (regiono) po-
litinėje ir teisinėje srityse, 
pavyzdžiui, parlamentinės 
partijos nerodo noro bendra-
darbiauti teisėkūros srityje, 
nepavyksta pažaboti korupci-
jos, didėja politinis nestabi-
lumas, reiškiasi tarptautinio 
bendradarbiavimo suvaržy-
mai ir kt. 

Šalies (regiono) eko-
nominė padėtis: 
- bendrojo vidaus 

produkto (BVP) au-
gimo tempai, 

- palūkanų normos, 
- mokesčių politika, 

Čia aprašoma, kuo naudinga 
situacija šalies (regiono) 
ekonominėje srityje, pavyz-
džiui, stabilūs ir aukšti BVP 
augimo tempai, palanki situ-
acija ūkio šakoje, maža inf-
liacija, stabili valiuta, verslo 

Čia aprašoma, su kokiomis 
kliūtimis gali susidurti orga-
nizacijos dėl šalies ekonomi-
kos vystymosi cikliškumo 
(taip pat ir ūkio šakoje), ypač 
smukimo metu, nepakankami 
rinkos augimo tempai, valiutų 
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Aplinkos situacijos galimos pasekmės organizacijai 
Aplinkos elementai 

Galimybės/nauda Trukdymai/kliūtys 

- investicinė politika, 
- infliaci-

jos/defliacijos tem-
pai, 

- užimtumo/nedarbo 
lygis, 

- valiutų kursų svyra-
vimas. 

plėtimąsi skatinanti mokes-
čių bei investicinė politika, 
nuolat mažėjantis nedarbas, 
suderintas ekonomikos bei 
gyventojų pajamų (darbo 
užmokesčio ir kt.) augimas, 
mažėjanti arba bent sustab-
dyta ekonominė gyventojų 
emigracija iš šalies, konku-
rentai „žaidžia“ nepažeisda-
mi įstatymų ir pan. 

kurso nepageidaujami svyra-
vimai, grėsmingi infliacijos 
tempai, didėjantis nedarbas ir 
jį lydinti ekonominė emigra-
cija, menkos darbuotojų skai-
čiaus didinimo galimybės, 
mokesčių bei investicinė po-
litika neskatina plėsti verslo, 
stiprėjantis konkurentų spau-
dimas bei naujai atsiradę 
konkurentai, nesąžiningos 
konkurencijos apraiškos, stip-
rėjantis klientų spaudimas, 
pakaitalų grėsmė ir kt. 

Situacija socialinėje ir 
kultūrinėje srityje: 
- gyventojų galutinio 

vartojimo (GGV) 
tendencijos, 

- švietimo politika, 
- sveikatos politika, 
- kultūros politika, 
- demografinė politi-

ka, 
- lyčių bei tautinių 

mažumų padėtis vi-
suomenėje. 

Čia aprašoma, kuo naudinga 
valstybės politika socialinėje 
ir kultūrinėje srityje, pavyz-
džiui, GGV tendencijos ska-
tina plėsti verslą, teigiami 
poslinkiai demografinėje po-
litikoje (gimstamumo didė-
jimas, valstybės socialinės 
garantijos ir pan.), dėmesys 
švietimui bei sveikatai, disk-
riminacijos dėl lyties bei pri-
klausymo tautinėms mažu-
moms nebuvimas kelia pasi-
tikėjimą verslo galimybėmis. 

Čia aprašoma, su kokiomis 
kliūtimis gali susidurti orga-
nizacijos dėl valstybės nepa-
kankamo rūpesčio socialinė-
mis ir kultūrinėmis sritimis, 
nepalankios GGV tendencijos 
(mirtingumas viršija gimsta-
mumą dėl neracionalios de-
mografinės politikos), netiku-
sios valstybės švietimo, svei-
katos bei kultūros vystymo 
koncepcijos, diskriminacijos 
dėl lyties ir tautybės apraiš-
kos. 

Šalies technologinis 
lygis: 
technologinė aplinka, 
- naujos mokslui im-

lios ūkio šakos, 
- naujausių technolo-

gijų diegimo ten-
dencijos, 

- mokslo ir technikos, 
atradimų lygis. 

Čia aprašoma, kuo naudinga 
situacija šalies tech-
nologinėje aplinkoje, organi-
zacijų galimybės gaminant 
naujus produktus taikyti 
mokslo ir technikos laimėji-
mus, diegti mokslui imlias 
bei sąnaudas taupančias te-
chnologijas, kurti pažangią 
technologinę aplinką ir kt. 

Čia aprašoma, su kokiomis 
kliūtimis gali susidurti orga-
nizacijos dėl to, kad vyrauja 
pasenusios technologijos, 
menkas valstybės rėmimas 
kuriant ir diegiant mokslui 
imlias bei sąnaudas taupan-
čias technologijas, pažangią 
technologinę aplinką, taip pat 
menkas technologinio išpru-
simo poreikis ir kt. 

Ekologinė aplinka: 
- ekologinė aplinka ir 

tendencijos. 

Čia aprašoma, kuo organiza-
cijoms naudinga gerėjanti 
ekologinės aplinkos padėtis. 

Čia aprašoma, su kokiomis 
kliūtimis gali susidurti orga-
nizacijos dėl problemų eko-
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Aplinkos situacijos galimos pasekmės organizacijai 
Aplinkos elementai 

Galimybės/nauda Trukdymai/kliūtys 

loginėje aplinkoje ir pan. 
Kita: 
- antiglobalistinis ju-

dėjimas. 

Čia aprašoma, kuo organiza-
cijoms gali būti naudingas 
antiglobalistinio judėjimo 
poveikis. 

Čia aprašoma, su kokiomis 
kliūtimis gali susidurti orga-
nizacijos dėl antiglobalistinio 
judėjimo reikalavimų ir pan. 

 
 

PEST analizės tikslas yra ne vien sudaryti išorės aplinkos veiksnių są-
rašą, bet ir siekti nustatyti įvairių šios aplinkos veiksnių pokyčių tendencijas 
bei sutelkti dėmesį į didžiausią reikšmę turinčias kryptis. PEST analizė pa-
deda organizacijai geriau suvokti verslo aplinkos dinamiką, taip pat kelia 
uždavinį nuolat tikslinti strateginius planus. 

PEST analizės pagrindiniai principai gali būti sėkmingai taikomi ir 
viešojo sektoriaus organizacijų veikloje, pavyzdžiui, nustatant problemas, 
kurias visuomenė ketina spręsti; didinant trūkstamų išteklių naudojimo 
efektyvumą ir kt. 
 
 

3.1.4. Organizacijos vidaus aplinkos tyrimas 
 

Vidaus aplinkos tyrimas – tai vadybinės patikros procesas, kurio me-
tu siekiama nustatyti, ar organizacijai pakanka vidaus išteklių naudoti išorės 
aplinkos sudaromas galimybes bei mėginti išvengti jos neigiamo poveikio. 
J. Kay manymu, vidaus aplinkos analizė padeda nustatyti, kiek organizaciją 
sudarantys vidaus elementai atitinka išorės aplinkos reikalavimus /9/. Per 
kelis dešimtmečius sukaupta daug organizacijos vidaus aplinkos analizei at-
likti tinkamų priemonių. Kai kurie autoriai, pavyzdžiui, M. Meskonas ir jo 
kolegos, siekdami supaprastinti analizę, siūlo daugiausia tirti rinkodaros, fi-
nansų, gamybinių technologijų, žmogiškųjų išteklių bei organizacinės kul-
tūros situaciją /23/. 

Rinkodaros analizė padeda nustatyti organizacijos padėtį konkurenci-
nėje aplinkoje. Tiriant gali būti svarbios šios kryptys: 

• užimamas rinkos segmentas ir konkurencingumas, nes rodo orga-
nizacijos padėtį konkurencinėje aplinkoje; 

• produkcijos asortimentas, kokybė ir naujumas, nes atspindi organi-
zacijos galimybes pateikti ir realizuoti rinkoje platesnę naujų pre-
kių gamą (liniją); 
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• produkto reklama, įvedimas į rinką ir realizavimas, nes rodo orga-
nizacijos gebėjimus laiku, kūrybingai ir kompetentingai pristatyti 
naują produktą konkurencingai rinkai, jį pristatyti į rinką ir sėk-
mingai (pelningai) parduoti;  

• klientų aptarnavimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu, nes 
demonstruoja organizacijos galimybes rūpintis jų produkcijos įsigi-
jusiais klientais. 

Finansinės padėties analizė leidžia įvertinti organizacijos finansines 
galimybes („už“ ir „prieš“) veržiantis į rinką, joje išsilaikant ir varžantis su 
konkurentais. Tokios analizės dėka organizacija gali išsiaiškinti savo stip-
riąsias ir silpnąsias vietas ilgam laikui, nustatyti lėšų investavimo priorite-
tus. M. Meskonas ir jo kolegos pateikė kelias taisykles, kuriomis gali būti 
grindžiamas organizacijos finansinės veiklos analizės naudingumas (žr. 9 
lentelę). 

 
9 lentelė. Organizacijos finansinės veiklos „už“ ir „prieš“ analizės  
  naudingumo teiginiai  

 
Taisyklės „už“ Taisyklės „prieš“ 

Padeda atskleisti finansinės veiklos 
neigiamus simptomus. 

Praeities patirtis retai leidžia projektuoti atei-
ties biudžeto struktūrą. 

Kokybinis stipriųjų ir silpnųjų pusių 
vertinimas turi esminę reikšmę. 

Finansiniai rezultatai gali būti subjektyviai 
interpretuojami. 

Daugelis finansinės veiklos tendenci-
jų pasireiškia dideliu pastovumu. 

Spartūs technologijų, ekonomikos ir rinkos 
pasikeitimai turimą informaciją apie organi-
zacijos finansus daro menkavertę. 

Rezultatų vertinimas skaičiais tiks-
liau negu žodžiai apibrėžia situaciją. 

Finansinės veiklos analizė gali atspindėti tik 
praeities įvykius, jos neįmanoma taikyti ti-
riant esamą padėtį.  

 

(Šaltinis: МЕСКОН М., АЛЬБЕРТ M., ХЕДОУРИ, Ф. Основы менеджмента. Москва: 
Дело, 1997, 701 с. /23, p. 275/) 
 

Technologijos analizė padeda atsakyti į tokius organizacijai svarbius 
klausimus: 

• Ar galima gaminti ir pristatyti į rinką produkciją žemesne kaina 
negu konkurentai, jei ne, tai kodėl? 

• Kokios yra galimybės naudotis naujomis medžiagomis? 
• Ar organizacija priklauso nuo vieno tiekėjo, riboto jų skaičiaus, ar 

gali laisvai rinktis? 
• Ar pirkimai padeda mažinti materialines atsargas, kartu trumpinant 

laiką iki produkcijos realizavimo? 
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• Ar naudojama įranga ir jos pajėgumai atitinka reikalavimus? 
• Ar užtikrinamas reikiamas naudojamos įrangos aptarnavimas? 
• Ar organizacijos produkcija yra sezoniška? 
• Kokios yra galimybės su produkcija išeiti į konkurentų neužimtas 

rinkas? 
• Ar organizacijoje naudojama efektyvi kontrolės sistema? 
• Ar organizacijos sukurtas darbo procesas yra efektyvus ir kokios 

yra galimybės jį tobulinti? 
Žmogiškųjų išteklių analizė svarbi tuo, kad darbuotojai atspindi dau-

gelį organizacijos pasiekimų, rodo neišnaudotus išteklius bei trūkumus. 
Praktika rodo, kad organizacija, kurios darbuotojai yra aukštos kvalifikaci-
jos bei motyvacijos, gali geriau įveikti pasitaikančius sunkumus, pasinaudo-
ti esamais pranašumais bei įgyvendinti naujas strategijas. Priešingu atveju 
yra didelė tikimybė, kad dėl nepakankamai efektyviai naudojamų žmogiš-
kųjų išteklių organizacija ateityje patirs didelių sunkumų. Nagrinėjant orga-
nizacijos žmogiškųjų išteklių stipriąsias bei silpnąsias puses, siūloma atsi-
žvelgti į tokius klausimus: 

• Kaip galima apibūdinti organizacijos darbuotojus ir kokie reikala-
vimai jiems bus keliami artimesnėje ir tolimesnėje ateityje? 

• Koks yra vadovų požiūris į organizacijos darbuotojus? 
• Kokie valdymo metodai dažniausiai taikomi sprendžiant iškilusius 

klausimus? 
• Kokia yra vadovų kompetencija sėkmingai įgyvendinant permainas 

organizacijoje? 
• Ar taikoma darbuotojų karjeros kelio ir vadovų rotacijos sistema? 
• Ar efektyvi organizacijoje taikoma darbuotojų motyvacijos ir jų 

veiklos rezultatų skatinimo sistema? 
• Koks darbuotojų darbo organizavimo būdas vyrauja (dirba pavie-

niui ar kolektyviai)? 
• Ar organizacijoje įdiegta efektyvi darbuotojų rengimo ir kvalifika-

cijos kėlimo tvarka? 
• Ar organizacijoje veikia darbo kokybės būreliai, kokia jų dalyva-

vimo valdant sistema ir kt.? 
• Ar organizacija patiria geriausių specialistų praradimų ir dėl kokių 

priežasčių? 
• Ar organizacijoje sukurta efektyvi darbuotojų veiklos vertinimo   

sistema? 
Sistemingai tirdama vieną ar kelis iš šių klausimų, organizacija prirei-

kus turi daryti atitinkamas pataisas.  
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Organizacinės kultūros analizė sudaro galimybę išsiaiškinti organiza-
cijoje vyraujančių bendravimo formų, pripažįstamų vertybių, tradicijų bei 
papročių, įvaizdžio ir kt. atitikimą iškeltiems tikslams. Tai leidžia progno-
zuoti kolektyvo sėkmę dirbant naujų strategijų aplinkoje. Organizacijos ge-
ras įvaizdis tarp darbuotojų bei visuomenėje padeda jai plėsti klientų bei 
partnerių skaičių. Jeigu įvaizdis prastas, didėja galimybė juos prarasti. Nag-
rinėjant organizacinės kultūros klausimus, patartina atkreipti dėmesį į šiuos 
klausimus: 

• Kokia yra organizacijos, įgyvendinančios savo misiją, reputacija? 
• Ar organizacija pritraukia į savo gretas darbuotojų, kurie domisi 

jos įvaizdžiu?  
• Kokie papročiai ir tradicijos puoselėjami kolektyve? 
• Kokia ši organizacija lyginant su panašiomis organizacijomis? 
• Ar šia organizacija domisi visuomenėje žinomi bei įtakingi klien-

tai? 
Atsakius į išvardytus klausimus, galima tinkamai įvertinti organizaci-

jos ateities galimybes naujų strategijų aplinkoje.  
Kaip matome, išorės ir vidaus aplinkų tyrimas yra kompleksinis dar-

bas. Tokį tyrimą galima atlikti įvairiais būdais, šiuo metu labiausiai paplitęs 
SWOT/SSGG48 analizės metodas, kuris apima visas minėtas aplinkas. Išo-
rės aplinka vertinama organizacijos galimybių (O) ir grėsmių (T) aspektais; 
vidaus aplinka – stiprybių, pranašumų (S) ir silpnybių, trūkumų (W) požiū-
riu. Atliekant SWOT/SSGG analizę, vertinant išorės aplinkos galimybes 
(O) ir grėsmes (T), tikslinga naudoti anksčiau atliktos PEST analizės rezul-
tatus.  

SWOT/SSGG analizei atlikti dažniausiai naudojama 10 lentelėje pa-
teikta matrica. 

Organizacijos stiprybėmis (pranašumais) laikomi jos išskirtiniai vidaus 
gebėjimai bei pasiekimai, pavyzdžiui, motyvaciją turįs personalas, geras 
įvaizdis visuomenėje, originali estetinė aplinka ir kiti technologiniai spren-
dimai. Prie organizacijos silpnybių (trūkumų) priskiriami jos gebėjimą var-
žytis mažinantys elementai, pavyzdžiui, prasti vadybiniai gebėjimai, nepa-
kankami finansiniai ištekliai ir kt. Kiekvienai organizacijai būdinga įvairių 
pranašumų bei trūkumų visuma, tačiau, kaip tvirtina M. Arimavičiūtė, or-
ganizacijos vadovybė „paprastai daugiau žino apie savo privalumus ir ma-
žiau pastebi trūkumus“ /3, p. 118 /.  

                                                 

48 SWOT analizės metodo pavadinimas yra sudarytas iš šių anglų kalbos žodžių pirmųjų 
raidžių: S – Strengths (stiprybės, pranašumai), W – Weakness (silpnybės, trūkumai), O – Op-

portunities (galimybės) ir T – Threats (grėsmės, pavojai). 
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Organizacijos galimybėmis laikomi išorės veiksniai, pavyzdžiui, nau-
jos rinkos arba jos segmentai, gera bendruomenės nuomonė apie ją ir kt. 
Minėti veiksniai padeda organizacijai sėkmingai konkuruoti su kitomis pa-
našaus profilio organizacijomis. Pavojais (grėsmėmis) laikytini organizaci-
jos išorės aplinkoje tikėtini įvykiai, galintys esmingai mažinti jos konkuren-
cingumą lyginant su kitomis panašaus profilio konkuruojančiomis organi-
zacijomis. Vertinant galimus pavojus, būtina daug dėmesio skirti esamiems 
ir naujiems, galintiems įsitvirtinti rinkoje konkurentams. Konkurentų įtakai 
nustatyti taikytini įvairūs analizės metodai, tačiau visi jie turi padėti išsiaiš-
kinti: 

• tikrus jų ketinimus bei strateginius sprendimus dėl ateities; 
• užimamos rinkos dalį ir galimus ateities siekius; 
• naudojamų išteklių kokybę bei kiekybę; 
• parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų sąnaudų struktūrą. 

Organizacijos gebėjimai išsiaiškinti konkurentų užmojus gali padėti jai 
ateityje priimti patikimesnius strateginius sprendimus bei taikyti „netikėtu-
mo elementus“, griaunančius konkurentų žaidimo taisykles.  

Atliekant organizacijos SWOT/SSGG analizę, dažnai tenka susidurti 
su kai kuriomis metodinio bei praktinio pobūdžio problemomis. Kartais 
sunku nustatyti ir aiškiai įvardinti visų aplinkos elementų tikrą poveikį bū-
simajai veiklai. Dėl šių priežasčių kartais susiduriama su esamos informaci-
jos vertinimo įvairove, todėl, priklausomai nuo to, kaip pavyksta suderinti 
nuomonių skirtumus, tai lemia tolesnius organizacijos strateginio planavi-
mo žingsnius49.  

Tiriant aplinką SWOT/SSGG analizės metodu patartina atkreipti dė-
mesį į tai, kad: 

• nepakankama nagrinėjamos informacijos apimtis neužtikrina padė-
ties analizės patikimumo, o pernelyg smulki informacija apsunkina 
galimybes plačiau pažvelgti į kuriamas strategijas; 

• kiekvienam iš keturių tiriamų SWOT/SSGG elementų reikia pa-
teikti trumpus komentarus, susietus su organizacijos veikla; 

• vertinant visus analizuojamus aplinkos elementus vengti dvipras-
miškumo ir siekti, kad procedūros būtų aiškios. 

                                                 

49 Pastebėta, jog vertinant vidaus bei išorės aplinkas ypač sunku prieiti prie bendros 
nuomonės, kai susiduriama su organizacijos vadybos problemomis, pirmiausia vadovų arba 
darbuotojų priešingomis asmeninėmis, taip pat vertybinėmis, politinėmis ir kt. nuostatomis, 
trukdančiomis ieškoti kompromisinių sprendimų. Prasti gebėjimai teisingai įvertinti aplinkos 
įtaką organizacijos ateities siekiams parodo jos nepakankamą pasirengimą dalyvauti dabarties 
permainose.  
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SWOT/SSGG analizė padeda organizacijai rengti atitinkamas išvadas 
dėl galimų strateginių veiksmų, kurių reikėtų imtis ateityje. Visuose veiklos 
etapuose organizacija turi nuolat sekti galimus nukrypimus nuo 
SWOT/SSGG analizėje padarytų išvadų ir laiku atlikti koreguojančius 
veiksmus. 
 
 

3.1.5. Organizacijos alternatyvaus strateginio  
pasirinkimo pagrindai 

 
G. Johnsono ir K. Scholeso žodžiais, organizacijos alternatyvaus stra-

teginio pasirinkimo pagrindai yra /8, 1997/ ne kas kita, o „pamato“ būsimo-
sioms korporacinėms strategijoms sukūrimas, nes organizacijos strateginio 
plano rengimo metu priimami sprendimai apibūdina jos ateitį. Būsimųjų 
strategijų aptarimas padeda numatyti jų įgyvendinimo realumo vertinimą. 
Tai sukuria strateginio pasirinkimo apribojimus“. Išorės bei vidaus aplinkų 
tyrimas leidžia atsakyti į klausimus: „Kuo organizacija užsiima?“ ir „Ko-
kioje aplinkoje organizacija tai daro?“, o organizacijos alternatyvių strategi-
jų pasirinkimas turi atsakyti į tokius klausimus: „Kur organizacija nori bū-
ti?“ bei „Kaip mes ten pateksime?“ Šiame etape siekiama nustatyti, kokios 
programos (projektai, priemonės, metodai) bus naudojamos ateityje organi-
zacijai veikiant konkurencinėje aplinkoje ir siekiant įgyvendinti strateginius 
pranašumus. 

G. Johnsono ir K. Scholeso manymu, organizacijos apsisprendimą dėl 
galimų strateginių alternatyvų lemia atsakymai į šiuos klausimus /8/: 

• Kuo organizacija skiriasi nuo konkurentų? 
• Ar numatomas naujos produkcijos/paslaugų tiekimas į esamą rin-

ką? 
• Ar numatoma eiti į naujas rinkas? 
• Ar ketinama atsisakyti kai kurių veiklos sričių? 
• Kokiomis priemonėmis ketinama įgyvendinti strategiją? 

M. Porteris /14, 1980(b); 15, 1985/, nagrinėdamas konkurencinius pre-
kių ir paslaugų žemų kainų arba jų diferencijavimo pranašumus, pažymi, 
kad organizacijos gali vystytis taikydamos visuotinio pobūdžio generalines 
strategijas, kurios remiasi:  

• išlaidų mažinimu (sąnaudų lyderyste), kai siekiama mažesnėmis iš-
laidomis plėsti savo veiklos segmentą ir taip gauti daugiau pajamų50;  

                                                 

50 Tikslinga pasakyti, kad siekis lyderiauti remiantis mažesnėmis išlaidomis nelemia 
žemos produkcijos ar paslaugos kainos, nes ją lemia tik rinka.  
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• diferencijavimu, kai organizacijos siūlomos rinkai prekės ar pa-
slaugos iš esmės skiriasi nuo kitų organizacijų teikiamų prekių ar 
paslaugų ir taip atsiranda galimybė taikyti aukštesnes pardavimo 
kainas bei plėsti organizacijai lojalių klientų ratą; 

• „nišos“ užėmimu, kai pirmųjų dviejų tipų strategijų pranašumus 
bandoma taikyti ne visai rinkai, o tik atskiriems jos segmentams. 

Daugelis specialistų laikosi nuomonės, kad organizacijos dažniausiai 
tuo pat metu naudojasi dviejų pirmųjų strategijų pranašumais, nes tai joms 
padeda efektyviau kontroliuoti išlaidas ir vystyti unikalių savybių turinčių 
prekių ir paslaugų patekimą į rinką. Su tokia specialistų nuomone sutinka ir 
M. Porteris, tačiau pastebi, kad organizacijoms vis vien tenka apsispręsti 
dėl prioritetų, todėl jos priverstos rinktis strategijas.  

Strategijų rengimo praktika rodo, kad organizacijoms tenka apsispręsti 
dėl pasirenkamos strategijos galimo alternatyvaus kryptingumo. Vienas iš 
galimų pasirinkimo variantų būtų organizacijos dėmesio sutelkimas į susi-
formavusią rinką su žinomomis prekėmis ar paslaugomis. Labai svarbu at-
sižvelgti į rinkoje vyraujančias tendencijas – augimo, smukimo ar brandos 
fazes. Augančioje rinkoje organizacijai svarbu apsispręsti, ar užtenka išlai-
kyti užimamą segmentą, ar bandyti plėstis. Rinkos brandos fazėje organiza-
cija turi galimybę sutelkti dėmesį į kokybinės veiklos aspektus. Rinkos 
smukimo fazėje dažniausiai susiduriama su alternatyvomis: ar pasinaudoti 
galimybe „praryti“ konkurentą, nesitraukti iš rinkos, ar supaprastinti į rinką 
tiekiamą produkciją. Kitas galimas strategijos pasirinkimo variantas – įžen-
gimas į nusistovėjusią rinką su naujomis prekėmis ar paslaugomis. Tai ver-
čia organizaciją modernizuoti produkciją (paslaugas) arba kurti naują. Pa-
galiau organizacijoms tenka priimti sprendimus dėl veikimo naujoje ar be-
sikuriančioje rinkoje, tuo pat metu aptariant, ar galima tikėtis teigiamų po-
kyčių realizuojant žinomas prekes ar paslaugas, ar verta rūpintis naujų pre-
kių ar paslaugų pristatymu. 

Organizacijai, sprendžiančiai veiklos krypties klausimus, papildomai 
reikia nustatyti, ar, integruojantis į rinką, jai bus naudinga plėsti kai kurių 
padalinių veiklos kryptis (pavyzdžiui, siekiant išvengti kai kurių pirkimų), 
ar plėsti veiklą konkurentų realizuojamos produkcijos (paslaugų) sąskaita 
(pavyzdžiui, bankui pradėjus teikti draudimo paslaugas). Pirmuoju atveju 
organizacijos naudojasi vertikalios diversifikacijos galimybėmis, antruoju – 
horizontalios51. Abi šios diversifikacijos formos vadinamos susietomis su 
rinka. Didelės organizacijos ir net jų jungimas, siekdami pažvelgti į ateities 

                                                 

51 Diversifikacija pripažįstama kaip priešingybė organizacijos specializacijai: produkci-
ja leidžiama ar paslaugos vykdomos ne vietoj ko nors, o įdiegiant papildomą veiklą. 
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strategijas, dažnai skiria daug dėmesio visiškai naujos produkcijos ar pa-
slaugų grupei, taip iš esmės pakeisdamos esamas rinkas bei kurdamos nau-
jas. Tokie organizacijų žingsniai pripažįstami kaip nesusieta su rinka diver-
sifikacija. Atsakius į klausimus, „kokiu pagrindu“ ir „kokia kryptimi“ rink-
tis strateginę alternatyvą, toliau organizacijai tenka apsispręsti, „kaip“ keti-
nama pasirinkti strategiją. Strateginio planavimo specialistai siūlo atkreipti 
dėmesį į tokius aspektus: 

• ar norima veikti remiantis vidinėmis vystymo galimybėmis, tam 
naudojant sukauptą patirtį, vadovams kontroliuojant naujų produk-
tų kūrimą bei rūpinantis jų patekimu į rinką; 

• ar norima veikti jungiantis dviem ar daugiau organizacijų į vieną, 
naudojantis kelių organizacijų patirtimi bei pajėgumais, bandant 
greitai įsiveržti į naujas produkto sritis arba naują rinką; čia svarbų 
vaidmenį atlieka finansiniai motyvai, ypač didinant investicijų 
efektyvumą; 

• ar norima veikti bendradarbiaujant dviem ar daugiau organizacijų 
(tai vadinama aljansu), siekiant drauge mažinti, pavyzdžiui, ištek-
lių vidinį deficitą arba menkai prognozuojamos rinkos rizikos po-
veikį. Toks aljansas gali būti grindžiamas rangos arba formalios 
kooperacijos forma (dirbant pagal licenciją arba frančizės sutartį). 

Diversifikacija dažnai lieka vienintelis būdas priartinti rengiamus pla-
nus prie prognozuojamos realybės. Tai ypač svarbu toms organizacijoms, 
kurios jau veikia efektyviai ir yra praplėtusios realizuojamų prekių ir/ar pa-
slaugų rinką bei pasiekusios galimą maksimumą. Kaip teigia G. Johnsonas 
ir K. Scholesas /7/, organizacijai diversifikacija reiškia, kad bus papildomai 
dirbama su jau gaminamomis prekėmis ir teikiamomis paslaugomis. 8 pav. 
pateiktas dar 1965 m. I. Ansoffo pasiūlytas principinis produkcijos ir rinkos 
poveikio diversifikacijai atsirasti modelis. Kaip matome, nauja produkcija ir 
naujos rinkos parodo esamos padėties loginę tąsą ir jos vystymą.  

Organizacijoms taikant strateginio planavimo teorinius pagrindus, il-
gainiui atsiranda nemažai strateginio sprendimo pasirinkimo alternatyvų, 
todėl kiekvienai organizacijai, kuri renkasi veiklos strategijas, tenka apsi-
spręsti, kuriai iš jų teikti pirmenybę. Mokslinėje literatūroje dažniausiai 
nagrinėjamos trys strateginio vystymosi alternatyvos52: 

                                                 

52 Kai kurie autoriai, pavyzdžiui, M. Meskonas su kolegomis /23, p. 278/, kaip strategi-
nio pasirinkimo alternatyvą siūlo nagrinėti „mažinimo“ strategiją, numatant tokius jos įgy-
vendinimo variantus: likvidacija, nereikalingo (nuostolingo) eliminavimas, mažinimas ir pe-
rorientavimas. Panašios nuostatos laikosi ir daugelis Lietuvos autorių. Pripažįstant tokių or-
ganizacijos veiksmų teisėtumą, tenka suabejoti, kiek tokie organizacijos veiksmai gali būti  
siejami su jos strateginiu vystymusi apskritai. Kartu galima sutikti su šių autorių nuomone, 
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• proveržio, kai organizacija išsikelia didelius tikslus, pavyzdžiui,   
siekia užimti didesnį segmentą rinkoje. Tokio pobūdžio strategijos 
dažniausiai tinkamos dinamiškai besivystančiose ūkio šakose su 
greitai besikeičiančiomis technologijomis; 

• riboto augimo, kai organizacija remiasi turimais pasiekimais ir   
orientuojasi į jau išbandytas strategijas. Toks pasirinkimas organi-
zacijai leidžia mažiau rizikuojant siekti tikslų. Riboto augimo stra-
tegijos tinkamos ūkio šakose su nusistovėjusia, lėtai besikeičiančia 
technologija; 

• mišraus vystymo, kai tuo pat metu tam tikrose veiklos srityse tai-
komas greitas prasiveržimas, pastarąjį derinant su žinomomis stra-
tegijomis kitose veiklos srityse. Tokios strategijos dažniausiai lai-
kosi didelės organizacijos, sėkmingai veikiančios įvairiose ūkio 
šakose. 

 
 

Produktai/Rinkos Esamos rinkos Naujos rinkos 
 

 
Esami produktai 

 
 

Tobulinimas ir 
konsolidacija iki 
galimos ribos53 

 

 
 

Naujų rinkų plėtra 

 
Nauji produktai 

 
Produktų/paslaugų 

asortimento išplėtimas 

 
Diversifikacija: 

 - horizontali 
 - vertikali 
 - nesusieta 

 

8 pav. Principinis modelis produkcijos ir rinkos poveikio  
diversifikacijai atsirasti 

(Šaltinis – JOHNSON G., SCHOLES K. Exploring Corporate Strategy (3 edn.).  
Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1993) 

 

                                                                                                            

kai kalbama tik apie organizacijos atskirus veiklos segmentus ir kai tų segmentų mažinimo 
strategija naudojama siekiant sustiprinti kitus jos veiklos segmentus. 

53 Konsolidacija augančioje rinkoje suprantama kaip kompanijos dalies išlaikymas ar 
net didinimas dėmesį sutelkiant veiklos efektyvumui bei kokybei gerinti. Mažėjančioje rinko-
je organizacija gali pasinaudoti „kitų prarijimo“ bei atsisakymo „išeiti iš rinkos“ galimybe. 
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Atsakyti į iškeltus klausimus gali padėti G. Johnsono ir K. Scholeso 
pasiūlyta principinė schema, kuri pateikiama 9 pav. /8/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 pav. Alternatyvaus strateginio pasirinkimo principinė schema 
(Šaltinis: Johnson G., Scholes K. Exploring Corporate Strategy (3 edn.). Hemel Hempstead: 

Prentice Hall International, 1993) 
 
 
 
Kaip matyti, visi organizacijos alternatyvaus strateginio pasirinkimo 

pagrindai yra ir loginiais, ir struktūriniais aspektais susiję su jos konkuren-
cine plėtra. Organizacijai reikia ne tik pasirinkti veikti pagal iš anksto su-
manytosios ar plėtotinės strategijos modelį, bet ir spręsti, į kokią vieną iš 
galimų alternatyvų kreipti dėmesį (proveržio, riboto augimo ar mišraus vys-
tymo). Be to, tenka rinktis, ar vystytis išteklių, ar rinka pagrįsta strategine 
kryptimi. Žemiau pateikta organizacijos strateginio pasirinkimo etapų prin-
cipinė schema (10 pav.).  

Teoriškai kiekviena organizacija gali rinktis iš daugybės strategijų va-
riantų, todėl kiekvienas alternatyvus pasirinkimas yra atrankos iš kelių ga-
limų strategijų visumos rezultatas.  
 

Alternatyvaus strateginio sprendimo pasirinkimo 

Visuotinio pobūdžio 
(generalinės) strategi-
jos 
- kainų  
- diferenciacijos 
- fokusavimo 

Alternatyvios kryptys 
- atsisakymas 
- konsolidacija 
- patekimas į naują rinką 
- naujas produktas 
- esamos rinkos vystymas 
- diversifikacija: 

* susieta su rinka 
* nesusieta su rinka 

Alternatyvūs metodai 
- vidinis vystymas 
- susiliejimas arba  
  užėmimas  
- aljansas  
  (bendradarbiavimas)

Kokiu pagrindu?                          Kokia  kryptimi?                              Kaip? 
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10 pav. Organizacijos strateginio pasirinkimo etapų principinė schema 

 

 

 

3.1.6. Organizacijos strateginio pasirinkimo prognozavimas 
 

Bet kuris organizacijos strateginis pasirinkimas paprastai paremtas tam 
tikromis ateities prognozėmis. Prognozėms nustatyti taikomi įvairūs meto-
dai, kurių pasirinkimas pirmiausia priklauso: 

• nuo turimos informacijos apimties bei jos patikimumo ir  
• nuo kiekybinio ar kokybinio sprendimo.  

Strateginio planavimo prognozavimą galima apibūdinti kaip kiekybinį 
arba/ir kokybinį analizės procesą, kurio metu siekiama įvertinti ir numatyti 
strateginio pasirinkimo rezultatus planuojamoje ateityje. Planuojant taiko-
mas ekspertinis arba mokslinis prognozavimas. Kai nepakanka patikimos 
informacijos ir nėra galimybių taikyti kiekybinį ateities vertinimą, organi-
zacijoms dažniausiai tenka naudotis intuityviai (pagal ekspertų nuomonę) 

Strategijų modeliai 
 

   Iš anksto sumanytosios                         Plėtotinės 

Strateginio vystymo alternatyvos 
 

      Prasiveržimas       Riboto augimo      Mišraus vystymo 

Strateginių alternatyvų kryptys 
 

     Ištekliais pagrįstos strategijos    Rinka pagrįstos strategijos  

Žmogiškieji ištekliai 

Finansiniai ištekliai 

Technologiniai ištekliai 

Išteklių mišrus pasirinkimas 

Produktų portfelio matrica 

Vertės grandinės 

Rinkos alternatyvų matrica 

Ekspansijos metodų matrica
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sudarytomis prognozėmis. Tokioms prognozėms rengti dažnai pasirenka-
mas Delphi metodas, kuris, ekspertų nuomone, nuoseklaus tobulinimo pa-
grindu leidžia kurti įsivaizduojamą ateitį. Naudojant Delphi metodą, požiū-
ris į ateitį formuojamas keliais etapais: 

• ekspertai pateikia pradinę nuomonę apie galimų pokyčių laikotarpį, 
mastą bei laukiamą poveikį; 

• įvairios ekspertų nuomonės derinamos bei sisteminamos; 
• rengiamos ekspertų bendros išvados-prognozės. 

Organizacijai disponuojant patikima informacija bei turint galimybių 
atlikti ateities kokybinį vertinimą, taikomi mokslinio prognozavimo meto-
dai: trendo, regresinis, struktūrinės analizės ir kt. Visi šie metodai paremti 
matematinio prognozavimo priemonėmis.  

Trendo metodas taikomas kiekybinių rodiklių dinaminės eilutės dės-
ningumui analizuoti laiko požiūriu turint pakankamą kiekybinių rodiklių 
vertinimo eilutę bei esant galimybei daryti prielaidą, kad praeities įvykiai 
gali lemti ateitį. Šis metodas padeda ekstrapoliuoti būsimuosius rezultatus. 
Dėl dabarties aplinkos greitų pokyčių taikyti šį metodą kiekybinių rodiklių 
dinamikos ekstrapoliacijai ilgesniam laiko tarpui yra nelabai efektyvu. Jis 
tinkamesnis trumpalaikei perspektyvai nustatyti. Trendo metodas gali būti 
sėkmingai taikomas ir ilgalaikei perspektyvai nustatyti, kai kartu priimamos 
atitinkamos hipotetinės prognozės dėl tam tikrų rodiklių kaitos. 

Regresinis metodas taikomas kiekybinių rodiklių priklausomybės ly-
giui nuo kelių veiksnių nustatyti. Tokia analizė gaunama regresijos lygties 
pagrindu prognozuojant įvairių veiksnių įtaką pasirenkamam rodikliui, taip 
pat nustatant tam tikro rodiklio priežasties ir pasekmės koreliacinius ryšius. 
Kompleksinis regresijos lygčių taikymas leidžia sudaryti sudėtingus regre-
sijos modelius. Jais remiantis galima prognozuoti atsakymą į klausimą 
„Kas, jeigu...?“ 

Struktūrinės analizės metodas taikomas siekiant išsiaiškinti struktūri-
nių pokyčių poveikį organizacijos ateičiai. Analizuojami lyginamieji svo-
riai, nustatomi pokyčių absoliutūs bei santykiniai dydžiai, variacijos rodik-
liai ir kt. 

Prognozėms sudaryti patartina taikyti galimų scenarijų analizės meto-
diką, sudarančią sąlygas neapibrėžtoje aplinkoje nagrinėti kelis prognozės 
variantus. Tai ypač svarbu, nes įvairios naujos tendencijos ekonominėje, 
socialinėje bei technologinėje srityse, organizacijos išlaidų struktūros poky-
čiai ir kiti veiksniai lemia skirtingą organizacijos elgseną rinkoje. Taikant 
įvairius organizacijos ateities veiklos scenarijus, nesiekiama parinkti ir įver-
tinti labiausiai tikėtiną ateities paveikslą. Taikant šią metodiką tik vaizduo-
jama galimų įvykių tarpusavio priklausomybė. Scenarijų metodiniai spren-
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dimai gali būti naudojami kaip priemonė įvairioms strateginėms alternaty-
voms vertinti. Jie leidžia keisti požiūrį į pasirinktus organizacijos strategi-
nius tikslus. Scenarijų kūrimas yra daugiau kokybinis negu kiekybinis or-
ganizacijos ateities veiklos apibūdinimas, todėl rengiant scenarijų turėtų da-
lyvauti įvairių sričių specialistai. 

Organizacijos strateginės alternatyvos galutinis pasirinkimas, kaip rodo 
praktika, yra gana sudėtingas procesas, todėl, siekiant lyginti įvairių strate-
gijų efektyvumą, organizacijai reikia taikyti atitinkamus strateginio pasirin-
kimo vertinimo kriterijus. Jie bet kuriuo atveju turi būti realūs, aiškiai su-
formuluoti ir nesudėtingi. Vertinimo kriterijai turi leisti atsakyti į klausimą 
„Kaip pasirinkta strategija atspindi visuomenės lūkesčius?“ A. Vasiliauskas 
strategijų galimam efektyvumui vertinti siūlo taikyti tokius šešis strateginio 
pasirinkimo kriterijus /17, p. 265–267/: 

• suderinamumo kriterijus rodo strategijos bendrumą su organizaci-
jos misija ir strateginiais tikslais. Nesant pakankamo misijos, tikslų 
bei strategijos tarpusavio bendrumo, organizacijoms tenka iš naujo 
svarstyti kiekvieną iš šių strateginio planavimo žingsnių; 

• tinkamumo kriterijus atspindi strategijos atitiktį atliktos SWOT/ 
SSGG analizės išvadoms. Galimi neatitikimai reikalauja grįžti prie 
strateginių alternatyvų; 

• pagrįstumo kriterijus rodo pasirinktos strategijos sąsajas su sudary-
tomis prognozėmis. Nepakankamos šio kriterijaus sąsajos su prog-
nozių rezultatais gali apsunkinti jo įgyvendinimą pagal išteklių, 
įgūdžių, organizacijos kultūros, konkurentų reakcijos ir kitus krite-
rijus; 

• įvykdymo kriterijus atspindi pasirinktos strategijos įgyvendinimą 
vertinant ribojančius veiksnius. Minėtų veiksnių poveikio menkas 
suvokimas gali sužlugdyti visą organizacijos strateginio plano įgy-
vendinimo procesą; 

• rizikos kriterijus rodo pasirinktos strategijos rizikos laipsnį. Virši-
jant kritinę rizikos ribą galima atsidurti labai sunkioje finansinėje 
situacijoje, kuri neišvengiamai pareikalaus neigiamas pasekmes 
padedančių įveikti sprendimų; 

• patrauklumo dalininkams kriterijus apsako pasirinktos strategijos 
atitikties organizacijos akcininkų lūkesčiams lygį.  
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3.1.7. Alternatyvių strategijų koncepcijos 
 

Organizacijai galutinai apsisprendus dėl alternatyvaus strateginio pasi-
rinkimo, dėmesį būtina nukreipti į konkrečią strategiją, kuri geriausiai už-
tikrintų ilgalaikį veiklos efektyvumą. Čia labai svarbu, kad apsisprendimas 
būtų aiškus, vienareikšmis ir darbuotojų remiamas.  

Viena iš geriausiai žinomų ir dėl savo nesudėtingos rengimo metodikos 
populiariausių strategijų iki šiol pripažįstama Bostono konsultacinės grupės 
(JAV) XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje pasiūlyta „portfelio“ 
strategijos koncepcija54. Pagal ją organizacijai analizuojant galimų investi-
cijų „portfelio“ variantus, dėmesys kreipiamas į tokius aspektus kaip parda-
vimai, rinkos sąlygos bei uždirbami grynieji pinigai. „Portfelio“ strategijos 
koncepcija grindžiama analogija su investicine praktika, kurios dėka sie-
kiama išlaikyti pusiausvyrą tarp pinigų srautų ir gaunamos grąžos. 11 pav. 
pateikta BCG keturių dalių matrica, pagal kurią visos organizacijos gali būti 
priskirtos vienai iš jų. BGC matricos koncepcijos pagrindinė prielaida grin-
džiama patirties kreivės koncepcija, pagal kurią strateginės analizės laiko-
tarpiu organizacija ilgą laiką „žaidžia“ tikslinėje rinkoje, todėl užima joje 
tam tikrą dalį, disponuoja reikalinga informacija apie padėtį rinkoje bei turi 
pakankamos patirties realizuojant rinkoje prekes (paslaugas). Čia turima 
omenyje, kad įgyta patirtis leidžia organizacijai didinti apimtis mažesnėmis 
išlaidomis produkcijos (paslaugų) vienetui. BGC matrica sieja aukštą pro-
dukcijos (paslaugų) rinkos dalį su teigiamu piniginių lėšų srautu.  

Organizacijos, kurios gali būti priskirtos „žvaigždės“ grupei, turi dide-
lę dalį greitai besiplečiančioje rinkoje, todėl gali būti, kad jų veikla bus per-
spektyvi. Tačiau, norint išsilaikyti tokioje rinkoje, dažnai reikia didesnių 
investicijų negu uždirbta lėšų. Tikėtina, kad ateityje „žvaigždė“ gali tapti 
„grynųjų pinigų karve“. 

Organizacijos, priskirtinos „klaustuko“ grupei, paprastai turi nedidelę 
dalį greitai augančioje rinkoje, todėl dėl būtinumo išlaikyti užimamą padėtį 
tenka investuoti daugiau negu įprasta, nors tai ne visada gali užtikrinti sėk-
mę. Kai tokios organizacijos, tikėdamosi greito rinkos augimo, bando plėsti 
savo dalį, joms tenka investuoti dar daugiau. Šios investicijos, esant tinka-
mai strategijai, greitai besivystančioje rinkoje gali būti perspektyvios, tačiau 
kyla klausimas: ar verta tai daryti? 

 

                                                 

54 „Portfelio“ strategija pagal ją sukūrusios organizacijos pavadinimo pirmąsias raides 
neretai vadinama „BCG matrica“. 
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11 pav. BCG matrica 
(Šaltinis: HENDERSON B. D. The Experience Curve – Reviewed, IV. The Growth Share 

Matrix, or the Product Portfolio. The Boston Consulting Group, Inc., 1973) 
 

Organizacijos, priskirtinos prie „grynųjų pinigų karvės“ grupės, užima 
palyginti didelę dalį brandžioje, tačiau lėtai augančioje rinkoje. Dažniausiai 
dėl nedidelių investicijų poreikio gamybai (paslaugoms) ar rinkodarai bei 
galimybės naudoti palyginti didelius grynųjų pinigų srautus tokios organi-
zacijos yra pelningos. Tai gali tapti papildomu pinigų šaltiniu, kurį galima 
naudoti, pavyzdžiui, leidžiant naujus produktus į rinką. 

Organizacijos, priskirtinos prie „vargšų šunų“ grupės, apibūdinamos 
kaip turinčios mažą dalį lėtai besivystančioje ar stagnacinėje rinkoje. Jos 
yra silpnos kaip piniginių srautų vartotojos bei tiekėjos ir vargiai gali tikėtis 
sėkmės plėsdamos savo dalį rinkoje. „Vargšų šunų“ problemų dažniausiai 
kyla mažoms organizacijoms. 

„Portfelio“ strategijos rengimo stadijoje kiekvieną organizacijos pro-
duktą (paslaugą), rikiuojant piniginio srauto dydžio eilės tvarka, patartina 
žymėti tam tikroje matricos zonoje ir įvertinti. Įvertinus visus produktus 
(paslaugas), būtina nustatyti kiekvieno iš jų strateginį vaidmenį. Laikantis 
BCG matricoje pateiktos logikos, „portfelio“ strategijos metodas grindžia-
mas tuo, kad pinigai imami iš „grynųjų pinigų karvės“ bei pelningai dir-
bančių „šunų“ ir investuojami į teikiančius vilčių „klaustukus“ siekiant, 
kad pastarieji taptų „žvaigždėmis“. Sulėtėjus rinkos augimui, „žvaigždės“ 
gali tapti „grynųjų pinigų karvėmis“. Toliau naujos kartos „grynųjų pinigų 
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karvės“ investuoja į viltį teikiančius „klaustukus“. Kita vertus, produktams 
ir paslaugoms, esantiems „žvaigždės“ bei „klaustuko“ zonoje, tikslinga 
plėsti apimtis, „grynųjų pinigų karvei“ – didinti grynųjų pinigų srautus, o 
„vargšams šunims“ – vykdyti piniginių srautų mažinimo strategiją. Kaip 
matome, tokia analizė padeda organizacijai suderinti reikalingų investicijų 
„portfelį“.  

BCG steigėjo B. D. Hendersono teigimu, organizacijos veiklos bendrą-
sias sąnaudas suskaičiuoti galima labai paprastai – kai pinigų apyvarta pa-
didėja dvigubai, produkcijos ar paslaugų sąnaudos sumažėja trečdaliu. Tuo 
norima pabrėžti žinomos „patirties kreivės“ svarbą strateginiam planavimui 
/7/. Galima pastebėti, kad paskutiniųjų dešimtmečių pasiekimai organizaci-
jų strateginio planavimo srityje atspindi ne vien finansinę bei ekonominę 
logiką, bet ir strateginius sumanymus, pagrįstus socialinėmis, kultūrinėmis 
bei vertybinėmis nuostatomis (kitaip sakant, žmogiškuoju veiksniu). Taigi 
taikanti „portfelio“ strategijos koncepciją organizacija turi sekti, kad jos 
įgyvendinimas vietoj laukiamos naudos nepadarytų žalos.  

Matricos idėja paremta I. Ansoffo pasiūlyta „produkto – rinkos“ stra-
tegijos koncepcija. Šios koncepcijos pagrindinis principas yra siekimas pa-
sinaudoti aktyvia rinkodaros veikla siekiant padidinti organizacijos dalį rin-
koje. I. Ansoffo manymu, organizacija tokiai idėjai įgyvendinti gali naudoti 
vieną iš keturių 12 pav. pateiktų alternatyvų.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 pav. I. Ansoffo „produkto – rinkos“ matrica 
(Šaltinis – ANSOFF I. Strategic Management. New Jork: Wiley, 1979, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_d’Ansoff) 
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Autoriaus nuomone, skverbimosi į rinką strategija tinkama, kai: 
• yra galimybė esamą produkciją ar paslaugas pateikti didesniam ne-

gu iki šiol vartotojų ratui; 
• rinka auga, bet mažėja konkurentų skaičius; 
• organizacijos rinkodaros tarnybos veiksmai yra efektyvūs; 
• plečiamas gaminamos produkcijos ar paslaugų kokybinis vertini-

mas.  
Produkto tobulinimo strategija gali būti paveiki, kai vartotojai skiria 

daugiau dėmesio naujai kuriamai produkcijai ar paslaugoms, o pati organi-
zacija turi galimybę pasinaudoti esamais laisvais gamybiniais pajėgumais. 

Rinkos plėtros strategija gali būti naudinga organizacijai siekiant pa-
tekti į naujas rinkas arba plečiant esamą rinką. Organizacija turi turėti pa-
kankamai organizacinės bei kvalifikacinės kompetencijos savo veiklai plės-
ti. 

Diversifikacijos strategija yra bandymas atsižvelgti į galimybes papil-
dyti organizacijos veiklą susijusiomis su ja arba visai nesusijusiomis veik-
lomis. Anot I. Ansoffo, „firmos diversifikuojasi, kai nepajėgia pasiekti už-
sibrėžtų tikslų esamo verslo portfelio rėmuose“. Šiuo atveju diversifikacija 
tampa pagrindinė eksporto alternatyva arba viena iš galimybių pereiti prie 
naujų verslo sričių, taip pat ir užsienio rinkose. 

Kitas gerai žinomas ir labai paplitęs požiūris į organizacijos strateginį 
vystymą yra prof. M. Porterio pasiūlyta „penkių jėgų“ strateginė hipotezė, 
kurios esmė – organizacijos gebėjimai sėkmingai konkuruoti rinkoje didele 
dalimi priklauso nuo jos techninių ir ekonominių išteklių. Visos penkios iš-
orės aplinkos jėgos (tiekėjai, vartotojai, produkcijos pakaitalai, konkurentai 
bei naujų dalyvių grėsmė) gali kelti pavojų organizacijai siekiant patekti į 
naują rinką /13, 1980/. 13 pav. pateikta prof. M. Porterio „penkių jėgų“ 
strategijos koncepcija. 

Iš pateikto paveikslo matyti, kad santykiai konkurencinėje rinkoje yra 
ne kas kita, o „dviejų krypčių gatvė“. M. Porterio nuomone, strategiškai 
mąstantys vadovai turi įvertinti savo organizacijos galimybes ir rengti pro-
gramas, padedančias įveikti kylančius pavojus. Be to, autorius pastebi būti-
numą organizacijai nuolat palaikyti savo gebėjimą konkuruoti. 

Kiekviena paveiksle nurodoma jėga gali rimtai veikti organizacijos 
strategiją, todėl siūloma atsižvelgti į šias organizacijos veiklos prielaidas: 

• domėkitės, kokių veiksmų gali imtis naujai patenkančios į rinką jė-
gos, siekdamos joje įsitvirtinti; 

• gebėkite susitarti su savo vartotojais (klientais, pirkėjais) dėl abiem 
šalims priimtinos produkcijos ir paslaugų kokybės; laikykitės kai-
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nų, kurias už panašią produkciją ir paslaugas vartotojai moka jūsų 
organizacijos konkurentams; 

• planuokite, kokią naują produkciją ir paslaugas reikia įsigyti iš tie-
kėjų, kad būtų sudarytos palankios sąlygos efektyviai siekti orga-
nizacijos tikslų; 

• saugokitės rinkoje nuolat pasirodančių produkcijos ir paslaugų pa-
kaitalų bei falsifikatų vartotojams patraukliomis kainomis; 

• akylai stebėkite varžovų reklaminę kampaniją, mokėkite teisingai 
įvertinti jų reklaminį gudravimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 pav. M. Porterio „penkių jėgų“ strategijos koncepcija 
(Šaltinis – PORTER M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analizing Industries and 

Competitors. New Jork: Free Press, 1980, p. 4) 
 
 

Kaip matome, „penkių jėgų“ strategijos koncepcija remiasi nuostata, 
kad visos organizacijos, nuolat vertindamos išvardytas prielaidas, pirmiau-
sia siekia naudos ir stengiasi apginti savo interesus, tuo gindamos ir pelnin-
gą rinkos nišą. XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje P. F. Druckeris /20/ 
bei kiti mokslininkai atkreipė dėmesį į tai, kad daugumai organizacijų va-
dovų klausimas „Koks jūsų verslas?“ yra pats svarbiausias. Toks požiūris į 
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verslą tuo laiku daugeliui padėjo susikrauti nemažų turtų55. Kita vertus, bu-
vo pastebėta, kad šiame požiūryje sunku įžvelgti, kokiomis vertybinėmis 
nuostatomis remiasi vadovai, priimdami vieną ar kitą sprendimą verslo 
klausimais. Vertybinių aspektų įvertinimas organizacijai strategiškai vys-
tantis, pasak P. F. Druckerio ir jo šalininkų, paskatino sukurti „įmonės e. 
strategiją“ (angl. „enterprise E-strategy“). J. Stoneris, R. E. Freemanas ir 
D. R. Gilbertas nurodo septynias skirtingas dabarties vadyboje naudojamas 
e. strategijas /16/: 

• akcininkų, kai dėmesys sutelktas į akcininkų interesus; 
• vadovų prerogatyva, kai organizacijos veikloje atsispindi vadovų 

interesai; 
• įtaką darančių asmenų ribotas ratas, kai organizacija daugiausia 

dėmesio skiria siauram įtaką darančių asmenų ratui (tarnautojų ar-
ba akcininkų interesai); 

• įtaką darančių visų asmenų ratas, kai organizacija daugiausia dė-
mesio skiria platesniam įtaką darančių asmenų ratui; 

• socialinės darnos, kai organizacija labiausiai paiso socialinės dar-
nos; 

• Rawlsiano, kai organizacija daugiausia dėmesio skiria nelygybei 
tarp įtaką darančių asmenų palaikyti, jei tai gali pagerinti blogiau-
sioje padėtyje esančio įtaką darančio asmens padėtį; 

• asmeninių tikslų, kai organizacija sudaro maksimalias galimybes 
jos nariams įgyvendinant tikslus, uždavinius, projektus. 

E. strategijas taikyti nėra paprasta, tačiau, kaip pažymi R. E. Freema-
nas ir D. R. Gilbertas, dėl organizacijų besikeičiančios aplinkos bei naujų 
sprendimų priėmimo sudėtingumo noras atsižvelgti į etinius strateginio vys-
tymo pagrindus vis stiprėja /4/. Geras e. strategijos sėkmingo įgyvendinimo 
pavyzdys yra jau minėtos „Ikea“ kompanijos siekimas maksimaliai moty-
vuoti darbuotojus, kad jie save laikytų „Ikea“ šeimos dalimi. Ši kompanija 
taiko gausią lengvatų sistemą darbuotojams, pavyzdžiui, leidžia darbuotojus 
mokamų mažamečių vaikų priežiūros atostogų, nustato ilgesnės trukmės 
atostogas po penkerių nepertraukiamo darbo metų kompanijoje. Be to, 
„Ikea“ kompanijos vadovybė, siekdama suvienodinti savo ir darbuotojų gy-
venimo kokybę, tarnybinėms reikmėms naudoja pigesnį oro transportą, ap-
sistoja pigiausiuose viešbučiuose ir kt. Neabejotina, kad „Ikea“ kompanijai 
taikant e. strategiją pavyko tapti viena iš lyderių savo srityje. 

                                                 

55 J. Stoneris ir jo kolegos knygoje „Vadyba“ pateikia faktą apie konsultavimo specialis-
tus, kurie susikrovė nemažus turtus išaiškinę konservų dėžučių įmonės vadovams, kad jų 
verslas yra „ne skardinių konservų dėžučių, o pakavimo verslas“ /18, p. 272/. 
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Amerikiečių konsultacinė firma „McKinsey & Co“ po ilgų diskusijų su 
įvairių sričių specialistais bei verslo atstovais organizacijų strategijoms 
rengti ir sėkmingai įgyvendinti pasiūlė „septynių „S“ koncepciją, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas vidaus aplinkos analizei /18, 1980/. Ši kon-
cepcija pateikta 14 pav.  

Nepaprastieji uždaviniai yra organizacijoje dominuojantys požiūriai, 
siekiai, vertybinės nuostatos, vienijantys jos darbuotojus misijai (pagrindi-
niam tikslui) įgyvendinti. Tokie uždaviniai neretai išreiškiami organizacijos 
ketinimuose. 

Struktūra kuriama organizacijai siekiant įveikti konkrečias strategines 
užduotis. Tuomet organizacinė valdymo struktūra derinama su sudėtinga ir 
nuolat besikeičiančia aplinka (pavyzdžiui, neatsisakant nuo principinės val-
dymo schemos, tam tikrų organizacijos padalinių pertvarkymo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 pav. Septynių „S“ aplinkos analizės koncepcija 

(Šaltinis – WATERMAN R. H., PETERS, T. J., PHILIPS J. R. Structure Is Not Or-

ganization. Business Horizonts, 1980. Copyright 1980 by the Foundation for the School of 
Business at Indiana University) 
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zacijos strateginio vystymo etapas sukelia žymiai daugiau problemų negu 
pačios strategijos kūrimas. 

Sistema – tai organizacijai padedančių sėkmingai dirbti formalių ir ne-
formalių procedūrų, tarp jų investicinio planavimo, mokymo, apskaitos ir 
kt. veiksnių, kompleksinė visuma (pavyzdžiui, gerai sutvarkyta informacinė 
sistema padeda laiku pateikti patikimą informaciją apie organizacijos są-
naudas, o tai leidžia priimti reikalingus sprendimus ir tuo pačiu tęsti pasi-
rinktos strategijos įgyvendinimą). 

Stilius yra organizacijos vadovų suvokimas (vertybinė orientacija), 
kaip siekti rezultatų, taip pat vadovų realūs veiksmai (elgesys), pavyzdžiui, 
vadovui skiriant daugiau dėmesio darbuotojų aukštesnio lygio poreikiams 
realizuoti. Tikėtina, kad pasirinkta strategija bus įgyvendinta. 

Personalas – darbuotojų vertinimas kaip „žmogiškųjų išteklių“, su ku-
riais būtina elgtis rūpestingai (integruoti į kolektyvą, rūpintis jų kvalifikaci-
ja, karjera, telkti organizacijos tikslams siekti ir kt.). 

Įgūdžiai siejami su tokia organizacijos veikla, kuri sekasi geriausiai. 
Tokia veikla išskiria organizaciją iš kitų organizacijų tarpo (viena organiza-
cija gali garsėti novacijomis, kita ypatingais gebėjimais rinkodaros srityje, 
trečia – savo požiūriu į klientus). 

„McKinsey & Co“ specialistai padarė išvadą, kad visi septyni „S“ 
veiksniai yra strateginio pobūdžio, jie susiję tarpusavyje ir yra vienodai 
svarbūs, todėl bent vieno iš jų ignoravimas gali skaudžiai atsiliepti organi-
zacijos pastangoms vystytis strategiškai.  

Aptariant strategijos sąvoką, buvo minėta, kad strategijomis gali būti 
organizacijos uždaviniai, specifinės programos bei projektai. Pažymėtina, 
kad visos strategijos turi 56: 

• pasakyti pagrindinį rezultatą, kurio yra siekiama (ką?); 
• būti kiekybiškai išmatuojamos (kiek?) ir patikrinamos (kaip?); 
• būti įvykdomos per keletą metų (kada?) ir prireikus tikslinamos 

remiantis metiniais rezultatais; 
• būti nepriklausomos nuo kitų strateginių tikslų ir strategijų bei jų 

įgyvendinimo galimybių. 
Kiekviena organizacija, pasirinkusi atitinkamą strategiją, ją gali įgy-

vendinti tik pasitelkusi įvairias strategiją detalizuojančias priemones. Tokių 
priemonių pagrindinė paskirtis – sudaryti sąlygas nuosekliai vykdyti pasi-

                                                 

56 Praktiškai kuriant ir įgyvendinant strategiją, galima siūlyti vadovautis tokia nuosek-
lumo taisykle: jei pavyksta apskaičiuoti – apskaičiuokite, jei ne – apibūdinkite; jei nei viena, 
nei kita neįmanoma padaryti, geriausia strategiją iš viso pamiršti! Ji turi reikalauti pastangų, 
tačiau neturi būti nepasiekama. 
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rinktą strategiją. Priemones galima laikyti tarpiniais etapais siekiant organi-
zacijos strateginių tikslų. Rengiant priemonę, galima pasiūlyti vadovautis 
šiais kriterijais: 

• būtina nustatyti būdus (metodus), kurie bus naudojami siekiant re-
zultato (ką?); 

• būti išreiškiama kiekybiškai (kiek?) ir patikrinama (kaip?); 
• turi įgalinti pasiekti rezultatą per nustatytą (planuojamą) laiką ir 

būti apibrėžta (tikslinama) atsižvelgiant į metinius veiklos rezulta-
tus;  

• būtina nustatyti atsakomybę už priemonės įgyvendinimą. 
Strategijos pasirinkimas ir priemonių nustatymas bei jų tobulinimas iš 

esmės sudaro strateginio vystymosi plano rengimo šerdį ir nusako būsimąją 
organizacijos sėkmės viziją. Todėl strateginis planas yra gyvybiškai svarbus 
organizacijai. Sėkmės vizija – tai nedidelės apimties aprašas, kuriame nu-
matomos sąsajos su anksčiau padarytais sprendimais bei veiksmais, vardi-
jami rezultatai, kurių siekiama, bei jų vertinimo tvarka. 

 
 

3.1.8. Strategijos pasirinkimo ypatumai organizacijai veikiant 
tarptautinėje erdvėje 

 
Organizacijos, planuojančios veikti tarptautinėje erdvėje, rinkdamosi 

veiklos strategiją, dažnai susiduria su papildomais rūpesčiais. Daugelis jų 
susiję su poreikiu vertinti ne tik savo šalies (regiono) rinką, bet ir atlikti iš-
samią analizę tos šalies ar regiono, kuriame ketinama pradėti verslą. Veiks-
niai, reikalaujantys papildomos analizės, priklauso nuo organizacijos ben-
drosios strateginės orientacijos. Vis dėlto naujos rinkos pasiūla ir joje vei-
kiančių konkurentų strategijos turi lemiamą vaidmenį priimant galutinius 
sprendimus. Organizacijai, sprendžiančiai, ar eiti į tarptautinę rinką, svarbu 
žinoti reikalaujamą darbuotojų kvalifikacijos lygį ir darbo jėgos kainą. 
Svarbūs ir šie veiksniai: šalies vyriausybės požiūris į verslo plėtrą ir ypač į 
užsieniečių verslą, darbo ir mokesčių įstatymų bazė, sąlygos naudotis tos 
šalies materialiaisiais ištekliais, transportavimas, komunikacijos ir kiti in-
frastruktūros elementai. Šių veiksnių išmanymas padeda organizacijai apsi-
spręsti dėl pasirenkamos strategijos veikti naujoje aplinkoje. Kita vertus, 
kai kurių specialistų nuomone, kuriant arba renkantis tarptautinę strategiją 
susiduriama su loginio pagrindimo sunkumais, todėl šiame procese pir-
miausia reikia analizuoti poreikį veikti globalinės strategijos aplinkoje, ver-
tinti kitos šalies nacionalinius ypatumus bei skirti dėmesio savo organizaci-
jos istorijai ir kultūrai /17, p. 288/.  
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Organizacijai, siekiančiai sėkmingo verslo tarptautiniu mastu, būtina 
išmanyti užsienio vartotojų tradicijas, vietinius papročius bei poreikių ypa-
tumus, dėl kurių, priešingai negu tikėtasi, neretai tenka koreguoti pasirinktą 
strategiją, ją pritaikyti prie vietinių kultūrinių tradicijų. Tarptautinio verslo 
plėtimasis ilgainiui leido suformuluoti pagrindines taisykles, kurių organi-
zacijos turėtų nepamiršti: 

- susipažinti su kitos šalies istorija ir būti pasirengusiai priimti „sve-
timą“ kultūrą, t. y. gerbti partnerių šalies tradicijas, laikytis verslo 
etiketo, suprasti vartotojų kasdienius interesus; 

- suvokti „svetimą“ gyvenimo ritmą pamenant, kad ne visose šalyse 
vienodi elgesio standartai, pavyzdžiui, kai kur vėlavimas į susiti-
kimą suvokiamas kaip nepagarba partneriui; 

- gebėti nustatyti ilgalaikius ir patikimus asmeninius ryšius su užsie-
nio partneriais. 

Dažnai nepakankamai išmanant verslo sąlygas žengti į kitos šalies rin-
ką gali būti nelengva. Vis dėlto atidžiai stebint rinkos ypatumus ir prisitai-
kant prie naujos aplinkos, galima tikėtis įgyvendinti ilgalaikius tikslus. Šiuo 
atveju prisitaikymas prie naujos aplinkos turi vykti taikant tuos pačius prin-
cipus, kuriuos aptarėme anksčiau57. Be to, organizacijos sprendimas įsilieti į 
pasaulinę rinką padeda jai žengti visuotinio veiklos standartizavimo keliu 
bei tobulinti rinkodaros gebėjimus. Sėkmės atveju papildomos pajamos gali 
būti nukreiptos organizacijos investicinei politikai kitose rinkose plėtoti. 
Tarptautinio verslo vadybos specialistas prof. A. V. Phatakas taip apibūdina 
tarptautinės veiklos planavimą: „Tarptautinės veiklos planavimas susietas 
su daugiatautės išorės aplinkos vertinimu, būsimųjų pasaulinių galimybių 
bei pavojų nustatymu, globalinių tikslų ir organizacijos strategijų formula-

                                                 

57 SEB Vilniaus banko 2007 m. vasario 7 d. leidinyje „Rytinės naujienos“ pateiktame 
straipsnyje „Snaigė“ plėsis Ukrainoje“ akivaizdžiai parodyta, kaip tinkamai vertinant kitos ša-
lies teisinę, ekonominę, konkurencinę aplinką galima sėkmingai veikti tarptautiniu mastu. 
Straipsnyje rašoma: šaldytuvų gamintoja „Snaigė“ šiemet eksportą į Ukrainą ketina padidinti 
apie 10 proc. – bendrovė planuoja ten parduoti apie 154 tūkst. šaldytuvų (pernai – 140 tūkst.). 
Pasak bendrovės vadovo, šių metų sausį pardavimai buvo daugiau kaip 50 proc. didesni negu 
pernai tuo pačiu metu. Apie 25 proc. produkcijos į Ukrainą eksportuojanti „Snaigė“ tvirtina, 
kad kliūčių dirbti ten mažėja ir rinka išlieka perspektyvi. Pasak „Snaigės“ generalinio direkto-
riaus Mindaugo Šeštoko, sėkmę Ukrainoje lemia daugybė veiksnių: partnerių mentaliteto su-
pratimas, finansinės rizikos įvertinimas, įstatymų išmanymas, gebėjimas užsiimti lobistine 
veikla bei rinkodara. Prognozuojama, kad šaldytuvų rinka Ukrainoje šiemet turėtų augti, nes 
pagrindiniams „Snaigės“ konkurentams – Pietų Korėjos gamintojams „Samsung“ ir „LG“ 
vietos gamyboje kyla problemų, nors joje pastebima ir teigiamų pokyčių. Antrinės „Snaigės“ 
įmonės „Snaigė-Ukraina“ vadovas Sergejus Drapkinas tikina, kad Ukraina verslininkams pat-
raukli vien dėl rinkos dydžio. Nors, pasak jo, importo srityje didelis vaidmuo tenka šios šalies 
muitinei, kurioje kyla problemų, tačiau joje pastebima ir teigiamų pokyčių. 
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vimu savo vidaus stipriųjų ir silpnųjų pusių išorės aplinkos aspektu. Tarp-
tautinės veiklos planavimas numato tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių tikslų 
bei uždavinių formulavimą, išteklių – žmogiškųjų, kapitalo, technologijos 
bei informacijos – paskirstymą tarptautiniu mastu, ir visa tai daroma orga-
nizacijos globaliniams tikslams įgyvendinti“ /11, p. 40, 41/. Pavyzdžiui, pe-
rsonalo valdymo srityje autorius siūlo rinkti vadovus iš vietinių gyventojų ir 
ugdyti jų globalią orientaciją, valdant finansinius išteklius siūlo naudoti vie-
tinių bankų kreditus bei veiklą vystyti ir užsienyje atidaryto filialo gaunamų 
pajamų, vystant technologijas, siūlo jas tinkamai priderinti prie vietinių po-
reikių ir aplinkybių. Be to, prof. A. V. Phatakas atkreipia dėmesį į būtinumą 
numatomą veiklą įtraukti į vietinių valdžios institucijų regiono vystymosi 
planus. Kaip matyti, A. V. Phatakas organizacijų vadovams siūlo atkreipti 
dėmesį į tarptautinės veiklos specifinių strateginių pozicijų planavimą, nes 
tai žymiai platesnis procesas negu įprastos konkrečios, nors ir sudėtingos, 
problemos analizė.  

Per paskutinius dešimtmečius sukurta įvairių tarptautinio lygio strate-
gijų, tarp kurių dažniausiai minimos pasižymi /17, p. 289/: 

• daugiašalei strategijai būdinga pasirinkti vieną ar daugiau šalių su 
palankiausia konkurencine situacija didinant organizacijos klientų 
skaičių. Čia veikiančių kitų struktūrinių padalinių darbo koordina-
vimas nėra labai svarbus; 

• mažų tarptautinių išlaidų strategijai būdinga savo padalinius išdės-
tyti tose šalyse, kuriose tikėtinos mažiausios gamybos išlaidos. 
Produkcija realizuojama tarptautiniu mastu; 

• tarptautinės nišos strategijai būdinga ateityje savo veiklą sutelkti 
žinomos rinkos nišoje; 

• tarptautinio derinimo strategijos esmė – žengti į kitos šalies rinką 
prisitaikant prie tos šalies (regiono) nacionalinių ypatumų. 

 
 

KARTOJIMO�KLAUSIMAI��

 
1. Kaip galima apibrėžti strateginio planavimo proceso pagrindines vady-

bines veiklas? 
2. Kokie elementai sudaro organizacijos strateginio plano rengimo pa-

grindinius etapus? Pateikite jų trumpą apibūdinimą. 
3. Kokia yra organizacijos ketinimų paskirtis? Pateikite jų trumpą apibū-

dinimą. 
4. Kaip galima apibūdinti AB SEB Vilniaus banko, Hansabanko, Hansa-

banko lizingo, Bitė GSM bei Statoil deklaruotus ketinimus? 
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5. Kaip galima apibūdinti suinteresuotų asmenų grupių interesus organi-
zacijos strateginio vystymosi atžvilgiu? 

6. Kokie reikalavimai keliami organizacijai, nustatančiai savo strateginius 
tikslus? 

7. Kokie reikalavimai keliami organizacijai, analizuojančiai išorės aplin-
ką? (Pateikite jų trumpą apibūdinimą.)  

8. Kaip galima apibūdinti PEST analizės metodo esminius aspektus? 
9. Kaip galima apibūdinti prof. M. Porterio išorinės aplinkos „penkių jė-

gų“ struktūrinio tyrimo modelį? 
10. Kaip galima apibūdinti SWOT/SSGG analizės metodą ir jam keliamus 

reikalavimus? 
11. Kokie organizacijos veiklos aspektai lemia alternatyvaus strateginio 

pasirinkimo pagrindus? Trumpai juos apibūdinkite. 
12. Kaip galima paaiškinti organizacijos strateginio pasirinkimo etapų 

principinę schemą? 
13. Kaip galima apibūdinti Bostono konsultacinės grupės sukurtą „portfe-

lio“ strategijos koncepciją? 
14. Kuo pasižymi I. Ansoffo pasiūlyta „produkto – rinkos“ strategijos kon-

cepcija? 
15. Kaip galima apibūdinti M. Porterio pasiūlytą „penkių jėgų“ strategijos 

koncepciją? 
16. Kas būdinga įmonės e. strategijai? 
17. Kaip galima apibūdinti konsultacinės firmos „McKinsey & Co“ pasiū-

lytą „septynių „S“ koncepciją? 
18. Kokia prognozių vieta organizacijai renkantis strategiją? Kokie prog-

nozių metodai taikomi? 
19. Kokiais kriterijais galima įvertinti strategijų įgyvendinimą? 
20. Kokie ypatumai apibūdina organizacijos strategijų pasirinkimą jai vei-

kiant tarptautinėje erdvėje? 
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3.2.�Organizacijos�strateginio�vystymosi�plano�
ágyvendinimo�procesas�

 
 

Tikslas:  
aptarti organizacijos strateginio vystymosi plano įgyvendi-
nimo procesą, organizacijos valdymo tikslus, plano įgyven-
dinimo kontrolės ypatumus bei pasirengti taikyti įgytas ži-
nias. 

 
 

Strateginio vystymosi planavimas įprasminamas tik tuo atveju, kai or-
ganizacija geba jį įgyvendinti savo kasdienėje praktinėje veikloje. Prieš 
penkis dešimtmečius P. F. Druckeris taikliai pastebėjo, kad bet kokio plano 
įgyvendinimo galimybių „kertinis akmuo“ yra organizacijos vadovų noras 
skirti tam reikalingų išteklių /1/. Kaip matėme anksčiau, strateginio vysty-
mosi planai dėl savo prigimties organizacijoms suteikia nemažai laisvės 
juos įgyvendinant, pavyzdžiui, darbuotojai, net geriausių ketinimų vedami, 
gali pasirinkti ne visai pagrįstą veiksmų kryptį bei elgtis taip, kad nepavyk-
tų užtikrinti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. 

Strateginio vystymosi plano praktinis rezultatas nėra vienkartinis 
veiksmas, todėl, siekiant išvengti šio plano įgyvendinimo nepageidautinų 
pasekmių, organizacijoms privalu rūpintis parengto plano įgyvendinimo 
proceso efektyvumu. Ar tinkamai įgyvendinamas parengtas planas, žymia 
dalimi priklauso nuo to, ar organizacijoje papildomai naudojamos įvairios 
priemonės (dokumentai): nurodymai, taisyklės ir kt. Šios priemonės yra 
strateginio plano iš dalies savarankiškos sudėtinės dalys. Jos nusako būdus 
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(metodus), kurie bus taikomi rezultatui pasiekti per nustatytą laiko tarpą, ir 
sudaro einamųjų planų pagrindą. Panašaus pobūdžio priemonėmis stengia-
masi paaiškinti, kokia numatoma viso strateginio plano bei atskirų jo etapų 
įgyvendinimo tvarka. Kartu nurodymais bei taisyklėmis nesiekiama riboti 
darbuotojų iniciatyvos. Priešingai, nurodytų priemonių pagrindinė paskirtis 
yra užtikrinti įvairių planą įgyvendinant dalyvaujančių struktūrinių padali-
nių sąveiką bei sudaryti sąlygas motyvuotai siekti strateginių tikslų visuose 
valdymo hierarchiniuose lygiuose.  

Taigi strategijų rengimas ir jų įgyvendinimas yra to paties tampriai su-
sieto organizacijos strateginio vystymosi proceso dalys. 11 lentelėje pateik-
tos minėto proceso pagrindinės stadijos. 
 
 
11 lentelė. Organizacijos strateginio vystymosi plano įgyvendinimo stadijos 

 
Strateginio plano 

įgyvendinimo 

stadijos 

Keliami klausimai 
Strateginio vystymosi plano įgyvendinimo 

proceso trumpas aprašymas 

Veiksmai Kaip bus įgyven-
dintas strateginio 
vystymosi planas? 

Suplanuotų priemonių (užduočių, operacijų, 
ir kt.) įgyvendinimo eiga (skaičiavimas, 
apibūdinimas, komunikacijos tvarka, ir t. t.).

Stebėjimas ir 
kontrolė 

Kaip bus pasiekta 
„galutinė stotelė“? 

Užduočių ir kt. priemonių įgyvendinimo 
stebėjimas siekiant išsiaiškinti, kaip „juda-
ma“ strateginių tikslų link. Prireikus ima-
masi koreguojančių veiksmų arba tikslina-
ma strategija 

 
 
Strateginio vystymosi plano įgyvendinimo procesas dažniausiai apima 

sprendimus dėl organizacijos taktikos, politikos, procedūrų, kontrolės bei 
proceso vertinimo sistemų ir kt. Išplėstinis strateginio vystymosi plano įgy-
vendinimo procesas pateiktas 15 pav.  

Pirmasis plano įgyvendinimo proceso žingsnis yra koncepcijos numa-
tymas, t. y. kokios taktikos bei politikos organizacijai reikėtų laikytis, pagal 
kokias procedūras dirbti bei kokiomis taisyklėmis turėtų vadovautis darbuo-
tojai, siekdami plane užsibrėžtų tikslų. 

Taktika yra organizacijos trumpalaikės perspektyvos elgesys, kuriuo 
siekiama derinti tarpusavyje ir taikyti žemesnio valdymo lygio einamuo-
sius, operatyvinius bei skirtingos paskirties tikslus, organizacijos įvairių 
valdymo funkcijų bei struktūrinių padalinių strategijas bendram planui įgy-
vendinti.  
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15 pav. Organizacijos strateginio vystymosi plano įgyvendinimo  
proceso schema58

 

 
 
Organizacijos taktinei veiklai būdinga: 
• sukonkretinti strateginius veiksmus tuo tikslu taikant einamuosius 

bei operatyvinius planus; 
• sudaryti galimybę įvairiais strateginio plano įgyvendinimo etapais 

gauti tarpinius rezultatus ir tuo remiantis nuspręsti, ar toliau veikti 
pagal numatytą strategiją, ar veiklą keisti. 

Politika yra organizacijos strateginio plano įgyvendinimo bendro va-
dovavimo ir sprendimų priėmimo nustatyta tvarka. Politika padeda išvengti 

                                                 

58 A. Vasiliauskas knygoje „Strateginis valdymas“ teigia, kad prie strategijos įgyvendi-
nimo proceso priskirtinas funkcinių strateginių tikslų nustatymo etapas (5, p. 303). Reikia 
pripažinti, kad organizacijos pasirinkta strategija yra svarbiausia tarp strateginio plano sudėti-
nių dalių, tačiau sudaro tik vieną iš visų jo kūrimo etapų. Šiame plane, kaip buvo pateikta 
ankstesniuose skyriuose, turi būti numatyti organizacijos ketinimai (misija, vizija, vertybės), 
įvertintas vidinės bei išorinės aplinkų poveikis, įvairiais aspektais nustatyti tikslai (pagal hie-
rarchiją: organizacijos, funkcijos, padalinio bei jų kompleksiškumas, baigtumas ir t. t.), al-
ternatyviu pagrindu atrinkti strateginiai sprendimai, apibrėžtos kitų hierarchinių lygių strate-
gijos, todėl, mūsų manymu, strateginio plano įgyvendinimo etape galima kalbėti ne apie 
funkcinių strateginių tikslų nustatymą, bet, prireikus, jau apie visų tikslų galutinį tarpusavio 
suderinamumą. Šiuo atveju tikslinga visiškai suderinti tarpusavyje žemesnio hierarchinio ly-
gio strategijas su visos organizacijos strategija (-omis). 

Strateginio  
vystymosi plano 

įgyvendinimo 
koncepcija 

Strateginio  
vystymosi plano 

įgyvendinimo 
etapai 

Strateginio vys-
tymosi plano 
įgyvendinimo 

vertinimas 

Organizacijos 
ketinimai:  

misija, vizija, 
tikslai 

Valdymas 
pagal tikslus

Kontrolė 

Tikslų Biudžeto 

Organizacinės 
valdymo  

struktūros  
vertinimas 

Taisyklės 

Procedūros 

Politika 

Taktika 
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neteisingų arba nepagrįstų strateginių planų aiškinimo, organizaciją dezorien-
tuojančių veiksmų, pavyzdžiui, siekiama renkantis personalą laikytis Lygių 
galimybių įstatymo nuostatų, standartizuoti technologinius procesus ir kt. 

Procedūros nustato veiksmų, kuriuos reikia atlikti kompleksinėje situ-
acijoje, vykdymo tvarką. Dažniausiai procedūros pagrindą sudaro anksčiau 
sėkmingai daryta ir kartoti, t. y. standartizuoti, tinkama veikla. Iš esmės čia 
kalbama apie tam tikrą iš anksto nustatytą veiksmų seką, padedančią taupyti 
laiką ieškant sprendimų bei išvengti netikėtų klaidų. Tenka pripažinti, kad 
nustatytos procedūros riboja darbuotojų veiksmų laisvę ir mažina galimų al-
ternatyvų skaičių. 

Taisyklės reiškia specifinių veiksmų atlikimo nurodymus. Taisyklėmis 
dažniausiai siekiama apriboti darbuotojų savarankiškumą, kai reikia užtik-
rinti valdymo hierarchijos veiksmingumą. Taisyklės nuo procedūrų skiriasi 
tuo, kad su nustatoma ne tiek veiksmų kompleksinėse situacijose vykdymo 
eilė ir tvarka, kiek konkrečių ir ribotos apimties situacijų vykdymas. 

Ir procedūros, ir taisyklės, iš esmės sprendžiančios panašaus pobūdžio 
klausimus, organizacijai padeda vienodai siekti užsibrėžtų tikslų, nes, kaip 
pažymi M. Mesconas, atsižvelgdamos į įgytą patirtį, jos /6, p. 290/: 

• nubrėžia darbuotojams veiksmų kryptį, kuri, tikėtina, bus sėkmin-
ga; 

• didina veiklos efektyvumą, kadangi padeda išvengti darbo proceso 
nereikalingų pasikartojimų; 

• padeda vadovams tiksliai įsivaizduoti, ką turi daryti pavaldiniai 
tam tikroje situacijoje; 

• padeda lyginti atskirų darbuotojų arba jų grupių dabartinius pasie-
kimus su ankstesniais rezultatais bei įvertinti atskirų darbuotojų 
grupių darbą59. 

Kaip matėme 14 pav., strateginio plano įgyvendinimo priemonės nuo-
lat taikomos: „valdymas pagal tikslus bei biudžeto vykdymo ir tikslų pasie-
kimo kontrolė“.  

Plačiausiai paplitusiu strateginio plano įgyvendinimo valdymo metodu 
laikomas „valdymas pagal tikslus“. Teorinės koncepcijos pagrindus šiam 
metodui, kaip organizacijos efektyvumo didinimo sistemai, dar XX amžiaus 
šeštajame dešimtmetyje pasiūlė P. F. Druckeris /1/. Jo nuomone, kiekvieno 

                                                 

59 Praktika rodo, kad procedūrų bei taisyklių taikymas nėra vienodai vertinamas, nes ne-
retai manoma, jog tai neprasmingai apriboja darbuotojų veiklą. Šio atveju veiklą reglamen-
tuojančios procedūros bei taisyklės gali daugiau pakenkti negu padėti siekti užsibrėžtų orga-
nizacijos tikslų, todėl vadovų pareiga gebėti tinkamai pateikti šiuos dokumentus darbuoto-
jams. 
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hierarchinio lygio vadovai turi aiškiai žinoti savo valdymo lygio tikslus bei 
jų sąsajas su kito, pirmiausia aukštesnio, valdymo lygio pagrindiniais tiks-
lais.  

Štai kaip skamba P. F. Druckerio požiūris į valdymą pagal tikslus: 
„kiekvieno vadovo darbai turi būti formuluojami atsižvelgiant į indėlį, kurį 
jis privalo įnešti, siekdamas užtikrinti visų savo lygio struktūrinių padalinių 
rezultatus. Pavyzdžiui, prekių realizavimo regiono valdytojo tikslai nusta-
tomi bei vertinami indėliu, kurį asmeniškai jis bei jo prekybos agentai įneša 
į visos firmos realizavimo skyriaus darbą; projekto vedančiojo inžinieriaus 
darbo tikslai siejami su jo ir jam pavaldžių inžinierių bei braižytojų indėliu į 
viso konstravimo skyriaus sėkmę“ /ten pat/. Tik tuomet, kai kiekvieno lygio 
vadovas supras, „ko iš jo laukiama ir kodėl; kaip jis bus vertinamas bei pa-
gal kokius parametrus“ /ten pat/, bus galima užtikrinti reikiamas sąlygas 
aukštesnio lygio vadovams siekti visos organizacijos užsibrėžtų tikslų įgy-
vendinimo. Visiems valdymo lygiams sukurti strateginiai tikslai pateikiami 
pagal hierarchiją nuo aukščiausio lygio iki žemiausio. 16 pav. pateikta P. 
F. Druckerio pasiūlyta organizacijos valdymo pagal tikslų hierarchiją prin-
cipinė schema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 pav. Organizacijos valdymo pagal tikslų hierarchiją principinė schema 
(Šaltinis – DRUCKER, P. F. The Practice of Management. New Jork: Harper & Row, 1954) 

Prezidento/generalinio direktoriaus tikslai 

Viceprezidento/gen.  
direktoriaus pavaduotojo 

tikslai 

Viceprezidento/gen.  
direktoriaus pavaduotojo 

tikslai 

Personalo štabo 
tikslai 

Funkcinio lygio 
vadovų tikslai 

Funkcinio lygio 
vadovų tikslai 

Funkcinio lygio 
vadovų tikslai 

Funkcinio lygio 
vadovų tikslai 

Savarankiškų struktūrinių padalinių (skyrių, biurų, cechų ir pan.) vadovų tikslai  

Nesavarankiškų struktūrinių padalinių (poskyrių, pamainos ir pan.) vadovų tikslai 
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Kitas vadybos teoretikas, daugiau žinomas kaip plačiai paplitusių „X“ 
ir „Y“ teorijų autorius, D. McGregoras, taip pat buvo valdymo pagal tikslus 
šalininkas, tačiau šiame procese jis įžiūrėjo galimybę vadovus vertinti ne 
pagal asmenines savybes, o pagal jo vadovaujamo struktūrinio padalinio 
pasiektus rezultatus /2/. D. McGregoro manymu, kiekvienas vadovas savo 
pavaldiniams privalo pristatyti aiškius tikslus bei nurodyti konkrečias jų pa-
siekimo priemones. Toks požiūris į valdymą pagal tikslus padeda rezultatus 
palyginti su nustatytais rodikliais bei objektyviau vertinti pavaldinių pasie-
kimus. Be to, būdamas vadybos mokslo psichologinės pakraipos atstovas, 
D. McGregoras teigė, kad aukštesnis vadovas vargu ar sulauks tinkamo 
grįžtamojo ryšio, jei pavaldiniui aiškins, jog jis, įgyvendindamas darbo tiks-
lus, per mažai rodo iniciatyvos. Pavaldiniui, siekiančiam taisyti darbo trū-
kumus, toks vadovavimas nenaudingas, nes yra nekonkretus. Taigi vadovas 
turėtų konkrečiai kalbėti apie problemas.  

Nežiūrint į vadovavimo pagal tikslus metodo paplitimą organizacijų 
vadybinėje praktikoje, ilgainiui tapo aišku, jog taikant šį metodą ne visada 
pavyksta įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. A. P. Raia pastebi, kad darbuotojų 
įtraukimas į planų rengimą dažniausiai kelia jų motyvaciją didinti darbo na-
šumą, gerinti kokybę bei siekti organizacijos tikslų. Tyrimais nustatyta, jog 
darbuotojų dalyvavimas kuriant planą nebūtinai pasiteisina, todėl ne visada 
sudaro sąlygas pasiekti laukiamų darbo rezultatų /4, p. 149–151/. P. 
F. Druckeris bei kiti specialistai (G. S. Odiorne’as ir A. P. Raia) pripažino 
vadovavimo pagal tikslus metodo trūkumus, nors, jų manymu, tai – daugiau 
vadovų nepakankamas gebėjimas pasinaudoti metodo teikiamais pranašu-
mais. A. P. Raia, analizuodamas tikslų taikymo metodą, nustatė, kad ne vi-
sada pavyksta įgyvendinti planus, ir tai atsitinka dėl šių priežasčių /4/: 

• organizacijos vadovai tam klausimui skiria per mažai dėmesio, to-
dėl pavaldiniai neturi žinių apie organizacijos ketinimus siekti už-
sibrėžtų tikslų; 

• kompetencijos iškraipymas atsiranda tuomet, kai tikslų metodas 
taikomas kaip „botagas“ darbo kontrolei didinti, o darbuotojai tam 
neretai priešinasi; 

• sunkumai nustatant tikslus susidaro, kai konkrečiose veiklos srityse 
susiduriama su dideliais sunkumais nustatant darbų kokybinį verti-
nimą; 

• administracinio darbo apimčių didinimas gali sukelti žemesnio ly-
gio vadovų pasipriešinimą, kai jiems skiriami nebūdingi kancelia-
riniai darbai; 

• laiko deficito problema susidaro dėl tikslų metodo reikalavimo va-
dovams papildomai mokytis norint išsiaiškinti esamojo laiko prio-
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ritetus bei įgyti naujų įgūdžių, siekiant racionaliai naudoti darbo 
laiką naujoje aplinkoje; 

• reikalaujamos kvalifikacijos trūkumas atsiranda tuomet, kai vado-
vams neužtenka įgytos kvalifikacijos teisingai rinktis einamuosius 
tikslus, tinkamai planuoti ir skirti pavaldiniams darbus, laiku keis-
tis informacija bei asmeniškai su pavaldiniais bendrauti (mokymai, 
konsultacijos ir kt.); 

• individualios motyvacijos stygius susidaro, kai vadovai per mažai 
skiria dėmesio darbuotojus motyvuojantiems veiksniams (materia-
laus bei moralinio pobūdžio); tai menkai skatina darbuotojus siekti 
organizacijos tikslų; 

• silpna integracija su kitais planų įgyvendinimo būdais gali būti ne-
pakankamai nustačius tikslinio metodo taikymo užduotį bei įverti-
nus rezultatus etapuose, taip pat tinkamai nesuderinus su progno-
zavimo, biudžeto reikalavimų valdymo priemonėmis ir kt.; 

• nepagrįsti pasirinktos strategijos keitimai daromi, kai plano įgy-
vendinimo metu dėl neesminių darbo trūkumų bei trukdymų kei-
čiami strategijos tikslai, veiklos kryptys, daromi kiti patikslinimai.  

Organizacijoms renkantis strategijos realizavimo būdą, būtina apsi-
spręsti dėl šio proceso įgyvendinimo tempų. Vienas organizacijas aplinka 
verčia daryti sparčius pokyčius, kitose strateginis procesas vyksta laipsniš-
kai. A. Vasiliauskas /5, p. 303–305/ siūlo vadovautis šiais programiniais 
principais: 

• išsamus strategijos įgyvendinimas taikomas, kai naujoje konkuren-
cinėje bei technologinėje aplinkoje daromas esminis, kartu sunkiai 
dalomas į atskiras dalis pokytis, dažnai neatsižvelgiant į reakciją 
tų, su kuriais naujoji strategija yra susijusi (pavyzdžiui, nauja sta-
tyba eksperimentine technologija). Kadangi siekiant strateginių 
tikslų kai kurie organizacijos darbuotojai naujoje aplinkoje gali 
prarasti motyvaciją, kolektyve gali atsirasti pasipriešinimo tenden-
cijų tokiam strategijos įgyvendinimo principui. Išsamus strategijos 
įgyvendinimas susietas su organizacijos nustatytosios (iš anksto 
sumanytosios) strategijos modeliu; 

• daugiapakopis strategijos įgyvendinimas taikomas, kai dėl didelio 
aplinkos neapibrėžtumo strategija įgyvendinama pamažu trumpais 
laiko tarpais, pavyzdžiui, siekiama įgyvendinti tik tam tikrus ateityje 
reikalingus veiklos etapus. Toks strategijos įgyvendinimas gali būti 
neveiksmingas, kai naujos aplinkybės verčia daryti spartesnius po-
kyčius. Daugiapakopis strategijos įgyvendinimas susietas su organi-
zacijos spontaniškai besivystančios (plėtotinės) strategijos modeliu; 
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• atrankinis strategijos įgyvendinimas tinkamas, kai kyla problemų 
taikant du pirmuosius principus ir atsiranda poreikis ieškoti komp-
romisinio varianto. 

Organizacijų vadovai, nustatydami strateginio plano įgyvendinimo 
principus, dažnai vadovaujasi proceso tikslingo racionalumo arba minima-
laus trukdymo taktika. Pastebėta, kad tikslingo racionalumo taktika įvairaus 
rango vadovų veikloje taikoma, kai susiduriama su sunkumais renkantis 
vieną iš daugybės galimų užduoties vykdymo alternatyvų. Šiuo atveju sie-
kiama eiti pirmyn „žingsnis po žingsnio“, visą užduotį suskaidžius į atskiras 
darbo dalis (etapus), taip palaipsniui įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.  

Minimalaus trukdymo taktikos vadovai dažniausiai laikosi tais atvejais, 
kai siekiant įgyvendinti visą planą kyla poreikis kai kuriuos įgyvendinimo 
proceso etapus tikslinti arba kitaip spręsti vieną ar kitą klausimą. 

Planavimo, pirmiausia einamojo, vienas iš pagrindinių uždavinių yra 
tinkamas esamų išteklių paskirstymas. Deja, dėl nuolatinės situacijos kaitos 
darbo procese planuojant ne visada pasiseka atsižvelgti į tokius organizaci-
jai svarbius klausimus: kokių išteklių turima? kaip geriau juos panaudoti? 
Be to, didelių sunkumų kyla norint atsakyti į klausimą: kokie tikslai yra pa-
grįsti valdant dabartinius išteklius? Dėl šių priežasčių kitas svarbus organi-
zacijos strateginio plano įgyvendinimo etapas yra numatytų tikslų pasieki-
mo bei biudžeto vykdymo nuolatinė kontrolė 60.  

Biudžetas bendriausia prasme yra organizacijos turimų išteklių skirs-
tymo kiekybinis metodas, kuris yra organizacijos planų sistemos viena iš 
svarbiausių sudėtinių dalių. Daugelis organizacijų biudžetą rengia kaip 
formalų savarankišką planavimo dokumentą, kuris vadovams padeda maty-
ti, lyginti, prireikus pergrupuoti ir jungti plano atitinkamus kiekybinius ro-
diklius. Organizacijos biudžeto sudėtinės dalys yra vadovybės aprobuotos 
įvairaus lygio padalinių pajamų (skiriamų lėšų) ir išlaidų sąmatos, suskirs-
tytos pagal tam tikrus straipsnius. Biudžetas padeda suderinti strateginiam 
planui finansuoti numatytus finansinius išteklius su jų kaupimo šaltiniais. 
Kadangi strateginis planas numatomas ilgam laikui, šis procesas turi būti 
stebimas, o tarpinius rezultatus privaloma fiksuoti taisyklėse numatytu pe-
riodiškumu. Plano įgyvendinimo procesą padeda užtikrinti organizacijoje 
nustatomos stebėsenos (monitoringo) procedūros. Vadovų biudžeto vyk-

                                                 

60 Mokslinėje, metodinėje bei mokomojoje literatūroje „kontrolės“ sąvoka kartais varto-
jama atskirai nuo „stebėsenos“ bei „monitoringo“ sąvokų (pvz., 5, p. 312). Tai daroma ne tiek 
dėl šių sąvokų praktinių ypatumų, kiek mokymosi tikslais, siekiant geriau suprasti strateginio 
vystymo plano įgyvendinimo kontrolės etapo turinį.  
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dymo eigos išmanymas (matymas, lyginimas ir kt.) sudaro biudžeto įgy-
vendinimo kontrolės funkcijos šerdį.  

Organizacija, nuolat stebėdama numatytų tikslų siekimą bei biudžeto 
vykdymą, gali greitai gauti reikalingą informaciją apie: 

• strateginio vystymo plano įgyvendinimo koncepcijos (taktikos, po-
litikos, procedūrų bei taisyklių) poveikį pasirinktos strategijos įgy-
vendinimo eigai; 

• išorinės aplinkos pokyčius ir jų įtaką strateginio plano įgyvendini-
mo procesui; 

• esamų finansinių, skirstymo ir naudojimo išteklių, taip pat pasi-
rinktos strategijos efektyvumą; 

• organizacijos strateginio vystymosi planą įgyvendinant dalyvau-
jančių darbuotojų (vadovų ir pavaldinių) indėlį. 

Vykdant stebėseną (monitoringą) laiku gaunama informacija organiza-
cijai padeda užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir prireikus perskirstyti išteklius bei 
tikslinti pasirinktą strategiją. 

Dabartiniu metu nėra aiškios bei visoms organizacijoms tinkančios 
strateginio plano įgyvendinimo etape tikslų pasiekimo bei biudžeto vykdy-
mo kontrolės sistemos, nes tai labiausiai priklauso nuo konkrečios organi-
zacijos pasirinktos strategijos bei jos įgyvendinimo organizacinių ypatumų. 
A. Vasiliauskas teigia /5, p. 313/, kad galima išskirti keletą bendrų gairių, 
kurios organizacijai gali padėti rengiant strateginio plano įgyvendinimo ste-
bėsenos ir kontrolės sistemą: 

• būtina sutelkti dėmesį į pagrindinius organizacijos veiklos rodiklius 
ir sėkmės veiksnius; 

• surinktą informaciją būtina grupuoti ir analizuoti pagal atskirus 
valdymo lygius bei svarbą užtikrinant reikalingos informacijos pa-
teikimą visiems ja besidomintiems darbuotojams, pavyzdžiui, 
funkciniams darbuotojams reikalinga išsami informacija apie pre-
kių realizaciją, o organizacijos vadovybei užtenka apibendrintos 
informacijos šiuo klausimu; 

• neapsiriboti vien kiekybinės informacijos rinkimu, nes skaičiai 
dažnai supaprastina esamą situaciją, todėl neįmanoma teisingai 
įvertinti visų strategijos aspektų; 

• siekti, kad strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės 
sistema būtų paprasta ir suprantama, sukurta remiantis alternatyviu 
pagrindu (dažniausiai eksperimentuojant), nes per daug plati ir su-
dėtinga sistema gali trukdyti laiku priimti einamuosius bei strategi-
nio pobūdžio sprendimus; 
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• pagrįstai vertinti sukurtos strateginio plano įgyvendinimo stebėse-
nos ir kontrolės sistemos galimybes, kitaip pati sistema gali tapti 
paprastu „laiko švaistymu“. 

 
 
 

KARTOJIMO�KLAUSIMAI�

  
1. Kaip galima apibūdinti organizacijos strateginio vystymosi plano įgy-

vendinimo stadijas?  
2. Kuo ypatinga dabarties organizacijos strateginio vystymosi plano įgy-

vendinimo proceso schema? 
3. Kaip galima apibūdinti organizacijos valdymo pagal tikslų hierarchiją 

principinę schemą? 
4. Dėl kokių priežasčių, taikant tikslų metodą, organizacijai ne visada pa-

vyksta įgyvendinti strateginio vystymosi planus? 
5. Dėl kokių priežasčių organizacijai strateginio plano įgyvendinimo etapu 

reikia vykdyti nuolatinės kontrolės funkciją? 
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4.�LIETUVOS�VIEŠOJO�SEKTORIAUS�
ORGANIZACIJØ�STRATEGINIO�VYSTYMOSI�

YPATUMAI�
 
 

Temos tikslas:  
susipažinti su Lietuvos viešojo sektoriaus strateginio plana-
vimo koncepcijos raida, įgyti žinių apie strateginio planavi-
mo viešajame sektoriuje ypatumus, žinoti kriterijus, pagal 
kuriuos gali būti vertinama organizacijos veikla bei gebėti 
pritaikyti įgytas žinias darbo aplinkoje. 
 
 
4.1.�Lietuvos�viešojo�sektoriaus�strateginio��

planavimo�koncepcijos�raida�
 

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, pradėta laips-
niškai atsisakyti socialinio ir ekonominio vystymosi principo, grindžiamo 
šalies planinio ūkio metodologija. Pirminiame šalies ūkio pertvarkymo eta-
pe jokių metodinių nurodymų nebuvo, dėl to visos institucijos savo veiklą 
planavo pirmiausia remdamosi anksčiau įgyta patirtimi. Svarbiausia buvo 
organizacijos veiklą orientuoti į vykstantį procesą. Europos Sąjungoje, 
JAV, Kanadoje ir kitose ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse viešojo sekto-
riaus veikla jau rėmėsi strateginiu planavimu ir buvo nukreipta siekti rezul-
tatų61. Vystantis nepriklausomam ūkiui, ypač laikotarpiu, kai Lietuva ofi-
cialiai pateikė prašymą įstoti į Europos Sąjungą, kai kuriose viešojo admi-
nistravimo srityse pradėta taikyti pagrindinius ES šalims būdingus strategi-
nio planavimo principus. Didėjantys valstybės įsipareigojimai bei menkos 
finansinės galimybės pirmiausia reikalavo valstybės biudžetą sudaryti re-
miantis programomis. Lemtingi buvo 1998 m., kai Lietuvos viešosios insti-
tucijos, pirmą kartą norėdamos gauti valstybinį finansavimą savo veiklai 
vykdyti, turėjo parengti atitinkamas programas bei jų vykdymo išlaidų są-

                                                 

61 Tokių ES valstybių kaip Švedija, Danija, Didžioji Britanija viešojo sektoriaus instituci-
jos jau kelis dešimtmečius savo veiklą grindžia strateginio planavimo principais. Pasaulinio stra-
teginio planavimo lyderėmis laikomos JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Naujoji Zelandija.  
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matas. Tais pačiais metais kaimyninėje Rusijoje prasidėjusi ekonominė kri-
zė neaplenkė ir Lietuvos. Krizės pasekmės – naujais ekonominiais santy-
kiais grindžiamo ūkio nuosmukis. Tai buvo naujas iššūkis Lietuvai kaip 
valstybei. Tapo akivaizdu, kad situacijai pagerinti būtina imtis naujų esmi-
nių veiksmų, pirmiausia subalansuoti valstybės finansus, pradėti vykdyti 
svarbiausią valstybės valdymo reformą.  

Valstybės biudžeto formavimo programų pradinė patirtis parodė, jog, 
norint veiksmingai naudoti turimus išteklius, reikalingas naujas požiūris, 
paremtas strateginio valdymo pagrindais, su aiškiais prioritetais bei siekti-
nais tikslais. 1998 m. pradėta diegti bendrą Lietuvos ir Kanados viešojo 
administravimo reformos projektą, nukreiptą į strateginį planavimą Vyriau-
sybės lygiu. Pradžioje eita pirmyn laikantis išbandyto principo „žingsnis po 
žingsnio“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pradėta rengti bando-
muosius strateginio planavimo projektus. 1999 m. buvo įsteigtas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas, turėjęs teikti pa-
siūlymus dėl Vyriausybės vykdomos politikos prioritetų bei kitais svarbiais 
valstybės gyvenimo klausimais. Tuo pat metu strateginio planavimo proce-
sui koordinuoti Vyriausybės kanceliarijoje pradėjo veikti Strateginio plana-
vimo skyrius.  

Tobulinant strateginio planavimo metodinius pagrindus, buvo pareng-
tos bendrosios rekomendacijos, pagal kurias 2000 m. visos ministerijos ir 
joms pavaldžios institucijos savo veiklai pagrįsti turėjo parengti pirmuosius 
strateginės veiklos planus trejų metų laikotarpiui. Jau pirmuose planuose 
buvo numatyti strateginiai tikslai bei programos jiems įgyvendinti, laukiami 
rezultatai bei reikalingos valstybės biudžeto lėšos. Tai buvo pirmas bandy-
mas valstybės finansinių išteklių planavimą susieti su strateginiu planavi-
mu.  

Toliau vystantis valstybės strateginio planavimo praktikai, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 118762 patvirtino 
šiuos nuolatinius Vyriausybės komitetus /3/:  

• Strateginio planavimo, kuris teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės vykdomos politikos strategijos, svarbiausių 
Vyriausybės politinių, finansinių, socialinių ir ekonominių spren-
dimų. Komitetas svarsto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
formavimo ir vykdymo klausimus; 

• Finansų ir ekonomikos, kuris įgaliotas svarstyti ekonominės plėt-
ros, fiskalinės, mokesčių politikos, praktinius integracijos į Euro-
pos Sąjungą klausimus; 

                                                 

62 Nauja redakcija įsigaliojo 2005 m. liepos 14 d. 
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• Socialinių reikalų, kuriame svarstomi socialiniai, švietimo, kultū-
ros, aplinkos ir būsto klausimai; 

• Valdymo reformų komitete svarstomi valstybės tarnybos, valstybės 
valdymo, regionų ir savivaldos plėtros klausimai. 

Visų minėtų valstybės pastangų dėka 2001 m. viena iš svarbiausių 
tarptautinių finansinių institucijų – Pasaulio bankas – pripažino Lietuvą ly-
dere Rytų bei Vidurio Europos erdvėje diegiant strateginį planavimą viešo-
jo administravimo institucijose. 

2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 
827 patvirtino viešojo sektoriaus strateginio planavimo metodiką /9/, nusta-
tančią strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo ir biudžeto pa-
gal programas sudarymo principus, taip pat viešosios institucijos strateginio 
veiklos plano rengimo ir ūkio šakos (sektoriaus) plėtros strategijos rengimo 
tvarką. Viešųjų institucijų strateginis planavimas pagal šią metodiką pripa-
žintas formalizuota sistema, užtikrinančia visą strateginio valdymo procesą, 
kurio metu nustatomos organizacijos veiklos kryptys ir būdai, kaip efekty-
viausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir 
darbo išteklius savo misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti bei įgy-
vendinti, taip pat veiklos stebėseną ir atsiskaitymus už rezultatus. 

Patvirtintoje metodikoje apibrėžtos pagrindinės viešojo sektoriaus or-
ganizacijų strateginio vystymosi planams sudaryti reikalingos sąvokos, iš 
kurių pirmiausia paminėtinos63:  

• ilgalaikė ūkio plėtros strategija – Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės patvirtintas strateginio planavimo dokumentas, kuriame api-
bendrintos visų ūkio šakų (sektorių) strategijos ir numatytos priori-
tetinės ūkio plėtros kryptys; 

• Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas – Lietuvos Res-
publikos Seimo patvirtintas planavimo dokumentas, kuriame atsi-
spindi visų sektorių ilgalaikės plėtros teritorinė projekcija; 

• Nacionalinė darnaus vystymosi strategija – Vyriausybės patvirtin-
tas ilgalaikis strateginis planavimo dokumentas, kuriame pagal 
darnaus vystymosi prioritetus ir principus suformuluota valstybės 
darnaus vystymosi vizija, numatyti darnaus vystymosi tikslai, už-
daviniai, jų įgyvendinimo priemonės ir rodikliai; 

• Bendrasis programavimo dokumentas (BPD) – Lietuvos Respubli-
kos parengtas ir Europos Komisijos patvirtintas strateginis doku-

                                                 

63 Toliau kituose 4 skyriaus poskyriuose aptariami tik šiai metodinei mokymo priemo-
nei rengti svarbūs klausimai, t. y. organizacijos lygio strateginio pasirinkimo aspektai.  
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mentas, kuriame išdėstyti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo 
šaltinių įnašai; 

• strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso 
strateginio valdymo procesą, kurio metu nustatomos veiklos kryp-
tys ir būdai, kaip efektyviau panaudoti turimus ir planuojamus gau-
ti finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti, nu-
matytiems tikslams pasiekti bei realizuoti, taip pat veiklos stebėse-
ną ir atsiskaitymą už rezultatus64; 

• strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo 
dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos analizę, suformuluo-
ta institucijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos institucijos 
vykdomos programos ir numatomi asignavimai joms įgyvendinti; 

• sutrumpintas strateginis veiklos planas yra dokumentas, kuriame 
glaustai aprašoma ministerijos (kartu su įstaigomis prie ministeri-
jos), Vyriausybės įstaigos arba apskrities viršininko administraci-
jos misija, tikslai, vykdomos programos, šių programų tikslai ir   
siektini rezultatai; 

• Vyriausybės prioritetiniai strateginiai tikslai (dar vadinami Vy-
riausybės prioritetais) – Vyriausybės nustatytos svarbiausios atitin-
kamo laikotarpio veiklos kryptys arba pagrindiniai tikslai; 

• institucijos misija – institucijos vadovo suformuluota institucijos 
paskirtis ir įsipareigojimai, atspindintys su institucija susijusius 
esamus ir numatomus visuomenės poreikius, naudojama tolesniuo-
se institucijos strateginio veiklos plano rengimo etapuose; 

• strateginiai tikslai yra siektini veiklos rezultatai, susiję su atitinka-
mais poreikiais, sąlygomis ir galimybėmis; 

• programa – strateginio veiklos plano dalis, kurioje nustatyti pro-
gramos tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriteri-
jai ir numatomi asignavimai; 

• uždavinys – per nustatytą laikotarpį pasiekiamas ir įvertinamas ati-
tinkamos veiklos rezultatas; 

• priemonė (projektas) – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas 
(veiksmai), kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materia-
lieji ištekliai; 

• produkto kriterijus – uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus, t. 
y. materialinis ar intelektinis produktas ir/ar paslaugos, kurie atsi-
randa tikslingai naudojant išteklius, skirtus uždaviniui įgyvendinti; 

                                                 

64 Kaip matome, Lietuvos viešojo sektoriaus strateginiuose planuose numatyta remtis 
nustatytinės (iš anksto sumanytosios) strategijos modeliu (plačiau žr. šios knygos 45–52 psl.). 
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• rezultato kriterijus – programos tikslo pasiekimo vertinimo kriteri-
jus – nauda, kurią, įgyvendinus programą, patiria tiesioginiai pro-
gramos naudos gavėjai; 

• efekto kriterijus – institucijos strateginio tikslo arba ūkio šakos 
(sektoriaus) strategijos tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus – nau-
da, kurią, įgyvendinant atitinkamą tikslą, patiria ne tik tiesioginiai 
programos naudos gavėjai, bet ir kitos grupės. 

Taikant visus organizacijos strateginio vystymosi principus, pasitelkus 
strateginio planavimo metodiką siekiama viešojo sektoriaus instituciją ana-
lizuoti ir vertinti kaip integruotą valstybės sistemos dalį ir savarankišką sis-
temą, koordinuojančią struktūrinių padalinių veiklą. Principinis strateginio 
planavimo sistemos modelis pateiktas 3 priede. Atsižvelgiant į besikeičian-
čią aplinką, naujus uždavinius bei valstybės gyvenimo pokyčius, strateginio 
planavimo metodikos nuostatos taip pat nuolat tobulinamos65. 

2002 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Lietu-
vos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikę strategiją /4/, kuri 
parengta laikantis visų pagrindinių strateginio planavimo kanonų. Lietuvos 
ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija skirta Valsty-
bės prisiimamiems įsipareigojimams sudaryti tinkamą organizacinę, teisinę 
bei kitą aplinką Lietuvos verslui plėtoti. Šiame dokumente valstybės strate-
giniai tikslai pateikti vadinamojo „tikslų medžio“ principu ir detalizuojami 
bei konkretizuojami trimis lygiais.  

Pirmas strateginių tikslų lygis, dar vadinamas generaliniu, bendriau-
siais bruožais nusako Lietuvos ekonomikos plėtotę iki 2015 m.: 

• stabili ekonomikos plėtotė, 
• sveika gamtinė aplinka dabar ir ateities kartoms, 
• fizinis, teisinis ir socialinis asmens saugumas, 
• žmogiškojo kapitalo plėtotė, 
• pilietinės visuomenės plėtotė. 

Generalinio tikslo įgyvendinimu siekiama išplėtoti žmogaus pasirinki-
mo galimybes visais jo gyvenimo aspektais: ekonominiu, socialiniu, kultū-
riniu ir politiniu. Tai sudaro prielaidas žmogaus galioms stiprinti investuo-
jant į jo švietimą, lavinimą ir sveikatos apsaugą (žmogiškojo kapitalo didi-
nimą). Aprėpiant visus šalies gyventojus, generaliniu tikslu siekiama suda-
ryti reikiamas sąlygas žmogui naudotis savo galiomis ekonominėje ir kūry-
binėje veikloje, politikoje, visuomeniniame gyvenime bei poilsiaujant.  

Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje strategi-

                                                 

65 Dabar galiojančią metodikos redakciją LRV patvirtino 2007 m. vasario 23 d. 
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joje, detalizuojant generalinį tikslą, numatyta 19 antro lygio strateginių tiks-
lų, kuriais siekiama: 

• užtikrinti šalies makroekonominį stabilumą vykdant anticiklinę fis-
kalinę politiką; 

• teikti išskirtinę reikšmę plėtojant šalies ekonomiką, kad šalies gy-
ventojai gautų didesnę naudą iš mokslinių tyrimų ir inovacinės 
veiklos ir kad riboti tos srities ištekliai būtų panaudoti optimaliai; 

• kad struktūrinės ūkio reformos ir valstybės ekonominė politika 
leistų greičiau plėtoti būtinus ir pakankamus ekonominius veiks-
nius, užtikrinančius socialinę plėtotę ir gyventojų užimtumą; 

• kad struktūrinės ūkio reformos ir valstybės ekonominė politika 
leistų kuo greičiau sukurti būtinus ir pakankamus ekonominius 
veiksnius gamtos apsaugai užtikrinti; 

• plėtoti ir efektyviai išnaudoti veiksnius, užtikrinančius spartų ir 
stabilų nacionalinės ekonomikos augimą sukuriant tvirtą pagrindą 
Lietuvai priartėti prie vidutinio ES lygio pagal BVP vienam gyven-
tojui rodiklį per 30 metų; 

• baigti šalies ūkio pertvarkymą pereinant prie integruotos Lietuvos 
ekonomikos ir per bendrą ES ekonomikos erdvę integruotis į pa-
saulinį ūkį; 

• veiksmingai išnaudoti integracijos į ES ir pasaulinį ūkį galimybes, 
įveikti grėsmes šalies ekonomikos plėtotei, vadovaujantis atviros 
ekonomikos principais plėsti nacionalinio ūkio įsitraukimą į tarp-
tautinius ekonominius mainus ir didinti šalies eksporto potencialą 
stiprinant ūkio sektorių konkurencingumą; 

• plėtoti mokesčių sistemą užtikrinant jos efektyvumą (tiek mokesčių 
mokėjimo prasme, tiek ir administravimo): mokesčių surinkimas 
turi remtis savanoriškų mokesčių mokėjimo principu, mokesčių   
sistema neturi iškraipyti motyvacijos mokėti mokesčius, mokesčių 
sistema turi būti efektyvi administravimo išlaidų prasme; 

• kad informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtotei būtų 
teikiama išskirtinė reikšmė plėtojant šalies ekonomiką, kad infor-
macinės technologijos ir telekomunikacijos taptų efektyviai vei-
kiančios fizinės ir ekonominės infrastruktūros dalimi, užtikrinančia 
stabilią ir subalansuotą ūkio plėtotę ir veiksmingą funkcionavimą; 

• modernizuoti transporto infrastruktūrą, gerinti transporto rūšių sa-
veiką, didinti tranzito apimtis, integruotis į Europos transporto pa-
slaugų rinką, sukurti saugią ir gamtosaugai palankią transporto sis-
temą; 
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• pasiekti ES standartus atitinkantį energijos tiekimo patikimumą ir 
vartojimo veiksmingumą, visiškai įdiegti rinkos ekonomikos prin-
cipus energetikos sistemoje, integruotis į ES energetikos sistemą, 
išplėtoti regionų bendradarbiavimą ir kooperaciją, didinti atsinau-
jinančiųjų energijos išteklių dalį bendrame pirminės energijos ba-
lanse iki 12 proc.; 

• kad kuo daugiau Lietuvoje veikiančių pramonės įmonių būtų kon-
kurencingos tarptautiniu mastu, o pramonės ir su ja susijusio verslo 
struktūra bei sukuriama nacionalinio produkto dalis būtų palygi-
nama su išsivysčiusių šalių struktūra; 

• kad kuo daugiau Lietuvos statybos organizacijų būtų konkurencin-
gos tarptautiniu mastu, o statybos sektoriuje sukuriama nacionali-
nio produkto dalis atitiktų išsivysčiusių šalių lygį; 

• stabiliai ir subalansuotai plėtoti ekonomiškai našų ir konkurencin-
gą, atvirą inovacijoms, gebantį prisitaikyti prie nuolat kintančios 
verslo aplinkos žemės ir maisto ūkį, turintį modernią gamybinę in-
frastruktūrą, teikiantį šalies gyventojams geros kokybės produktus 
ir paslaugas; 

• stabiliai ir subalansuotai plėtoti kaimą, siekiant užtikrinti kaimo 
gyventojams palankias verslo, darbo ir buities bei socialines sąly-
gas, artimas vidutiniam šalies lygiui, kad stipri konsoliduota kaimo 
bendruomenė gebėtų išsaugoti, turtinti ir tinkamai eksploatuoti tei-
giamą kaimo materialinį bei dvasinį paveldą; 

• sukurti šiuolaikinę, pasaulio ir Europos kokybinius reikalavimus 
atitinkančią turizmo infrastruktūrą, leidžiančią kurti ir pateikti į 
tarptautinę turizmo rinką kokybiškus, konkurencingus turizmo 
produktus, užtikrinančius nuolatinį vietinių ir atvykstančiųjų turis-
tinių srautų didėjimą, priartinant prie turizmo dalies bendrajame 
vidaus produkte ES vidurkio; 

• kad atvykstančių į Lietuvą turistų skaičius 2015 metais viršytų 6 
mln., vidutinis metinis jų skaičiaus prieaugio tempas siektų 3 proc., 
vidutinės vieno turisto išlaidos Lietuvoje pasiektų 2001 metų vidu-
tinį pasaulio lygį; 

• sukurti ekonomiškai našų, vidaus ir užsienio rinkose konkurencin-
gą, inovacijomis bei informacinių technologijų naudojimu grin-
džiamą smulkaus ir vidutinio verslo sektorių; 

• plėtojant regionų ekonomiką užtikrinti stabilaus aukšto gyvenimo 
lygio galimybes visuose šalies regionuose. 
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Minėtoje strategijoje valstybė iki 2015 m. numato įgyvendinti trečiojo 
lygio 122 strateginius tikslus, kurie savo ruožtu detalizuoja antrojo lygio 
strateginius tikslus66. Remiantis strateginiais tikslais suformuluoti 15 kryp-
čių veiksmai ir priemonės, skirtos šalies makroekonominei ir industrinei po-
litikai, ekonomikos reformai, socialinės plėtotės ir užimtumo ekonominių 
veiksnių politikai vykdyti ir kt.  

Įsigaliojusi viešojo sektoriaus strateginio planavimo metodika bei Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės priimta Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros 
iki 2015 metų ilgalaikė strategija sudarė tinkamas prielaidas parengti ir 
2002 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinti Lietuvos 
valstybės ilgalaikės raidos strategiją /10/, kurioje iškeltas pagrindinis vals-
tybės tikslas – „sukurti aplinką plėtoti šalies materialinei ir dvasinei gero-
vei“, nusako atviros, teisingos, darnios politinės visuomenės ir teisinės vals-
tybės sampratą. Strategijos prioritetais skelbiami: žinių visuomenė, saugi 
visuomenė, konkurencinga ekonomika (žr. 4 priedą). Modernizuojant vals-
tybės ekonominę politiką ir jos strategiją bei naudojantis ES finansine ir   
technine parama, iki 2015 m. ketinama padidinti šalies BVP 2–2,5 karto ir 
vietoj dabartinio 30 proc., tenkančio vienam gyventojui ES vidurkio lygio, 
pasiekti daugiau kaip 50 proc. būsimojo ES lygio. Įgyvendinus šią plėtros 
strategiją, tikimasi Lietuvoje iš esmės sukurti ES valstybėms būdingą socia-
linį ekonominį modelį.  

Lietuvos Respublikos Seimas Vyriausybei pasiūlė ne tik sukurti strate-
ginės analizės ir stebėsenos (monitoringo) sistemą, bet į ją įtraukti valstybės 
bei mokslo institucijas, fiksuoti strategijos įgyvendinimo rezultatus ir rinkos 
pokyčius, tvirtinant viešojo administravimo institucijų strateginės veiklos 
planus bei kitus planavimo dokumentus nuolat atsižvelgti į šios strategijos 
nuostatas. 

2003 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 
1160 priėmė Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją /6/, kurioje Lietuvos 
valstybės darnus vystymasis iki 2020 m. suprantamas kaip kompromisas 
tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis 
galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms ne-
peržengiant leistinų poveikio aplinkai ribų67.  

                                                 

66 Minėto lygio tikslai kiekvienai viešojo sektoriaus institucijai sudaro pagrindą visoms 
institucijoms pasirinkti jų strateginius tikslus bei rengti strateginį veiklos planą. 

67 Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos konkrečiai suformuluotos Pasaulio viršūnių 
susitikime Rio de Žaneire 1992 m. Darnus vystymasis įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė vi-
suomenės vystymosi ideologija. Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaver-
čiai komponentai: aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Rio de Žaneire priimta 
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Rengiant Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, laikytasi nuostatos, 
kad nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos vystymąsi labiausiai veiks eurointeg-
racijos procesai. Pagrindinis Lietuvos darnaus vystymosi siekis – pagal 
ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius 
iki 2020 m. pasiekti esamą ES vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius – ne-
viršyti ES leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių 
aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų. Strategijoje pripa-
žinta, kad šį siekį įgyvendinti įmanoma tik diegiant ūkyje naujausias, aplin-
kai mažesnį neigiamą poveikį darančias technologijas. Šioje strategijoje 
ypač daug dėmesio skiriama mokslinei pažangai, žinioms, o ne didelių iš-
teklių reikalaujančioms technologijoms kurti ir diegti. 

Strategijoje pripažinta, kad tarp šalies ūkio sektorių esantys barjerai – 
viena iš didžiausių darnaus vystymosi kliūčių, todėl joje stengtasi kuo glau-
džiau sieti skirtingų sektorių tikslus ir uždavinius. Be to, atsižvelgiant į tai, 
kad ekonominiai ir socialiniai Lietuvos regionų skirtumai pastaraisiais me-
tais ne tik nesumažėjo, bet gerokai padidėjo, regionų gyvenimo lygio skir-
tumų mažinimas išsaugant jų savitumą – vienas iš Lietuvos darnaus vysty-
mosi prioritetų, todėl darnaus vystymosi strategijos pagrindinės nuostatos 
perkeliamos į regionų plėtros planus kaip viena iš svarbiausių sąlygų jai 
sėkmingai įgyvendinti.  

Lietuvos darnaus vystymosi strateginiai prioritetai ir principai išdėstyti 
atsižvelgiant į nacionalinius Lietuvos interesus, savitumą, ES darnaus vys-
tymosi strategijos, kitų programinių dokumentų nuostatas. ES darnaus vys-
tymosi strategijoje nagrinėjamos kelios svarbiausios problemos, nustatyti 
šie 6 darnaus vystymosi prioritetai: pasaulinės klimato kaitos sušvelnini-
mas; transporto poveikio aplinkai mažinimas; pavojaus žmonių sveikatai 
mažinimas; efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas; skurdo ir socialinės 
atskirties mažinimas; visuomenės senėjimo problemų sprendimas. 

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyta Lietuvos vals-
tybės 11 prioritetų: 

• nuosaikus ir darnus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymasis; 
• socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir regionų viduje 

mažinimas išsaugant jų savitumą; 
• pagrindinių ūkio šakų (transporto, pramonės, energetikos, žemės 

ūkio, būsto, turizmo) poveikio aplinkai mažinimas;  
• efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas;  
• pavojaus žmonių sveikatai mažinimas;  

                                                                                                            

darnaus vystymosi įgyvendinimo veiksmų programa – „Darbotvarkė 21“. Priimtoje deklaraci-
joje nurodyti pagrindiniai darnaus vystymosi principai.  
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• pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas;  
• geresnė biologinės įvairovės apsauga;  
• geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas; 
• užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties maži-

nimas; 
• švietimo ir mokslo vaidmens didinimas;  
• Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas. 

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyta įgyvendinti 12 
pagrindinių principų: 

• dalyvavimo (partnerystės), nes ši strategija gali būti sėkmingai įgy-
vendinta tik dalyvaujant ir bendradarbiaujant kaip lygiaverčiams 
partneriams įvairioms visuomenės socialinėms grupėms, tarpvals-
tybinėms, valstybės, savivaldybės ir nevyriausybinėms instituci-
joms bei asmenims;  

• vadovavimo (lyderystės), nes darnaus vystymosi kryptingumo už-
tikrinimas, racionalus žinybų, regionų, institucijų ir grupių interesų 
derinimas ir ribojimas bendrų visuomenės interesų labui įmanomas 
tik esant stipriam valstybinio, regioninio ir savivaldybių lygmens 
vadovavimui ir aiškiam tarpinstituciniam funkcijų pasidalijimui; 

• subsidiarumo, nes, siekiant tinkamai valdyti darnaus vystymosi 
procesą, sprendimai turi būti priimami tuo lygiu, kuriame jie 
veiksmingiausi; 

• lygių galimybių, nes visoms dabarties ir ateities kartoms, visų re-
gionų ir kitų teritorinių padalinių gyventojams turi būti užtikrintos 
vienodos galimybės naudotis ekonominio ir socialinio vystymosi 
rezultatais, turėti švarią ir sveiką aplinką; 

• susietumo (integralumo), nes darnaus vystymosi tikslai ir uždavi-
niai (aplinkosauginiai, ekonominiai ir socialiniai) kiekvieno ūkio 
sektoriaus ar regiono plėtros strategijose, programose, planuose tu-
ri būti pateikiami kaip visuma; 

• lankstumo, nes darnaus vystymosi prioritetai, tikslai, uždaviniai, jų 
įgyvendinimo priemonės turi būti derinami ir tikslinami atsižvel-
giant į sparčiai kintančias išorės ir vidaus sąlygas; 

• atsakomybės (teršėjas moka), nes, įgyvendinant šią strategiją, šiuo 
principu numatoma vadovautis plačiau, ypač transporto sektoriuje; 

• atsipirkimo, nes į aplinkosaugos priemonių vykdymo išlaidas netu-
ri būti žiūrima kaip į neišvengiamas papildomas išlaidas ekonomi-
kos vystymo sąskaita. Turi būti nustatyti ekonominiai ir organiza-
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ciniai mechanizmai, didinantys aplinkosaugos priemonių ekono-
minį efektyvumą ir užtikrinantys jų atsipirkimą; 

• prieinamumo, nes išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos ir tvar-
kymo priemonėmis (atliekų tvarkymas, nuotekų valymas ir pana-
šiai), neturi būti perkeliamos vien ant mokesčių mokėtojų pečių. 
Šios priemonės turi būti nesunkiai prieinamos visiems gyvento-
jams, taigi privalo būti pagrįstos moderniausiomis, ekonomiškai ir 
ekologiškai efektyviomis technologijomis; 

• apdairumo, nes ūkinė veikla turi būti planuojama apdairiai, kad 
kuo mažiau kenktų aplinkai ir žmonių sveikatai. Turi būti nustaty-
tas planuojamos ūkinės veiklos, ūkio šakų plėtros programų, terito-
rinių planų įgyvendinimo poveikis aplinkai, numatytos ekstremalių 
situacijų prevencijos, padarinių mažinimo ir likvidavimo priemo-
nės; 

• ekologinio efektyvumo (dematerializacijos), nes vadovaujantis šiuo 
principu gamyba ir paslaugos turi augti daug greičiau negu naudo-
jami gamtos ištekliai, t. y. tam pačiam kiekiui gaminių pagaminti ir 
paslaugų suteikti turi būti sunaudojama vis mažiau energijos ir kitų 
gamtos išteklių. Gauti daugiau naudojant mažiau – šio principo 
taikymo tikslas. Platesnis antrinių žaliavų naudojimas – viena iš 
svarbiausių gamybos dematerializacijos priemonių; 

• pakeitimo (transmaterializacijos), nes pavojingos aplinkai ir žmo-
nių sveikatai medžiagos turi būti keičiamos nepavojingomis, o iš-
senkantieji ištekliai – atsinaujinančiaisiais; 

• mokslo ir žinių bei technologinės pažangos, nes, vadovaujantis šiuo 
principu, įvairių sektorių ir jų šakų vystymasis turi būti pagrįstas 
šiuolaikiškais mokslo laimėjimais, žiniomis, naujausiomis aplinkai 
kuo mažesnį neigiamą poveikį darančiomis technologijomis. 

Pagal Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją nuosaikus ir stabilus 
Lietuvos ekonomikos augimas, tikimasi, leis iki 2020 m. BVP padidinti 
2,5–3 kartus, ir pagal BVP vienam gyventojui pasiekti esamą ES vidurkį. 

Nacionalinei darnaus vystymosi strategijai įgyvendinti Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė iki 2007 m. priėmė per 20 teisės aktų, iš kurių svar-
biausieji išvardinti 5 priede. 

2004 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu 
Nr. 488 priėmė Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategiją 
/12/, kurią pasitelkus siekiama sukurti aplinką Lietuvos viešojo administra-
vimo sistemos plėtrai. Minėta strategija parengta atsižvelgiant į Europos Są-
jungos rekomendacijas, kaip tobulinti viešąjį administravimą. Strategijos 
pobūdį lėmė keli valstybės gyvenimui įtaką darantys veiksniai: 
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• poreikis įgyvendinti Valstybės ilgalaikės raidos strategiją; 
• didėjantys žmonių reikalavimai, kad centrinio, teritorinio ir vietinio 

valdymo lygiais geriau būtų sprendžiamos socialinės ir kitos jų 
problemos, nuolat didėjantis privataus sektoriaus vaidmuo, jo įtaka 
šalies ekonomikos raidai ir informacinių technologijų plėtra; 

• poreikis didinti valstybės valdymo efektyvumą, gerinti viešųjų pa-
slaugų kokybę diegiant šiuolaikinius vadybos metodus. 

 
 

 

4.2.�Strateginis�planavimas�Lietuvos��
viešajame�sektoriuje�

 
Viešojo sektoriaus organizacijų ketinimai. Viešasis administravimas 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme /11/ apibrėžiamas 
kaip „įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos 
savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, 
skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų spren-
dimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti“68. 
Pagal minėtą įstatymą viešojo administravimo sistemą sudaro: 

• valstybinio administravimo subjektai (valstybės institucijos, įstai-
gos bei tarnybos, kurioms suteiktos viešojo administravimo teisės); 

• savivaldybių administravimo subjektai (taryba, administracija, val-
dyba, kontrolieriaus tarnyba); 

• kiti administravimo subjektai (viešosios įstaigos, nevyriausybinės 
organizacijos, kurioms įstatymo nustatyta tvarka suteikti viešojo 
administravimo įgaliojimai). 

Viešajam sektoriui priskiriamos centrinės bei vietinės valdžios institu-
cijos, visuomenei teikiančios sveikatos, švietimo, socialines ir kitas paslau-
gas organizacijos, todėl visos jos gali būti skirstomos į viešojo administra-
vimo (ministerijos, apskričių ir savivaldybių administracijos, departamen-
tai, tarnybos, inspekcijos bei agentūros prie Vyriausybės ir ministerijų ir 
pan.) ir teikiančias viešąsias paslaugas (seniūnijos, švietimo ir mokslo įstai-
gos, ligoninės ir pan.).69 

                                                 

68 Žr.: Valstybės žinios, 1999, Nr. 60-1945. 
69 Tokio institucijų suskirstymo priežastimi galima laikyti ne tik suteiktus viešojo admi-

nistravimo įgaliojimus, bet ir paskirtas funkcijas teikti paslaugas, todėl joms itin svarbu orien-
tuotis į šalies (regiono) politinę aplinką. 
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Valstybinės institucijos ir savivaldybės turi nuolat stebėti ne tik verslo 
organizacijų veiklos sąlygas, jų konkurencingumo galimybes nacionalinėje 
ir tarptautinėje rinkose, teikti visuomeninės paskirties paslaugas bei užtik-
rinti Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų bei Vyriausybės ir vie-
tos savivaldos teisės aktų įgyvendinimą70 šalyje arba regione, tarnauti ben-
druomenės interesams. Prie išskirtinių viešojo sektoriaus organizacijų bruo-
žų galima priskirti ypatingą jautrumą galimoms valstybės (savivaldybės) 
politikos permainoms, jų veiklos skaidrumui keliamus padidintus reikala-
vimus, nes sėkmių ir nesėkmių rezultatus pajunta daug šalies (regiono) gy-
ventojų. Dėl panašaus pobūdžio priežasčių viešojo sektoriaus organizaci-
joms strateginio planavimo procese svarbu išsiaiškinti savo ketinimus. At-
sižvelgiant į viešojo sektoriaus organizacijai pavestas veiklos funkcijas, ji 
pirmiausia privalo nustatyti savo įgaliojimus, t. y. apibrėžti savo kompeten-
cijas ir tuo remdamasi formuluoti savo misiją, kuri turi būti susieta su vals-
tybės (savivaldybės) bei jos narių socialiniais, ekonominiais ir politiniais 
poreikiais. Reikia pasakyti, kad viešojo sektoriaus organizacijų misijos 
formulavimo metodiniai pagrindai yra tokie patys kaip ir verslo sektoriaus.  

Skirtinga viešojo sektoriaus organizacijų paskirtis (viešasis administra-
vimas arba viešosios paslaugos) lemia jų strateginių planų rengimo kai ku-
rių etapų tvarką, tačiau, M. Arimavičiūtės nuomone, formuluojant bet ku-
riuos viešosios institucijos ketinimus, būtina atsakyti į tokius klausimus /2, 
p. 103/: 

1. Kas mes esame? Atsakymas į šį klausimą yra svarbus tuo, kad pa-
deda identifikuoti organizacijos darbus. 

2. Kokius pagrindinius socialinius ir politinius poreikius mes turėtume 
tenkinti arba kokias socialines ir politines problemas turėtume 
spręsti? Atsakymas į šį klausimą turi pateisinti institucijos egzista-
vimą.  

3. Ką mes norime daryti, kad patenkintume šiuos poreikius ar išspręs-
tume problemas? Atsakymas į šį klausimą turi apibrėžti institucijos 
pasirengimą nuolat vertinti ir, reikalui esant, tobulinti misiją, įgalio-
jimus, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, finansinę bei 
valdymo sistemas. 

4. Kokiu būdu mes turėtume atsižvelgti į mūsų pagrindinių interesų 
grupių lūkesčius? Atsakymas į šį klausimą turi parodyti institucijos 

                                                 

70 Lietuvos Respublikos Seimas bei Vyriausybė, būdami valstybės viešojo sektoriaus 
dalimi ir vykdydami savo misiją, įgalioti nustatyti įvairias verslo bei bendruomenės veiklos 
taisykles, skirstyti ir perskirstyti visuomenines gėrybes, palaikyti konkurenciją ir ekonominį 
šalies arba regiono stabilumą. 
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ketinimus, kokius santykius ji nori palaikyti su suinteresuotais as-
menimis bei kokius jų poreikius nori tenkinti. 

5. Kokia yra mūsų filosofija ir pagrindinės vertybės? Atsakymas į šį 
klausimą turi pabrėžti, kad institucijos strateginio plano sėkmė su-
sieta su jos vertybėmis. 

6. Kas mus skiria nuo kitų institucijų? Atsakymas į šį klausimą turi 
paaiškinti, kuo institucijos vykdomos funkcijos skiriasi nuo kitų 
institucijų funkcijų. 

Lietuvos viešojo administravimo organizacijų ketinimų neatskiriama 
dalis yra jų ateities vizija. Lietuvos viešojo administravimo organizacijos 
turi remtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nu-
tarimu Nr. 488 patvirtinta vizija iki 2010 m. Ji apibūdinama kaip „teikianti 
geresnes viešąsias paslaugas ir atsižvelgianti į asmenų poreikius viešojo 
administravimo sistema, perimanti ES institucinę, administravimo ir politi-
nio proceso patirtį“. 

Pateiksime kai kurių Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų bei Vil-
niaus miesto savivaldybės administracijos strateginiame plane deklaruoja-
mus ketinimus (žr. 12 lentelę).  

 
12 lentelė. Kai kurių Lietuvos viešojo administravimo organizacijų ketinimai  
 

Viešojo administ-

ravimo institucijos 

pavadinimas 

Institucijos deklaruojami strateginio plano ketinimai 

Socialinės  
apsaugos ir  
darbo  
ministerija 

Įgaliojimai – formuoja ir įgyvendina tokią politiką, kurios ga-
lutinis tikslas – rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo gali-
mybių didinimas ar lėšų ir paslaugų užtikrinimas, kai žmogus 
dėl objektyvių priežasčių negali savęs ir šeimos pakankamai 
aprūpinti iš darbo ar kitokių pajamų. Vykdydama šį atsakingą 
uždavinį, ministerija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Kons-
titucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pro-
grama ir kitais teisės aktais.  
Misija – sukurti ir įgyvendinti efektyvią darbo ir socialinės 
apsaugos politiką, siekiant sukurti kokybiško užimtumo gali-
mybes ir užtikrinti visuomenės socialinį saugumą ir socialinę 
sanglaudą. 

Švietimo ir  
mokslo  
ministerija 

Įgaliojimai – pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos nuostatuose.  
Misija – kiekvienam prieinamas kokybiškas švietimas ir 
mokslas, sudarantys prielaidas visaverčiam, socialiai saugiam 
žmogaus gyvenimui sparčios kaitos sąlygomis ir konkurencin-
go, žiniomis grįsto ūkio ir kultūros plėtrai. 
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Viešojo administ-

ravimo institucijos 

pavadinimas 

Institucijos deklaruojami strateginio plano ketinimai 

Sveikatos  
apsaugos  
ministerija 

Įgaliojimai – pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-

gos ministerijos nuostatuose.  

Misija – formuoti ir įgyvendinti sveikatos politiką, užtikrinan-
čią visuomenės sveikatą, aukštą sveikatinimo veiklos kokybę 
ir racionalų išteklių panaudojimą. 

Valstybės  
tarnybos  
departamentas 
prie Vidaus  
reikalų  
ministerijos 

Misija – dalyvauti kuriant profesionalią ir veiksmingą valsty-
bės tarnybą ir užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo 
susijusių teisės aktų įgyvendinimą.  
Vizija – pagrindinis įrankis, padedantis kurti šiuolaikišką ir 
visuomenės interesus atitinkančią Lietuvos valstybės tarnybą. 
Valstybės tarnybos departamentas, skatindamas dinamišką ir 
veiksmingą valstybės tarnautojų tobulėjimą, formuoja profe-
sionalią Lietuvos valstybės tarnybą, adekvačią Europos Sąjun-
gos šalyse susiformavusioms normoms ir tradicijoms. 

Vilniaus  
apskrities  
viršininko  
administracija 

Misija – siekti tvarios ekonominės, socialinės, aplinkosaugi-
nės ir kultūrinės visuomenės gerovės augimo regione, profe-
sionaliai įgyvendinant valstybės politiką švietimo, kultūros, 
sveikatos priežiūros, socialinės globos, teritorijų planavimo, 
žemėtvarkos, žemės naudojimo ir apsaugos, regioninės plėtros 
srityje, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiš-
kuosius išteklius. 

Sodra Misija yra organizuoti socialinį draudimą, vykdyti operatyvų 
fondo lėšų tvarkymą ir apskaitą užtikrinant valstybinio socia-
linio draudimo įmokų surinkimą ir išieškojimą, teisingą duo-
menų apie draudėjus ir apdraustuosius tvarkymą bei socialinio 
draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą gavėjams. 

Valstybinė  
darbo  
inspekcija 

Misija – darbuotojų gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsau-
gojimas bei darbuotojų garantijų užtikrinimo darbo santykiuo-
se pažeidimų prevencija. 

Vilniaus miesto 
savivaldybės  
administracija 

Misija – savivaldybė siekia plėtoti ir skatinti vietos savivaldą 
kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, vadovaujantis 
vietos savivaldos principais užtikrinti viešojo administravimo 
ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant mies-
to bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus. 

 

(Šaltiniai – minėtų organizacijų interneto svetainės) 
 
 

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad, atsižvelgdamos į suteiktus įgalioji-
mus, viešojo administravimo institucijos savo misijos prioritetais skelbia 
kiekvieno žmogaus teisę į kokybišką švietimą ir mokslą arba jų užimtumą 
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bei socialinį teisingumą, arba prieinamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą. 
Kartu pabrėžiamas kiekvienos institucijos išskirtinumas.  

Vilniaus miesto savivaldybės vizijoje atkreipiamas dėmesys į vietos 
savivaldos vietą valstybės gyvenime, teikiamų funkcijų vykdymo užtikri-
nimą, miesto bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimą. Kaip 
matyti, toks požiūris į Lietuvos sostinės viziją leido strateginio vystymo 
plano autoriams pabrėžti ir plačiai apibūdinti pagrindinius aspektus, kurie 
išskiria Vilniaus savivaldybę iš kitų miestų71. 

Lietuvos sostinės Vilniaus miesto strateginio vystymo plane iki 2020 
m. vizija yra daugiaplanė ir, įvertinus galimas sėkmės sąlygas bei savitą ap-
linką, pristatoma kaip naujoji ekonomika bei pažangi visuomenė /24/:  

 

 

                                                 

71 Deja, iki šiol ne visos viešojo administravimo institucijos Lietuvoje rengia bei prista-
to visuomenei savo ketinimus. Pavyzdžiui, Švenčionių raj. savivaldybės plėtros strateginiame 
plane iki 2010 m. nepateikiama nei savivaldybės misija, nei vizija. Neapibrėžus veiklos kryp-
ties, lieka neaišku, kur ketinama eiti (žr. 2004 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-115 Švenčio-
nių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Švenčionių rajono plėtros strateginį planą iki 2010 
m. Interneto prieiga http://www.svencionys.lt/). 
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Viešojo administravimo institucijų ketinimuose dominuoja valstybės 
(savivaldybės) įvairių krypčių politikai būdinga veikla, o paslaugas teikian-
čių viešojo sektoriaus organizacijų ketinimuose numatyti konkretesni siekiai: 
dalyvavimas plėtojant šalies mokslą, kartu derinant jo tarpusavio kryptis, su-
darant sąlygas įgyti išsilavinimą arba kokybiškas gydymo paslaugas ir pan.  

Žemiau pristatomi Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto 
bei Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos deklaruojami keti-
nimai (žr. 13 lentelę).  

 
 

13 lentelė. Kai kurių Lietuvos viešojo sektoriaus paslaugas teikiančių  
  organizacijų ketinimų pavyzdžiai  

 
Viešųjų paslaugų 

institucijos 

 pavadinimas 

Institucijos deklaruojama misija, vizija, vertybės 

Vilniaus  
universitetas 

Misija: Vilniaus universitetas įgyvendina žinių kūrimo, kaupimo ir
perdavimo misiją, užtikrindamas autentiškos universitetinės kultūros 
tęstinumą ir per šimtmečius išsaugotų tradicijų bei naujų idėjų tarpu-
savio turtinimo aplinką. Minties laisvė ir nuomonių įvairovė yra pa-
grindinės Universiteto bendruomenės vertybės. Mokslo ir studijų vie-
novė yra pamatinis viso Universiteto veiklos principas. Universitetas 
turi išsiskirti moksline veikla plačiame fundamentaliųjų ir taikomųjų 
mokslų spektre.  
Jis siekia vaidinti lyderio vaidmenį tarp kitų Lietuvos institucijų visose 
klasikinio universiteto prigimtį išreiškiančiose mokslų srityse ir tapti 
tarptautiniu mastu pripažintu centru tarpdalykinio pobūdžio moksli-
niuose tyrimuose. Universitetui tenka misija sudaryti sąlygas gabiau-
siam visų Lietuvos regionų jaunimui įgyti universalų išsilavinimą ir 
tapti veikliais bei atsakingais specialistais, pasižyminčiais plačiais pa-
žinimo ir profesinio tobulėjimo poreikiais ir gebančiais nuolat juos 
tenkinti. Universitetas siekia, kad visų formų studijų kokybė atitiktų 
šiuolaikinį kultūros ir technologijų lygį bei tenkintų valstybės ir vi-
suomenės poreikius. 

Vizija:  
Įsitvirtinti Europos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvėje bei 
joje išsiskirti aukščiausiu mokslo lygiu, kurį išlaikytų tarptautinį pri-
pažinimą pelnę ir pasiektų nauji Universiteto moksliniai kolektyvai, 
taip pat pasižymėti kasmet augančiu aktyvumu europinėse mokslo ir 
studijų programose; 
Užtikrinti, kad subalansuota humanitarinių, socialinių, fizinių, biome-
dicinos ir technologinių mokslų plėtra ir jų sąveika išliktų ryškiausiu 
Universiteto bruožu, iš esmės skiriančiu jį nuo kitų Lietuvos mokslo ir 
studijų įstaigų;  
Inicijuoti ir aktyviai įgyvendinti šalies ūkio plėtrai svarbius projektus, 
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Viešųjų paslaugų 

institucijos 

 pavadinimas 

Institucijos deklaruojama misija, vizija, vertybės 

kurie inspiruotų efektyvią mokslo ir studijų institucijų bei aukštų te-
chnologijų įmonių sąveiką ir sukurtų palankias inovacijoms ir verslu-
mui sąlygas bei aplinką;  
Sukurti gerai funkcionuojančią studijų kokybės užtikrinimo sistemą, 
kuri garantuotų veiksmingą vykdomų studijų programų aktualumo 
stebėseną ir šiuolaikiškų programų parengimą bei skatintų modernių 
dėstymo metodų ir priemonių diegimą. Ši sistema turi užtikrinti, kad 
bendrieji ir profesiniai absolventų įgūdžiai ir kompetencijos atitiktų ša-
lies ekonomikos, kultūros, darbo rinkos poreikius ir tendencijas;  
Žymiai išplėsti nenuosekliąsias, nuotolines ir kitas lanksčias studijų 
formas ir būdus ir tapti specialistų profesinės kompetencijos nenu-
trūkstamo tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą centru, vaidinančiu 
svarbų vaidmenį kuriant nuolat besimokančią visuomenę. 

Mykolo  
Romerio  
universitetas 
 
 
 
Nauja  
redakcija 

Misija: Aktyvus dalyvavimas plėtojant šalies mokslo (mokslinių tyri-
mų bei jų rezultatų panaudojimo) ir studijų (aukščiausios kvalifikaci-
jos specialistų ir mokslininkų rengimo) sistemą teisės, valdymo ir kito-
se mokslo ir studijų srityse, siekiant, kad ji optimaliai tenkintų šalies 
poreikius. Studijų visą gyvenimą proceso realizavimas Universitete bei 
integracija į ES studijų erdvę. 
Misija – rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos 
specialistus, kurių rengimo kokybė atitiktų Europos Sąjungos specia-
listų rengimo kokybę, jų rengimą grįsti taikomaisiais ir fundamenti-
niais mokslo tyrimais; rengti mokslininkus, organizuoti mokslo tyri-
mus ir studijas ekonomikos, psichologijos, teisės, viešojo administra-
vimo, socialinio darbo ir kitose mokslo ir studijų kryptyse; dalyvauti 
Nusikaltimų prevencijos ir kitose nacionalinėse programose. 

Vilniaus miesto 
centrinė  
biblioteka 

Misija: Vilniaus miesto gyventojų informacinių, kultūrinių ir laisva-
laikio poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į visų bendruomenės grupių 
informacinius kultūrinius bei socialinius poreikius, dalyvavimas žinių 
visuomenės kūrimo procesuose, knygų, periodinių leidinių, garso, 
vaizdo, elektroninių dokumentų kaupimas, tvarkymas, saugojimas ir 
teikimas Vilniaus miesto gyventojams, atsižvelgiant į savivaldybės in-
formacinį ir kultūrinį bei socialinį vystymą. Bibliotekų paslaugos tei-
kiamos remiantis lygia naudojimosi teise visiems, nepaisant amžiaus, 
rasės, lyties, tautybės, socialinės padėties, politinių ar religinių įsitiki-
nimų.  
Vizija: Savivaldybės viešosios bibliotekos siekia tapti bendruomenės 
informacijos, kultūros ir socialinių poreikių ugdymo ir tenkinimo insti-
tucijomis, kuriose visų bendruomenės grupių atstovai galės: įgyti ir to-
bulinti informacinius, socialinius ir kultūrinius poreikius, naudotis sa-
vo demokratinėmis teisėmis, kūrybiškai dalyvauti žinių visuomenės 
kūrime. 

 (Šaltiniai: minėtų organizacijų internetino svetainės) 
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Negalima nepastebėti, kad viešojo sektoriaus išorės aplinka yra kitokia 
negu verslo organizacijų. Viešajam sektoriui nebūdinga nagrinėti produkci-
jos pasiūlos ir paklausos klausimus, ne visada svarbūs organizacijos konku-
renciniai pranašumai72. Viešosioms institucijoms nepaprastai svarbu vertinti 
suinteresuotų asmenų įtaką organizacijos strateginei veiklai ir todėl skirti 
jiems ypatingą dėmesį. Suinteresuotais asmenimis priimta laikyti mokesčių 
mokėtojus, šių organizacijų paslaugų gavėjus, valdžios atstovus, darbuoto-
jus, konfederacijas, sąjungas, politines partijas ir kt. Pagrindinė priežastis, 
dėl kurios viešajam sektoriui yra svarbu skirti ypač daug dėmesio suintere-
suotiems asmenims, yra ta, kad dažniausiai „jų rankose laikomas raktas į 
organizacijos sėkmę“73. Siekiant pasinaudoti šių asmenų galimybėmis, rei-
kia sistemiškai tirti jų lūkesčius organizacijos atžvilgiu. Jei organizacijai 
nežinoma, kokiais interesais vadovaujasi vertinantys suinteresuoti asmenys, 
abejotina, kad jai pavyks juos skatinti veikti organizacijos labui. Be to, or-
ganizacija gali sulaukti neigiamų pasekmių, jei šie asmenys nesutiks su siū-
lomomis strategijomis ir, turėdami formalių galių, pradės stabdyti organiza-
cijos sumanymus74. Apibrėždama savo veiklos ketinimus, derindama juos 
su suinteresuotų asmenų lūkesčiais, viešojo sektoriaus organizacija gali 
numatyti, ko jai reikia iš tų asmenų: pinigų, papildomų žmogiškųjų išteklių 
ar politinės paramos ir kt. 

Kokiais klausimais turėtų domėtis organizacija, tirdama suinteresuotų 
asmenų lūkesčius? Viešojo sektoriaus organizacijų pastarųjų metų patirtis 
rodo, kad kiekvienai iš jų pirmiausia reikia apibrėžti strateginiams suma-
                                                 

72 Kai kada tenka išgirsti, kad viešajame sektoriuje nebūdinga vertinti riziką bei veiklos 
sudėtingumą, nesiaiškinama dėl jų konkurencinių pranašumų. Mūsų manymu, tokia nuostata 
tik siaurina požiūrį į viešojo sektoriaus veiklą. Pavyzdžiui, Lietuvai įstojus į ES, dabarties są-
lygomis neišvengiama savivaldybių, švietimo ir mokslo, sveikatos institucijų konkurencija 
dėl vartotojų, įvairių projektų, taip pat ir tarptautinių. Vyriausybei, atskiroms ministerijoms ar 
jų įtakos srityje esančioms organizacijoms prireikus tenka apsispręsti dėl rizikingų sprendimų 
ir pan. (pavyzdžiui, LRV sprendimai dėl įmonės „Mažeikių nafta“ išpirkimo ir pakartotinio 
pardavimo, dirbančių pensininkų darbo apmokėjimo, švietimo arba sveikatos reformos). 

73 Įstatymų leidžiamosios valdžios ir Vyriausybės atstovai, galintys daryti įtaką valsty-
bės politikai, įstatymų leidimui bei išteklių paskirstymui, dažnai vadinami įtakingais asmeni-
mis. Šių įtakingų asmenų grupei taip pat gali priklausyti įvairūs rėmėjai, lobistai, privatūs 
fondai. 

74 Pavyzdžiui, „N“ savivaldybės šilumos ūkio vadovai, siekdami užtikrinti kiekybinius 
organizacijos įsipareigojimus, vienu iš strateginių prioritetų laikė esamo darbuotojų skaičiaus 
išsaugojimą, tačiau po rinkimų į vietos savivaldą naujoji valdančioji dauguma pakeitė kai ku-
riuos šilumos ūkio prioritetus: nutarta investuoti papildomų lėšų į ūkio modernizaciją, ateityje 
ketinant reikiamą darbų apimtį užtikrinti dirbant mažesniam darbuotojų skaičiui. Kaip matyti, 
nauja politinė aplinka, naudodamasi savo galiomis, pajėgia nulemti organizacijos tolimesnio 
vystymosi kryptis. Nesugebėjimas prisitaikyti prie naujos aplinkos organizacijai gali iškelti 
rinkos praradimo ir jos išlikimo pavojų. 
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nymams įgyvendinti svarbiausius asmenis, nes ne visų jų galia yra vienoda, 
o viešai reiškiami prioritetai ilgainiui gali iš esmės pasikeisti. Kita vertus, 
tenka pripažinti, kad visus galimus lūkesčius vargu ar įmanoma patenkinti, 
todėl viešojo sektoriaus organizacijoms neretai tenka apsispręsti, kieno ir 
kokius lūkesčius jos pajėgia įgyvendinti. 

Nustatant organizacijos galimybes įgyvendinti suinteresuotų asmenų 
lūkesčius, reikia atsakyti į šiuos klausimus: 

• Kurie suinteresuoti asmenys kontroliuoja, o kurie daro tik papil-
domą poveikį organizacijos strateginiam vystymuisi? (Nepamirš-
kime, kad jų įtaka yra skirtinga.) 

• Ar jų tarpusavio interesai nėra vienas kitam prieštaraujantys? (Pra-
vartu žinoti, kad pažeidžiant kai kuriuos suinteresuotų asmenų in-
teresus, didėja pavojus nepasiekti užsibrėžtų tikslų.) 

• Kokios yra galimybės tartis su suinteresuotais asmenimis dėl dali-
nio jų lūkesčių įgyvendinimo? (Šioje situacijoje nesugebėjimas de-
rėtis su pastaraisiais sumažina organizacijos galimybes vystytis no-
rima kryptimi.) 

• Ar nepatenkinus suinteresuotų asmenų lūkesčių pasekmės bus es-
minės ir stabdys organizacijos strateginio vystymosi plano įgyven-
dinimą? 

Strateginio vystymosi plano pagrindinių tikslų keitimas dėl organizaci-
jos ir suinteresuotų asmenų lūkesčių neatitikimo gali tapti pražūtingas jos 
likimui, todėl reikia imtis neatidėliotinų priemonių siekiant įgyti pastarųjų 
paramos arba bent sumažinti nepageidautiną jų reakciją. 

Viešojo sektoriaus organizacijų veiklos strateginiai tikslai. Atsa-
kymai į susijusius su suinteresuotais asmenimis klausimus ir organizacijos 
apsisprendimas, kieno ir kokius lūkesčius ji pajėgia tenkinti, padeda nusta-
tyti siektinus strateginius tikslus. Kartu viešojo sektoriaus organizacijos, 
kurdamos savo strateginius tikslus, privalo atsižvelgti į visos valstybės ilga-
laikės raidos strategijos pagrindinį tikslą – „sukurti aplinką plėtoti šalies 
materialinei gerovei, kurią apibendrintai nusako žinių visuomenė, saugi vi-
suomenė ir konkurencinga visuomenė“75. Viešojo sektoriaus strateginiai 
tikslai paprastai būna dviejų tipų: nukreipti į „programą“ arba susiję su or-
ganizacijos instituciniais įgaliojimais, todėl, juos formuluojant, būtina už-
tikrinti numatomų tikslų sąsajas su organizacijos paskirtimi. Tikslai turi nu-
sakyti pagrindinius uždavinius, apibrėžti programų valdytojų bei vykdytojų 

                                                 

75 Žr. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 pa-
tvirtintą Valstybės ilgalaikės raidos strategiją. 
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įsipareigojimus, taip pat laukiamą poveikį, kitus organizacijos prioritetus76. 
Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad viešojo sektoriaus organizacijos dėl ri-
botų šalies finansinių, žmogiškųjų ir kitokio pobūdžio išteklių gana retai 
disponuoja visais jai reikalingais ištekliais. Riboti ištekliai kelia papildomų 
keblumų organizacijai nustatant strateginius tikslus, nes tenka rinktis tarp 
sėkmingą veiklą trikdančių nepriteklių bei esamų galimybių įgyvendinti 
pokyčius ten, kur visuomenės poreikiai ir galima nauda yra didžiausi. Lie-
tuvos viešajame sektoriuje susiformavusi strateginių tikslų rengimo prakti-
ka rodo, kad daugeliu atvejų tikslai pateikiami pernelyg abstrakčiai. Tai lei-
džia juos suprasti tik rekomendaciniu lygmeniu, bet nepakankamai įparei-
goja atsakingus už jų įgyvendinimą darbuotojus kryptingai veikti. Dėl mi-
nėtos priežasties neretai šalia strateginių tikslų tenka rengti strateginį tikslą 
detalizuojančius „tarpinius“ tikslus. Vienas iš tokių pavyzdžių gali būti Lie-
tuvos viešojo administravimo sektoriaus strateginis tikslas /12/: sukurti 
skaidrią, veiksmingą, orientuotą į rezultatus ir tinkamą asmenų aptarnavi-
mą viešojo administravimo sistemą, pagrįstą informacinėmis technologijo-
mis (IT). Tam bus siekiama įgyvendinti tokius tikslus:  

• tobulinti viešojo administravimo sistemą; 
• tobulinti regioninio valdymo institucijų vidaus sandarą ir jų veiklą; 
• plėtoti vietos savivaldą: vietos savivaldos lygiu sukurti veiksmingą 

valdymą, patogų gyventojams; 
• didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, gerinti vals-

tybės tarnautojo įvaizdį; 
• tobulinti viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų pri-

einamumą, kokybę, skaidrumą ir trumpinti trukmę plačiau naudo-
jantis patikimų IT galimybėmis. 

14 lentelėje pateikti Lietuvos viešojo sektoriaus (anksčiau minėtų mi-
nisterijų, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Sodros, Mykolo 
Romerio universiteto bei Vilniaus miesto centrinės bibliotekos) deklaruo-
jami strateginiai tikslai (žr. 14 lentelę): 

Išanalizavus kelių Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų strateginius 
tikslus gali kilti klausimas, kiek juose yra siekiama naujoviškumo bei stra-
teginio pranašumo, ar jie nėra rengiami laikantis ilgalaikio planavimo, t. y. 
30–40 metų senumo teorinių nuostatų? Pavyzdžiui, nemažų abejonių dėl jų 
strateginio pranašumo kelia Vilniaus apskrities tikslas „atkurti nuosavybės 
teises į Apskrityje išlikusį nekilnojamą turtą ir jį grąžinti Lietuvos Respubli-
kos piliečiams“, kuris vertinamas „procentais nuo piliečių, padavusių visus 

                                                 

76 Kaip matome, viešojo sektoriaus strateginių tikslų specifika kelia kitokius reikalavi-
mus jų formuluotėms negu verslo organizacijų.  
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nuosavybės teisę įrodančius dokumentus“. Šis tikslas savo turiniu labiau at-
spindi savivaldybės teritorijoje įgyvendinamas priemones. Panašiai galima 
apibūdinti ir Vilniaus miesto centrinės bibliotekos strateginį tikslą „skatinti 
ir ugdyti VCB darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją“, juk dar-
buotojų motyvacijos ir profesionalumo aspektai daugiau tinkami apibrė-
žiant organizacijos misijos turinį77.  

 
 

14 lentelė. Lietuvos viešojo sektoriaus deklaruojamų strateginių tikslų  
   pavyzdžiai 

 
Viešosios institu-

cijos pavadinimas 
Institucijos strateginiai tikslai 

Socialinės  
apsaugos ir  
darbo  
ministerija 

1. Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus 
darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau inves-
tuoti į žmogiškuosius išteklius. 

2. Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai 
pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. 

3. Užtikrinti socialinio draudimo išmokų gavėjų aprėptį bei jų 
pajamų didėjimą, išlaikyti socialinio draudimo sistemos fi-
nansinį subalansuotumą ir tvarumą. 

Švietimo ir 
mokslo  
ministerijos 

1. Sukurti tęstinę ir visiems prieinamą švietimo sistemą. 
2. Užtikrinti aukštą švietimo kokybę ir veiksmingumą. 
3. Plėtoti šalies mokslo ir studijų sistemą bei jos tarptautinius 

ryšius. 
Sveikatos  
apsaugos  
ministerija 

1. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, stiprinant ligų pre-
venciją ir kontrolę. 

2. Užtikrinti prieinamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą, tobuli-
nant asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. 

3. Užtikrinti, kad Lietuvos rinkoje būtų tik kokybiški, saugūs ir 
efektyvūs bei įperkami vaistai, atitinkantys ES reikalavimus. 

4. Užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūrą, tobulinant sveikatos 
sistemos administravimą ir finansavimą. 

5. Užtikrinti efektyvų asmens sveikatos priežiūrai skirtų lėšų 
panaudojimą.  

SoDra 1. Gerinti valstybinio socialinio draudimo principų įgyvendini-
mą.  

2. Optimizuoti Fondo administravimo įstaigų veiklos valdymą ir 
gerinti valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimą bei 
išmokų skyrimą ir mokėjimą gavėjams.  

                                                 

77 Siekiantiems palyginti ir savarankiškai analizuoti siūloma žiūrėti 2 priede pateiktus 
Vilniaus m. savivaldybės strateginio plano strateginius tikslus pagal patvirtintus prioritetus.  



 

140 

Viešosios institu-

cijos pavadinimas 
Institucijos strateginiai tikslai 

3. Tobulinti finansų valdymą. 
4. Plėtoti ir tobulinti Fondo administravimo įstaigų informacijos 

valdymą.  
5. Gerinti Fondo administravimo įstaigų klientų aptarnavimą ir 

ryšius su visuomene. 
Vilniaus  
apskrities  
viršininko  
administracija 

1. Užtikrinti subalansuotą ekonominę ir socialinę plėtrą regione 
skatinant materialines investicijas į visas gyvenimo sritis. Si-
ekti aukštos gyvenimo kokybės. 

2. Užtikrinti kokybišką švietimo, kultūros, socialinio aprūpini-
mo, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą apskrities gyvento-
jams, ypač mažoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms.  

3. Atkurti nuosavybės teises į Apskrityje išlikusį nekilnojamą 
turtą ir jį grąžinti Lietuvos Respublikos piliečiams. 

Mykolo  
Romerio  
universitetas 

Universitetas siekia tapti stipriausia Lietuvos mokslo ir studijų 
socialinių mokslų srities institucija, kuri: 

• rengia visuomenės lyderius, reikalingus vykstant darniai šalies 
raidai; 

• teikia aukščiausios kokybės studijas, taiko moderniausius dės-
tymo metodus; 

• aktyviai vykdo socialinių ir humanitarinių mokslų sričių 
mokslinius tyrimus, diegia naujoves; 

• aktyviai dalyvauja mokymosi visą gyvenime procese (teikia 
paslaugas ir mokosi pati); 

• turi aukštos kvalifikacijos pedagoginį ir mokslinį personalą; 
• turi ištobulintą šiuolaikinę mokslo ir studijų bazę; 
• palaiko tarptautinius ryšius. 

Vilniaus miesto 
centrinė  
biblioteka 

1. Skleisti informaciją Vilniaus gyventojams, užtikrinti prieigą 
prie informacijos šaltinių visiems gyventojų sluoksniams. 

2. Organizuoti įvairias turiningo laisvalaikio praleidimo formas, 
popamokinį vaikų užimtumą, skatinti ir populiarinti kūrybinę 
iniciatyvą. 

3. Tobulinti organizacijos valdymą ir administravimą, infrast-
ruktūrą, valdyti bibliotekų tinklo pokyčius. 

4. Skatinti ir ugdyti VCB darbuotojų profesionalumą ir darbo 
motyvaciją 

 
(Šaltiniai – minėtų organizacijų interneto svetainės) 
 
 

Tokio pobūdžio strateginių tikslų pasirinkimas Lietuvos viešajame sek-
toriuje dažnai tampa nekokybiškai atliktos vidaus bei išorės aplinkų 



 

141

(SSGG) analizės tąsa. Kai kurių savivaldybių plėtros strateginių planų tyri-
mai leidžia daryti išvadą, kad pasirinkdamos strateginius tikslus daugelis 
šių organizacijų pripažįsta, tačiau menkai įvertina faktą, jog savivaldybės 
konkuruoja tarpusavyje dėl įvairių išteklių (darbo, finansinių ir kt.), klientų 
(turistų), partnerių (investuotojų), teikiamų paslaugų (turistų apgyvendini-
mo) ir kt.78 

Konkrečių strateginių tikslų pasirinkimas viešajame sektoriuje turi būti 
siejamas su organizacijos sprendžiamais uždaviniais. Pavyzdžiui, Mykolo 
Romerio universiteto svarbiausieji uždaviniai yra:  

• užtikrinti gerą studijų kokybę ir derinti studijų programas su darbo 
rinkos poreikiais; 

• aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtoti taikomąją mokslo 
veiklą diegiant socialinių mokslų srities naujoves; 

• plėtoti lanksčias studijų formas, plėsti tęstinio mokymo paslaugas; 
• užtikrinti Universiteto personalo kvalifikacijos kėlimo procesą; 
• plėtoti tarptautinius ryšius; 
• tobulinti šiuolaikinę mokslo ir studijų bazę, gerinti studijų ir moks-

linės veiklos sąlygas. 
Viešojo sektoriaus organizacijai įgyvendinant pasirinktus strateginius 

tikslus bei iškeltus uždavinius, būtina rengti ir įdiegti atitinkamas priemo-
nes. Pavyzdžiui, Mykolo Romerio universiteto uždaviniui „užtikrinti gerą 
studijų kokybę ir derinti studijų programas su darbo rinkos poreikiais“ įgy-
vendinti numatoma įdiegti 8 priemones: 

• kurti naujas socialinių mokslų srities teisės, viešojo administravi-
mo, ekonomikos, finansų, verslo administravimo krypčių studijų 
programas ir taip tenkinti darbo rinkos poreikius, įtraukti sociali-
nius partnerius (Pramonininkų konfederaciją, Savivaldybių asocia-
ciją, Teisininkų draugiją ir kt.) į naujų studijų programų rengimo ir 
kokybės užtikrinimo procesą; 

• sukurti studijų proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo metodiką, 
vertinti atliekamų studijų programų kokybę ir patvirtinti jų tobuli-
nimo rekomendacijas; 

                                                 

78 Pavyzdžiui, rimtesnio požiūrio į aplinkos poveikį savivaldybės strateginiam vysty-
muisi trūkumas akivaizdus Švenčionių rajono plėtros strateginiame plane iki 2010 m. Ypač 
tai pastebėtina, kai analizuojamos Švenčionių rajono pramonės bei turizmo esamos aplinkos 
sąsajos su jų plėtros tikslais bei uždaviniais. Štai toks faktas: Švenčionių rajone iki šiol yra tik 
viena poilsiavietė „Pailgio perlas“, kuri vasaros sezono metu gali priimti 250 poilsiautojų, o 
ištisus metus – ne daugiau kaip 50 žmonių. (Šaltinis – interneto svetainė http://www. sven-
cionys.lt/) 
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• parengti studijų programas išoriniam studijų kokybės vertinimui at-
likti, pasitelkiant užsienio ekspertus; 

• organizuoti konferencijas, seminarus studijų kokybės gerinimo 
klausimais; 

• atlikti absolventų įsidarbinimo stebėseną, įtraukti Universiteto ab-
solventus į studijų proceso vertinimą atsižvelgiant į darbo rinkos 
sąlygas. Plėtoti trišalį Universiteto personalo, studentų ir socialinių 
partnerių bendradarbiavimą; 

• tobulinti universiteto Karjeros centro pajėgumus teikiant informa-
ciją studentams apie darbo rinkos reikalavimus; 

• vykdyti visuomenėje informacijos sklaidą apie Universiteto studijų 
ir mokslo galimybes; 

• sudaryti neįgaliesiems geresnes sąlygas studijuoti, rasti galimybių 
geriau remti studentus. 

Vertinant viešojo sektoriaus organizacijų, kaip ir verslo įmonių, išorės 
aplinką, būtina nuolat stebėti aplinkos sudėtingumą bei siekti išsiaiškinti at-
sirandančias rizikas. Rizikos elementais gali tapti valstybės bei kai kurių 
regionų strateginių interesų neatitikimas, nes vietinės veiklos sąlygos gali 
turėti esminių ypatumų. 

Strategijų pritaikymo galimybės viešajame sektoriuje. Šiuolaiki-
niame verslo pasaulyje strateginio planavimo, strategijų kūrimo viena iš 
priežasčių yra visuomenės ekonominio vystymosi tendencijos bei jų verti-
nimo kriterijai. Dažnai ekonominis požiūris į strateginį vystymą sukelia 
įvairių diskusijų dėl atsirandančio prieštaravimo tarp verslo organizacijų 
tikrų siekių ir deklaruojamų ketinimų (misijos, vertybių). Todėl vis stiprėja 
nuomonė, kad tai organizacijoms atneša daugiau žalos negu naudos. Tokią 
verslo organizacijų elgseną galima paaiškinti jų siekiais pirmiausia ginti sa-
vo interesus. Kitaip negu verslo organizacijų, viešojo sektoriaus pagrindi-
niais veiklos kriterijais laikomi socialinio ir politinio vystymosi aspektai 
(siekiama plėtoti savivaldą, mažinti nedarbą, gerinti studijų kokybę ir kt.). 
Čia būdingas rūpinimasis vartotojų poreikiais. Minėti veiklos kriterijai daro 
įtaką viešajai organizacijai formuluojant ne vien savo misiją, viziją bei stra-
teginius tikslus, bet ir taikant vieną arba kitą strategijos modelį. Ilgainiui 
buvo suprasta, kad, atitinkamai modifikavus verslo organizacijose paplitu-
sias strategijas, jos gali sėkmingai tarnauti ir viešajam sektoriui. Pavyzdžiui, 
viešojo sektoriaus organizacijos, taikydamos M. Porterio /7/ idėjas apie ga-
limus konkurencinius pranašumus ir siekdamos prisitaikyti prie specifinių 
vartotojų poreikių, nuo konkurentų gali skirtis savo paslaugomis ir taip 
sėkmingai taikyti veiklos diferenciacijos strateginius sprendimus (pavyz-
džiui, kuriant naujos krypties mokymo, taip pat personalo tobulinimosi pro-
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gramas, diegiant nestandartines žmonių gydymo technologijas ir pan.). 
Sprendimai dėl viešojo sektoriaus organizacijų veiklos diferencijavimo pa-
siteisina, kai: 

• esama veiklos pasirinkimo galimybių; 
• žinomi atskirų vartotojų grupių specifiniai poreikiai; 
• konkurentai dar nepasirengė įgyvendinti šios strategijos.  

Viešosios organizacijos, pasirinkdamos tam tikras rinkos nišas, gali 
sėkmingai veikti taikydamos paslaugų diferencijavimo arba mažesnių są-
naudų (išlaidų) strateginius sprendimus. Praktika rodo, kad „nišos“ strategi-
ja geriau tinka viešųjų organizacijų teritoriniuose vienetuose (pavyzdžiui, 
globos institucijos).  

Bostono konsultacinės grupės pasiūlytos „portfelio“ strategijos kon-
cepcijos viešajame sektoriuje galimos taikant tokias matricos ašių modifi-
kacijas: 

• permainoms paslaugų sferoje įvertinti kriterijais gali būti paklausos 
ir skiriamų išlaidų apimčių pasikeitimai (augimas, mažėjimas); 

• biudžeto skirstymo atskiroms veiklos sritims kriterijais gali būti iš-
laidų apimtis ir politinės aplinkos poveikio jėgos.  

Tokiam požiūriui į viešųjų organizacijų strateginį vystymąsi pritaria R. 
Smithas /8/, pažymėdamas, kad BCG matrica visiškai tinka viešajam sekto-
riui, kai nesiekiama organizacijos pelno. 

Tapati nuostata dar 1986 m. tapo pagrindine, kai J. R. Montaranis bei 
J. S. Brackeris /5/ pasiūlė viešosios organizacijos matricos koncepciją. Jų 
nuomone, vertinant viešojo sektoriaus organizacijos padėtį rinkoje, verta 
domėtis ne tiek jos augimo tempais ir rinkos dalimi, kiek gebėjimais efek-
tyviai teikti paslaugas, nustačius, kokiu finansiniu dydžiu išreiškiama vals-
tybės/savivaldybės politinė parama. J. R. Montaranio bei J. S. Brackerio 
sukurta viešojo sektoriaus matrica pateikta 17 pav. 

Autorių nuostata grindžiama idėja, kad bendruomenei efektyviai tei-
kiamos viešosios paslaugos sulaukia išteklius skirstančių kontroliuojančių 
suinteresuotų asmenų palankumo, todėl gali būti finansuojamos geriausiai. 
Čia kalbama apie viešojo sektoriaus „žvaigždes“. Priešingai, žemas paslau-
gų prioritetinis lygis („paslėptas klausimas“) neužtikrina visuomenės rėmi-
mo, todėl finansavimas neišvengiamai mažinamas. „Karštas politinis klau-
simas“ rodo, kad naujos paslaugos gali būti labai paklausios, tačiau dėl ne-
pakankamai efektyvaus pristatymo į rinką organizacija ne visada gauna rei-
kiamą finansinę paramą. „Auksinė vilna“ reiškia organizaciją, kurios pa-
slaugų kokybė visuomenės aukštai vertinama, tačiau poreikis naudotis jo-
mis nuolat mažėja. 
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Ši priežastis verčia organizaciją mažinti personalo išlaikymo išlaidas, 
tačiau ji turi galimybę sulaukti išteklių skirstymą kontroliuojančių suintere-
suotų asmenų paramos. Todėl organizacija gali tinkamai tenkinti esamus vi-
suomenės poreikius. Taikančioms J. R. Montaranio ir J. S. Brackerio sukur-
tą viešojo sektoriaus matricą organizacijoms būtina siekti didesnio „žvaigž-
dėtų“ paslaugų skaičiaus, nes dėl to gerėja jos įvaizdis visuomenėje, kartu 
didėja valstybės/savivaldybės finansavimas. „Žvaigždėtos“ paslaugos, J. R. 
Montaranio ir J. S. Brackerio nuomone, padeda organizacijai manevruoti iš-
tekliais.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 pav. Viešojo sektoriaus matrica  
(Šaltinis: MONTARANI J. R., BRACKER J. S. The strategic management process at the 

public planning unit level. Strategic Management Journal, 1986, Vol. 7, Nr. 3) 
 
 

Panašių principų galima laikytis Lietuvos viešajame sektoriuje siekiant 
pritaikyti I. Ansoffo pasiūlytą „produkto – rinkos“ strategijos koncepciją 
/1/. Vertinant besikeičiančios aplinkos tendencijas, galimi tokio pobūdžio 
strateginiai sprendimai: 

• plečiant bendruomenės pasitikėjimą studijų institucijų teikiamų pa-
slaugų kokybe, siekti diegti jų kokybę gerinančias novacijas, pa-
vyzdžiui, aukštojo mokslo studijų programa sudaro galimybę įgyti 
žinių ir gebėjimų, atitinkančių geriausių Europos Sąjungos aukšto-
jo mokslo institucijų studijų programų lygį; 
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• siekiant remti bendruomenės pasiūlymus, plėsti naujų paslaugų 
(mokamų ir nemokamų) tarnybas ir pan.; 

• skatinant teikiamų paslaugų naujų rinkų atsiradimą, plėsti organi-
zacines novacijas bendruomenės turtui išsaugoti, diegti naujas 
valstybines programas gyventojų sveikatingumo lygiui diagnozuoti 
ir pan. 

Reikia pasakyti, kad visos viešojo sektoriaus strategijos, paremtos 
„matricos“ koncepcija, supaprastina išorės aplinkoje susiklosčiusį tikrosios 
padėties suvokimą ir atspindi organizacijos galimą reakciją į naujas tenden-
cijas. 

Viešajame sektoriuje siekiant pritaikyti M. Porterio penkių jėgų strate-
gijos koncepciją, kai kurių specialistų nuomone, reikia nustatyti atitikmenis 
autoriaus pasiūlytoms jėgoms. Pavyzdžiui, šalies aukštosioms mokykloms 
būdinga išlaikyti tarpusavio konkurencinį spaudimą, studentų savivaldos 
organizacijų (atstovaujančių vartotojams) derybinių pastangų stiprumą (kai 
siekiama daryti įtaką studijų reformai), įveikti įvairių valstybinių institucijų 
spaudimą dėl ribotų finansinių išteklių, studijų reformos eigos ir pan., taip 
pat tenka vertinti kitų šalių aukštųjų mokyklų veržimosi į nacionalinę žinių 
rinką poveikį.  

Paminėtina, kad viešajam sektoriui, kitaip negu verslo organizacijoms, 
būdingas ne vien konkuravimo, bet ir bendradarbiavimo siekis. 
 
 
 
4.3.�Viešojo�sektoriaus�veiklos�vertinimo�pagrindai�

(Lietuvos�pavyzdys)�
 

3.2. poskyryje aptariant viešojo sektoriaus organizacijos strateginio 
vystymosi plano įgyvendinimo procesą, buvo pasakyta, kad įgyvendinant 
numatytus tikslus bei vykdant biudžetą reikalinga nuolatinė stebėsena (mo-
nitoringas), kuria siekiama užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir teikti informaciją, 
kad prireikus būtų galima perskirstyti išteklius bei koreguoti pasirinktą stra-
tegiją. Viešojo sektoriaus veiklos stebėsena padeda įvertinti, kaip organiza-
cijai sekasi vykdyti iškeltus uždavinius (šalia strateginių tikslų bei biudžeto 
įgyvendinimo), įgyvendinti priimtas programas ir kt. Stebėsena pagal Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą tvarką turi būti atliekama visą 
organizacijos strateginio vystymosi laiką ir visais lygiais: nuo organizacijos 
vadovo iki Vyriausybės lygmens. Visuomenė, kaip viena iš didžiausią įtaką 
organizacijai darančių jėgų, taip pat turi galimybę stebėti ir vertinti, „ar jų 
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išrinkta valdžia vykdo įsipareigojimus, ar teikiamos geros kokybės paslau-
gos“79.  

Vertinant viešojo sektoriaus veiklą rekomenduojama taikyti įvairius 
kriterijus, tačiau jie visi turi80: 

• užtikrinti visuomenės lūkesčių tenkinimą;  
• būti susiję su institucijos pagrindine veikla;  
• būti susiję su pagrindinėmis institucijos išlaidų grupėmis/sritimis; 
• būti realūs, aiškiai suformuluoti, nesudėtingi; 
• leisti daryti palyginimus su ankstesnių laikotarpių veiklos rezulta-

tais; 
• leisti vertinti sąnaudas, darbo krūvį, rezultatus ir naudą. 

Pavyzdžiui, informacinių technologijų (IT) sektoriaus plėtros strategi-
jos efektyvumą siūloma vertinti pagal tokius kriterijus: 

• IT raštingumo testus laikančių mokinių procentus; 
• greitaveikio interneto ryšį turinčių mokymo įstaigų procentus; 
• parengtų lietuviškų arba adaptuotų užsienio šalių mokomųjų pro-

gramų skaičių; 
• viešųjų prieigų prie interneto kaimo vietovėse skaičių; 
• bibliotekų, turinčių savo interneto svetaines, procentus; 
• internetu teikiamų viešųjų paslaugų procentus; 
• įdiegtų mokslo įstaigų ir verslo įmonių bendradarbiavimo modelių 

(verslo inkubatorių, technologinių parkų, technologinių branduolių, 
inovacinių centrų) kiekį. 

Vertinimo kriterijai turi atspindėti viešojo sektoriaus organizacijų kie-
kybinius (suteiktų paslaugų arba sukurtų produktų apimtis ir pan.) ir koky-
binius (pagrįstų skundų skaičiaus mažėjimas/didėjimas, aplinkos taršos po-
veikis visuomenės sveikatai, kelių būklės poveikis autoįvykių skaičiui ir 
pan.) veiklos aspektus.  

Vertinimo kriterijams būdinga hierarchinė struktūra, kurią galima 
skirstyti pagal lygius. Prie hierarchinės struktūros rekomenduojama priskirti 
efekto (strateginio tikslo įgyvendinimas ir pan.), rezultatų (programos tikslo 

                                                 

79 Žr.: Strateginio planavimo metodiką (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, aktuali redakcija nuo 2007 m. vasario 23d., pap. 61.5. 
Interneto prieiga: http://www.lrv.lt/strateginis/n827%2007_02.pdf 

80 Parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavi-
mo skyriaus 2005 m. gegužės 11 d. organizuoto seminaro medžiagą bei remiantis Viešojo 

administravimo plėtros iki 2010 metų strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488. Žr. interneto prieigą: http://www.vrm.lt/ uplo-
ads/media/VA_Strategija_01.doc). Viešojo administravimo sektoriaus veiklos vertinimo kri-
terijai pateikti šios knygos 2 priede. 
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pasiekimo ir pan.) bei produkto (uždavinio įgyvendinimo ir pan.) rodiklius. 
Vertinimo kriterijų hierarchinėje struktūroje lygiai apibrėžiami per priemo-
nių ir procesų bei materialinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių dalį, pa-
vyzdžiui, panaudota „x“ tūkst. litų, įsigyta arba/ir padovanota „y“ tūkst. 
vakcinų, suorganizuota „z“ labdaros koncertų. Šiuo atveju veiklos efektas 
gali būti vertinamas remiantis, pavyzdžiui, eksporto ir importo tendencijų, 
gyvenimo trukmės ir pan. rodikliais. Prie rezultatų vertinimo galima priskir-
ti tokius rodiklius kaip darbo našumo, sergamumo pokyčiai, pavyzdžiui, jie 
sumažėjo arba padidėjo skaičiuojant absoliučiais dydžiais arba/ir procen-
tais. Produkto kriterijai gali būti išreikšti, pavyzdžiui, darbo vietų, aprūpintų 
naujais kompiuteriais, žmonių, paskiepytų nauja vakcina, skaičiais ir pan. 
Vertinant viešojo administravimo organizacijos veiklą efektyvumo bei re-
zultatų požiūriu būtina atsižvelgti į vertinamo kriterijaus veikimo laikotarpį, 
vietą, tikslinei grupei taikomus kriterijus bei pokyčių apimtį ir kryptį (pa-
vyzdžiui, „N“ apskrityje 2006–2008 m. nedarbo lygis tarp darbingo am-
žiaus moterų sumažėjo/padidėjo nuo „x“ iki „y“ proc.). Viešosios organiza-
cijos, siekdamos suderinti strateginio vystymosi plano rodiklių struktūrą su 
būsimuoju veiklos vertinimu, privalo 2006 m. plane numatyti bent po vieną 
efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijų81, taip pat turi užtikrinti, kad 
viešojo sektoriaus organizacija nevirstų formaliai veikiančia biurokratiška 
sistema. Vertinant viešosios organizacijos strateginės veiklos būklę, būtina 
siekti pragmatiškumo, orientuoto į organizacijos įgyvendinamų programų 
tęstinumą bei strateginę ateitį. 

Organizacijos veiklos vertinimas pagal atlikimo būdą skirstomas į vi-
dinį ir išorinį. Vidinis vertinimas sudaro organizacijos valdymo proceso dalį 
ir atliekamas pačios organizacijos auditorių. Išoriniam vertinimui pasitel-
kiami nepriklausomi auditoriai. Jie paprastai vykdo galutinį veiklos verti-
nimą. 

Keičiantis vidaus arba/ir išorės aplinkai, viešajame sektoriuje taikomi 
vertinimo kriterijai turi būti tobulinami arba net keičiami. 

Taigi organizacijos veiklos vertinimas leidžia sisteminti stebėsenos 
(monitoringo) metu surinktą informaciją ir padeda organizacijos vadovams: 

• valdyti/kontroliuoti ir gerinti organizacijos veiklos rezultatus;  

                                                 

81 Lietuvos viešosios organizacijos informaciją apie įvykdytų programų vertinimą pa-
teikia pagal LR Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtintos strateginio 
planavimo metodikos 2 priedo 2 lentelę „Informacija apie vykdytas programas ir jų vertini-
mas“, 7 priedą „Informacija apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą 
per_____ataskaitinį laikotarpį“ bei 8 priedą „Koordinuojančios institucijos informacija apie 
tarpinstitucinės programos įgyvendinimą pagal gautą informaciją per_____ ataskaitinį laiko-
tarpį“. Žr. šios knygos 4–6 priedus.  
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• įvertinti institucijos veiklos kokybę; 
• nustatyti problemas; 
• atsiskaityti mokesčių mokėtojams už pasiektus rezultatus; 
• atsiskaityti Vyriausybei ir Seimui už organizacijos veiklos rezulta-

tus; 
• tobulinti strateginio vystymosi planų sudarymo procedūras.  

 
 

 
KARTOJIMO�KLAUSIMAI�

 
1. Kokie pagrindiniai klausimai nagrinėjami LRV 2002 m. birželio 06 d. 

nutarimu Nr. 827 patvirtintoje Strateginio planavimo metodikoje ir 
kaip galima trumpai apibūdinti jos esmines nuostatas? 

2. Kokie pagrindiniai klausimai nagrinėjami LRV 2002 m. birželio 12 d. 
nutarimu Nr. 853 patvirtintoje Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 
2015 metų ilgalaikėje strategijoje ir kaip galima trumpai apibūdinti jos 
esmines nuostatas? 

3. Kokie pagrindiniai klausimai nagrinėjami LRV 2002 m. lapkričio 12 d. 
nutarimu Nr. IX-1187 patvirtintoje Valstybės ilgalaikės raidos strategi-
joje ir kaip galima trumpai apibūdinti jos esmines nuostatas? 

4. Kokie pagrindiniai klausimai nagrinėjami LRV 2004 m. balandžio 28 
d. nutarimu Nr. 488 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi stra-
tegijoje ir kaip galima trumpai apibūdinti jos esmines nuostatas? 

5. Kokie pagrindiniai klausimai nagrinėjami LRV 2003 m. rugsėjo 11 d. 
nutarimu Nr. 1160 patvirtintoje Viešojo administravimo plėtros iki 
2010 metų strategijoje ir kaip galima trumpai apibūdinti jos esmines 
nuostatas? 

6. Kaip galima apibūdinti išskirtinius viešojo sektoriaus organizacijų 
bruožus?  

7. Į kokius klausimus būtina atsakyti formuluojant viešosios institucijos 
ketinimus? 

8. Kaip galima apibūdinti Lietuvos viešojo sektoriaus deklaruotus keti-
nimus? 

9. Kaip galima apibūdinti viešųjų institucijų suinteresuotus asmenis ir jų 
įtaką organizacijos strateginei veiklai? 

10. Kokiais klausimais turėtų domėtis organizacija, tirdama suinteresuotų 
asmenų lūkesčius? 

11. Kaip galima apibūdinti viešojo sektoriaus organizacijų veiklos strate-
ginius tikslus? 
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12. Kaip galima apibūdinti įvairių strateginių koncepcijų taikymo galimy-
bes viešajame sektoriuje? 

13. Pagal kokius kriterijus galima apibūdinti Lietuvos viešojo sektoriaus 
veiklos vertinimo principus? 
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PRIEDAI�
1 priedas 

 
PROBLEMOS, DĖL KURIŲ ĮMONĖS PATIRIA KRIZES, IR JŲ 

PRIEŽASTYS 
 
Problemos, suke-

liančios krizines 

situacijas 

Problemų priežastys 

Prastas planavimas 
dėl nepakankamos 
informacijos apie 
rinką  

Neadekvatus veiklos segmentas (per platus arba per siauras). 
Menkas įgaliojimų delegavimas. 
Valdymo struktūros funkcinis nesuderinamumas. 
Prastas pasirengimas spręsti iškilusias problemas. 
Nesusietas su rinka planavimas. 
Nepakankamas nuosavas kapitalas. 

Klaidinga įmonės 
koncepcija 

Prastos produkcijos gamybos bei realizavimo programos/ stra-
tegijos. 
Netinkamas rinkos paklausos vertinimas. 
Klaidinga valdymo koncepcija. 

Netinkama vieta 
įmonės veiklai 

Klaidingas įmonės teritorinis pasirinkimas. 
Netinkamas žaliavų šaltinių vertinimas. 
Netinkamas įmonės plėtros teritorinis pasirinkimas. 

Netinkama įmonės 
gamybinė struktūra 

Su poreikiais nesusietas techninis apsirūpinimas. 
Netinkama gaminamos produkcijos struktūra bei nomenklatūra. 
Prastas požiūris į darbo racionalizavimą. 

Netinkama įmonės 
veiklos apimtis 

Nepamatuotai didelės pridėtinės sąnaudos. 
Didelis papildomų finansinių išteklių poreikis. 
Menka orientacija į kitų įmonių veiklą. 
Netinkama plėtros apimtis 

Rinkodaros trūku-
mai 

Nepakankamas rinkos produktų vertinimas. 
Gamybinė programa neadekvati rinkos poreikiams. 
Klaidinga ir nelanksti kainų politika. 
Netinkamas įžengimo į rinką arba plėtimosi joje mechanizmas. 

Gamybos proceso 
trūkumai 

Pasenę technologiniai procesai. 
Broko lygis viršija normatyvines ribas. 
Nepakankamas gamybinio proceso koordinavimas. 
Netinkamos novacinės investicijos. 

 
Parengta remiantis: ROSELIEB, F. Empirische Befunde in der internen und externen Unter-

nehmenskommunikation / in: Marie Henckel von Donnersmarck, Roland Schatz (Hrsg.), 
Bonn, Dover, Fribourg, Leipzig, Ostrava, 1999. S. 85–105. 
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2 priedas 
 

PAGRINDINIAI LIETUVOS EKONOMINIAI IR FINANSINIAI 

RODIKLIAI 2000–2007 M. 

 

 
 
 
*  Laikotarpio pabaigoje (arba paskutinį metų mėnesį). 
**  Naujausių duomenų laikotarpis nurodytas skliaustuose. 
***  2008 m. paskolų ir indėlių duomenys nėra griežtai palyginami su ankstesnių laikotarpių  
 duomenimis dėl metodologijos pokyčių. 
****  SEB banko prognozuojamas 2008 m. nominalus BVP yra 121,409 mlrd. Lt. 
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3 priedas 
 

PRINCIPINIS STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMOS MODELIS 
 

Strateginio planavimo metodikos 1 priedas 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 902 redakcija) 
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4 priedas 
 
VALSTYBĖS ILGALAIKĖS RAIDOS STRATEGIJOS STRUKTŪRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PADĖTIES ANALIZĖ 

1. Aplinkos analizė 
2. SSGG analizė 
3. Makroekonominė analizė 

LIETUVOS VALSTYBĖS 
VIZIJA 

ŽINIŲ 
VISUOMENĖ 

SAUGI 
VISUOMENĖ 

KONKURENCINGA 
EKONOMIKA 

1. Mokslas ir švietimas 
2. Gyventojų kompeten-

cija 
3. Valstybės valdymas ir 

savivalda 
4. Kultūra 

1. Aplinkos apsauga 
2. Krašto apsauga 
3. Viešasis saugumas 
4. Socialinė apsauga 
5. Sveikatos apsauga 
6. Užsienio politika 
7. Teisėkūra 

1. Pramonė ir verslas 
2. Energetika 
3. Transportas ir tranzi-

tas 
4. Žinių ekonomika ir 

elektroninis verslas 
5. Kaimo ir žemės ūkio 

plėtra 
6. Finansų politika 
7. Regionų politika 
8. Turizmas 

Europos Sąjungos socialinis ekonominis modelis – gerovė 
valstybės, kurioje žemas nedarbo lygis, didelė darbo kaina, 
stiprios socialinės garantijos, minimalus skurstančių šeimų 

skaičius ir aukštas socialinės sanglaudos lygis. 

ILGALAIKIAI VALSTYBĖS RAIDOS PRIORITETAI 

PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO KRYPTYS 
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5 priedas 
 

NACIONALINĖS DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJOS 
ĮGYVENDINIMUI SKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2003–2006 M. PRIIMTI PAGRINDINIAI TEISĖS 
AKTAI 

 
1. Nutarimas Nr. 1230 (2006-12-08) dėl Lietuvos konvergencijos 2006 

metų programos. 
2. Nutarimas Nr. 0646 (2006-06-29) dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės 2005 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių 
patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Nutarimas Nr. 0562 (2006-06-08) dėl požeminio vandens išteklių įver-
tinimo ir naudojimo geriamajam vandeniui tiekti 2007–2025 metų pro-
gramos patvirtinimo. 

4. Nutarimas Nr. 0507 (2006-05-31) Dėl Jungtinių Tautų Europos Eko-
nomikos Komisijos Darnaus Vystymosi Švietimo Strategijos Įgyven-
dinimo Ir Koordinavimo Lietuvoje. 

5. Nutarimas Nr. 0443 (2006-05-11) dėl Nacionalinės energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos patvirtinimo.  

6. Nutarimas Nr. 1323 (2005-12-12) dėl Lietuvos konvergencijos 2005 
metų programos. 

7. Nutarimas Nr. 0575 (2005-05-24) dėl Lietuvos regioninės politikos iki 
2013 metų strategijos. 

8. Nutarimas Nr. 0554 (2005-05-18) dėl Lietuvos Respublikos architektū-
ros politikos krypčių aprašo patvirtinimo. 

9. Nutarimas Nr. 0184 (2005-02-17) dėl Vaiko gerovės valstybės politi-
kos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano 
patvirtinimo. 

10. Nutarimas Nr. 0130 (2005-02-07) dėl Valstybinės aplinkos monitorin-
go 2005–2010 metų programos patvirtinimo. 

11. Nutarimas Nr. 0054 (2005-01-21) dėl Lietuvos konvergencijos pro-
gramos. 

12. Nutarimas Nr. 1350 (2004-10-28) dėl Nacionalinės demografinės (gy-
ventojų) politikos strategijos patvirtinimo. 

13. Nutarimas Nr. 0060 (2004-01-21) dėl Lietuvos būsto strategijos patvir-
tinimo. 

14. Nutarimas Nr. 1637 (2003-12-18) dėl Nacionalinės turizmo plėtros 
2003–2006 metų programos patvirtinimo. 



 

156 

6 priedas 
 

VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANO 
STRATEGINIAI TIKSLAI (PAGAL PRIORITETUS) 
(Šaltinis – interneto prieiga: http://www.vilnius.lt/vmsp/)  

 
1 prioritetas VILNIAUS TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS 
1.1. tikslas STIPRINTI VILNIAUS KAIP REGIONINĖS VALSTYBĖS 

SOSTINĖS IR STRATEGINĖS TRAUKOS CENTRO 
REIKŠMĘ 

1.1.1. uždavinys Pasiekti, kad Vilnius taptų nuolatine Šiaurės, Šiaurės Rytų ir Vidurio 
Europos šalių politinių forumų ir susitikimų vieta. 

1.1.2. uždavinys Plėtoti ryšius su užsienio šalių sostinėmis ir miestais. 
1.2. tikslas FORMUOTI VILNIAUS KAIP ŽINIŲ EKONOMIKOS 

MIESTO ĮVAIZDĮ 
1.2.1. uždavinys Kaupti ir tarptautiniu mastu skleisti informaciją apie Vilniaus kaip ži-

nių ekonomikos miesto galimybes. 
1.2.2. uždavinys Reklamuoti ir skleisti informaciją apie rengiamus ir įgyvendinamus 

žinių ekonomikos branduolių projektus. 
1.3. tikslas PAGERINTI VILNIAUS MIESTO URBANISTINĮ 

ARCHITEKTŪRINĮ ĮVAIZDĮ 
1.3.1. uždavinys Formuoti Vilnių kaip europinės reikšmės centrą sujungiant Vilniaus ir 

Kauno urbanistinius potencialus. 
1.3.2. uždavinys Harmoningai plėtoti Vilnių ir jo priemiesčius. 
1.3.3. uždavinys Formuoti Vilnių – savitos architektūros didmiestį – saugant istorinio 

miesto kraštovaizdį. 
1.3.4. uždavinys Tausoti ir stiprinti savito miesto estetinį įvaizdį. 
1.4. tikslas IŠRYŠKINTI IR PLAČIAU PANAUDOTI VILNIAUS 

KULTŪRINĮ IR GAMTINĮ SAVITUMĄ 
1.4.1. uždavinys Saugoti Vilniaus istorinio centro savitumą, didinti jo patrauklumą gy-

venti, verslui, kūrybai ir turizmui. 
1.4.2. uždavinys Tvarkyti vertingiausias gamtines teritorijas, pritaikant jas lankymui ir 

rekreacijai. 
1.4.3. uždavinys Eksponuoti gamtos ir kultūros vertybes bei tobulinti jų saugojimo ir 

naudojimo teisinį mechanizmą. 
1.4.4. uždavinys Plėtoti kultūros renginius, siekiant platesnio tarptautinio pripažinimo. 
1.5. tikslas IŠPLĖTOTI TURIZMO PASLAUGAS 
1.5.1. uždavinys Pagerinti sąlygas tarptautiniams renginiams organizuoti bei turistams 

apgyvendinti. 
1.5.2. uždavinys Vykdyti aktyvų Vilniaus turizmo produktų ir paslaugų marketingą. 
1.5.3. uždavinys Išplėtoti miesto turizmo informacinę-techninę infrastruktūrą. 
1.6. tikslas PAGERINTI MIESTO VALDYMĄ, PADIDINTI MIESTO 

SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ GEBĖJIMUS 
1.6.1. uždavinys Tobulinti Savivaldybės valdymo struktūrą. 
1.6.2. uždavinys Spartinti įmonių, kurių akcijų turi Savivaldybė, privatizavimą. 
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1.6.3. uždavinys Ugdyti Savivaldybės darbuotojų gebėjimus rengiantis dirbti integraci-
jos į ES sąlygomis. 

2 prioritetas NAUJOSIOS EKONOMIKOS PLĖTRA 
2.1. tikslas SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS ŽINIŲ EKONOMIKOS 

PLĖTRAI 
2.1.1. uždavinys Sudaryti galimybes aukštojo mokslo įstaigų, mokslo tiriamųjų institu-

cijų ir verslo partnerystei per bendrų projektų įgyvendinimą. 
2.1.2. uždavinys Sudaryti sąlygas mokslo tiriamųjų institucijų, dirbančių žinių ekono-

mikos srityje, verslumui didinti. 
2.1.3. uždavinys Sukurti prielaidas žinių ekonomikos branduolių formavimuisi ir plėt-

rai. 
2.2. tikslas UŽTIKRINTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ 

VERSLUI IR INVESTICIJOMS 
2.2.1. uždavinys Sukurti palankias sąlygas vietos ir užsienio investicijoms. 
2.2.2. uždavinys Sukurti paskatų verslo plėtrai sistemą. 
2.2.3. uždavinys Užtikrinti informacijos teikimą verslui. 
2.2.4. uždavinys Vykdyti subalansuotą komercinių ir pramoninių miesto teritorijų plėt-

rą. 
3 prioritetas PAŽANGIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS 
3.1. tikslas SKATINTI ŽINIŲ VISUOMENĖS FORMAVIMĄSI 
3.1.1. uždavinys Skatinti švietimo bei ugdymo metodinį modernizavimą pagal pažan-

gios visuomenės reikmes. 
3.1.2. uždavinys Formuoti nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi ir kvalifikacinio ug-

dymo sistemą. 
3.1.3. uždavinys Skatinti sveiką gyvenimo būdą, ugdyti pilietišką, ekologiškai mąstan-

čią visuomenę. 
3.1.4. uždavinys Plėsti mokymą informacinių technologijų srityje, gerinti prieigą prie 

interneto miesto gyventojams ir svečiams. 
3.1.5. uždavinys Kurti aktualaus turinio „elektroninio miesto“ paslaugas visuomenei. 
3.2. tikslas KURTI SAUGIĄ SOCIALINĘ APLINKĄ 
3.2.1. uždavinys Plėtoti vaikų ir jaunimo veiksmingo socialinio ugdymo sąlygas ir for-

mas. 
3.2.2. uždavinys Didinti vaikų teisių apsaugos ir jų asocialaus elgesio bei nusikalsta-

mumo prevencijos veiksmingumą. 
3.2.3. uždavinys Laiku išaiškinti socialinės įtampos židinius ir neleisti susiformuoti 

kriminogeniniu požiūriu pavojingoms vietoms. 
3.2.4. uždavinys Plėtoti socialinės rizikos grupių žmonių socialinės paramos bei jų in-

tegravimo į visuomenę galimybes. 
3.2.5. uždavinys Ugdyti socialinę partnerystę ir formuoti bendruomeniškos visuomenės 

raidą, skatinančią kultūros, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos 
sistemas. 

3.3. tikslas GERINTI BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ 
3.3.1. uždavinys Skatinti gyvenamąją statybą, patrauklumą prarandančių miesto gyve-

namųjų teritorijų atnaujinimą ir vystymą. 
3.3.2. uždavinys Skatinti daugiaaukščių namų atnaujinimą, kurti tam juridines ir eko-

nomines sąlygas. 
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3.3.3. uždavinys Plėtoti Savivaldybės butų fondą, siekiant aprūpinti būstu socialiai 
remtinus gyventojus. 

3.3.4. uždavinys Atnaujinti ir pritaikyti gyvenamųjų namų aplinką neįgaliųjų, pėsčiųjų, 
dviratininkų reikmėms. 

3.4. tikslas PLĖTOTI SOCIALINĘ INFRASTRUKTŪRĄ 
3.4.1. uždavinys Plėtoti teritoriškai subalansuotą socialinę kultūrinę infrastruktūrą. 
3.4.2. uždavinys Gerinti švietimo ir ugdymo infrastruktūrą. 
3.4.3. uždavinys Optimizuoti sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūrą. 
3.4.4. uždavinys. Gerinti kultūros, laisvalaikio organizavimo ir kūno kultūros infrast-

ruktūrą. 
4 prioritetas SUSISIEKIMO IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTRA 
4.1. tikslas UŽTIKRINTI GERUS TARPTAUTINIUS IR IŠORĖS 

TRANSPORTO RYŠIUS 
4.1.1. uždavinys Sukurti palankias sąlygas Vilniaus ir užmiesčio transporto ryšiams 

realizuoti. 
4.1.2. uždavinys Užtikrinti tarptautinių tranzitinių transporto srautų pralaidumą. 
4.2. tikslas UŽTIKRINTI SUBALANSUOTĄ MIESTO SUSISIEKIMO 

SISTEMOS PLĖTRĄ 
4.2.1. uždavinys Pagerinti miesto visuomeninio transporto darbą bei plėtoti bevariklio 

transporto ir pėsčiųjų eismą. 
4.2.2. uždavinys Vykdyti nuoseklią urbanistinės plėtros strategiją mažinant transporto 

poreikį. 
4.2.3. uždavinys Formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruk-

tūros tinklą. 
4.3. tikslas SUMAŽINTI NEIGIAMAS TRANSPORTO EISMO 

PASEKMES 
4.3.1. uždavinys Spręsti automobilių stovėjimo vietų problemą. 
4.3.2. uždavinys Sumažinti neigiamą transporto eismo poveikį aplinkai. 
4.4. tikslas MODERNIZUOTI IR PLĖTOTI INŽINERINĮ APRŪPINIMĄ 
4.4.1. uždavinys Sukurti miesto inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo ir val-

dymo sistemą. 
4.4.2. uždavinys Modernizuoti ir plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų bei atliekų šalini-

mo sistemas. 
4.4.3. uždavinys Modernizuoti energetikos sistemą. 
4.4.4. uždavinys Plėtoti ir modernizuoti telekomunikacijų sistemą. 
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7 priedas 
 

IŠTRAUKA IŠ LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO 
PLĖTROS IKI 2010 METŲ STRATEGIJOS 

(Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d.  
nutarimu Nr. 488) 

 
Vertinimo kriterijai 

 
69. Šios Strategijos įgyvendinimo stebėsenai vykdyti nustatyti vertini-

mo kriterijai, tiesiogiai susiję su joje numatytais tikslais, uždaviniais ir lei-
džiantys reguliariai vertinti padarytą pažangą: 

69.1. asmenų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir 
įstaigomis (procentais); 

69.2. savivaldybių finansinio savarankiškumo rodiklis – savivaldybių 
biudžetų dalis, kurią sudaro visi savivaldybių finansiniai ištekliai, išskyrus 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiąsias dotacijas (procen-
tais); 

69.3. savivaldybių suorganizuotų viešųjų diskusijų vietos bendruome-
nėms aktualiais klausimais skaičius (vienetais); 

69.4. įgyvendintų švietimo projektų vietos gyventojų bendruomenių at-
stovams skaičius (vienetais); 

69.5. asmenų pasitikėjimas valstybės tarnautojais (procentais); 
69.6. įdiegta valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema valsty-

bės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose (procentais); 
69.7. valstybės tarnautojų, dalyvavusių valstybės tarnautojų kvalifika-

cijos tobulinimo įstaigų organizuotame mokyme, skaičius (procentais); 
69.8. asmenų, kuriems teikiamos viešosios paslaugos panaudojant IT, 

skaičius (procentais); 
69.9. viešosios paslaugos, teikiamos panaudojant IT pirmuoju, antruo-

ju, trečiuoju ir ketvirtuoju brandos lygiais (procentais). 
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8 priedas 
 

STEBĖSENA IR ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS 
(Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d.  

nutarimu Nr. 827 patvirtintos Strateginio planavimo metodikos) 
 

60. Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, o Vy-
riausybei patvirtinus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų 
paskirstymą pagal tvirtinamas programas, programos pradedamos įgyven-
dinti. Kartu pradedama ir jų stebėsena. 

61. Stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais: 
61.1. institucijų vadovai stebi ir vertina, ar institucijos įgyvendino stra-

teginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar 
vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina stra-
teginius veiklos planus; 

61.2. Finansų ministerija stebi ir analizuoja, ar asignavimų valdytojai 
tinkamai planuoja ir naudoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas; 

61.3. Vyriausybė stebi ir vertina, ar institucijos siekia strateginių tikslų, 
ar vykdomas fiskalinis planas; 

61.4. Seimas turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip Vyriausybė vykdo 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir siekia užsibrėžtų tikslų; 

61.5. visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, ar jų išrinkta valdžia 
vykdo savo įsipareigojimus, ar teikiamos geros kokybės paslaugos. 

62. Vyriausybė teisės aktų nustatytais terminais kasmet turi atsiskaityti 
Seimui už praėjusių metų veiklą, todėl ji privalo stebėti, kaip institucijos 
įgyvendina savo strateginius veiklos planus, kaip vykdo Vyriausybės pro-
gramą. Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir apskričių viršininkai Vy-
riausybės nustatytais terminais ir tvarka pateikia jai metines veiklos ataskai-
tas. Vyriausybės nustatytais terminais ministerijos ir Vyriausybės įstaigos tu-
ri paskelbti savo interneto tinklalapiuose atitinkamų metų veiklos ataskaitas. 

63. Institucijos, dalyvaujančios tarpinstitucinėje programoje, privalo 
atsiskaityti šią programą koordinuojančiai institucijai jos nustatytais termi-
nais ir pateikti atitinkamos formos ataskaitas pagal šios metodikos 7 priedą 
„Informacija apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą per ata-
skaitinį laikotarpį“. 

64. Pasibaigus metams, tarpinstitucinę programą koordinuojanti insti-
tucija kartu su savo metine veiklos ataskaita turi pateikti Vyriausybei ir ata-
skaitą apie tarpinstitucinės programos įgyvendinimą pagal šios metodikos 8 
priedą „Koordinuojančios institucijos informacija apie tarpinstitucinės pro-
gramos įgyvendinimą pagal gautą informaciją per ataskaitinį laikotarpį“. 
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9 priedas 
 

INFORMACIJA APIE VYKDYTAS PROGRAMAS IR JŲ 
ĮVERTINIMAS 

(Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutari-
mu Nr. 902 patvirtintos Strateginio planavimo metodikos) 

 
Programos biudžetas, 

tūkst. litų 

Vykdytos pro-
gramos pavadi-

nimas 

Dokumento, pagal 
kuri buvo vykdo-
ma programa, pa-
vadinimas, data, 
numeris, progra-

mos įgyvendinimo 
pradžia ir pabaiga 

(metai) 

Pagrin-
diniai 

progra-
mos už-
daviniai 

Pro-
dukto 

kriteri-
jus 

Rezul-
tato 

krite-
rijus 

Efekto 
kriteri-

jus Iš  
viso 

Iš jų 
Lietu-

vos 
dalis 

Iš jų 
kitos 
lėšos 

I. NACIONA-
LINĖS 
PROGRAMOS 

        

         
         
II. TARPTAU-
TINĖS 
PROGRAMOS 
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10 priedas 
 

INFORMACIJA APIE TARPINSTITUCINĖS PROGRAMOS 
PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PER ___________ ATASKAITINĮ 

LAIKOTARPĮ 
(Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutari-

mu Nr. 902 patvirtintos Strateginio planavimo metodikos) 
 
(tarpinstitucinės programos pavadinimas, Vyriausybės prioritetas): ………………….... 
(tarpinstitucinės programos įgyvendinimą koordinuojanti institucija, jos kodas): ……... 
(tarpinstitucinėje programoje dalyvaujanti institucija, jos kodas): ……………………... 
 

Vertinimo 
kriterijų 

Dalyvaujančios institucijos pa-
naudoti asignavimai per ataskai-

tinį laikotarpį (tūkst. litų) 

Dalyvaujančios 
institucijos ati-

tinkamų progra-
mų elementų ko-
dai ir pavadini-

mai 
Išlaidoms 

Tarpins-
titucinės 
progra-

mos tiks-
las ir jo 
kodas 

Dalyvau-
jančios 

instituci-
jos atitin-
kamų pro-

gramų 
elementai Kodas

Pavadi-
nimas 

planuo 
tosios 
reikš-
mės 

fakti-
nės 

reikš-
mės 

Iš viso
Iš vi-

so 

Darbo 
užmo-
kesčiui 

Turtui 
įsigyti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Uždavinys   X X X X X X 
 Priemonės   X X     
 Vertinimo 

kriterijai 
  

  X X X X 

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui     
        

Iš viso dalyvavimui tarpinstitucinės programos 
vykdyme 

    

 
 
 
(Dalyvaujančios institucijos 
vadovo ar jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 
 

(Parašas) 

 
 
(Vardas ir pavardė) 
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11 priedas 
 

Strateginio planavimo metodikos 8 priedas 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.  
liepos 16 d. nutarimo Nr. 902 redakcija) 

 
KOORDINUOJANČIOS INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE 
TARPINSTITUCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ PAGAL 

GAUTĄ INFORMACIJĄ PER____________ ATASKAITINĮ 
LAIKOTARPĮ 

 
(tarpinstitucinės programos pavadinimas, Vyriausybės prioritetas): …………………. 
(tarpinstitucinės programos įgyvendinimą koordinuojanti institucija, jos kodas): …… 
 

Vertinimo kriteri-
jų 

Dalyvaujančios institucijos 
panaudoti asignavimai per 
ataskaitinį laikotarpį (tūkst. 

litų) 

Dalyvaujančios 
institucijos ati-

tinkamų progra-
mų elementų 

kodai ir pavadi-
nimai Išlaidoms 

Tarpins-
titucinės 
progra-

mos tiks-
las ir jo 
kodas 

Dalyvau-
jančios 

instituci-
jos atitin-
kamų pro-

gramų 
elementai Kodas

Pavadini-
mas 

planuo-
tosios 

reikšmės 

faktinės 
reikšmės

Iš vi-
so Iš vi-

so 

Darbo 
užmo-
kesčiui 

Turtui 
įsigyti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Uždavinys   X X X X X X 
 Priemonės   X X     
 Vertinimo 

kriterijai 
  

  X X X X 

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui     
Iš viso tarpinstitucinei programai     

 
 
 
(Koordinuojančios institucijos 
vadovo ar jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 
 

(Parašas) 

 
 
(Vardas ir pavardė) 
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