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Pratarmė 
 

Kvalifikacijų analizės vadovas buvo rengiamas 1999–2000 m. vykusio Lietuvos–Danijos 
projekto, skirto Lietuvos darbo rinkos mokymo sistemai tobulinti, metu. Vadovą rengė Lietuvos 
darbo rinkos mokymo tarnybos Profesijų analizės skyrius. Šiam darbui atlikti buvo įkurta speciali 
darbo grupė, sutelkusi mūsų sistemos geriausius specialistus. Vertingų siūlymų pateikė darbo rinkos 
mokymo centrai bei teritorinės darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos – jie būsimieji šio 
darbo vartotojai. Projekto vadovas – danų firmos Carl Bro International patarėjas Jens Gnaur. 

Vėliau ,,Kvalifikacijų analizės vadovas“ buvo tobulinamas turinio dėstymo, struktūros, 
terminijos ir kitais požiūriais, siekiant jį geriau pritaikyti potencialių vartotojų poreikiams. 
Bendradarbiaujant su VU Tarptautiniu žinių ekonomikos ir žinių vadybos centru buvo išplėtotas 
penktasis vadovo skyrius, pristatantis šiuolaikinį požiūrį į vadybą. Taip pat buvo papildytas ir 
atnaujintas nuorodų skyrius, padėsiantis skaitytojams, norintiems plačiau susipažinti su šiame 
vadove nagrinėjamomis temomis, rasti naudingos papildomos literatūros. 

Pristatydami Jums atliktą darbą, norime nuoširdžiai padėkoti visiems Lietuvos darbo rinkos 
mokymo sistemos darbuotojams, prisidėjusiems rengiant šį leidinį. Ypatingai dėkojame LR 
Ministro Pirmininko patarėjui švietimo, mokslo ir informacinės visuomenės plėtros klausimais, VU 
Tarptautinio žinių ekonomikos ir žinių vadybos centro direktoriui prof. Renaldui Gudauskui ir šio 
centro nuotolinių studijų programų koordinatorei Silvijai Ramanauskienei, parengusiems straipsnius 
penktajai vadovo daliai ,,Strateginė vadyba“, ,,Vadyba ir lyderystė“ ir ,,Žinių vadyba“, kurie ypač 
aktualūs pateikiant šiuolaikinės žinių ekonomikos plėtros temą. Taip pat nuoširdžiai dėkojame VU 
Komunikacijos fakulteto Integruoto informacijos centro direktorei Ramunei Petuchovaitei už 
pastabas ir rekomendacijas dėl terminų ir sąvokų naudojimo, redaktorei Audronei Gaisrienei, 
peržiūrėjusiai šį vadovą ir pateikusiai naudingų pataisų bei patarimų medžiagos dėstymo klausi-
mais. 

Tikime, kad šis vadovas bus naudingas planuojant bei teikiant darbo rinkos mokymo ir 
konsultavimo paslaugas, tobulinant šalies žmogiškuosius išteklius ir rengiant konkurencingą darbo 
jėgą ne tik Lietuvos, bet ir vieningoje Europos Sąjungos darbo rinkoje. Vadovas tampa itin aktualiu 
2003 metais Pasaulio Banko atliktos studijos „Lietuva: žinių ekonomikos plėtra“ kontekste. Joje 
siekis remti darbo rinkos plėtrą įvardytas kaip vienas svarbiausių Lietuvos valstybės politikos žinių 
ekonomikos srityje prioritetų. Ypatingai svarbu yra tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
artimiausiu metu realizuodama Pasaulio Banko rekomendacijas skatins procesus, susijusius su 
svarbiausių žinių ekonomikai būtinų kompetencijų apibrėžimu. Taip pat bus siekiama: peržiūrėti 
pradinio ir vidurinio mokslo bei profesinio mokymo turinį; tobulinti darbo rinkos sąlygų kontrolę; 
apibrėžti profesinius standartus, kurių pagrindu bus rengiamos profesinio mokymo programos. 

Laukiame skaitytojų pastabų, pageidavimų ir pasiūlymų, kurie bus naudingi atnaujinant šį 
vadovą. Atsiliepimus prašome siųsti šiuo adresu: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Profesijų 
skyriui, A. Vivulskio g. 5, LT-2006 Vilnius, arba el. paštu: algirdas@ldrmt.lt, danguole@ldrmt.lt.  
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1. ĮVADAS 
Šis kvalifikacijų analizės vadovas skiriamas planuotojams, vadybininkams, mokytojams – vi-

siems, kurių darbas susijęs su suaugusiųjų mokymu.  
Svarbus žingsnis įgyvendinant ekonominius uždavinius yra nuolatinis darbo jėgos kvalifikacijų 

tobulinimas. Tam, kad šis procesas vyktų sklandžiai, būtina kvalifikacijų, atitinkančių ekonomines, 
technologines ir socialines naujoves, paklausos analizė. Tai tvirta atrama, įgalinanti Lietuvos darbo 
rinkos mokymo tarnybą (LDRMT) nuolat rengti paklausias mokymo programas. Tokia analizė stip-
rins mokymo paklausos ir pasiūlos grįžtamąjį ryšį, padės ruošti kur kas lankstesnę ir gebančią la-
biau konkuruoti darbo jėgą. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo turės galimybę įgyti paklausią profe-
siją, kelti kvalifikaciją, atitinkančią darbo vietos reikalavimus. 

Apskritai sėkminga kvalifikacijų analizė leis LDRMT klientams (organizacijoms, bendrovėms ar 
individualiems asmenims, siekiantiems profesinės karjeros) suteikti kokybiškesnes paslaugas. 

Šiame vadove dėstomos rekomendacijos, kaip palaipsniui atlikti efektyvią kvalifikacijų analizę. 
Čia pateiktas kvalifikacijų analizės modelio aprašymas, parengtas specialiai šiam vadovui. Jame ra-
site kvalifikacijų analizės nuoseklius nurodymus, įvadą į svarbiausias metodikas ir informacijos šal-
tinius, kai kurių vadybos požiūrių pristatymą bei nuorodų skyrių. 

Kadangi ši tema labai plati ir vadovas negali jos visos detaliai apimti, tegul tampa jis vartotojo 
veiklos atskaitos tašku ir įkvėpimo šaltiniu, skatinančiu savarankiškai mokytis, tobulinti kvalifikaci-
ją, tepasitarnauja visiems, siekiantiems profesinės karjeros, bei Lietuvos darbo rinkos mokymo tar-
nybai plėtojant šios srities veiklą. Tikime, jog čia pateiktos nuorodos padės detaliau susipažinti su 
specifinių sričių metodais ir priemonėmis. 

 

Terminas „kvalifikacija“ 
Kvalifikacija – tai žinios, įgūdžiai, patirtis, bendrieji gebėjimai, reikalingi bet kuriam asmeniui 

gerai atlikti tam tikrą užduotį ar darbą. 
Apie asmenį mes sakome, jog jis „kvalifikuotas“ arba „tinkamas“ atlikti darbą, kai jis arba ji: 

• įgijo žinių, kurios padeda suprasti, kodėl darbas turi būti atliekamas ir kodėl jis turi būti at-
liekamas tam tikru būdu; 

• išmoko praktinių įgūdžių ar gebėjimo atlikti darbą teisingai, o tai reiškia – suplanuoti ir tin-
kamai jam pasirengti, naudotis įranga ir priemonėmis, imtis reikiamos darbo saugos, nuo-
sekliai jį atlikti, bendradarbiauti su kolegomis, darbą fiksuoti dokumentuose, užtikrinti, kad 
jis bus laiku baigtas, o prireikus – tęsiamas toliau; 

• turi pakankamai praktinės patirties, kad pasitikėtų savo jėgomis ir dirbtų produktyviai bei 
efektyviai. 

 
Žinoma, neturint patirties – vien žinių ir įgūdžių neužteks. Patirtis suteikia žmogui ne tik žinių, 

bet ir pasitikėjimo savimi, kurio negalima išmokyti klasėje. Patirtis – tai praktiškai išbandytos ži-
nios, gyvenimo patvirtinti įgūdžiai, kurie sudaro sąlygas tobulėjimui, tikrumui, sėkmei. 

Tačiau žinių, įgūdžių ir patirties ne visada užtenka, kad darbas būtų atliktas tobulai. Kartais pri-
reikia ypatingų asmeninių savybių. Pavyzdžiui, vadybininkas privalo mokėti taikiai išspręsti kon-
fliktą, nugalėti stresą, baldų krovikui reikia fizinės jėgos, armijos karininkui – drąsos, konsultantui – 
gebėti išklausyti žmogų. Šiandien kiekvienam darbuotojui praverstų lankstumas, mokėjimas prisi-
taikyti prie pokyčių. Nors šios savybės nėra formalios, tačiau jos svarbios kuriant bendrą kvalifi-
kuoto asmens įvaizdį. 

Apie žmogų mes sakome, kad jis „kvalifikuotas“, kai jam suteikiamas leidimas atlikti tam tikrą 
darbą ar užsiimti tam tikra profesine veikla, pavyzdžiui, kvalifikuotas buhalteris, mechanikas arba 
gydytojas. Tokiais atvejais kvalifikacija siejama su asmens formaliu išsilavinimu, kurį patvirtina pa-
žymėjimas, diplomas ar mokslinis laipsnis. 

Yra įvairių terminų, kurie tarsi žodžio „kvalifikacija“ sinonimai, pavyzdžiui, „kompetencija“. 
Šiame vadove retkarčiais galime pasinaudoti terminu „kompetencija“, tačiau norėdami būti nuosek-
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lūs, vartosime terminą „kvalifikacija“. Apskritai mes vengsime diskusijų dėl terminologijos. Tiki-
mės, kad čia vartojamų terminų prasmė bus suprantama iš konteksto. 

 
 

Kvalifikacijų tobulinimas 
Jaunų žmonių kvalifikacijos įgijimas bei jos tobulinimas, įgalinantis eiti į darbo rinką (kaip dar-

bo ieškančius kvalifikuotus specialistus) yra bet kurios šalies švietimo sistemos pirmaeilė funkcija. 
Švietimo sistemos efektyvumą rodo – viena – patenkinti darbdaviai, galintys priimti į darbą tokią 
darbo jėgą, kokios jie pageidauja, kita – įsidarbinančių diplomuotų specialistų, gebančių siekti pro-
fesinės karjeros, gausa. Visuomenės išlaidos švietimui turi būti vertinamos pagal naudą, kurią gauna 
darbdavys, individas ir visa visuomenė. 

Švietimas visuomenei naudingas ir kitais aspektais. Švietimo sistema rengia visuomenei pilie-
čius, turinčius prasmingą požiūrį į gyvenimą, etines ir moralines vertybes, visuomenės funkcionavi-
mo sampratą, suvokiančius juos supantį pasaulį, istoriją, kultūrą, aplinką. Visa tai daro įtaką toles-
niam jų mokymuisi ir darbui. Šie švietimo aspektai, kurie „nėra tiesiogiai nukreipti į darbą“, padeda 
žmonėms būti lankstiems ir prisitaikyti prie pokyčių. Pagaliau jie yra naudingi sparčiai besikeičian-
čio pasaulio darbo rinkai.  

Švietimas nesibaigia, priėmus darbuotoją ir užsitikrinus jam darbą. Privačios bendrovės turi nuo-
lat prisitaikyti konkurencingoje rinkoje žaibiškai reaguojančia rinkodara ir efektyviomis pardavimo 
strategijomis, mažinti kainas, gerinti gaminių kokybę, diegti naujus gamybos metodus bei technolo-
giją, siekti tarptautinių kokybės, saugos ir aplinkosaugos standartų. Visuomeninės organizacijos pri-
valo gerinti paslaugų teikimą ir tuo pat metu mažinti kainas. 

Žmonėms būdinga tobulėti ir stengtis dirbti vis geriau. Tik nedaugelis būna patenkinti visą gyve-
nimą atlikdami tas pačias pasikartojančias užduotis. Vis dėlto jei jie dirba tokį monotonišką darbą, 
kyla pavojus, kad motyvacija mažėja, o veiklos kokybė krenta. Žmonės ieško galimybių kelti kvali-
fikaciją, tobulėti ir siekti prasmingos profesinės karjeros. Bedarbiai, ar tai būtų jauni žmonės, ar vy-
resni praradę darbą asmenys, ieško galimybių įsidarbinti, kad patys apsirūpintų ir išlaikytų savo šei-
mas. Kad užsitikrintų nuolatinį darbą, jie privalo tobulinti kvalifikaciją. 

Kvalifikacijos tobulinimui apibrėžti vartojami įvairūs terminai, turintys šiek tiek skirtingus at-
spalvius: „tęstinis mokymas“, „suaugusiųjų švietimas“, „žmogiškųjų išteklių tobulinimas“ arba „va-
dybos tobulinimas“. Kai kvalifikacijos tobulinimas yra nukreiptas į darbą arba konkrečias jo atliki-
mo užduotis, mes paprastai vartojame terminą „mokymas“. Kalbėdami apie mokymą sakome: „kva-
lifikacijos tobulinimas“, „mokymas darbe“, „mokymas ne darbo vietoje“ ir t.t. 

Yra daug būdų spręsti nuolatiniam poreikiui tobulinti kvalifikaciją. Jei esate motyvuotas darbuo-
tojas, daug išmoksite iš patirties, bendro supratimo, eksperimentuodamas ar įsavindamas naujausią 
informaciją. Tam tikslui pasiekti galite dalyvauti konferencijose, seminaruose ir kai kuriuose trum-
palaikiuose mokymo kursuose, studijuoti kalbas, darbo kompiuteriu pagrindus ir t.t. Vadybininkai 
taip pat turi daug galimybių tobulinti vadybos įgūdžius. Daugelis bendrovių pasirūpina, kad jų per-
sonalas būtų mokomas darbo vietoje, kad dirbantieji gautų profesinę informaciją ir galėtų naudotis 
naujausiomis technologijomis, programinėmis įrangomis ir t.t. Profesinės bei darbdavių asociacijos 
rengia savo nariams kursus. Kai kuriuose ekonominiuose sektoriuose įkuriami mokymo centrai. 
Universitetai, verslo kolegijos ir kitos švietimo įstaigos jau pradeda organizuoti trumpus kursus su-
augusiesiems ar sudaro galimybes įgyti aukštesnį formalaus išsilavinimo laipsnį, pavyzdžiui, gau-
nant verslo administravimo magistro laipsnį. Šiandien plačiai taikomas nuotolinis mokymas, kuris 
labai išplečia tokias galimybes. 

Mokymas, kurį siūlo Lietuvos darbo rinkos mokymo sistema, gali būti apibūdinamas kaip skirtas 
tiesiogiai tenkinti darbo rinkos kvalifikacijų poreikius. Štai kodėl kvalifikacijų analizė tokia svarbi. 
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Kvalifikacijų analizės tikslai 
Kvalifikacijų analizė – tai kvalifikacijos poreikio darbui atlikti, kvalifikacijos, kurią turi vienas 

asmuo ar grupė žmonių, ir pagaliau mokymo (ar kitokio tobulinimo), suderinančio šias kvalifikaci-
jas ir suteikiančio žmonėms ar asmeniui reikiamą kvalifikacijos lygį, analizė. 

Štai pagrindiniai LDRM sistemos kvalifikacijų analizės tikslai.  
• Kvalifikacijų analizė padeda LDRM sistemai teikti geresnes paslaugas savo klientams: darb-

daviams, darbuotojams ir ieškantiems darbo asmenims, 
kadangi teritorinės DRMKT ir darbo rinkos mokymo centrai sparčiau tenkina kvalifikacijos 
suteikimo ir tobulinimo poreikius. Tai atsispindi organizuojant reikalingą šiuolaikinį profe-
sinį ir į darbą orientuotą mokymą. 

• Kvalifikacijų analizė pagerina LDRM sistemos perspektyvas siekti savo tikslų, derinant kva-
lifikacijų paklausą ir pasiūlą darbo rinkoje. 

• Kvalifikacijų analizė įgalina LDRMT ir darbo rinkos mokymo centrus organizuoti efektyvų 
mokymą, 
kadangi kvalifikacijų analizė įvertina ankstesnio rengimo rezultatus ir siekia surasti renta-
bilių būdų, kaip tobulinti kvalifikacijas, taikant į mokymąsi orientuotus mokymo metodus. 

• Kvalifikacijų analizė įgalina LDRMT ir darbo rinkos mokymo centrus konsultuoti įmones ir 
organizacijas personalo mokymo ir tobulinimo klausimais, 
kadangi ją sudaro pagrindiniai konsultacinio mokymo elementai. Ja remdamiesi mokymo 
centrai gali siūlyti parengtus pagal užsakymą paketus ir dalyvauti konkrečiuose mokymo 
kursuose. 

• Kvalifikacijų analizė padeda asmeniui įgyvendinti savo galias, įgyti ir naudotis kvalifikaci-
jomis ir siekti profesinės karjeros. 

• Kvalifikacijų analizė daug pasitarnauja tobulinant mokymo turinį, mokymo medžiagą bei 
mokymo metodiką. 

• Kvalifikacijų analizė padeda stiprinti socialinę partnerystę, 
kadangi ji apima darbo rinkos mokymo ir užimtumo paslaugas, darbdavius, profesijas, dar-
buotojus ir ieškančius darbo asmenis, švietimo ir mokymo specialistus. 

 

Vadovas ir jo vartotojai 
Kvalifikacijų analizė nėra nauja tema tiems, kurie planuoja ir organizuoja darbo rinkos mokymą. 

Daugelis jau susipažinę su kai kuriais kvalifikacijų analizės aspektais. Žinoma, ne vienam teko susi-
durti su ja rengiant publikacijas ar informacinę medžiagą apie darbo rinkos mokymą, kuriant moky-
mo arba konsultavimo programas, rengiant mokymo kursus – t.y. užsiimant visa veikla siekiant iš-
tirti, kokių kvalifikacijų trūksta ir kurios turi būti tobulinamos atskiroms profesijų grupėms. Taigi 
nors ir ne visos temos Jums pasirodytų naujos, vis dėlto manome, jog vadovas bus naudingas vi-
siems, nes jame pateikta: 

 
• sisteminis požiūris į kvalifikacijų analizę; 
• galimybė pasisemti idėjų iš tarptautinių modelių ir patirties; 
• rekomendacijos nepatyrusiam praktikui; 
• sėkmingos praktikos sklaida; 
• naudinga informacija mokytojams – konsultantams. 

Kas gi bus šio vadovo vartotojai? 
Kaip jau sakėme – vadovas skirtas planuotojams, vadybininkams, mokytojams ir kitiems, dirban-

tiems suaugusiųjų švietimo ir mokymo srityje, siekiantiems tobulinti suaugusiųjų kvalifikaciją, kad 
galėtų įsidarbinti. Toliau išvardijami konkretūs vadovo vartotojai. 

 
• LDRMT mokymo planuotojai 
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• Teritorinių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybų vadybininkai / planuotojai 
• Darbo rinkos mokymo centrų vadybininkai / planuotojai 
• Mokytojai, užsiimantys mokymo planavimu, mokymo programų kūrimu ir konsultavimo pa-

slaugomis 
• Dalyvaujantys mokyme vadybininkai / profesinių asociacijų specialistai  
• Dalyvaujantys mokyme vadybininkai / darbdavių asociacijų specialistai  
• Dalyvaujantys mokyme vadybininkai / profesinių sąjungų specialistai  
 

2. KVALIFIKACIJŲ ANALIZĖS MODELIS 
Šio skyriaus lentelėje pateikiamas kvalifikacijų analizės modelis, kuriuo naudojamasi „Kvalifikacijų 
analizės vadove“ (1 lentelė). Tai bendras modelis, susidedantis iš kelių modelių ir metodikų. Todėl 
jis yra lankstus ir daugeliu atvejų juo bus naudojamasi tik iš dalies, priklausomai nuo tam tikros 
kvalifikacijų analizės darbo apimties. 
 
1 lentelė. Kvalifikacijų analizės modelis 
 
Analizė 
Lygiai 

Paklausa 
Kiekybinė ir 
kokybinė analizė 

Pasiūla 
Kiekybinė ir 
kokybinė analizė 

Darbo rinkos 
mokymo sistemos 
paslaugos 

Ekono 
miniai 
sektoriai 
ir darbo 
rinka 
 
Sąveika su 
organiza- 
cijomis 
 
Sąveika su 
darbais ir 
asmenimis 

Svarbu 
ekonominiai 
rodikliai; 
nacionaliniai 
darbo jėgos 
planai, skirtingų 
sektorių pasie- 
kimai, investici- 
jos/biudžetas ir 
plėtros planai; 
institucinės, 
technologinės ir 
socialinės naujo- 
vės; užimtumas; 
profesinių katego- 
rijų nustatymas; 
veiklos ir 
kokybės 
standartai. 

Svarbu 
šalies švietimo 
rodikliai; 
kiekybinis švie- 
timo sistemos 
rezultatas; 
švietimui skir- 
tas biudžetas 
bei planai; 
turimos darbo jė- 
gos kvalifikacijos;
švietimo kokybė; 
tęstinis švietimas 
ir mokymas; 
pareigų 
paaukštinimas 
ir profesinės 
karjeros keliai 
šiame sektoriuje. 

Svarbu 
darbo rinkos 
mokymo 
vaidmuo 
platesniame 
kontekste; 
mokymo 
sprendimai; 
profesinių gru- 
pių karjera ir 
tobulinimo 
galimybės bei 
kompetencijos 
pripažinimas, 
bedarbių 
galimybės. 
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 Rezultatas 
konkrečių profe- 
sinių kategorijų 
paklausos nusta- 
tymas bei atnau- 
jinti profesiniai 
standartai ir 
kvalifikacijos 
apibūdinimai. 

Rezultatas 
kvalifikuotos 
darbo jėgos 
pasiūlos 
prognozės, 
jos rengimo 
planas; 
esamo švietimo 
bei mokymo tu- 
rinio ir kokybės 
įvertinimas. 

Rezultatas 
darbo rinkos 
mokymo 
paslaugų strate- 
gija ir planai bei 
mokymo kursų 
specifikacija; 
profesinės 
kompetencijos 
įgijimo schemos; 
kvalifikacijų 
pripažinimo 
nuostatai 

Organi- 
zacijos 
(Įskaitant 
skyrius, 
padalinius, 
darbo ir 
profesines 
grupes) 
 
Sąveika 
su darbo 
rinka 
 
Sąveika su 
darbais ir 
asmenimis 

Svarbu 
organizacijų bei 
jų padalinių 
tikslai ir pasie- 
kimai, biudžetas 
ir planai; 
darbo jėgos 
planai; 
veiklos 
vertinimas; 
technologinės 
ir organizacinės 
naujovės; 
darbuotojų 
kategorijų 
apibrėžimas; 
kvalifikacijų 
poreikis 
konkrečioms 
organizacijos 
užduotims 
atlikti. 

Svarbu 
švietimo sistemos
ir darbo rinkos 
kvalifikuotos dar-
bo jėgos pasiūla; 
kvalifikuoto per- 
sonalo vidinė 
siūlą pakelti į 
aukštesnes parei- 
gas; personalo 
tobulinimas; 
žmogiškųjų iš- 
teklių valdymas; 
mokymo iš įvairių
šaltinių pasiūla. 

Svarbu 
paslaugų, 
teikiamų 
organizacijoms, 
apibrėžimas; 
darantys įtaką 
darbui kokybi- 
niai mokymo 
sprendimai; 
rentabilumas; 
karjeros ir kom- 
petencijos tobu- 
linimo modeliai; 
kompetencijos 
pripažinimas; 
perkvalifikavi- 
mas, skirtas gru- 
pinio darbuoto- 
jų atleidimo iš 
darbo atvejais. 
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 Rezultatas 
kvalifikacijų 
reikalavimai 
skirtingoms 
darbuotojų 
kategorijoms. 

Rezultatas 
kvalifikacijų pa- 
siūlos planavimas;
karjeros ir 
kompetencijos 
formavimas; 
pažangios darbų 
kūrimo schemos. 

Rezultatas 
mokymo ir susi- 
jusių paslaugų 
strategijos pla- 
nas, žmogiškųjų 
išteklių tobulini- 
mo politika ir 
strategija; pažan- 
gios darbų kūri- 
mo programos. 

Darbai 
ir 
asmenys 
 
Sąveika 
su organi- 
zacijomis 
ir darbo 
rinka 

Svarbu 
darbo tikslai ir 
pasiekimai; 
veiklos 
vertinimas; 
turinčios įtakos 
darbui techno- 
loginės ir organi- 
zacinės naujovės; 
darbo analizė ir 
aprašymas; 
kvalifikacijų po- 
reikis atlikti tam 
tikrą darbą; 
karjeros ir perkė- 
limo į aukštesnes 
pareigas 
planavimas. 
 
Rezultatas 
atnaujintas darbo 
aprašas ir 
reikalavimai, 
veiklos tikslai. 

Svarbu 
tinkamų kandi- 
datų pasiūla; 
vidinis ir išorinis 
darbuotojų 
įdarbinimas; 
mokymo ir žmo- 
giškųjų išteklių 
tobulinimas; 
karjeros ir 
kompetencijos 
formavimas. 
 
Rezultatas 
įdarbinimo ir 
tobulinimo 
strategija, kar- 
jeros ir kompe- 
tencijos progra- 
mos, mokymo po-
reikių nustatymas.

Svarbu 
darbo rinkos 
mokymo paslau- 
gų apibrėžimas; 
kompetencijos 
formavimo, kar- 
jeros ir perkėli- 
mo į aukštesnes 
pareigas 
planavimas; 
kompetencijos 
pripažinimas. 
 
Rezultatas 
mokymo planai; 
karjeros planai; 
kompetencijos ir 
kvalifikacijos to- 
bulinimo planai; 
individualūs to- 
bulinimosi planai. 

 
 

Į šio modelio „veiksmus“ galima žiūrėti kaip į atskiras užduotis, kurios yra logiškai ir nuosekliai 
susietos. Jie taip pat gali būti apjungiami įvairiais būdais. Pavyzdžiui, tam tikros organizacijos kva-
lifikacijų analizė apims darbų ir asmenų kvalifikacijų analizės elementus. 

 

„Devynių punktų“ analizės modelis 
„Devynių punktų“ analizės modelis, kuriuo naudojamasi šiame vadove, pateikiamas 1 lentelėje. 

Šiuos devynis punktus sudaro trijų lygių derinys: makroekonominis lygis su ekonominiais sekto-
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riais, organizacijų lygis bei darbų ir individualių asmenų lygis su trijų pakopų analize: kvalifikacijų 
paklausos, kvalifikacijų pasiūlos ir kvalifikacijų tobulinimo paslaugų pasiūlos. 
Kiekvienas lygis įpareigoja laikytis tos pačios tvarkos analizuojant paklausą, pasiūlą ir paslaugas. 
Spręsdami klausimus makroekonominiu lygiu atkreipkite dėmesį į tas kvalifikacijas, kurių trūksta 
profesijų kategorijoms, kad būtų įgyvendinti ekonominiai tikslai ir plėtros uždaviniai. Sutelkę dė-
mesį organizacijų lygiu apžvelkime darbuotojų kvalifikacijas, kad būtų pasiekti bendrovės tikslai ir 
užtikrinama pel ninga veikla bei suteikiamos paslaugos. Analizuodami klausimus darbų lygiu turi-
me koncentruotis ties tomis kvalifikacijomis, kurias būtina turėti tam tikram darbui atlikti bei atski-
riems asmenims užsitikrinti profesinę karjerą. 
 

 
 

1 pav. Kiekybiniai ir kokybiniai kvalifikacijų analizės aspektai. 
 

Pagal šį analizės modelį svarbu atkreipti dėmesį į kiekybinius ir kokybinius aspektus (1 pav.). 
Kiekybiniai aspektai daug kuo primena ekonomikos ir darbo jėgos planavimą, nes sprendžiami pa-
našūs klausimai. Koks numatomas augimas ir plėtra? Kiek tam tikros profesijos darbuotojų prireiks, 
pavyzdžiui, per penkerius metus? Ar yra pasiūlos perteklius, ar trūkumas? Kaip galima pasiekti pa-
klausos ir pasiūlos pusiausvyrą, pasitelkiant švietimą ir mokymą? Kokybiniai aspektai glaudžiai su-
siję su kvalifikacijomis, kurių prireiks veiklai tobulinti, sutikti naujovėms ir kurti darbo vietoms, ar-
ba šiais aspektais atkreipiamas dėmesys į švietimo ir mokymo pajėgumą tobulinti reikiamas kvalifi-
kacijas. 

Vertinant veiklą analizuojami jos rodikliai ir tikslai, praeitis ir ateitis. Sugrįžtama atgal, siekiant 
įvertinti laimėjimus ir išsiaiškinti problemas, kurias galima išspręsti įgyjant „geresnes“ kvalifikaci-
jas. Žvelgiama ir į priekį – į verslo ir plėtros planus, siekiant nustatyti, kaip juos būtų galima 
įgyvendinti tobulinant kvalifikacijas. 

Pagaliau modelyje pateikiami su mokymu susiję ir nesusiję sprendimai. Ne visus darbo trūkumus 
bei plėtros uždavinius galima išspręsti pasitelkiant vien tik personalo mokymą ir ne vien mokymas 
pasitarnauja siekiant naujovių. Problemos darbe gali kilti dėl tiekimo stygiaus, pasenusios techno-
logijos, finansinių išteklių trūkumo ir t.t. Kai kurie sprendimai atsiduria už darbo rinkos mokymo 
kompetencijos ribų, kiti gi – gali įtvirtinti mokymo pasiekimus. Pavyzdžiui, įdiegiant darbuotojų 
skatinimo sistemą ar parengiant patogius vartotojui eksploatavimo vadovus, galima papildyti moky-
mą. 
Toliau modelis pateiktas kaip schema (2 pav.), kur kiekvienoje pakopoje parodoma, kaip analizė ve-
da prie veiksmų ir priemonių, kai pasitelkiamos specifinės darbo rinkos mokymo paslaugos, ir kaip 
šis procesas skatina darbo jėgos tobulinimą, žmogiškųjų išteklių ir individualaus asmens kompeten-
cijos augimą. Visa tai padės didinti ekonominius, organizacinius ir individualius laimėjimus. 
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Pavyzdžių analizė: Lietuvos baldų pramonė 
1 pavyzdys. Baldų pramonė Lietuvoje 

Lietuvos baldų pramonė turi senas tradicijas. 1989 m. baldų pramonė gamino 5,3 proc. visos pra-
monės produkcijos. Lietuvoje buvo 60 didelių specializuotų ir daugiau kaip 1600 smulkių pagalbi-
nių įmonių, gaminančių produkciją iš medienos. Jose dirbo 37 tūkstančiai žmonių [1]. Baldų įmo-
nės buvo griežtai specializuotos pagal gaminių asortimentą. Lietuvoje buvo gaminami įvairiausios 
paskirties buitiniai, mokykliniai, visuomeninių ir medicinos įstaigų baldai, tam tikri baldai įvai-
rioms vyriausybinėms įstaigoms Lietuvoje, Rusijoje ir kitose šalyse. 

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, pramonė buvo decentralizuota. 1990 m. buvo panaikintos 
pramonei vadovavusios ministerijos. Tais pačiais metais Lietuvos baldų gamintojai, siekdami palai-
kyti tarpusavio ryšius ir koordinuoti bendrą veiklą, įkūrė asociaciją „Medė“.  

1992–1993 m. visos Lietuvos baldų gamintojų įmonės buvo privatizuotos. Susivienijimai susi-
skaldė į atskiras įmones, kai kurios didžiosios įmonės buvo privatizuotos dalimis. Privatizavimas 
turėjo įtakos visoms pramonės šakoms, tai buvo sunkus periodas ir baldų gamintojams. 1994 m. 
baldų pramonės produkcijos buvo parduota 43,5 procentais mažiau nei 1993 m., vėliau kasmet šis 
neigiamas pokytis mažėjo ir 1997 m., palyginti su 1996 m., jau buvo parduota produkcijos 7,8 proc. 
daugiau, o 2000 m., palyginti su 1999 m., 24,2 proc. daugiau [3]. Geriau sekėsi toms įmonėms, ku-
rių savininkai suprato baldų gamybos specifiką, galėjo investuoti lėšas gamybai tobulinti, naujoms 
technologijoms diegti. Tuo laikotarpiu išryškėjo vadovų ir jų kompetencijos svarba, gebėjimas pasi-
rinkti aukštos kvalifikacijos ir kūrybingus specialistus. Ypač reikšmingas tapo vadybininkų, rekla-
mos specialistų, dizainerių darbas. 

1993 m. įkurta medienos perdirbėjus vienijusi asociacija „Lietuvos mediena“, 2000 m. susijun-
gus trims asociacijoms (medienos perdirbėjų, baldininkų, popieriaus ir kartono gamintojų), tapo vie-
nu iš stambiausių šakinių susivienijimų šalyje, šiuo metu sutelkusiu apie 80 įmonių bei organizacijų 
[1]. Asociacijos nariai yra dauguma didžiausių Lietuvos baldų gamintojų, tačiau ji atstovauja ir 
smulkiųjų gamintojų interesams. 

Lietuvos baldų pramonė sparčiai vystosi ir turi geras perspektyvas. Susikūrė daug naujų baldų 
gamybos įmonių, senosios išmoko dirbti rinkos sąlygomis, operatyviai kurti ir gaminti naujus bal-
dus, atsižvelgdamos į pirkėjų pageidavimus. Pirkėjas gali pasirinkti medienos rūšį, gobeleną, baldų 
komplektavimą. Priimami specialūs užsakymai pagal individualius projektus moderniai įrengti biu-
rams, restoranams, viešbučiams. Gamyboje naudojama itališka, olandiška furnitūra, vokiški lakai, 
švediška drožta fanera, lietuviški, belgiški, amerikiniai gobelenai. Palaikomi komerciniai ryšiai su 
Vakarų ir Rytų Europos šalimis. 

Nuolat auga lietuviškų baldų eksportas. 1996 m. buvo eksportuota baldų (neskaitant baldų dalių) 
už 173,7 mln. litų, 1997 m. už 176,2, 1998 m. už 203,7, o 1999 m. jau už 244,2 mln. litų [3]. Baldai 
eksportuojami į Vokietiją, Prancūziją, Angliją, Daniją, Švediją ir kitas šalis. Kelių didžiųjų baldų 
gamybos įmonių eksportas sudaro beveik visą parduodamos produkcijos dalį. Štai per 2002 metus 
„Venta“ eksportavo net 96,9 proc. visos parduotos produkcijos, „Vilniaus baldų kombinatas“ – 96,3 
proc., „Šilutės baldai“ – 96,2 proc. [2]. 

 
LITERATŪROS SĄRAŠAS 
 1.  Ambrazas G. Medienos pramonės įmonėms nerimą kelia kaimynai 2002. 

(http://www.asa.lt/leidiniai/naujienos/544.shtml) 
 2.  Ercmontaitė A. Dizainerių viltys: šiuolaikinė baldų pramonė Lietuvoje, 2003. 

(http://www.namas.lt/Archyvas/Kiti/Kiti2.htm) 
 3.  Morkevičius A. Lietuvos medienos pramonė. Raidos tendencijos, 2001. 

(http://www.su.lt/lt/part100/turtas/morkevicius.doc) 
 

Kvalifikacijų analizės užduotys 
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Baldų gamintojų asociacija kreipėsi į Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybą prašydama pareng-
ti kvalifikacijos kėlimo programas įvairioms personalo kategorijoms.  

• Nustatykite, kiek baldų pramonės įvairių profesinių kategorijų darbuotojų reikia mokyti 
kiekvienais metais ir kiek jų bus išmokyta per penkerius metus? (Konkrečiai išvardykite nuo 
5 iki 10 pagrindinių analizės veiksmų, kuriuos atlikę gavote atsakymą. Kokiais analizės 
metodais naudojotės?). 

• Kokius mokymo kursus ir kokį mokymo turinį gali pasiūlyti darbo rinkos mokymo centrai 
(toliau DRMC) baldų pramonės darbuotojams? (Paminėkite nuo 5 iki 10 pagrindinių veiks-
mų, kuriais būtų galima nustatyti jiems tinkamus kursus ir programas.) 

• Išvardykite 5 svarbiausius Lietuvos baldų pramonės sėkmės kriterijus ir nustatykite persona-
lo kvalifikacijos poreikį. 

• Apibūdinkite Lietuvos baldų pramonės darbuotojų užimtumo formavimo programas. 
 

2 pavyzdys. Jungtinė baldų įmonė 

(Šis pavyzdys yra išgalvotas) 
Prieš atkuriant Lietuvoje nepriklausomybę Jungtinė baldų įmonė (toliau JBĮ) buvo valstybinė vi-

dutinio dydžio įmonė, turinti 500 darbuotojų. Pagrindinė jos gaminama produkcija – standartiniai 
biuro baldai Sovietų Sąjungos valstybinėms įstaigoms. 

Lietuvai tapus nepriklausomai, įmonė prarado senąją „eksporto“ rinką. Tuo pat metu Lietuvoje 
buvo nepalanki ekonominė situacija, kuri privertė valstybines įstaigas drastiškai sumažinti išlaidas 
naujiems biuro baldams pirkti – taip Jungtinė baldų įmonė neteko vartotojų. Vyriausybė nesiėmė 
subsidijuoti JBĮ, tačiau paliko ją veikti išsaugodama žmonėms darbo vietas. 

Pamažu dalis Lietuvos ūkio pradėjo atsigauti, kūrėsi pusiau privatūs ir visiškai privatūs sektoriai. 
Žmonių ekonominė padėtis pagerėjo. JBĮ tai reiškė naujas galimybes. Tačiau atsirado kita proble-
ma. Užsieniniai produktai, tarp jų ir baldai, iš ES ir kitų šalių buvo importuojami į Lietuvą. Ši pro-
dukcija konkuravo su lietuviškąja. Žmonės pirko itališkus, skandinaviškus ir kitokius baldus, ka-
dangi jie buvo laikomi prestižiniais, geresnės kokybės ir šiuolaikiškesnio dizaino. 

JBĮ ištiko nauja krizė. Grėsė pavojus žlugti. Tada įmonės valdyba sukūrė gelbėjimosi planą. JBĮ 
turėjo būti privatizuota, panaudojant Lietuvos ir užsienio investicijas bei kuriant naujo tipo gami-
nius, skirtus toms Europos ir Lietuvos rinkos sritims, kuriose dar nebuvo didelės konkurencijos. Be-
je, užsienio investitoriai palengvintų Lietuvos ėjimą ir į ES rinkas. 

Buvo suvokta, kad norėdama konkuruoti ir gaminti kokybiškus bei gerai suprojektuotus baldus, 
organizacija turi dirbti kitaip negu anksčiau. Kad sumažintų išlaidas, ji turi dirbti labai efektyviai. 
Būtina atnaujinti visas gamybos priemones, puikiai organizuoti darbą, pasiekti naujų darbo įgūdžių. 
Mechanizavus gamybą ir pasikeitus darbo pobūdžiui, kai kuriuos darbuotojus reikėjo atleisti. JBĮ 
įdarbino kelis naujus vadybininkus ir specialistus, kurie kiek įmanydami stengėsi išlaikyti senus 
specialistus, perkvalifikuojant juos pagal naujų darbų reikalavimus. 

 
Kvalifikacijų analizės užduotys 
JBĮ kreipėsi į darbo rinkos mokymo centrą (DRMC) pageidaudama perkvalifikuoti savo darbuo-

tojus atsižvelgiant į naują darbo pobūdį bei rinkos pasikeitimus. Rengiant mokymą DRMC turėtų 
atsakyti į tokius klausimus: 

• Koks ryšys tarp JBĮ verslo planavimo ir personalo mokymo bei tobulinimo? 
• Su kokiomis problemomis susiduria JBĮ? Kokie galimi šių problemų sprendimo būdai bei 

kokios būtų jų pasekmės darbo jėgai ir kvalifikacijoms? 
• Kokio tipo mokymo kursus ir paslaugas turėtų suteikti DRMC įmonei? Koks turėtų būti jų 

turinys? 
• Kaip užtikrintumėte, kad siūlomas mokymas būtų vertas JBĮ investuotų pinigų? 

 
3 pavyzdys. Baldų gamintojai (baldžiai) 
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Perskaitykite anksčiau pateiktą Jungtinės baldų įmonės aprašymą (2 pavyzdys). 
Įvykus pasikeitimams JBĮ, dauguma baldų gamintojų (baldžių) galėjo ir toliau dirbti savo darbą. 

Kai kuriems senesniems darbuotojams buvo pasiūlyta išeiti į pensiją. Reikėjo atleisti iš darbo ir ke-
lis jaunesnius darbuotojus, bet būdama atsakinga organizacija, JBĮ stengėsi padėti saviems žmo-
nėms ieškodama naujų galimybių. 

 
Kvalifikacijų analizės užduotys 
JBĮ kreipėsi į darbo rinkos mokymo centrą prašydama padėti suprojektuoti darbus taip, kad jie 

atitiktų pasikeitusius reikalavimus, parengti grupines darbuotojų mokymo ir tobulinimo schemas ir 
atrasti netekusiems darbo jaunuoliams naujų galimybių. 

• Iš naujo suprojektuokite baldų gamintojo (baldžiaus) darbą, kad pagerėtų:  
1) JBĮ gebėjimas konkuruoti;  
2) individualaus verslo galimybės. 

• Paruoškite baldų gamintojo (baldžiaus) darbo specifikaciją, išskirdami naują kvalifikaciją. 
• Nustatykite JBĮ vyresniųjų baldų gamintojų (baldžių) mokymo poreikius. (Išvardykite nuo 5 

iki 10 pagrindinių analizės veiksmų ir metodus, kuriuos jūs taikytumėte.) 
• Kokie turėtų būti darbo metodai ir darbuotojų tobulinimo būdai, galintys ženkliai pagerinti 

JBĮ veiklą ir jos rezultatus? 
• Kaip galima būtų padėti praradusiems darbą baldžiams pasinaudoti naujomis galimybėmis? 
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3. NUOSEKLI KVALIFIKACIJŲ ANALIZĖ 
Toliau bus aprašyta veikla, susijusi su kvalifikacijų analize. Jos įvairovė pateikia plačias galimy-

bes spręsti užduotį. Atlikdamas konkrečią analizę, analitikas privalo išnagrinėti šį vadovą ir nustaty-
ti analizės apimtį. Po to jis turi paruošti darbo planą, įtraukdamas tik reikiamą veiklą ir jos meto-
diką. 

Kvalifikacijų analizės užduotis gali atlikti skirtingas pareigas einantys žmonės: vadybininkai, 
žmogiškųjų išteklių specialistai bei įvairių sričių ekspertai. Kiekvienu atveju analitikas privalo nu-
statyti savo vaidmenį bendrame analizės kontekste. 

Analitikui reikia žinoti, kad jis kai kuriais atvejais turės pereiti iš vieno analizės lygio į kitą. Pa-
vyzdžiui, atliekant analizę darbo rinkos lygiu dėmesys sutelkiamas į didesnių profesinių grupių kva-
lifikacijas. Tačiau jas analizuojant gali prireikti taikyti darbo analizės metodikas, kurios yra aprašy-
tos individualių asmenų ir darbų lygiu. 

Konkretūs laiko terminai ir biudžetas lemia metodikų taikymo mastą. Pavyzdžiui, jeigu „eksper-
tų grupė“ yra įtraukta kaip metodika penkiems skirtingiems veiksmams, tai juos būtų galima jungti į 
dvi sesijas. Kartais reikalingi dokumentai (verslo ar darbo jėgos planas) yra neprieinami. Tokiais at-
vejais analitikas turi atlikti bandomąjį įvertinimą, pagrįstą prieinama informacija. 

Paruošęs kvalifikacijų analizės darbo planą, analitikas gali vėl naudotis šiuo vadovu. Priklauso-
mai nuo analitiko patirties, šio vadovo nurodymų turėtų pakakti. Bet kai kuriais atvejais gali prireik-
ti išsamesnio konkrečios metodikos taikymo aprašymo. Tuomet pravers vadovo nuorodos. Ypatin-
goms užduotims spręsti patartina kreiptis į specialistą, t.y. darbo rinkos ekonomistą, statistiką, darbo 
jėgos planuotoją, sektoriaus specialistą. 

Strateginio valdymo seminarų, ekspertų grupės, darbo analizės ir kitos metodikos, pateiktos šia-
me vadove, gali būti taikomos ir kituose, ne tik kvalifikacijų analizės, kontekstuose. 

 
Pagrindiniai kvalifikacijų analizės veiksmai  

• Nustatykite tinkamą kvalifikacijų analizės lygį (darbo rinkos, organizacijų, darbų ir 
asmenų), apimtį ir tikslus. Sudarykite darbo planą. 

• Įvertinkite kiekybinę ir kokybinę kvalifikacijų paklausą. 
• Įvertinkite kiekybinę ir kokybinę kvalifikacijų pasiūlą. 
• Nustatykite darbo rinkos mokymo vaidmenį. 
• Parinkite tikslinę profesiją, dirbančiųjų grupę ar individualius asmenis, kurie bus mokomi ir 

tobulinami. 
• Įvertinkite mokymo ir susijusių paslaugų poreikius. 
• Suplanuokite darbo rinkos mokymo paslaugas, skirtas kvalifikacijoms tobulinti. 

Kvalifikacijų analizė ir mokymo poreikių vertinimas yra glaudžiai tarpusavyje susijusi veikla. 
Šiame kontekste kvalifikacijų analizė yra pateikta kaip išplėstinė užduotis, skirta nustatyti mokymo 
paslaugoms, atspindinčioms kvalifikuotų specialistų paklausą ir pasiūlą. Kita vertus, mokymo po-
reikių vertinimas čia pateikiamas kaip siauresnė užduotis, rengiant konkretų mokymą kvalifikuotų 
žmonių pasiūlai gerinti. Nepaisant to, šios veiklos neišvengiamai (tam tikra dalimi) sutampa. 

 

3.1. DARBO RINKA 
 

Kvalifikacijų analizės tikslas – šalies, regiono ar sektoriaus lygiu teikti darbo rinkos mokymo 
paslaugas, kurios: 

• gerina šalies, regiono ar sektoriaus ekonominę veiklą; 
• užtikrina reikiamą kvalifikuotos ir kompetentingos darbo jėgos kiekį, atitinkantį 

prognozuojamą paklausą; 
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• suteikia tikslinei darbo jėgos grupei kvalifikaciją, kurios reikalauja rinkos, organiza-
cinė, technologinė ar kita plėtra; 

• efektyviai pagerina tikslinių profesinių kategorijų karjeros ir tobulinimo galimybes; 
• efektyviai padidina bedarbių galimybes. 

 

Įvadas 
Kiekybinė paklausos analizė 

Bet kuri kvalifikacijų analizė prasideda surinkus tikslius duomenis. Ypač svarbu išsiaiškinti už-
imtumo kryptis darbo rinkoje, kad būtų galima nustatyti santykinį apmokomų gyventojų skaičių per 
tam tikrą laikotarpį, – tai padėtų planuoti mokymo investicijas. Darbo jėga turi būti analizuojama 
pagal tam tikras profesijų kategorijas, atitinkančias mokymo ir mokymo programų rūšis. Būsima 
tam tikros profesinės kategorijos paklausa priklausys nuo ekonominių sektorių, kuriuose įdarbina-
mas didelis tam tikros profesijos žmonių skaičius, augimo ar smukimo. Tačiau kiti veiksniai – efek-
tyvios priemonės, mažinančios išlaidas, pažangi technologija ir t.t. taip pat labai svarbūs. Tokį ma-
tematinės prognozės modelį gali parengti darbo rinkos arba švietimo ekonomistas, taip pat darbo jė-
gos planuotojas. 

Paklausa yra palyginama su švietimo sistemos (iš kurios ateina moksleiviai ir baigę aukštąsias 
mokyklas diplomuoti specialistai) tam tikros profesijos atstovų pasiūla. Pareigų paaukštinimo bū-
dai, profesijų kaita bei tam tikro amžiaus žmonių grupių pasiskirstymas didžiosiose įvairių sektorių 
organizacijose taip pat yra svarbūs pasiūlos nustatymo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos palyginimas 
būtinas, planuojant švietimo investicijas, nors, anot kai kurių teorinių mokyklų, tai turėtų būti mini-
maliai kontroliuojama, reikalinga atvira stojimo į įvairias mokymo įstaigas sistema. 

Paklausos ir pasiūlos prognozė gali būti planuojama vieneriems, penkeriems, dešimčiai ir dau-
giau metų. Kuo ilgesniam laikotarpiui planuojama, tuo mažiau tikėtina, kad prognozė pasiteisins.  

Ministerijos bei statistikos padaliniai naudojasi įvairiais užimtumo, priėmimo mokytis ir baigu-
siųjų mokymo įstaigas skaičiaus prognozavimo modeliais. Bet kuriuo atveju tikėtina, kad ministeri-
jos skelbia planavimui būtiną darbo rinkos ir švietimo statistiką. Kiti informacijos šaltiniai galėtų 
būti darbdavių asociacijos, technologiniai ir mokslinio tyrimo institutai bei skirtingų sričių profesi-
nės asociacijos. Apsilankius pasirinktose reprezentatyviose organizacijose, galima patiems surinkti 
duomenis ir apskaičiuoti rodiklius. 

Darbo rinkos ir švietimo planavimo duomenys retai kada yra patikimi, net jeigu jie remiasi tei-
singomis prielaidomis ir skaičiavimo metodais. Visuomet abejojama augimo rodikliais. Todėl iš-
mintinga planuoti pagal tris scenarijus: „geriausias“, „blogiausias“, „vidutinis“, pasitelkiant tam tik-
rą lankstumą. 

Jei kai kurių profesijų paklausa viršija darbo rinkos ir švietimo sistemos pasiūlą, tai darbo rinkos 
mokymo sistema turi pradėti taikyti, pavyzdžiui, modulinio mokymo programas, skirtas kvalifikaci-
joms atnaujinti, kad galėtų patenkinti poreikius. Jei paklausa mažėja, darbo rinkos mokymo sistemai 
tenka svarbus vaidmuo perkvalifikuojant specialistus, kuriems iškilo grėsmė netekti darbo. 

 
Kokybinė paklausos analizė 

Kokybinė kvalifikacijų paklausos analizė prasideda tada, kai pradedame nagrinėti sektorių, į ku-
riuos priimami įvairių profesijų žmonės, veiklą. Veikla vertinama pagal ekonominius ir kitus rodik-
lius. Paprastai kiekvienas sektorius turi savo politiką ir strategiją, taip pat metinį ar penkmečio pla-
ną, kuriame numatomi rodikliai planuojamai ir faktinei veiklai palyginti. Be to, gali būti pateikia-
mos įvairios ataskaitos, analizuojančios sektoriaus veiklą ir problemas. 

Veiklai vertinti taikomos šios metodikos: 
• Ekonominių rodiklių ir informacijos, atspindinčios sektoriaus veiklą, studijavimas. Šiuos 

duomenis galima rasti ministerijų, darbdavių asociacijų ataskaitose. 
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• Vadybos seminarai, kuriuose būtų pasiektas susitarimas, apibūdinantis pagrindines veiklos 
problemas, jų priežastis ir atitinkamo mokymo sprendimus. 

• Ekspertų grupės posėdžiai, kuriuose nagrinėjamos tam tikros veiklos sritys arba analizuoja-
mos tam tikros profesijų grupės. Tokiuose posėdžiuose, siekiant patobulinti darbą, gali būti 
pakankamai detaliai apibrėžiamos kvalifikacijų tobulinimo „temos“.  

• Jei turimų duomenų nepakanka – atliekama apklausa naudojant klausimyną, kad būtų su-
rinkti objektyvūs ir patikimi veiklos duomenys. 

• Interviu metodu apklausiami pagrindiniai informatoriai, turintys išsamią informaciją apie 
problemas. 

Tikslas – identifikuoti kiekvieno sektoriaus nepakankamos veiklos priežastis ir jas susieti su tam 
tikros darbuotojų grupės profesine elgsena. Rezultatas – apibendrintas poreikio tobulinti kvalifikaci-
ją įvertinimas. 

 
Identifikuojant problemų priežastis bei su mokymu susijusius ir nesusijusius sprendimus, gali-

ma taikyti įvairius metodus, tokius kaip pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių (PTGG) ana-
lizė ar loginės struktūros analizė. 

 
Pagrindiniai kriterijai reikiamam mokymui nustatyti yra sektoriaus pokyčiai, kurie tiesiogiai vei-

kia kvalifikacijų paklausą. Tie pokyčiai gali būti naujos rinkos ir paslaugos, technologijos naujovės, 
efektyvumą gerinančios priemonės, darbo procesų reorganizavimas ir t.t. Ypač svarbūs kriterijai – 
veiklos ir kokybės standartai, kuriuos pateikia atitinkamos organizacijos. Įvertinus tam tikro sekto-
riaus aplinkybes, kvalifikaciniai reikalavimai turi būti nustatomi skirtingoms profesijoms ir jais pa-
pildoma profesinė charakteristika. 

Galima teigti, kad vertinant veiklą, atsižvelgiama į praeitį, vertinant augimo galimybes – į ateitį 
(3 pav.). 

 

 
 

3 pav. Kvalifikacijų paklausos nustatymas 
 

Informaciją apie plėtrą (augimą) galima gauti iš pagrindinių bendrovių, darbdavių asociacijų ir 
mokslinio tyrimo institutų planų, ataskaitų bei jų pateiktos statistikos. 
 

Plėtros ir jos poveikio kvalifikaciniams reikalavimams vertinimo metodikos yra šios: 
• Planų ir prognozių nagrinėjimas. 
• Trišalis dialogas sektoriuje. 
• Reprezentatyvių organizacijų apklausa. 
• Strateginiai seminarai. 
• Ekspertų grupių posėdžiai, skirti veiklos pokyčiams numatyti ir mokymo programai sudary-

ti. 
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Profesijų standartai ir kvalifikacijų aprašymai (profiliai) 

Norėdamas nustatyti kokybinę kvalifikacijų paklausą, analitikas privalo veiklos rezultatus susieti 
su būsimos skirtingų profesinių grupių plėtros vertinimu darbo rinkoje. 

Informacijos rinkimas iš visų sektorių, kuriuose figūruoja profesija, leidžia susumuoti rezultatus 
ir daryti išvadą apie reikalavimus, keliamus tam tikrai profesijai visuose sektoriuose. 

Šio darbo rezultatai – atnaujinti profesijų standartai – svarbiausia priemonė vertinant mokymo 
poreikius ir planuojant povidurinio bei darbo rinkos mokymo programas.  

 
Kiekvienos šalies profesiniai standartai yra skirtingi, bet jų struktūra – panaši, nes pateikiama 

informacija apie kompetenciją ir įgaliojimą atlikti tam tikrą darbą, profesijos suskaidymą į tam 
tikras kompetencijos sritis, išmatuojamų veiklos standartų nustatymą, susitarimus darbų saugos, 
aplinkosaugos ir profesinės sveikatos srityse, profesinės karjeros kelius. Profesijos standartas gali 
būti papildytas kvalifikacijos aprašymu (profiliu), apibūdinančiu reikalingas žinias, įgūdžius, 
nuostatas ir kitus reikalavimus, keliamus kiekvienai profesijai. Toliau tai gali būti papildyta mo-
dulinio mokymo, testavimo, sertifikavimo, susijusio su profesine karjera, planu. Taip pat gali būti 
paminėtos standarto, įgaliojimų išdavimo, testavimo ir atestavimo institucijos. Detalus profesinės 
kompetencijos suskaidymas seka iš darbo analizės metodikos (žr. 3.3. dalį). 

Taigi šioje pakopoje dėmesio centras perkeliamas iš sektorių į profesijas, sudarančias tuos sekto-
rius ir figūruojančias darbo rinkos statistikoje. 

Tobulinant profesijų standartus ir kvalifikacijų aprašymus (profilius) būtina įtraukti tokias insti-
tucijas: atitinkamas ministerijas, darbuotojų ir darbdavių asociacijas, profesines sąjungas, švietimo 
ir mokymo įstaigas, standartų, leidimų išdavimo, pripažinimo ir kitas organizacijas. 

 
Kiekybinė pasiūlos analizė 

Kiekybinę kvalifikacijų pasiūlą sudaro trys elementai (2 lentelė): 
• baigusieji švietimo sistemos institucijų pradinį, vidurinį ir povidurinį lygį; 
• centrus, institucijas ir organizacijas, siūlančias praktinį mokymą, suaugusiųjų švietimą, tęsti-

nį mokymą ir kitas mokymosi formas, baigusiųjų skaičius; 
• tiesioginė darbo rinkos pasiūla, kur darbo jėga nuolat tobulinasi per patirtį, pareigų paaukšti-

nimą, perkėlimą iš vienos darbo vietos į kitą ir t.t. 
Švietimo statistika paprastai yra skelbiama kasmet ir pateikia skaičius, atspindinčius praeitį ir 

prognozes. Ji suteikia informaciją apie mokytojus, moksleivius bei studentus, dėstomus dalykus, 
klases ir kitus esminius dalykus. Duomenys apie moksleivius paprastai parodo įstojusių į tam tikras 
mokymosi pakopas, iškritusiųjų, kartojusių kursą, perėjusių į kitą kursą ir baigusiųjų mokymą skai-
čių. Jie taip pat parodo dėstomų dalykų skaičių, besimokančių vyrų bei moterų skaičių ir panašiai. 
Šie skaičiai ir prognozė yra esminiai dalykai, nustatant įvairių darbo jėgos kategorijų kasmetinį at-
ėjimą į darbo rinką. 

Sunkiau yra vertinti asmenų, baigusių įvairias darbinio mokymo institucijas, o ypač baigusių mo-
kymą pačiose organizacijose, skaičių. Detalizavimo laipsnis priklausys nuo konkrečios kvalifikaci-
jos analizės charakteristikų. Informaciją, susijusią su tam tikru sektorium, gali turėti profesinė aso-
ciacija ar atsakinga ministerija. Tais atvejais, kai pažymėjimų ir įgaliojimų suteikimas yra gerai or-
ganizuotas, informaciją galima gauti centralizuotai. Bet dažniausiai informacija nėra centralizuota, 
todėl būtina apsilankyti daugelyje institucijų ir organizacijų. Net ir tame pačiame sektoriuje labai 
skiriasi organizacijų taikoma žmogiškųjų išteklių plėtros ir mokymo praktika, todėl analitikas turi 
kreiptis į ypač dideles organizacijas, ruošdamas vertinimo vidurkį kitoms organizacijoms, grupuo-
damas jas į atskiras kategorijas. 

Prie šių skaičių turi būti pridėti duomenys apie asmenų judėjimą darbo rinkos viduje. Tam rei-
kalinga darbo rinkos statistika, kuri parodo, kiek skirtingų profesinių kategorijų žmonių yra įdar-
binta. Taip pat galima įtraukti vertinimą, kiek žmonių pereina iš vienos kategorijos į kitą dėl patir-
ties įgijimo, pareigų paaukštinimo, patobulinę kvalifikaciją profesinio mokymo kursuose. 
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2 lentelė. Kiekybinė pasiūlos analizė 

 
 

Kokybinė pasiūlos analizė 

Pagrindinis analizės tikslas – teikti informaciją, padedančią palyginti pasiūlos ir paklausos san-
tykį, esančius ir būsimus neatitikimus, į kurių rezultatus bus atsižvelgiama planuojant švietimą ir 
mokymą. Toliau pateikiama schema parodo kokybinių ir kiekybinių kvalifikuotos darbo jėgos pa-
siūlos aspektų tarpusavio ryšį (4 pav.). 

 
 

4 pav. Kiekybinių ir kokybinių kvalifikacijų pasiūlos aspektų sąveika. 
 
Kokybinė analizė yra nukreipta į švietimo ir mokymo kokybę bei dabartinės darbo jėgos kvalifi-

kacijas, kurios turi būti palyginamos su nustatytais kvalifikacijų reikalavimais, iškylančiais norint 
pagerinti ekonominę veiklą bei prisitaikyti prie technologinių ir kitokių pokyčių. 

Kai kuriose šalyse nuolat vertinama mokymo kokybė, kitose – retkarčiais. Svarbus rodiklis – 
įvairių šalių situacijos lyginimas, kuris parodo, ar šalis atsilieka vienu, ar daugeliu dalykų. Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Tarptautinė darbo organizacija (ILO), 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir kitos tarptautinės organizacijos tu-
ri standartizuotus rodiklius. 
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Mokymo standartų vertinimas, pavyzdžiui, sektoriaus mokymo centre, yra ypač svarbus verti-
nant kvalifikuoto darbo pasiūlą. Kai kuriais atvejais sistemiškai atliekamas tyrimas gali parodyti, 
kad mokymas yra neadekvatus reikiamai veiklai. Tai reiškia, kad mokymo metodikos turi būti per-
žiūrėtos, mokymo standartai pakoreguoti, galimybės pagerintos ir kt. 

Tai, kaip darbo rinkoje žmonės mokosi, tobulinasi, pakeliami į aukštesnes pareigas, pereina į kitą 
darbą, rodo vidaus ir išorės įdarbinimo pasiūlą, nukreiptą į įvairias pramonės šakas bei jos sektorius. 
Svarbu suformuoti mokymosi ir tobulinimosi kultūrą, kad žmonės jaustųsi atsakingi ir prisidedantys 
prie naujovių. Šį kvalifikacijų pasiūlos klausimą nagrinėja įvairios vadybos teorijos. Vertėtų tuo pa-
sinaudoti. 

 
Darbo rinkos mokymo kokybės vertinimas 

Darbo rinkos ir kitokio mokymo kokybės vertinimas pagrįstas tais pačiais principais, kurie 
taikomi ir kvalifikacijų analizei. Bet čia turėsime analizuoti kur kas giliau, nes pagrindinis bet kurio 
mokymo kriterijus yra tai, ar mokymas patenkina tokį darbo jėgos ir kvalifikacijos poreikį, kurio 
trūksta darbo rinkai. 

Taigi pirmas etapas būtų – nustatyti esamus ir būsimus kompetentingos darbo jėgos poreikius ir 
juos susieti su tam tikra atitinkamos mokymo įstaigos veikla. 

Kitame etape analitikas turi detaliau analizuoti padėtį ir įvertinti: 
• Ar tinkamai parinkti mokymo dalykai ir mokymo programos. 
• Ar studentų ir baigusiųjų mokymą skaičius suderintas su darbo rinkos poreikiu. 
• Iškritusių, kartojančių ir baigiančių kursą studentų skaičių. 
• Bendras ir konkrečias mokymo išlaidas. 
• Mokymo metodikų veiksmingumą. 
• Mokytojų kvalifikaciją. 
• Mokymo sąlygas ir įrangą. 
• Mokymo priemones. 
• Testavimo metodus ir įgytos kompetencijos pripažinimą. 
• Mokymosi kainą. 
• Baigusiųjų mokymą asmenų užimtumą ir darbo užmokesčio dydžius. 
• Mokymo stiprinimą darbo vietoje. 
• Institucinius ryšius, centro priklausomybę, struktūras, suteikiančias įvertinimo pažymėjimus 

ir panašiai. 
• Kitus reikalingus aspektus. 

Analizės rezultatai turi būti palyginami su tarptautiniais standartais – tuo remdamasis analitikas 
galės rengti tobulinimo rekomendacijas. 

 
 

Kvalifikacijų paklausa 
Rezultatai 

• Kiekybinės (kiek įvairių profesinių kategorijų žmonių reikia) ir kokybinės (kokios kompe-
tencijos ar kvalifikacijos reikia kiekvienai profesinei kategorijai) kvalifikacijų paklausos ap-
žvalga. 

• Atnaujinti profesijų standartai ir kvalifikacijų aprašymai (profiliai). 
 

Veikla 
1 veiksmas. Apibūdinkite profesines kategorijas. Įvertinkite profesines kategorijas skaičiais ir 

suskirstykite jas pagal įvairius ekonominius sektorius. 
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(Tarptautinės darbo organizacijos ir kiti standartizuoti profesijų apibrėžimai; darbo rinkos sta-
tistika; švietimo statistika) 

2 veiksmas. Nustatykite, kas svarbiausia atliekamai analizei geografinės srities, sektoriaus ir 
profesnių kategorijų mastu ir tuo naudodamiesi apribokite šią analizę. 

3 veiksmas. Patikrinkite numatomo ekonomikos augimo vertinimus, plėtros planus ir planuokite 
ateities scenarijus. 

(Šalies ekonominiai rodikliai ir prognozės; darbo ir verslo ataskaitos; ekspertų grupės) 
4 veiksmas. Patikrinkite ir įvertinkite kiekybinės plėtros prognozes atsižvelgdami į atitinkamą 

profesinių kategorijų paklausą ir augimo scenarijus, naudodamiesi darbo jėgos planavimo metodi-
komis. 

(Darbo jėgos planavimo metodikos; darbo rinkos statistika ir prognozės, ekspertų grupės) 
5 veiksmas. Išanalizuokite ankstesnę veiklą pagal ekonominius ir veiklos rodiklius. 
(Ekonomikos rodikliai ir prognozės, darbo ir verslo ataskaitos, strateginiai seminarai) 
6 veiksmas. Išsiaiškinkite, kuriose srityse yra veiklos problemų. Nustatykite pagrindines priežas-

tis. Išskirkite priežastis, susijusias su žmonių veikla, ir kitas. Susiekite problemas, atsirandančias dėl 
personalo darbo, su profesinėmis kategorijomis ir kvalifikacijomis. 

(Organizacijos planai; verslo ir darbo ataskaitos; ekspertų grupės, pagrindinių informatorių in-
terviu; strateginiai seminarai) 

7 veiksmas. Įvertinkite pokyčius, kurie daro tiesioginę įtaką kvalifikaciniams reikalavimams: 
• verslo plėtra; 
• institucinė ir organizacinė plėtra, įskaitant restruktūrizaciją, produktyvumą ir efektyvumą di-

dinančius planus; 
• technologinės naujovės; 
• tarptautiniai ir nacionaliniai veiklos ir kokybės standartai.  

8 veiksmas. Atnaujinkite atitinkamų profesinių kategorijų kvalifikacijų aprašymus. 
9 veiksmas. Išanalizuokite užimtumo kryptis, susijusias su šiuo sektoriumi, ir išsiaiškinkite, ko-

kios yra galimybės darbo vietoms sukurti. Nustatykite grėsmes, kai darbas tampa pertekliniu dėl 
efektyvumo priemonių taikymo, ir naujų kvalifikacijų poreikį. 

(Šalies profesijų standartai ir kvalifikacijų aprašymai (profiliai); trišalės ekspertų grupės) 
10 veiksmas. Apibendrinkite kvalifikacijų paklausą kiekybės ir kokybės požiūriu.  
 

Kvalifikacijų pasiūla 
Rezultatai 

• Švietimo ir mokymo įstaigas baigusių asmenų skaičiaus prognozė pagal įvairias profesines 
kategorijas bei pasiūlos trūkumo (lyginant jį su paklausa) įvertinimas. 

• Skirtingų darbo jėgos kategorijų pasiūlos šaltinių apžvalga ir pasiūlos problemų nustatymas. 
• Esamo švietimo ir mokymo turinio bei kokybės įvertinimas. 
• Tikslinių profesinių kategorijų mokymo poreikių apibrėžimas. 
• Švietimo ir mokymo „modelių“, skirtų darbo rinkos poreikiams tenkinti, profesinėms kate-

gorijoms tobulinti ir užimtumui kurti, įvertinimas. 
 
Veikla 
1 veiksmas. Išanalizuokite esamą ir prognozuojamą tam tikros profesijos darbuotojų, parengtų 

švietimo sistemos, skaičių. Išnagrinėkite įvairių kvalifikacijos lygių darbuotojų užimtumo tendenci-
jas. 

(Švietimo statistika, darbo rinkos statistika; standartizuoti profesijų apibrėžimai) 
2 veiksmas. Išanalizuokite dabartinį darbo rinkos mokymo vaidmenį, kitus mokymo tipus, 

parengiant kvalifikuotą darbo jėgą. 
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(Ministerijų statistika; mokymo centrų statistika; mokymo skyrių statistika; pagrindinių informa-
torių interviu) 

3 veiksmas. Palyginkite rezultatus, gautus iš švietimo ir mokymo sistemos, išanalizuokite vidinį 
pareigų paaukštinimą, atsižvelgdami į darbo rinkos kvalifikuotos darbo jėgos paklausą, išsiaiškinki-
te jos perteklių bei trūkumą. 

4 veiksmas. Įvertinkite dabartinio mokymo pajėgumą perteikti diplomuotiems specialistams ži-
nias, atitinkančias darbo rinkos reikalavimus. 

(Mokymo programos ir ataskaitos; ekspertų grupės; pagrindinių informatorių interviu) 
5 veiksmas. Įvertinkite esamo ir planuojamo švietimo bei mokymo pajėgumą rengti tų kvalifika-

cijų darbuotojus, kurie galėtų patobulinti sektoriaus darbą.  
(Mokymo programos ir ataskaitos; ekspertų grupės; pagrindinių informatorių interviu) 
6 veiksmas. Įvertinkite esamo ir planuojamo švietimo bei mokslo pajėgumą parengti tų kvalifi-

kacijų darbuotojus, kurių prireiks diegiamoms sektoriaus naujovėms. Pagrįskite analizę kvalifikaci-
jų aprašymu (profiliais). 

(Mokymo programos ir ataskaitos; ekspertų grupės; pagrindinių informatorių interviu) 
7 veiksmas. Įvertinkite įvairių mokymo rūšių bei projektų pajėgumą kurti darbo vietas. Išsiaiš-

kinkite aplinkybes, keliančias grėsmę tam tikrų profesinių grupių užimtumui. Išanalizuokite profesi-
nes grupes, kurioms gali grėsti masinis atleidimas iš darbo. 

8 veiksmas. Parenkite kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos šaltinių apžvalgą bei jų būsimo vaid-
mens ir rezultatų įvertinimą.  

9 veiksmas. Įvertinkite atitinkamų sektorių švietimo, mokymo ir plėtros modelius, siekdami iš-
spręsti jų reikalavimus, keliamus kvalifikuotai darbo jėgai. 

(Mokymo programos ir ataskaitos; pagrindinių informatorių interviu) 
10 veiksmas. Apibendrinkite darbo rinkos mokymo vaidmenį, susijusį su kvalifikuotos darbo jė-

gos pasiūla, ir nustatykite tikslinių profesinių kategorijų mokymo poreikius. (Mokymo poreikių 
vertinimo veiksmų seka aprašyta 3.3. dalies „Darbai ir asmenys“ nuoseklių metodikų skyriuje, pa-
vadintame „Kompetentingų kandidatų arba dirbančiųjų pasiūla“.) 

(Strateginiai seminarai; ekspertų grupės; mokymo poreikių vertinimo metodikos) 
11 veiksmas. Apibendrinkite aptartas problemas, susijusias su kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla. 
(Strateginiai seminarai; ekspertų grupės; mokymo poreikių vertinimo metodikos) 
 

Darbo rinkos mokymo paslaugos 
Rezultatai 

• Darbo rinkos mokymo politika ir planas. 
• Efektyvių mokymo kursų, atspindinčių darbo rinkos poreikius, padedančių pagerinti ekono-

minę veiklą, atitinkančių rinkos, technologijos plėtrą, o taip pat gerinančių bedarbių galimy-
bes įsidarbinti, rengimas.  

• Skirtingų profesinių kategorijų modulinio kompetencijos tobulinimo programos. 
• Kvalifikacijų pripažinimas baigus darbo rinkos mokymą. 

 
Veikla 
1 veiksmas. Stiprinkite socialinę partnerystę ir institucinį rėmimą, įtraukdami į darbo rinkos mo-

kymo planavimą darbdavių, darbuotojų organizacijas ir mokymo įstaigas. Taikykite dalyvavimo 
metodą. Planuokite bendradarbiavimą ir pasiskirstymą vaidmenimis. 

(Strateginiai seminarai; institucijų analizė; šalies švietimo įstatymai ir politika) 
2 veiksmas. Nustatykite, koks reikalingas mokymas ir švietimas, kad netrūktų kvalifikuotos dar-

bo jėgos. 
(2–12 veiksmai apima trišalį dialogą; strateginius seminarus ir ekspertų grupes) 
3 veiksmas. Darbo rinkos mokymo politikos kontekste nustatykite, koks mokymas reikalingas, 

siekiant parengti įvairių lygių specialistus. 
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4 veiksmas. Nustatykite su mokymu susijusius ir nesusijusius sprendimus, siekdami panaikinti 
ūkio sektorių veiklos problemų priežastis. 

5 veiksmas. Nustatykite, koks mokymas reikalingas, kad būtų galima atsiliepti į kvalifikacinius 
reikalavimus, kylančius dėl atsirandančių naujovių ir tarptautinių standartų. 

6 veiksmas. Nustatykite, koks reikalingas mokymas, kad būtų galima efektyviai pagerinti bedar-
bių įsidarbinimo galimybes. 

7 veiksmas. Iliustruokite skaičiais ir parenkite su mokymu susijusius 3–6 veiksmų sprendimus 
dėl konkrečių profesinių kategorijų. 

8 veiksmas. Aprašykite įvairius švietimo ir mokymo scenarijus bei modelius, kuriais siekiama: 
a) panaikinti kiekybinės pasiūlos trūkumą ir perteklių,  
b) išvengti pasenusių kvalifikacijų ir šių kvalifikacijų darbuotojų pertekliaus, 
c) užtikrinti reikalingų kvalifikacijų parengimą ateityje, 
d) teikti efektyvų mokymą, sutelkiant dėmesį į darbų atlikimą, 
d) didinti užimtumą. 

9 veiksmas. Aprašykite su mokymu nesusijusius sprendimus, kurie galėtų turėti lemiamą poveikį 
kvalifikacijoms ir atliekamiems darbams. 

10 veiksmas. Aprašykite tam tikrų profesinių kategorijų karjeros plėtros schemas, atitinkančias 
profesijų standartus bei numatančias kvalifikacijų ir kompetencijos pripažinimą. 

11 veiksmas. Remdamiesi pateikta informacija, apibūdinkite įprastas ir naujoviškas darbo rinkos 
mokymo sistemos paslaugas. 

12 veiksmas. Parenkite darbo rinkos mokymo programą ir planą, nurodydami mokymo trukmę, 
tvarkaraštį, turinį, tikslines grupes, mokymo tikslus ir metodiką, pradedančiųjų kvalifikacijas, ates-
taciją, modulines kompetencijos formavimo schemas ir t.t. 

 

3.2. ORGANIZACIJOS IR ĮMONĖS 
Kvalifikacijų analizės organizacijose ir įmonėse tikslas – teikti darbo rinkos mokymo ir jį ati-

tinkančio darbo jėgos tobulinimo paslaugas, kurios: 
• padeda užtikrinti kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą bet kuriuo metu, atsižvelgiant į organi-

zacijos ar įmonės verslo planus; 
• padeda tobulinti organizacijos veiklą konkurencingumo, efektyvumo, produktyvumo ir fi-

nansinio gyvybingumo bei pelningumo prasme; 
• užtikrina sistemingą ir tinkamą žmogiškųjų išteklių tobulinimą organizacijoje ir daro aki-

vaizdžią įtaką siekiant tikslų; 
• tobulina tikslinių personalo kategorijų kvalifikaciją pagal numatomus standartus ir skatina 

sektoriaus plėtrą; 
• stiprina vidines personalo karjeros ir tobulinimo galimybes; 
• sukuria bedarbiams galimybes įsidarbinti. 

Visos pastangos siekti organizacijos tikslų per žmonių tobulinimą, mokymą, motyvaciją, karjeros 
planavimą, bendrąją kultūrą, veiklos vadybą ir t.t. yra vadinamos „žmogiškųjų išteklių tobulinimu“, 
kuris turi platesnę prasmę negu „mokymas“. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas yra sistemingas sieki-
mas, kuriam organizacija formuluoja tikslų politiką bei strategiją, šių tikslų realizavimo būdus bei 
veiksmų planą juos įgyvendinti. 

 

Įvadas 
Analizuojant kvalifikacijų paklausą organizacijose galima išskirti du pagrindinius būdus: 
1. Akcentuojant organizacijos tikslus ir strategiją bei darbo jėgą ir kvalifikacijas, kurių prireiks 

šiems tikslams pasiekti. 
2. Akcentuojant individualius darbus organizacijoje ir atitinkamą darbų aprašymą. 
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Koks metodas bus pasirinktas, priklausys nuo kvalifikacijų analizės apimties. Ar analizė taikoma 
visai organizacijai, kurios tikslas – įdiegti bendrus patobulinimus? Ar analizė apsiriboja kvalifikaci-
jų, būtinų specifinėms funkcijoms ar darbams atlikti, nagrinėjimu, galimas daiktas, ryšium su tų 
darbų atlikimo įvertinimu? O gal analizė turi sujungti šiuos du būdus, pavyzdžiui, pateikiant klausi-
mą: koks bendrų patobulinimų organizacijoje poveikis kvalifikacijoms, būtinoms tam tikriems dar-
bams atlikti? 

Labai svarbu iš pat pradžių nustatyti kvalifikacijų analizės detalizavimo lygį. Kad būtų ištirtos 
kvalifikacijos pagal darbui reikalingas žinias, įgūdžius, nuostatas ir kitas savybes ir būtų išanalizuo-
ta, kaip jos įgyvendinamos, reikia pakankamai daug resursų – specialistų ir laiko. Mokymui planuo-
ti daugeliu atvejų pakaks įsigilinti į organizacijos veiklą, jos skyrius, projektų grupes bei visas dar-
buotojų kategorijas ir nustatyti, kokios kvalifikacijos reikia tikslams pasiekti. 

Prieš pradėdamas analizę analitikas turi užmegzti gerus darbinius santykius su organizacijos va-
dovybe, ekspertais ir darbuotojais. Geriausias būdas – suburti organizacijoje darbo grupes ir atlikti 
analizę kaip dalyvavimo pratimą, kuris sudarytų dalį organizacijos strateginio tobulinimo plano. 

Puiku, jei analizę atliekantis asmuo yra gerai susipažinęs su strateginiu valdymu ir organizacijos 
plėtra. 

 
Kiekybinė paklausos analizė 

Kvalifikacijų paklausos analizė yra organizacijos strateginio planavimo dalis. Kad analitikas ga-
lėtų atlikti analizę, jis privalo gerai suprasti visus organizacijoje vykstančius procesus. Išmanyti, ko-
kio profilio bendrovė, kokie jos gaminiai ar paslaugos, koks teisinis ir institucinis atliekamos veik-
los kontekstas, pagal ką ji suskirstyta į skyrius ir padalinius, kokia organizacijos valdymo kultūra, 
kokiomis informacijos sistemomis naudojasi ir t.t. 

 
Šiame analizės etape taikoma metodika – verslo planų, ataskaitų, dokumentų, susijusių su ver-

slo ir darbo jėgos prognozėmis, nagrinėjimas. Tai derinama su pagrindinio informatoriaus inter-
viu ir strateginiais seminarais – tam, kad būtų papildyta, patikrinta ir aptarta rašytinė informacija. 

 
Kai organizacijos darbuotojai yra suskirstyti į profesines bei darbo kategorijas, galima parengti 

organizacijos darbo jėgos planą. Daugeliu atvejų toks planas jau yra parengtas. Jei tokio plano nėra, 
galbūt personalo skyrius gali pateikti reikalingus duomenis jam parengti.  

Galima parengti įmonės darbo jėgos ir užimtumo prognozes, remiantis verslo planu ar organiza-
cijos (korporaciniu) planu, kuriuose numatomi būsimi pasiekimai ir scenarijai. Tokiuose planuose 
gali būti pateikiamos ir darbo jėgos prognozės, kurios turėtų būti kritiškai nagrinėjamos pagrįstumo 
prasme. Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos įvertinimai dažniausiai atliekami kaip to paties plano da-
lis. 

 
Darbo jėgos prognozės gali būti parengiamos pagal verslo ir veiklos prognozes bei iš jų išplau-

kiančius strateginius planus. Paprastai įvairūs skyriai pateikia informaciją, o aukščiausios gran-
dies vadovybė integruoja ją į bendrą planavimą. Į darbo jėgos prognozes įtraukiami rodikliai apie 
darbuotojų kaitą, amžiaus pasiskirstymą, pareigų paaukštinimą, efektyvumo priemones, technolo-
giją ir kitus aspektus. Stambiose ir vidutinio dydžio organizacijose tokios prognozės atliekamos 
pasitelkiant ekspertą. Darbo jėgos prognozės visuomet yra susijusios su tam tikra nežinomybe ir 
todėl čia būtinas lankstumas. 

 
Darbo jėgos prognozės parodo kiekybinę kvalifikacijų paklausą, kuri turi būti palyginama su dar-

bo jėgos pasiūla, esančia darbo rinkoje, švietimo sistemoje bei organizacijoje. Jei yra auganti darbo 
jėgos paklausa ir sunku rasti naujiems darbams tinkamus kandidatus, darbo rinkos mokymo siste-
mos tikslas – užpildyti tą spragą ir padėti organizacijai spręsti priėmimo į darbą problemas. Jei tam 
tikrų kategorijų darbo jėgos paklausa mažėja, darbo rinkos mokymo sistemai tenka svarbus vaid-
muo organizuojant perkvalifikavimą, kad organizacijose atleidžiamų iš darbo asmenų sumažėtų. 
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Kokybinė paklausos analizė 

(įskaitant veiklos vertinimą organizacijos lygiu) 
Kokybinė kvalifikacijų paklausos analizė organizacijoje atliekama pagal tą patį modelį kaip ir 

sektoriaus analizė. Ji prasideda nuo organizacijos veiklos įvertinimo pagal organizacijos tikslus ir 
siekius, kurie paprastai pateikiami organizacijos politikoje ir strateginiuose planuose bei jos „misi-
joje, vizijoje, vertybėse ir strategijoje“. Šie tikslai ir siekiai turi būti palyginami su nacionaliniais ir 
tarptautiniais standartais, o prireikus tikslinami. Jei tikslai arba siekiai nesuformuluoti, galima daryti 
prielaidas, remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais standartais bei palyginamąja panašių organizaci-
jų patirtimi. 

 
Veiklos vertinimas apima keletą susijusių lygių: 

• Bendrovės tikslus – organizacijos, kaip visumos, veiklą.  
• Skyrių tikslus – skyrių veiklą. 
• Padalinio arba grupės tikslus – kitų padalinių ar projekto grupių veiklą. 
• Darbuotojų kategorijoms keliamus tikslus – darbuotojų kategorijų veiklą. 
• Darbams ir individualiems asmenims keliamus tikslus – individualių asmenų veiklą. 

Toks vertinimas išaiškina pagrindinius trūkumus, įgyvendinant tikslus ir siekius. 
 
Veiklos vertinimo metodikos yra tokios: 

• Įvairių dokumentų, ypač ataskaitų, nagrinėjimas, siekiant išaiškinti neatitikimus organizaci-
jos darbe. 

• Vadybos seminarai, siekiant įvertinti organizacijos laimėjimus, išsiaiškinti problemas ir pa-
rinkti su mokymu susijusias ir nesusijusias strategijas joms išspręsti. 

• Ekspertų grupės susirinkimai, kurių tikslas – įsigilinti į problemų priežastis, informuoti va-
dovybę ir parengti technines galimų sprendimų detales. 

• Klausimynai, skirti viduriniojo lygio vadybininkams išsiaiškinti žmogiškosios veiklos ir jai 
atlikti reikiamų kvalifikacijų neatitikimą. 

• Personalo duomenų išanalizavimas, siekiant identifikuoti darbuotojų kvalifikacijos trūku-
mus. 

• Pagrindinių informatorių interviu, siekiant išsiaiškinti žmogiškosios veiklos ir kvalifikaci-
nių reikalavimų neatitikimą. 

 
Nustačius pagrindines žmogiškąsias ir kitas nepakankamos veiklos priežastis, vertinimas turėtų 

peraugti į keletą konkrečių poveikio priemonių, skirtų veiklai tobulinti. Tai galėtų būti paslaugų, 
produktų, kokybės ir apskaitos efektyvumo gerinimo priemonės. Jomis remiantis galima nustatyti 
kvalifikacinius reikalavimus padalinių ir darbuotojų grupių veiklai gerinti ir palyginti juos su 
turimomis kvalifikacijomis. 

Tais atvejais, kai atrodo, jog kvalifikacijų pakanka ir jos yra tinkamos, tačiau darbas atliekamas 
nepatenkinamai, analizuojant reikėtų nustatyti trukdžius, kurie gali būti susiję su paskatų stoka, 
menku vadovybės rėmimu arba adekvačių priemonių stygiumi. 

Kartais veiklos pagerinimo sprendimas gali būti visiškai susijęs su mokymu, tačiau dažniausiai 
mokymas bus derinamas su kitomis priemonėmis. Tam tikrais atvejais mokymas negalės išspręsti 
šios problemos. 

Kiekviena organizacija priklausoma nuo daugelio naujovių ir pasikeitimų. Gali atsirasti naujų 
paslaugų arba gaminių paklausa, išaugusi konkurencija, žaliavų kainų svyravimai, naujos gamybos 
technologijos, aplinkosaugos standartai ir t.t. Organizacija atsilieps į šiuos „išorinius pokyčius“, 
įdiegdama „vidaus naujoves“, pavyzdžiui, organizacijos restruktūrizaciją didesniam efektyvumui ir 
produktyvumui pasiekti, naujų sistemų diegimą, patobulintą kokybės kontrolę, naują personalo poli-
tiką bei skatinimo sistemas ir kt.  
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Paprastai spartėjanti konkurencija rinkoje pagreitina pokyčių procesą. Pokyčius privačioje orga-
nizacijoje atspindi visuomeninės organizacijos, kurios yra priverstos mažinti kaštus ir pagerinti tei-
kiamų paslaugų kokybę. Yra nerašytas „įstatymas“, jog privatus verslas turi plėstis, kitaip jis išnyks. 
„Misija, vizija, vertybės ir strategija“, o taip pat organizacijos (korporacinis) arba verslo planas nu-
rodo būsimą kryptį, todėl jie yra labai svarbūs numatant ir įgyvendinant pokyčius bei siekiant pa-
žangos. 

Tokios naujovės ir pokyčiai sukuria nuolatinį kvalifikacijos tobulinimo poreikį, todėl viena pa-
grindinių kvalifikacijų analizės užduočių – išanalizuoti, kokių žinių, įgūdžių, nuostatų ir kitų savy-
bių privalo įgyti darbuotojai, kad galėtų žengti koja kojon su naujovėmis. 

 
Naujovių apibrėžimas paprastai yra pateikiamas organizacijos strateginiuose planuose. Jį turė-

tų papildyti informacija, gauta iš įvairių skyrių bei gerai informuotų asmenų. Jei informacijos nė-
ra, galima suorganizuoti vadybos seminarą, kuriame vertėtų apžvelgti naujovių poveikį kvalifika-
ciniams reikalavimams ir mokymo poreikiams. 

 
Svarbu pasinaudoti medžiaga, gauta iš mokslinio tyrimo institutų, ministerijų, darbdavių bei pro-

fesinių asociacijų, kitų šaltinių. 
Planuodama mokymo paslaugas darbo rinkos mokymo sistema turi ne tik atlikti kvalifikacijų 

analizę, bet ir palaikyti ryšius su pagrindinėmis organizacijomis ir darbdaviais, kaupti informaciją 
apie pokyčius, dėl kurių atsiranda kvalifikacijų tobulinimo poreikiai. Galima organizuoti mokymo 
kursus stambesnėms bendrovėms ar bendrovių grupėms, turinčioms tuos pačius poreikius. Kai ku-
riais atvejais pokyčiai gali suteikti galimybę sukurti darbo vietas bedarbiams. 

 
Pasiūlos analizė 

Nustačiusi kvalifikacijų paklausą, organizacija turi ištirti galimus būdus užpildyti kvalifikacijos 
spragas. Tai galima padaryti priimant naujus darbuotojus arba perkeliant ir tobulinant esamą perso-
nalą. Pirmiausia organizacija turi peržiūrėti turimą darbo jėgą: 

 
• Kiek žmonių išeis iš darbo ar į pensiją? 
• Kiek darbuotojų, atsižvelgus į naujus poreikius, planuojama pakelti į aukštesnes pareigas ar 

perkelti į kitą darbą? 
• Ar numatoma įdarbinti mokinius ir koks bus jų vaidmuo? 
• Ar yra pakankamai darbuotojų? 
• Ar jie turi tinkamas kvalifikacijas? 
• Ar galima paaukštinti darbuotojus, apmokant juos dirbti pagal naują paklausą? 

Nustatę organizacijos vidaus darbo jėgos pasiūlą, vadovai gali palyginti ją su paklausa ir pagal 
tai nustatyti naujų darbuotojų įdarbinimo poreikį. Tačiau vis dar yra keletas klausimų, į kuriuos rei-
kia atsakyti prieš įdarbinant žmones: 

 
• Koks organizacijos personalo skaičius, koks sprendimas naudingesnis (sąnaudų prasme) – ar 

esamo personalo mokymas, ar naujų darbuotojų priėmimas? 
• Ar iš viso galima rasti tinkamų žmonių darbo rinkoje, ar reikia mokyti mažiau kvalifikuotus 

kandidatus, kad jie galėtų atlikti naują darbą? 
• Ar naudingiau mokyti ką tik baigusį mokymo įstaigą diplomuotą specialistą, mokant jam 

mažesnį atlyginimą, ar samdyti patyrusį asmenį, mokant jam didesnę algą, bet kuris dirbs 
maksimaliu krūviu tik labai trumpą laiką? 

• Kokia įstaigos politika kalbant apie pareigų paaukštinimą ir rotaciją, galinčią paveikti vidaus 
ir išorės įdarbinimo pasirinkimą? 
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• Jeigu būtų įdarbinti asmenys į vadovų ir specialistų darbo vietas, pasinaudojant vidaus ištek-
liais bei sėkmės, karjeros ir pareigų paaukštinimo politika, ar reikėtų į žemesnėje grandyje 
atsiradusias laisvas darbo vietas priimti naujus darbuotojus? 

• Ar priimant į kai kurias darbo vietas būtų suteikiama pirmenybė „naujokams“? 
• Ar į kai kurias darbo vietas būtų suteikiama pirmenybė ką tik baigusiems mokymo įstaigą 

diplomuotiems specialistams? 
Analizuojant aptariami ir kiekybiniai, ir kokybiniai aspektai. Tiriant kokybiniu aspektu nagrinė-

jamos kvalifikacijos, remiantis vidaus ir išorės darbo jėgos šaltiniais, o taip pat švietimo bei moky-
mo kokybe, kurią jie yra pasiekę ar pasieks ateityje. 

Organizacija, atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus svarstymus, gali nustatyti įdarbinimo ir žmo-
nių išteklių tobulinimo strategiją. 

3 lentelė gali būti taikoma vertinant mokymo poreikius organizacijos lygiu. 
3 lentelė. Mokymo poreikių vertinimas organizacijoje 
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Kvalifikacijų paklausa 
Rezultatai 

• Trumpalaikės ir vidutinės trukmės darbo jėgos poreikio prognozės pagal tikslines darbuotojų 
kategorijas. 

• Kvalifikacijos poreikio (kompetencijos arba žinių, įgūdžių ir nuostatų) tikslinėms darbuotojų 
kategorijoms specifikacija priklausomai nuo: 
1) poreikio gerinti veiklą; 
2) poreikio atitikti naujoves. 

 
Veikla 
1 veiksmas. Apibrėžkite analizės tikslus, apimtį, sąnaudas ir atrinkite būtinus analizės veiksmus.  
2 veiksmas. Parenkite organizacijos „maketą“ įskaitydami: 

• produktus, rinką, išskirtinę kompetenciją; 
• organizacijos procesus, struktūrą ir apsirūpinimą personalu; 
• technologiją, pagrindines galimybes ir įrangą; 
• sistemas, informaciją, procedūras ir kt.; 
• žmogiškųjų išteklių vadybą ir žmogiškuosius veiksnius – kultūrą, bendravimą, veiklos vady-

bą; 
• kitus esminius aspektus, jei tai reikalinga. 

(Dokumentai, apibūdinantys organizaciją; verslo planas; pagrindinių informatorių interviu) 
3 veiksmas. Patvirtinkite skaičiais ir suskirstykite organizacijos darbuotojus pagal darbuotojų 

kategorijas. Susiekite jas su standartinėmis darbo rinkos profesijų kategorijomis (tokiu būdu bus 
lengviau pasiūlyti tinkamą darbo rinkos mokymą). 

(Organizacijos diagramos; personalo skyriaus darbuotojų sąrašai; Tarptautinės darbo organi-
zacijos ir kiti standartizuoti profesijų apibrėžimai; pagrindinių informatorių interviu) 

4 veiksmas. Išanalizuokite verslo, plėtros ir darbo jėgos planus ir patikrinkite/įvertinkite darbo 
jėgos prognozes pagal skirtingas darbuotojų kategorijas. 

(Verslo planas; ekspertų grupės) 
5 veiksmas. Konkretizuokite organizacijos viziją, misiją, vertybes ir tikslus. Išnagrinėkite verslo 

ir plėtros planus, konkretizuokite skirtingų sričių, skyrių, padalinių ar grupių tikslus ir veiklos ro-
diklius. 

(Verslo planas; strateginis seminaras) 
6 veiksmas. Įvertinkite organizacijos veiklą pagal jos tikslus ir siekius. Nustatykite tas sritis, kur 

yra veiklos problemų, ir apibūdinkite priežastis. Atskirkite priežastis, susijusias su darbuotojų 
veikla, nuo kitų priežasčių. Susiekite problemas, atsirandančias dėl žmogiškosios veiklos, su dar-
buotojų kategorijomis ir jų kvalifikacijomis. 

(Verslo planas ir ataskaitos; finansinė ataskaita; organizacijos analizė, t.y. PTGG analizė, logi-
nės struktūros analizė ir kt.; ekspertų grupės; strateginiai seminarai) 

7 veiksmas. Įvertinkite pokyčius, turinčius tiesioginę įtaką kvalifikaciniams reikalavimams orga-
nizacijoje: 

• produktų ar paslaugų paklausą rinkoje; 
• verslo plėtrą; 
• gamybos metodus ir sistemas. Pastangas padaryti procesus efektyvesnius ir našesnius; 
• finansinį įgyvendinimą; 
• technologijos tobulėjimą; 
• veiklos, kokybės, saugos, aplinkosaugos ir kt. standartus ir nuostatus; 
• organizacijos pokyčius, įskaitant restruktūrizaciją, o taip pat produktyvumą, našumą ir moty-

vaciją didinančius planus; 
• kitus konkrečiai organizacijai svarbius dalykus. 
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(Ataskaitos; ekspertų grupės; pagrindinių informatorių interviu) 
8 veiksmas. Išaiškinkite organizacijos galimybes naujoms darbo vietoms sukurti bei aplinkybes, 

dėl kurių gali grėsti darbuotojų atleidimas iš darbo. 
(Verslo planas; strateginis seminaras) 
9 veiksmas. Apibendrinkite kvalifikacinius reikalavimus visai organizacijai, jos padaliniams ir 

skirtingoms darbuotojų kategorijoms. 
(Verslo planas; strateginis seminaras) 
 

Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla 
Rezultatai 

• Pasiūlos (švietimo įstaigų; darbo rinkos; savų darbuotojų) apžvalga ir numatomų laisvų dar-
bo vietų bei kvalifikacijų spragų įvertinimas. 

• Tikslinių darbuotojų grupių mokymo poreikių specifikacija ir mokymo sprendimai. 
• Žmogiškųjų išteklių tobulinimo ir įdarbinimo strategija. 

 
Veikla 
1 veiksmas. Parenkite organizacijos vidaus ir išorinio įdarbinimo apžvalgą, kurioje atsispindėtų 

kvalifikacijų pasiūla ir įdarbinimo poreikis. 
(Darbuotojų sąrašai; švietimo ir mokymo statistika; pagrindinių informatorių interviu; ekspertų 

grupės) 
2 veiksmas. Prognozuokite įdarbinimo poreikius, pagrįstus darbo jėgos planais, ir palyginkite 

juos su pasiūla taikant darbo jėgos planavimo metodiką. 
(Darbo jėgos prognozės) 
3 veiksmas. Įvertinkite darbo rinkos pretendentų, baigusių mokymo įstaigas, bei savų kandidatų 

kvalifikaciją. Nustatykite, ar jie atitiks organizacijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 
(Mokymo programos; pagrindinių informatorių interviu; priimamų į darbą asmenų interviu) 
4 veiksmas. Nustatykite galimus sunkumus, su kuriais gali susidurti organizacija, priimdama į 

darbą reikalingos kvalifikacijos darbuotojus. 
(Ekspertų grupė) 
5 veiksmas. Įvertinkite turimos darbo jėgos kvalifikacijas pagal skirtingas darbuotojų kategori-

jas. Jos turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, kad tobulėtų veikla ir būtų pasiekti užsibrėžti tiks-
lai. 

(Darbų specifikacijos; ekspertų grupės; savęs vertinimo klausimynai; testai; pagrindinių infor-
matorių interviu) 

6 veiksmas. Įvertinkite turimos darbo jėgos kvalifikacijas pagal skirtingas darbuotojų kategori-
jas, kurios atlieptų rinkos, organizacijos, technologijos ir kitus pokyčius. 

(Darbų specifikacijos; ekspertų grupės; savęs vertinimo klausimynai; testai; pagrindinių infor-
matorių interviu) 

7 veiksmas. Nustatykite neatitikimus, susijusius su turimos darbo jėgos kvalifikacijomis. 
8 veiksmas. Įvertinkite galimą bedarbių įdarbinimą bei perteklinių darbuotojų perskirstymą, kad 

būtų galima patenkinti įdarbinimo poreikius. 
(Strateginis seminaras) 
9 veiksmas. Įvertinkite įvairių mokymo galimybių efektyvumą, įskaitant mokymą organizacijos 

viduje, tenkinantį kvalifikacijų poreikius. 
10 veiksmas. Įvertinkite žmogiškųjų išteklių valdymą organizacijoje, ypač žmonių motyvavimo 

pastangas, veiklos valdymą, mokymosi kultūrą, žmogiškųjų išteklių tobulinimo politiką ir planus, 
taip pat organizacijos strategiją mokymo poreikiams tenkinti ir kt. 

(Verslo planas; pagrindinių informatorių interviu; ekspertų grupės) 
11 veiksmas. Paruoškite įdarbinimo ir vidinių žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategiją. 
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12 veiksmas. Nustatykite darbo rinkos mokymo vaidmenį ir tikslinių darbuotojų kategorijų mo-
kymo poreikius. 

(Strateginis seminaras; mokymo poreikių vertinimo metodika) 
 

Mokymo poreikių vertinimas organizacijos lygiu 

Mokymo poreikių vertinimas nukreiptas į tikslines personalo kategorijas, kurioms darbo rinkos 
mokymo sistema teikia mokymo paslaugas. Organizacijos (skyriaus, profesinės grupės) mokymo 
poreikių vertinimo trumpas aprašymas pateikiamas toliau. Detalesnis mokymo poreikių vertinimas 
yra pagrįstas darbo specifikacija ir yra taikytinas didesnėse organizacijose. Tai aprašoma naujame 
skyriuje. 

Čia aprašoma mokymo poreikių vertinimo metodika apima sektoriaus dokumentų, verslo planų, 
darbo jėgos planų ir ataskaitų nagrinėjimą; vieną ar du strateginius seminarus; ekspertų grupes; pa-
grindinių informatorių interviu; savęs vertinimo klausimynus (priklausomai nuo tikslinių grupių iš-
silavinimo); stebėjimą ir parengtus testus. Čia galima atsižvelgti į darbo specifikacijas. Be to, bus 
reikalinga vieno ar kelių tam tikros srities ekspertų pagalba. 

1 veiksmas. Nustatykite organizacijai ir tikslinėms darbuotojų grupėms veiklos tikslus (tikslus 
nustato sektoriaus ar profesijos ekspertai). 

2 veiksmas. Pagal tikslus įvertinkite veiklos pasiekimus. 
3 veiksmas. Nustatykite netinkamos veiklos priežastis. 
4 veiksmas. Įvertinkite pokyčius, kurie padės (atsižvelgiant į tikslines darbuotojų grupes) įgy-

vendinti naujus veiklos reikalavimus. 
5 veiksmas. Įvertinkite naujų bei esančių darbuotojų kvalifikacijas, atsižvelgdami į plėtros ir to-

bulinimo poreikius. 
6 veiksmas. Nustatykite nesusijusius su mokymu sprendimus veiklai tobulinti ir naujovėms 

įdiegti. 
7 veiksmas. Nustatykite mokymo sprendimus (veiksmai 3+4 palyginant su 5) veiklai tobulinti ir 

naujovėms įdiegti, atsižvelgiant į mokymo kursus ir kitus tikslinių darbuotojų grupių mokymo ti-
pus, trukmę ir turinį. Tai apima tinkamiausių mokymo ir mokymosi metodikų nustatymą. 

8 veiksmas. Įvertinkite darbo jėgos prognozes ir nustatykite mokymo krūvį. 
9 veiksmas. Paruoškite mokymo planą ir biudžetą. Jeigu reikia, peržiūrėkite žmogiškųjų išteklių 

politiką ir strategiją. 
Pageidautina, kad aprašytas mokymo poreikių vertinimas būtų atliekamas kasmet kartu su meti-

niu veiklos vertinimu. 
 

Darbo rinkos mokymo paslaugos 
Rezultatai 

• Mokymo bei jį atitinkančių paslaugų strategija ir planas nustatytiems mokymo poreikiams 
tenkinti. 

• Pagal analizės turinį: finansiškai naudingas ir kokybiškas mokymas, skirtas tikslinėms dar-
buotojų grupėms. 

• Žmogiškųjų išteklių tobulinimo politika ir strategija (nebūtinai). 
• Novatoriška mokymo programa darbo vietoms sukurti. 

 
Veikla 
1 veiksmas. Apibūdinkite organizacijos ir darbo rinkos mokymo centro bendradarbiavimą, už-

tikrinantį abipusį supratimą ir palaikymą. Įtraukite organizaciją į visus šios analizės veiksmus ir tai-
kykite dalyvavimo metodą. 

(1–10 veiksmai apima verslo plano taikymą; strateginius seminarus; ekspertų grupes) 
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2 veiksmas. Dalyvaukite rengiant bendrą priėmimo į darbą strategiją bei planą, kaip įveikti sun-
kumus įdarbinant kvalifikuotus darbuotojus. 

3 veiksmas. Apibūdinkite, koks turi būti įvadinis naujų darbuotojų mokymas, siekiant parengti 
juos dirbti organizacijoje. 

4 veiksmas. Apibūdinkite su mokymu susijusius ir nesusijusius sprendimus, siekiant pašalinti 
veiklos neatitikimus organizacijoje. 

5 veiksmas. Nustatykite, koks reikalingas mokymas, atsiliepiant į rinkos, technologijos, organi-
zacijos ir kitas naujoves. 

6 veiksmas. Nustatykite, koks reikalingas perkvalifikavimas, siekiant aprūpinti perteklines dar-
buotojų grupes kitokiu darbu. 

7 veiksmas. Aprašykite finansiškai naudingo bei kokybiško (rezultatyvaus) mokymo modelius, 
skirtus organizacijoms. 

(Kokybiškas mokymas – tai mokymas, užtikrinantis aukštą kvalifikaciją ne tik žinių, įgūdžių ir 
produktyvumo prasme. Jis ugdo dirbančiųjų lankstumą, atsidavimą organizacijos tikslams, atsako-
mybę prisiimant įgaliojimus, grupinį darbą, valdymo įsipareigojimų delegavimą, motyvaciją ir mo-
kymąsi.) 

8 veiksmas. Paruoškite mokymo strategiją, planą ir biudžetą tiksliai apibrėžtam mokymui ir tiks-
linėms darbuotojų grupėms. Planas gali apimti dalyvavimą standartiniuose darbo rinkos mokymo 
kursuose, specialiai pritaikytame mokyme ir kitokioje žmogiškųjų išteklių tobulinimo veikloje. 

9 veiksmas. Nustatykite papildomas žmogiškųjų išteklių tobulinimo paslaugas. 
(Mokymą darbo vietoje, instruktavimą, karjeros raidos planavimą, kompetencijos ugdymo ir in-

dividualaus tobulinimo programas, kompetencijos pripažinimą ir mokymo vadybą.) 
10 veiksmas. Parenkite žmogiškųjų išteklių politiką ir strategiją organizacijai, kuri stiprina tęsti-

nį mokymąsi, motyvavimą ir karjeros planavimą, atsižvelgdama į bendrą savo misiją, viziją, verty-
bes ir strategiją (nebūtinai). 

11 veiksmas. Siūlykite šiuolaikines mokymo programas, kurios sustiprins mokymo prestižą, tei-
giamai veiks darbo procesą, sukurs geresnes profesinės karjeros galimybes ir pagal galimybes – 
naujus darbus. 

 

3.3. DARBAI IR ASMENYS 
 
Kvalifikacijų analizės tikslas, kalbant apie darbus ir asmenis, – teikti darbo rinkos mokymo ir 

su juo susijusias informavimo ir konsultavimo paslaugas. Tai paslaugos, kurios: 
• kelia asmens kompetenciją, padedančią greičiau gauti darbą ir siekti karjeros bei atitin-

kančią darbo rinkos, konkrečių sektorių ir darbdavių poreikius; 
• suderina darbų specifikacijas ir projektus su ekonomikos ir darbo rinkos poreikiais; 
• užtikrina nuolatinį dirbančiųjų tobulinimą, pagrįstą moduliniu mokymu ir individualiais to-

bulinimo planais; 
• sustiprina komandos darbą ir komandos mokymąsi, pakelia motyvaciją ir suteikia pasiten-

kinimą darbu; 
• padeda asmeniui įvertinti kvalifikaciją, ją atitinkančius siekimus bei tinkamą tobulinimąsi; 
• sudaro sąlygas įgytos kompetencijos bei kvalifikacijos pripažinimui. 

 

Įvadas 
Organizacija susideda iš atskirų asmenų, kurie kiekvienas savaip prisideda prie bendrų organiza-

cijos tikslų. Organizacijos sėkmė priklauso nuo asmenų ir jų grupių veiklos rezultato. Makrolygiu 
tai atitinka visuomenę kaip visumą. Dirbantis asmuo turi atlikti dvigubą funkciją: organizacijos vi-
duje – kaip darbuotojas, šalies darbo rinkoje – kaip statistinis vienetas ir makro- bei mikroplanavi-
mo objektas. 
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Individualūs asmenys yra organizacijų, profesijų ir apskritai visos šalies žmogiškieji ištekliai, ku-
rie turi būti nuolat skaičiuojami ir į kuriuos turi būti investuojama kaip ir į kitus išteklius. Šiuolaiki-
nė vadybos teorijoja žmones traktuoja kaip svarbiausius išteklius, kadangi viskas priklauso nuo jų. 
Kiekvienas moksleivis ar jaunuolis yra būsimasis žmogiškųjų išteklių elementas, į kurį turime in-
vestuoti jį lavinant, kad būtų užtikrinta organizacijų, šalies ekonomikos ir visuomenės ateities sėk-
mė. Jeigu to bus nepaisoma, visuomenę lydės blogos pasekmės. 

Kai jaunuoliai baigia mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas, tampa nebeaišku, kas atsakingas 
už tolesnį jų kvalifikacijos tobulinimą: pats asmuo, darbdavys, profesinė asociacija, nacionalinė mo-
kymo sistema ar visų šių veiksnių derinys. Bet kuriuo atveju darbo rinkos mokymas atlieka pagrin-
dinį vaidmenį. Kvalifikacijos tobulinimas yra besitęsianti ir ilgalaikė veikla. Mat kvalifikaciniai rei-
kalavimai nuolatos kinta. 

Nedarbas atsiranda dėl nesubalansuotų darbo rinkos kvalifikacinių reikalavimų ir specifinių 
kiekvieno asmens įgytų kvalifikacijų. Disbalansą sukelia daugybė veiksnių: radikalūs darbo rinkos 
sąlygų pasikeitimai, kuriuos sunku suplanuoti, organizacijų mažinimas, nauja technologija, kuriai 
nebetinka seni įgūdžiai, netikslus darbo rinkos mokymo planavimas, netinkamas asmens darbo pasi-
rinkimas arba specifinių socialinių ir psichologinių sąlygų įtaka individui. 

Užimtumui pagerinti balansas turi būti atstatytas. Tam yra įvairių su mokymu nesusijusių prie-
monių: tikslesnis planavimas, efektyvus konsultavimas ir darbo vietų kūrimas. Mokymo ir tobulini-
mo priemonės, kita vertus, tiesiogiai įgalina asmenų kvalifikaciją pritaikyti darbo rinkos reikalavi-
mams. Jos apima įvairius aspektus: mokymo galimybių pagerinimą ir mokymo kokybę, paklausių 
kvalifikacijų plėtrą, įvairiapusių gebėjimų panaudojimą, mokymąsi. 

Kvalifikacijų analizė yra pagrindinis veiksnys siekiant nustatyti, kurios kvalifikacijos yra reika-
lingos, kurios prieinamos, kaip galima būtų sujungti darbo rinkos mokymą ir kitas priemones. 
Anksčiau mes kalbėjome apie kvalifikacijų paklausą ir pasiūlą darbo rinkoje ir organizacijose. To-
liau nustatysime darbui reikalingas kvalifikacijas, jų pasiūlą ir tobulinimą. 

 
Darbo rinkos, organizacijos ir darbo sąveika 

Jeigu mes žvelgiame į darbo rinką ar organizaciją kaip į visumą, privalome matyti darbus, iš kurių 
ši visuma susideda. Darbo rinka yra suma visų darbų ir žmonių, dirbančių ar ieškančių darbo. Kita 
vertus, žvelgdami į individualų darbą turime apsvarstyti profesinius standartus, esančius darbo rin-
koje, švietimo sistemoje, organizacijoje. 
 

 
5 pav. Darbo rinkos, organizacijos ir darbo sąveika. 
 
Darbo rinką, organizaciją ir darbus sieja tęstinis ir nesibaigiantis formavimosi procesas (5 pav.). 
 

Darbo analizė ir darbo specifikacija (kvalifikaciniai reikalavimai) 

Yra įvairių būdų, kuriais galite analizuoti darbą, kad galėtume apibūdinti jo kvalifikacinius reika-
lavimus: darbo analizė (job breakdown), užduoties analizė (task analysis) ir įgūdžių analizė 
(skills analysis). Detalizavimas, kurį galite pasiekti, kinta nuo bendrų užduočių, sudarančių darbą, 
nustatymo (pavyzdžiui, „vadovavimas personalo susirinkimui“, „darbo ataskaitų paruošimas“) iki 
smulkiausių vykdymo detalių, sudarančių užduotį, parengimo, pavyzdžiui, kaip rasti kopijavimo 
mašinos klaidą. 
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Darbo išskaidymas į smulkesnes sudėtines užduotis dažniausiai taikomas: 
• mokantis darbo vietoje; 
• rengiant mokymo modulius; 
• rengiant darbo instrukcijas. 

 
Darbų nustatymas pagal procesus 

• Pirmiausa turite apibūdinti procesus, vykstančius, pavyzdžiui, gaminant elektros energiją ir 
tiekiant ją vartotojui, tuo pat metu padengiant išlaidas ir palaikant bei plečiant sistemą. 

• Paskui turite apibūdinti pagrindines šių procesų veiklas ir sugrupuoti jas į atitinkamas funk-
cijas. Šios funkcijos taps organizacinės struktūros elementais, t.y. skyriais ir padaliniais – 
produkcijai, gamybai, techniniam aptarnavimui, apskaitai, rinkotyrai ir pardavimui, ir t.t. 
Jie gali būti organizuojami įvairiais būdais, priklausomai nuo organizacijos tipo, tradicijos 
ir efektyvumo poreikio. 

• Tai vėlgi yra derinama su kooperacijos procesais ir darbu grupėse organizacijos mastu. 
• Skyriuose ir padaliniuose apibrėžkite užduotis, kurios pagal darbo krūvį ir specialybę gali 

būti suskirstytos į daugybę darbų. Yra taisyklės, kaip tai padaryti, kad būtų išvengta pasi-
kartojimo, padidėtų produktyvumas, pagerėtų darbas grupėje, būtų užtikrintas geras ben-
dravimas ir efektyvus informacijos srautas, išvengta nereikalingos biurokratinės rutinos ir 
t.t. 

• Parengę darbo projektą (job design), paruoškite darbo aprašą (job description) ir darbo 
specifikaciją (job specification), t.y. kvalifikacinius darbo reikalavimus (žinių, įgūdžių, 
nuostatų, sugebėjimų, formalaus išsilavinimo, darbo patirties, mokymo ir pan. reikalavimų 
aprašą). 

• Galiausiai turite priimti ir integruoti išrinktus asmenis į organizacijos žmogiškuosius ištek-
lius, įtraukti juos į grupinį darbą, profesijos tobulinimą, bendrąją kultūrą ir užtikrinti orga-
nizacijos sėkmę nuolat keičiant ir gerinant darbą. 

 
Ne visada šį darbą galima pradėti nuo nulio, kaip kad norėtųsi. Dažnai organizacinė struktūra ir 

darbo atlikimo tvarka jau yra susiformavusi. Organizacinės struktūros ir darbų organizavimo būdai 
tapo galbūt per daug detalizuoti ir neefektyvūs. 

Darbo analizė tampa svarbi dėl organizacinių pasikeitimų ir pastangų padidinti pelningumą, pa-
gerinti kokybę, paslaugas ir konkurencingumą. 

Terminas, išreiškiantis darbo nustatymo būdą, yra darbo projektas. Darbo projektas apibūdina 
darbo turinį ir darbo vietą. Jis apima ne tik darbą sudarančius elementus, bet taip pat darbo sąlygas, 
darbo aplinką, kooperaciją ir darbą grupėje, būdą, kuriuo suprojektuojama darbo erdvė ir dirbančio-
jo gerovė. Todėl darbas yra projektuojamas ne tik norint nustatyti, ką dirbantysis turi daryti, bet taip 
pat stengiantis motyvuoti asmenį naujiems laimėjimams, savišvietai bei siekti įmonės tikslų. Reikia 
nepamiršti ir kitų aspektų – darbo saugos, profesinės sveikatos ir aplinkosaugos.  

Prieš rengiant kvalifikacinius reikalavimus dažniausiai paruošiamas darbo aprašas, kuris iš tik-
rųjų yra dirbančiojo vadovas, mokantis atlikti savo darbą, o taip pat vadybininko vadovas, mokan-
tis, kaip stebėti ir kontroliuoti atliekamą darbą. Darbo aprašas gali būti daugiau ar mažiau detalus, 
tačiau paprastai jame yra šie pagrindiniai darbo elementai: 

• atsakomybė (pvz., atsakingas už įrenginių priežiūrą); 
• užduotys (pvz., kasdien, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį, kasmet pagal aptarnavimo pla-

ną prižiūri įrenginį); 
• atsiskaitomybė (pvz., mėnesinė finansinė ataskaita paruošiama tiksliai iki penktos mėnesio 

dienos ir pateikiama vadovams arba darbuotojų susirinkimai būtinai kviečiami vieną kartą 
per savaitę). 

Elementai gali būti sujungti pagal valdymo, administravimo ar profesinį bei gamybinį tipą. 
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Darbo aprašas taip pat turėtų apimti atsiskaitymo vadovui už atliktą darbą tvarką, darbo sąlygas, 
saugą darbe ir t.t. Darbo apraše turėtų būti nustatyti veiklos tikslai. 

Rengiant darbo aprašą turi prisidėti ekspertai bei darbo analitikai, vadybininkai ir vadovai bei 
vienas ar keli patyrę darbuotojai (nesvarbu – paprasti darbininkai ar šios srities mokslininkai). Tam, 
kad būtų įveikta užduotis, reikia stebėti atliekamą darbą, analizuoti darbo procesą, vadovauti eks-
pertų grupės susirinkimams, kalbėtis su vadybininkais ir vadovais, patyrusiais darbuotojais. 

Parengę darbo aprašą, galime pereiti prie darbo specifikacijos, t.y. detalaus kvalifikacijų aprašo, 
parengimo (4 lentelė). Darbo specifikacijos sudarymo pagrindas yra įgūdžių analizė, apibrėžianti 
įgūdžius, reikalingus kiekvienai darbo užduočiai atlikti. 

Rengiant darbo specifikaciją turi prisidėti tos srities mokymo ekspertas, profesijos ekspertai ir, 
žinoma, vadybininkai bei patyrę darbuotojai. Gali būti taikomas darbo stebėjimo, „darbo proceso 
analizės“, interviu ir ekspertų grupių metodikų derinys. Be abejo, darbo aprašas ir darbo specifikaci-
ja turi atitikti valstybinius darbo reguliavimo dokumentus, standartinius profesijų aprašus, mokymo 
ir testavimo, saugos standartus ir kitus veiksnius. 

 
Darbo specifikacija (kvalifikaciniai reikalavimai) 

• Nustatykite darbui atlikti reikalingas žinias, įgūdžius ir nuostatas. 
• Aprašykite reikiamus gebėjimus, pavyzdžiui, gebėjimą vadovauti, organizuoti grupės 

darbą, atsakingumą. 
• Nustatykite bet kuriam būsimam kandidatui privalomą minimalų išsilavinimą, darbo patirtį 

ir mokymą. 
• Įtraukite specialius reikalavimus – fizinę jėgą, sugebėjimą įveikti stresą ir panašias savy-

bes. 
• Galite įtraukti paaukštinimo, karjeros plėtros galimybių, papildomo mokymo ir patirties ap-

rašą. 
 

4 lentelė. Darbo specifikacijos formos pavyzdys 

 
Tikslų ir darbo standartų nustatymas 
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Šiuolaikinės veiklos vadybos šerdis yra metų ar pusmečio tikslai ir planai, kurie išdėstyti verslo 
plane: 

• organizacijai kaip visumai; 
• atskiriems skyriams ar padaliniams; 
• grupėms; 
• darbams ir individualiems asmenims. 

Darbams ir asmenims tokie tikslai įterpiami į darbo aprašą ir naudojami vertinant veiklą. Jie taip 
pat yra esminiai, nustatant, kokios kvalifikacijos reikalingos ateinančiais metais ir / ar dirbančiojo 
kvalifikacija yra adekvati atliekamam darbui. Tuo pačiu šie tikslai sureikšmina veiklos vertinimo 
interviu, kurio metu jie yra suderinami. 

Jei asmuo turi dirbti grupėje, šie tikslai yra ypatingai svarbūs, kadangi grupės paprastai sudaro-
mos atsižvelgiant į specialius pokyčių ir pažangos planus arba telkiamos prestižiniams projektams 
atlikti. 

 
Tikslai, keliami darbams, atspindi organizacijos tikslus. Jie nustatomi, skatinant individualius 

asmenis ir grupes puikiai dirbti ir siekti individualios karjeros. Tikslai turėtų būti: 
• perspektyvūs; 
• pasiekiami; 
• išmatuojami pagal darbo kiekybę, kokybę, laiką ir kitas sąnaudas. 

Tikslus turi papildyti veiksmų planas, programa ir biudžetas (pageidautina). 
 
Darbų standartai taip pat yra nustatomi atsižvelgiant į šalies įstatymus, darbo vertinimo, kokybės, 

saugos, aplinkosaugos, profesijų standartus ir pan. 
Standartai darbui suteikia kryptį. Tačiau egzistuoja šiuolaikiniai žmogiškųjų išteklių vadybos po-

kyčiai, susiję su individualių asmenų įgaliojimu ir kūrybingumu, kuris priešinasi standartams bei 
mėgina padidinti lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti prie esamos situacijos ir greitai besikeičiančių 
rinkos poreikių. Kai darbuotojai pakankamai išsilavinę ir aplinka skatina mokymąsi, asmeninę atsa-
komybę ir pasišventimą organizacijai, jie formuoja savo darbus pagal poreikį ir asmeninius siekus. 

 
Naujų žmonių įdarbinimo ir/arba žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategijos nustatymas 

Norėdama, kad tam tikras darbas būtų atliekamas geriau nei anksčiau, organizacija gali arba pri-
imti naują visiškai kvalifikuotą kandidatą, arba tobulinti jau dirbančio žmogaus kvalifikaciją, arba 
priimti ką tik baigusius mokymo įstaigas asmenis ir sudaryti sąlygas įgyti patirties. 

Ne visada organizacija gali laisvai pasirinkti. Kvalifikuotų kandidatų pasiūla gali būti nepakan-
kama. Mokėti didelę algą kvalifikuotam kandidatui gali būti per brangu. Net jeigu organizacija pa-
jėgi priimti į darbą geriausią kandidatą, vis dėlto vertėtų išsiugdyti savo darbuotojus, sudaryti jiems 
palankias sąlygas karjeros plėtrai organizacijos viduje. Nesuteikiant tokių sąlygų sunku išlaikyti 
puikius ir atsidavusius darbuotojus. 

Visi šie svarstymai, išdėstyti organizacijos dokumente, pavadintame „žmogiškųjų išteklių politi-
ka ir planai“, padeda nustatyti, kiek bus mokomas kiekvienas dirbantysis. 

 
Mokymo poreikių vertinimas 

Jeigu nuspręsta neįdarbinti kompetentingų asmenų iš darbo rinkos, o paaukštinti ar perkelti į 
naujas pareigas kurį nors darbuotoją iš savos organizacijos, arba įdarbinti ką tik baigusį mokslus, 
būtina įvertinti, kokio mokymo reikės būsimajam darbuotojui, kad įgytų kompetenciją ir turėtų kva-
lifikaciją, įgalinančią puikiai atlikti darbą. 

Darbuotojų mokymo poreikių įvertinimas bus reikalingas tais atvejais, jeigu jie pavestą darbą at-
lieka nepakankamai gerai arba atsiranda naujų patobulinimų, kurie daro įtaką darbo turiniui ir pobū-
džiui. 
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Daugelyje įmonių mokymo poreikiai vertinami kartu su reguliariu metiniu veiklos vertinimu ir 
daugiausia reiškiasi rezultatų ir pasiekimų tyrimu, lyginant juos su planais ir biudžetu, remiantis 
klausimynu atliktu tyrimu ir interviu su dirbančiaisiais, kalbant apie esamas problemas, strategiją, 
siekius, kompetencijos tobulinimą ir kitus dalykus. Tai gali tapti individualiu tobulinimo planu. 

Tais atvejais, kai organizacijoms gresia krizė arba radikalūs pokyčiai, būtina visapusiškai įvertin-
ti mokymo poreikius, siejant juos su organizacijos pasikeitimais. 

Mokymo poreikių vertinimas gali būti paprastas ir glaustas arba labai sudėtingas (pagal situaci-
ją), priklausantis nuo darbo sudėtingumo ir detalaus būsimo mokymo išskaidymo. Mokymo porei-
kių vertinimas, rengiant mokymo kursus profesinio mokymo centruose, kuriuose formaliai pripažįs-
tamos kvalifikacijos, gali būti gana detalus, taip pat kaip ir juos atitinkančių mokymo modulių apra-
šymas. 

 
Mokymas privalo užtikrinti, kad: 

1. Kompetentinga darbo jėga visada būtų prieinama, siekiant pagal planą įgyvendinti verslo 
tikslus ir vykdyti organizacijos įsipareigojimus. 

2. Visi dirbantieji turėtų pakankamai žinių, įgūdžių nuostatų atlikti savo darbą. 
3. Organizacija galėtų atitikti rinkos, organizacinius, technologinius ir kitus pokyčius. 
4. Būtų vykdomi karjeros plėtros ir paaukštinimo darbe planai. 
5. Organizacija kiek įmanoma geriau panaudotų žmogiškuosius išteklius, t.y., kad jie taptų 

lankstūs ir galėtų prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. 
6. Mokymosi kultūra būtų pagrįsta meistriškumu ir geru darbu. 
7. Visi produktai ir paslaugos būtų aukštos kokybės ir atitiktų numatytus standartus. 

 
Deja, yra daug investavimo į mokymą pavyzdžių, kai mokymo rezultatas buvo prastas ir 

pastebimai nepakeitė dirbančiųjų elgsenos. Labai svarbu, kad mokymas būtų tinkamas, atspindėtų 
realią kvalifikacijos paklausą ir darytų didelį poveikį darbui. Mokymas visada turi būti sistemingai 
suplanuotas, todėl mokymo poreikių įvertinimas yra labai svarbus. 

Mokymo poreikius vertinantys žmonės planuoja ir rengia bendrą organizacijos mokymo planą 
ir/arba specifinį mokymo kursą. Vertinti gali mokymo konsultantas arba planuotojas, mokymo va-
dybininkas arba pats mokytojas. 

Mokymo poreikių vertinimas apima tyrimą dokumentų, kurie, jeigu juose esanti informacija yra 
pagrįsta, nurodo veiklos lygį ir galimas problemas. Vertintojas taip pat turi išnagrinėti bendrąjį pla-
ną, misijos teiginius ir darbo planus, kad galėtų nustatyti būsimus kvalifikacijų reikalavimus. Jis 
privalo ištirti ankstesnį mokymą – ar jis buvo pakankamai geras ir rezultatyvus, peržiūrėti žmogiš-
kųjų išteklių valdymą bei tobulinimą ir nutarti, ar veiklos neatitikimą galima išspręsti kitais, ne mo-
kymo metodais. 

Dokumentų tyrimą turi papildyti interviu. Darbo aprašas ir darbo specifikacija taip pat yra svar-
bios tyrimo priemonės. Daugeliu atvejų būtų naudinga suorganizuoti vadybos seminarus ir ekspertų 
grupių susirinkimus. Vadybos seminarai padėtų nustatyti problemas ir ateities strategiją bei planus, 
o ekspertų grupės įsigilintų į kvalifikacijų reikalavimus. Vertintojas turės apklausti parinktus dar-
buotojus ir stebėti, kaip jie dirba. Jis gali panaudoti klausimyną, kad išsiaiškintų: a) kaip vadybinin-
kai ir vadovai vertina kai kuriuos dirbančiuosius; b) kaip kai kurie dirbantieji vertina patys save. 
Šiam tikslui taip pat galima parengti vertinimo testą. 

 
Mokymo poreikių vertinimas nustato: 

• kokių kategorijų dirbantieji bus mokomi ir koks bus kiekvienos kategorijos dalyvių skai-
čius; 

• koks mokymas bus taikomas kiekvienai kategorijai; 
• įvairių dėstomų dalykų mokymo programas bei turinį, jų suskirstymą į kursus ir modulius; 
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• mokymo tipą, t.y. vidaus mokymą, išorės mokymo vykdytoją, mokymą pagal sutartį, mo-
kymą darbo vietoje, dėstomos teorijos procentą, praktikos procentą, veiksmų mokymosi 
programą ir t.t.; 

• kompetenciją, mokymosi ir elgsenos tikslus kiekvienam mokymo kursui; 
• kokia bus naudojama mokymo metodika, t.y. mokymas klasėje, demonstravimas, pratybos, 

testai ar kita. Galima skirstyti ir dar smulkiau – grupės darbai, kompiuterių pritaikymas, 
vaizdajuostės ir t.t.; 

• instruktorius, jų darbo vietą, aparatūrą, įrenginius ir kitą informaciją. 
 

Mokymo ciklas 

Remiantis mokymo poreikių vertinimo rezultatais, galima sudaryti sistemingai veikiantį tradicinį 
mokymo ciklą: parenkite bendrą mokymo planą, parūpinkite aparatūrą ir instruktorius, suplanuokite 
specialiuosius kursus ir modulius, paruoškite mokymo medžiagą, vadovaukite mokymui, patikrinki-
te dalyvių žinias ir pabaigoje įvertinkite mokymą. 

 
Kompetencijos vertinimas 

Tinkamas pradinis taškas, norint padėti asmenims siekti karjeros ir galbūt susirasti darbą, yra jų 
dabartinės kompetencijos, apie kurią jie turbūt ne viską žino, vertinimas. Individualaus asmens 
kompetencijos vertinimas – tai žingsnis oficialaus kompetencijos pripažinimo link, ir galbūt papil-
domas mokymas užpildys esamas spragas. Dažnai pasitaiko, kad žmonės, daugelį metų 
dalyvaujantys darbo rinkoje ir turintys tinkamą kompetenciją iš patirties, neturi oficialaus pripažini-
mo, be kurio negali siekti karjeros ir didesnio atlyginimo. 

Kompetencijos vertinimas yra sistemingas ėjimas asmens kompetencijos ir jo tolesnio tobulėji-
mo link. Pagrindiniai veiklos etapai būtų tokie: 

• Išsami pradinė profesijų ir lygių klasifikacija. 
• Laipsniškai pagal profesijos standartą derinama įgyta kompetencija. 
• Galimas ir žmogaus asmeninių bruožų tyrimas, susijęs su darbu ir karjera (nebūtinai). 
• Kompetencijos spragų nustatymas (galima nustatyti ir asmeninių gebėjimų tobulinimo porei-

kius). 
• Karjeros planas, skirtas asmens siekiams bei darbo rinkos poreikiams derinti. 
• Asmens pasiekimų ir pripažinimo galimybių nustatymas. 
• Asmens tobulinimo plano parengimas. 

 

Kvalifikacijų paklausa: darbai ir asmenys 
Rezultatai 

• Darbo aprašas, kuriame darbas suskaidytas į pagrindines užduotis. 
• Darbo specifikacija, kurioje smulkiai išdėstytos darbui atlikti reikalingos kvalifikacijos. 
• Veiklos tikslai. 

 
Veikla 
1 veiksmas. Organizacijos procesų ir funkcijų analizė. Išskirstykite juos į padalinius, iš kurių su-

sideda organizacija. Apibūdinkite kiekvieno padalinio atsakomybę ir pagrindines užduotis. Išdėsty-
kite jas pagal darbus, remdamiesi efektyviu užduočių paskirstymu ir darbo krūvio apskaičiavimu. 

(Organizacijos analizė) 
2 veiksmas. Patikslinkite arba parenkite darbo aprašą: 

• suskaidykite darbą į pagrindines pareigas ir 7–8 pagrindines užduotis; 
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• suskirstykite jas į rūšis, pavyzdžiui: vadybos, stebėjimo (kuravimo), administravimo, profe-
sinės, gamybinės ir t.t., daugiausia 3 rūšys kiekvienam darbui (nebūtinai); 

• išanalizuokite darbą tokiais požiūriais: tikslai, atsiskaitomybė ir funkciniai ryšiai, darbas 
grupėje, darbo sąlygos, apmokėjimo schemos ir paaukštinimo galimybės; 

• papildykite darbo aprašą susitarimais dėl darbų saugos, profesinės sveikatos, aplinkosaugos; 
• aprašykite vertinimo, instruktavimo ir darbų rėmimo mechanizmus (nebūtinai); 
• analizuokite darbą alternatyviais būdais, papildykite aprašą kitais tinkamais punktais ar or-

ganizacinėmis procedūromis (jei reikia). 
(Patyrusio darbuotojo interviu; stebėjimas; ekspertų grupės) 
3 veiksmas. Patikslinkite arba parenkite darbo specifikaciją, remdamiesi darbo aprašu, išanali-

zuokite, kokių žinių, įgūdžių, nuostatų prireiks, kad darbas būtų atliktas puikiai. Apibūdinkite, koks 
minimalus formalus mokymas ir patirtis reikalinga. 

(Patyrusio darbuotojo interviu; tam tikros srities eksperto interviu; ekspertų grupė) 
4 veiksmas. Nustatykite darbo arba darbuotojo tikslus, atsižvelgdami į organizacijos tikslus, nu-

rodytus verslo plane, bei į darbuotojo pažangos planą. 
Paaiškinkite, kaip jo darbas prisideda prie organizacijos tobulėjimo. 
(Verslo planai; ekspertų grupės) 
5 veiksmas. Įvertinkite darbuotojų veiklą kartu su organizacijos, skyriaus ar projekto veikla. Išsi-

aiškinkite laimėjimus bei trūkumus atliekant darbus. 
(Veiklos ataskaitos; individualios veiklos vertinimas; pagrindinių informatorių interviu). 
6 veiksmas. Aprašykite technologinius, organizacinius ir kitus pokyčius, kurie gali turėti įtakos 

darbui. 
(Verslo planas ir ataskaitos; profesinės asociacijos; pagrindinių informatorių interviu; ekspertų 

grupė) 
7 veiksmas. Siekdami planuoti mokymą ir formuoti kompetenciją, išskaidykite darbą į smulkes-

nes užduotis ir apibūdinkite kompetencijos elementus, reikalingus, kad darbas būtų atliktas labai ge-
rai. Išskirkite saugos, profesinės sveikatos ir aplinkosaugos aspektus. 

(Stebėjimas; patyrusio darbuotojo interviu; ekspertų grupė) 
8 veiksmas. Nuolat atnaujinkite darbo aprašą ir darbo specifikaciją pagal darbo reikalavimų po-

kyčius. 
 

Kompetentingų kandidatų arba dirbančiųjų pasiūla 
Rezultatai 

• Priėmimo į darbą strategija. 
• Suderintos karjeros ir kompetencijos plėtros programos konkretiems darbams. 
• Mokymo poreikių specifikacija ieškantiems darbo, naujai priimtiems į darbą ir dirbantiems 

asmenims. 
• Mokymo ir mokymosi strategija. 

 
Veikla 
1 veiksmas. Parenkite asmenų priėmimo į darbą planą, įskaitydami esamų darbuotojų perkėlimą 

į kitas pareigas, įvertindami asmenis, baigusius mokyklas, o taip pat patyrusius kandidatus, esančius 
darbo rinkoje, ir, galimas daiktas, bedarbius. 

(Nuo 1 iki 5 veiksmo: ekspertų grupė, dalyvaujant atitinkamiems vadovams) 
2 veiksmas. Įvertinkite asmenų, kurie gali būti priimti į darbą, kvalifikacijas. Palyginkite jas su 

kvalifikaciniais reikalavimais, pateiktais darbo specifikacijoje. 
3 veiksmas. Nustatykite galimus sunkumus, su kuriais susiduria organizacija, ieškodama tinka-

mo (-ų) kandidato (-ų), bei galimus būdus jiems įveikti. 
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4 veiksmas. Parenkite priėmimo į darbą strategiją, pagrįstą: tinkamu kandidatų sąrašu, vidaus/iš-
orės kandidatų priėmimu į darbą, galimu kandidato atlyginimu, mokymo išlaidomis, skirtomis kva-
lifikacijai tobulinti, ir t.t. 

5 veiksmas. Priimkite į darbą asmenis, remdamiesi žmogiškųjų išteklių vadybos politika ir darbo 
tvarka. 

6 veiksmas. Įvertinkite individualių asmenų turimą kompetenciją, rengdami kompetencijos plėt-
ros programą. 

(Veiklos vertinimas; interviu ir testai) 
7 veiksmas. Parenkite suderintas kompetencijos ir karjeros plėtros programas konkretiems dar-

bams, kurie užtikrintų būsimą kompetentingų darbuotojų pasiūlą ir bendrą individualių asmenų mo-
tyvaciją stengtis gerai atlikti visas užduotis, kad būtų pateisintos į juos dedamos viltys.  

8 veiksmas. Įvertinkite mokymo poreikius, kad būtų užtikrinta kvalifikuotų asmenų, numatomų 
priimti į darbą, pasiūla ir pagerintos ieškančiųjų darbo galimybės. Čia svarbu sutelkti dėmesį į darbo 
rinkos mokymo paslaugų tikslines profesijas bei darbus. 

 
Mokymo poreikių vertinimas 

Čia pateikiamas išsamus mokymo poreikių vertinimo aprašymas, sutelkiant dėmesį į konkrečius 
darbus. Trumpesnis mokymo poreikių vertinimo aprašymas, skirtas platesnėms profesijų kategori-
joms, pateiktas organizacijų analizės skyriuje. Šis detalus mokymo poreikių vertinimas taip pat tin-
ka profesijų kategorijoms darbo rinkoje, ruošiant standartinius darbo rinkos mokymo kursus. Tai-
komos metodikos yra aprašytos šio skyriaus įvade. 

1 veiksmas. Suplanuokite ir paruoškite organizacijos darbuotojų ir, kaip alternatyvą, ieškančių 
darbo asmenų mokymo poreikių vertinimą (MPV): 

• apibendrinkite MPV priežastis ir tikslus; 
• parinkite ir nustatykite tikslinę grupę (grupes) ir konkrečius asmenis; 
• nustatykite duomenų šaltinius; 
• suplanuokite MPV strategiją ir metodiką; 
• nustatykite MPV darbo sąnaudas ir biudžetą; 
• paruoškite darbo planą. 

2 veiksmas. Surinkite pagrindinius duomenis ir informaciją, įskaitant: 
• organizaciją ir galimą organizacijos diagnozę (nurodykite probleminius klausimus); 
• verslo planą, kartu su verslo prognoze ir investicijų planais; 
• atitinkamas ataskaitas; 
• žmogiškųjų išteklių planus ir prognozes (apibrėžkite ir įvertinkite tikslinių darbų kiekį); 
• žmogiškųjų išteklių politiką ir praktiką, peržvelkite veiklos vadybą ir motyvacijos aspektus; 
• mokymo statistiką. Įvertinkite kokybę ir ankstesnio mokymo poveikį; 
• dokumentaciją, atspindinčią tikslinių grupių ir konkrečių asmenų kvalifikacijas bei švietimo 

sistemos teikiamo mokymo kokybę; 
• reikalingus įstatymus, potvarkius ir t.t.; 
• visa, ko reikia konkrečiam mokymo poreikiui vertinti. 

3 veiksmas. Nustatykite darbo tikslus nuosekliai pagal lygius, t.y. organizacijai, skyriams ar ki-
tokiems padaliniams, profesijų grupei, individualiems darbuotojams, remdamiesi: 

• šalies įstatymais, politika, potvarkiais, taisyklėmis ir t.t.; 
• tarptautiniais ir nacionaliniais sektoriaus rodikliais; 
• misija, vizija, strategija ir vertybėmis; 
• įvairių lygių siekiais ir tikslais; 
• kokybės standartais; 
• saugos ir aplinkosaugos standartais; 
• kitais reikalingais standartais. 
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4 veiksmas. Peržiūrėkite ir, jeigu reikia, atnaujinkite darbo aprašus ir darbo specifikacijas, atsi-
žvelgdami į organizacijos, technologijos, rinkos ir kitus pokyčius bei darbo tikslus. Tai paprastai 
vyksta kasmet sudarant metinį verslo planą ir atliekant veiklos vertinimą, o taip pat tada, kai priima-
mi nauji darbuotojai ar daromi pataisymai. Paruoškite specialius tikslus komandoms.  

Darbo aprašai ir specifikacijos yra taikomi aliekant visus toliau pateiktus veiksmus esamoms ir 
reikalaujamoms kvalifikacijoms palyginti. Beje, jie yra veiksmingi tik atnaujinti. 

5 veiksmas. Nuosekliai įvertinkite veiklą: a) organizacijos; b) skyriaus; c) profesijų grupės; d) 
individualių darbuotojų. Atskirkite su elgsena susijusias ir su ja nesusijusias netinkamos veiklos 
priežastis. Jei minėtos priežastys susijusios su dirbančiojo elgsena, ištirkite: 

• ar tinkama kvalifikacija; 
• ar tinkama motyvacija; 
• ar nėra išorinių kliūčių tinkamai padaryti darbą. 

Tai galima atlikti skyriuose ar kitokiuose padaliniuose vykstančiuose strateginiuose vadybos se-
minaruose, derinant juos su ataskaitų nagrinėjimu, stebėjimu, interviu su dirbančiaisiais. 

6 veiksmas. Sudarydami strateginį verslo planą įtraukite ir naujus darbo reikalavimus, susijusius 
su: 

• sumažėjusia ar padidėjusia darbų apimtimi, veiklos tipais; 
• būtinybe skatinti pokyčius, kelti bendrąją kultūrą ir motyvaciją; 
• rinkos, organizacijos, technologijos ir kitais pokyčiais. 

Įvertinkite, ar dirbančiųjų kvalifikacijos yra tinkamos. Tai atlikite seminaruose, naudokite savęs 
vertinimo klausimynus ir individualios veiklos vertinimo interviu. 

7 veiksmas. Atsižvelgdami į organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus, nustatykite 
naujas kvalifikacijas pažangos ir karjeros plėtotei. Įvertinkite vidaus kandidatų turimas kvalifikaci-
jas, palygindami jas su būsimais standartais. 

8 veiksmas. Vadovaukite dirbančiųjų kasmetiniam vertinimui. Aptarkite rezultatus su dirbančiai-
siais ir nustatykite netinkamos veiklos priežastis (žr. 5 veiksmą). Aptarkite paaukštinimo ir karjeros 
plėtros perspektyvą. 

9 veiksmas. Remdamiesi 5–8 veiksmais, nustatykite mokymo ir mokymosi poreikius: 
• įvadiniam mokymui; 
• pokyčiams, bendrajai kultūrai ir motyvacijai; 
• darbui pagerinti; 
• strategijai vystyti; 
• karjerai plėtoti. 

Apibrėžkite konkrečių darbų mokymo poreikius, t.y. programas, eksperimentinius kursus ir juos 
atitinkančias pratybas bei jų trukmę. 

10 veiksmas. Remdamiesi verslo ir darbo jėgos planais, numatykite mokymo krūvį. 
11 veiksmas. Išnagrinėkite mokymo galimybes, jų tinkamumą, kainą ir kokybę. 
12 veiksmas. Apibūdinkite mokymo ir mokymosi strategiją, kuri būtų efektyviausia ir turėtų di-

džiausią įtaką darbui. 
13 veiksmas. Ruošdami detalią mokymo programą, suskaidykite darbą į smulkias užduotis ir 

apibūdinkite atitinkamą kompetenciją. 
14 veiksmas. Parenkite mokymo planą / individualaus tobulinimosi planą, įtraukdami: 

• įvairias dirbančiųjų (kurie bus mokomi) kategorijas ir dirbančiųjų skaičių kiekvienoje kate-
gorijoje; 

• mokymą, kuris bus pasiūlytas kiekvienai kategorijai; 
• mokymo programą ar įvairių dėstomų dalykų turinį ir jų suskirstymą į kursus ir modulius; 
• mokymo tipą, t.y. vidaus mokymą, išorinį mokymo vykdytoją, mokymą pagal sutartį, moky-

mą darbo vietoje, dėstomos teorijos procentą, atliekamos praktikos procentą, veiksmų mo-
kymosi programą ir t.t.; 

• kompetenciją, mokymosi ir elgsenos tikslus kiekvienam mokymo kursui; 
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• taikytinas mokymo metodikas, t.y. mokymą klasėje, demonstravimą, pratybas, testus ar dar 
smulkiau – darbą grupėje, kompiuterių pritaikymą, vaizdajuostes ir t.t.; 

• instruktorius, darbo vietą, įrenginius ir kitą informaciją. 
 
Trumpai apie mokymo poreikių vertinimą darbo ieškančiojo atveju 
Išnagrinėję turimus dokumentus, naudodamiesi interviu ir testu nustatykite asmens kvalifikaciją, 

nuostatas, galimybes ir siekius. Atidžiai išanalizuokite darbo rinką, suraskite tinkamas profesines 
galimybes, jų prioritetus. Palyginkite kandidatų kvalifikacijas su prioritetinėmis profesinėmis gali-
mybėmis ir nustatykite mokymo poreikius, kurie užpildytų kvalifikacijų spragą. 

 
Trumpai apie naujų dirbančiųjų mokymo poreikių vertinimą 
Nustatykite įdarbinant būtiną kvalifikaciją remdamiesi: 

1) baigto mokslo kokybe; 
2) ankstesniu darbu ir mokymosi patirtimi; 
3) testu, o taip pat vienu ar daugiau interviu. 

Naujų darbuotojų grupės gali būti testuojamos kartu. Papildomą gebėjimų testą galite atlikti ban-
domuoju laikotarpiu. Aptarkite su naujais darbuotojais jų karjeros ir paaukštinimo sąlygas. 
Galiausiai su naujais dirbančiaisiais bei vienu ar keliais jų vadovais aptarkite galimus gebėjimų trū-
kumus ir mokymo poreikį. Tai bus pagrindas nustatyti naujų darbuotojų mokymo poreikį. 

 
Mokymo poreikių vertinimas, kai mokymo sritis yra ribota  
Daugeliu atvejų mokymo sritis yra ribota, pavyzdžiui, įmonė įveda naują buhalterinę kompiute-

rio programą arba naujus įrenginius ir nori apmokyti būsimus vartotojus ir operatorius. Tokiais at-
vejais nėra būtina atlikti visus mokymo poreikių vertinimo darbus. Taip pat gali pasitaikyti įvairių 
tarpinių atvejų. 

Išnagrinėkite naujos sistemos, įrenginių, kompiuterio programos pasekmes darbo jėgai ir nusta-
tykite visus galimus vartotojus. Nustatykite skirtingų vartotojų grupių konkrečius kvalifikaci-
jos/kompetencijos reikalavimus ir papildykite jais darbo aprašą. Įvertinkite vartotojų kvalifikacijas, 
lygindami jas su reikalavimais. Gali būti taikomos įvairios metodikos – personalo duomenų studija-
vimas, interviu, individualių asmenų bei grupių testai, ekspertų grupės. 

Nustatykite įvairias mokymo galimybes, taip pat ir tiekėjo siūlomą mokymą. Sutelkite dėmesį į 
mokymo efektyvumą, mokymosi ir paskesnių priemonių darbo vietoje įtaką atliekamam darbui. Iš-
nagrinėkite darbo palaikymo poreikius ir šaltinius, tarp jų vadovus, gidus, instrukcijas, budėjimo 
žurnalus, stebėjimą ir kt. Patikrinkite darbo procesus, įskaitant ataskaitas, komandos darbą, sąveiką 
tarp struktūrinių padalinių ir t.t. Atkreipkite dėmesį į darbo efektyvumą, produktyvumą, saugą, pro-
fesinę sveikatą ir kitus esminius aspektus. Nutarkite, kokio mokymo, darbo palaikymo mechanizmo 
reikia sustiprinti darbo procesams. Paruoškite trumpą veiksmų planą.  

 

Darbo rinkos mokymo paslaugos profesinei karjerai ir kompetencijai tobulinti 
Rezultatai 

• Mokymo ir jį atitinkančių paslaugų strategija bei planas nustatytiems mokymo poreikiams 
tenkinti. 

• Pagal analizės turinį – efektyvaus mokymo, darančio pastebimą įtaką mokymuisi ir motyva-
cijai, teikimas. 

• Karjeros ir pažangos planai. 
• Kompetencijos formavimo planai. 
• Asmens tobulinimo planai. 
• Kompetencijos ir kvalifikacijų pripažinimas. 
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Veikla 
(Čia išdėstyti ne nuoseklūs veiksmai, bet greičiau skirtingi scenarijai ir galimybių įvairovė.) 
1 veiksmas. Užtikrinkite reikiamą bendradarbiavimą su organizacijomis, vadybininkais, grupė-

mis, dirbančiaisiais ir ieškančiaisiais darbo. 
(Dialogas; strateginiai seminarai) 
2 veiksmas. Susiekite darbus su profesijų kategorijomis darbo rinkoje. Tai atlikite tam, kad nu-

statytumėte, koks reikalingas mokymas. 
(Profesijų standartai ir apibrėžimai; darbų analizė) 
3 veiksmas. Nustatykite, koks mokymas reikalingas naujai priimtiems žmonėms, suteikiant dar-

bui būtinų žinių. 
(Veiksmai nuo 4 iki 10: interviu; ekspertų grupės; žmogiškųjų išteklių tobulinimo politika ir pla-

nai) 
4 veiksmas. Nustatykite, koks mokymas reikalingas, kad būtų pagerintas esamų darbuotojų dar-

bas. 
5 veiksmas. Nustatykite, koks mokymas reikalingas, kad dirbantieji pasirengtų verslo, technolo-

ginėms, organizacinėms permainoms ir kitoms naujovėms, susijusioms su darbo reikalavimais. 
6 veiksmas. Parenkite efektyvaus ir produktyvaus grupinio mokymo modelį. 
7 veiksmas. Tobulinkite programas, skatinančias mokymosi kultūrą, iniciatyvą individualiai mo-

kytis ir tobulėti, padidinti motyvaciją ir produktyvumą. 
8 veiksmas. Parenkite individualių asmenų mokymo strategiją ir darbų planą, kuriuo būtų siekia-

ma efektyvaus mokymo, užtikrinančio pastebimą įtaką mokymuisi ir motyvacijai. 
9 veiksmas. Padėkite darbuotojams ir jų vadovams parengti profesinės karjeros ir pareigų pa-

aukštinimo planus, susijusius su įmonių darbo jėgos planavimu. 
10 veiksmas. Padėkite darbuotojams ir jų vadovams parengti kompetencijos formavimo planus, 

susijusius su modulinio mokymo programomis.  
11 veiksmas. Padėkite naujiems darbo ieškantiems asmenims sudaryti individualius tobulinimosi 

planus, kurie atspindėtų įdarbinimo galimybes bei atitiktų turimas kvalifikacijas, nuostatas, siekius 
bei užpildytų spragą tarp profesinių reikalavimų ir turimų kvalifikacijų. 

(Interviu, testai) 
12 veiksmas. Suplanuokite formalų kvalifikacijos ir kompetencijos pripažinimą. 
(Ekspertų grupės, posėdžiai) 
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4. DUOMENŲ RINKIMAS IR ANALIZĖS METODIKOS 
Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamos duomenų rinkimo ir analizės metodikos. Atlikdamas kvali-

fikacijų analizės užduotis ir veiksmus, analitikas turi išrinkti tinkamiausias. 
Apie kiekvieną pateiktą metodiką yra parašyta daugybė knygų, todėl skaitytojui rekomenduoja-

ma pačiam susipažinti su šia literatūra, kad gautų būtinų žinių ir galėtų toliau mokytis. 
 

Įvadas: informacinės veiklos etika ir teisiniai aspektai 
Prieš pradedant rinkti ir tirti informaciją būtina susipažinti su pagrindinėmis informacinės veik-

los etikos taisyklėmis ir teisiniais aspektais. Paminėsime tik kai kuriuos aspektus: 
• visada reikia nurodyti autorius ir šaltinius; 
• gauti autoriaus leidimą darbui panaudoti didelę knygos, straipsnio ar kito kūrinio dalį, taip 

pat kieno nors „gerą idėją“, duomenis ar tezes; 
• išlaikyti konfidencialumą ir informatorių anonimiškumą, jeigu neturite specialaus leidimo 

minėti jų vardus, nuostatas ir kt.; 
• laikytis pagrindinių pagarbos, mandagumo taisyklių imant interviu; 
• patikrinti informacijos teisingumą ir neplatinti klaidingos ir netikros informacijos. 

Kai kurių taisyklių, paremtų įstatymais ar nuostatais, privalu laikytis, kitoms gali būti taikomas 
susitarimo pagrindas – tai nerašytos taisyklės. Visais atvejais jos turi būti gerbiamos. 

 

Ataskaitos 
Vienas pirmųjų žingsnių atliekant kvalifikacijų analizę yra dokumentų, suteikiančių informaciją, 

tyrimas, kuris yra naudingas analitikui įsigilinant į esminius klausimus. Tarp šių dokumentų yra 
daug įvairių ataskaitų. Šių ataskaitų tipiški pavyzdžiai: 

• Nuolatinės pažangos ataskaitos ar metinės ekonomikos, sektoriaus, organizacijos ir kitų pa-
dalinių ataskaitos. (Jose gali būti pateikta labai svarbi statistika ir kitokia informacija.) 

• Finansinės ataskaitos ar pranešimai (visada svarbūs). 
• Organizacijos veiklos ir valdymo auditas. 
• Veiklos vertinimo ataskaitos. 
• Verslo ir prekybos ataskaitos. 
• Profesinių asociacijų ataskaitos. 
• Specifinių problemų techninės ataskaitos. 
• Aktualumo, vertinimo ir panašios ataskaitos, susijusios su projektais. 

Ataskaitos gali būti nevienodo pagrįstumo, kokybės ir svarbos, todėl jos turi būti vertinamos la-
bai atsargiai, turint omenyje konkretų kontekstą. Tačiau „gerose“ ataskaitose visada pateikiami 
svarbūs statistiniai duomenys, kita vertinga informacija, kuri yra naudinga kokybinei analizei, pa-
vyzdžiui, nurodant ekonominio sektoriaus problemas, būsimas tendencijas ir kt. 

 

Darbo analizė 
Darbo analizė yra aprašyta 3.3. skyriaus įvade ir atitinkamuose nuoseklių metodikų veiksmuose, 

kuriuos apima darbo analizė. 
 

Darbo jėgos prognozės 
Darbo jėgos arba žmogiškųjų išteklių paklausos prognozės yra pagrindinė informacija atliekant 

kiekybinę kvalifikacijų analizę. Apie tai buvo rašyta 3.1. ir 3.2. skyrių įvaduose bei atitinkamuose 
nuoseklių metodikų veiksmuose, apimančiuose kiekybinę paklausos ir pasiūlos analizę. Darbo jėgos 
prognozės darbo rinkos lygiu sudaromos konkrečiai šaliai, konkrečiam regionui, konkrečiam sekto-



47 

riui, konkrečiai profesijai ar užsiėmimui bei kitoms gyventojų grupėms. Darbo jėgos prognozės or-
ganizacijos lygiu sudaromos planuojant būsimus žmogiškuosius išteklius, įdarbinimą, pareigų pa-
aukštinimą, mokymą ir kt. 

Atlikdamas kvalifikacijų analizę darbo rinkos lygiu ir didesnėse organizacijose, analitikas nau-
dos prieinamą statistinę informaciją, tačiau kartais teks derinti informaciją, gautą iš kelių šaltinių. 
Informacijos pagrįstumas gali labai įvairuoti, todėl analitikas turi kritiškai vertinti visus duomenis. 
Atliekant konkretų papildomą tyrimą, reikia darbo rinkos ekonomisto ar darbo jėgos planuotojo pa-
galbos, kad jis nustatytų kalkuliacinį modelį. Mažesnėse organizacijose analitikas galės daug pa-
siekti pateikdamas pagrindinius klausimus, kurie nurodyti šio vadovo 3.2. skyriaus įvade „Pasiūlos 
analizė“. Paprastą modelį sudaro ši informacija: 

• Įstaiga, vieta, skyrius ar kitas padalinys. 
• Personalo tipas. 
• Personalas, esantis planuojamų metų pradžioje. 
• Tikėtina darbo jėgos kaita, išreikšta procentais ir skaičiais per planuojamus metus. 
• Tikėtini pareigų paaukštinimai, pervedimai, rotacija. 
• Gautas balansas. 
• Bendra darbo jėgos paklausa planavimo laikotarpiu (iš verslo plano). 
• Žmonių, kuriuos reikės įdarbinti pasinaudojant įstaigos dirbančiaisiais bei kandidatais iš dar-

bo rinkos, skaičius. 
 

Dialogas ir dalyvavimas kvalifikacijų analizės veikloje 
Pirmoji duomenų rinkimo taisyklė yra užtikrinti dialogą ir įtraukti atitinkamus žmones į darbą. 

Tai supaprastins gaunamos informacijos būdus. Kitaip tariant, asmuo, mėginantis gauti informaciją, 
susidurs su tam tikru įtarumu. Žmonės gali jausti, kad jų pateikta informacija bus vertinama kritiš-
kai, todėl bus pažeistas jų statusas. Taip pat jie gali pasijusti trukdomi. 

Geriausias metodas yra siekti draugiškų santykių ir įtikinti žmones, kad pateiktos žinios labai 
vertingos ir tikrai pasitarnaus jų gerovei. Privalote kuo aktyviau įtraukti įvairius asmenis į šį darbą ir 
užtikrinti, kad jie greitai gaus atpildą mokydamiesi, jų darbas taps įdomesnis ir kt. Suinteresuotu-
mas kur kas padidės, jeigu darbuotojai jaus, kad tai, ką jūs darote, yra įdomu ir kad jie išmoks kažko 
naujo. Jeigu įmanoma, dalį darbo turėtų atlikti jie patys, kad pajustų nuosavybės ir pasididžiavimo 
jausmą. 

Patartina surengti nors vieną seminarą, skirtą duomenų rinkimui ir analizei, suskaidyti darbą į 
tam tikras mokymo sesijas. Galima paskirstyti duomenų rinkimo užduotis ir organizuoti šį darbą 
grupėse. 

Labai svarbu teisingai apibendrinti darbą ir užtikrinti, kad gautos išvados bus pateiktos savinin-
kams bei kitiems dalyviams, o taip pat pasiekti abipusį sutarimą dėl jų tinkamo pateikimo. Todėl 
geriau, kad į rengiamus nutarimus ir veiksmų planus būtų įtraukti grupiniame darbe dalyvavę asme-
nys. Tai palengvintų veiksmų, pagrįstų gautais duomenimis, įgyvendinimą. 

Planuojant duomenų rinkimą, iš anksto reikia pasirengti dialogui ir dalyvavimui kvalifikacijų 
analizės veikloje. Mat tai reikalauja daug papildomo laiko. Kartais ilgalaikių tikslų siekimo proce-
sas būna svarbesnis už konkretų rezultatą. 

Kita vertus, dialogas, vykstantis darbo rinkos mokymo sistemoje, bei dalyvavimas bendruose 
projektuose su įvairiais partneriais – darbo, švietimo ministerijomis, mokymo centrais ir švietimo 
institucijomis, profesinėmis ir darbdavių asociacijomis, profsąjungomis ir pan. – padidins informa-
cijos srautą ir komunikaciją. Tai reiškia, kad šių įstaigų žmonės bus gerai informuoti apie egzistuo-
jančias problemas. 
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Ekspertų grupės 
Ekspertų grupės yra puikus metodas informacijai analizuoti ir daryti tam tikrus sprendimus. Ta-

čiau čia dėmesys sutelkiamas ne į strateginius aspektus kaip vadybos seminare, bet į profesinius ar 
techninius aspektus. Vadybos seminaras nustato bendras veiklos problemas, apžvelgdamas organi-
zacinius tikslus, o ekspertų grupės nustato technines priežastis. Vadybos seminaras ar pratybos nu-
stato tikslus ir ateities strategiją, o ekspertų grupės pabrėžia konkrečius techninius sprendimus. To-
dėl ekspertų grupės gali teikti informaciją vadybos seminarui, ir atvirkščiai. Ekspertų grupės, atlik-
damos kvalifikacijų analizę, gali nustatyti reikiamas kvalifikacijas ir parengti mokymo programą. 

Ekspertų grupių sudarymas yra labai svarbus ir reikia kreipti į tai tinkamą dėmesį. Grupės neturi 
būti nei per didelės, nei per mažos. Žmonės grupėse turi sugebėti dirbti kartu. Jose turėtų dalyvauti 
įvairių sričių ekspertai. Dažniausiai juos turėsite kviesti iš įvairių institucijų, daugeliu atvejų taip pat 
ir iš švietimo ir mokslo tyrimo institutų, kad būtų galima atlikti kuo geresnę ekspertizę ir siekti pa-
žangiausių naujovių. 

Vienas ekspertų grupių pranašumų tas, kad jos dirba kaip komanda. Tai padeda pasiekti didžiau-
sią objektyvumą bei sutarimą. Asmeninės ambicijos ir subjektyvūs požiūriai grupės veikloje išnyks-
ta. Ekspertų grupių nariams, priešingai negu vadybininkams, nereikia rūpintis politikos ar strategi-
jos aptarimu. Tačiau reikia kompetentingo grupės darbo organizatoriaus, kad labai tvirtos ekspertų 
nuomonės taptų nuosaikesnės bendroje veikloje. Grupės darbas turi būti planuojamas gerai ir profe-
sionaliai, nes kitaip grupės nariai gali netekti motyvacijos. 

 

Klausimynai 
Klausimynas yra dažniausiai naudojama priemonė tipiniams ir pagrįstiems duomenims ar infor-

macijai gauti, ypač makro lygiu. Klausimynai yra daugelio socialinių mokslų statistikos pagrindas. 
Klausimynai paprastai naudojami kvalifikacijų analizei atlikti darbo rinkos lygiu, kad būtų gali-

ma nustatyti kvalifikacijos reikalavimus ir darbo jėgos poreikį pagal tam tikras profesijas arba gauti 
duomenų apie užimtumą. Klausimynai taip pat gali būti naudojami organizacijoje, pavyzdžiui, nu-
statant mokymo poreikius pagal vadovų vertinimą ar pagal dirbančiųjų savęs vertinimą. 

Tačiau rengiant ir pritaikant klausimynus atsiranda daugybė spąstų, jeigu klausimynas formuluo-
jamas ir naudojamas klaidingai. Tokiais atvejais žala, kurią klausimynas padaro, yra didesnė negu 
laukta nauda. 

Čia svarbu žinoti: 
• kaip parinkti respondentus; 
• kaip formuluoti klausimus; 
• kaip padrąsinti asmenis, kad jie pateiktų patikimus atsakymus; 
• kaip apskaičiuoti rezultatus; 
• kaip analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus ir jų pagrindu parengti statistinius duomenis. 

Atsakymus į šiuos klausimus galima rasti socialinių mokslų tyrimų metodinėje arba specifinėje 
šios srities literatūroje. 

 

Kompetencijos vertinimas 
Kompetencijos vertinimas yra aprašytas 3.3. skyriaus įvade. 
 

Kontroliniai sąrašai 
Duomenų rinkimas visada turėtų prasidėti parengiant vieną ar daugiau kontrolinių sąrašų, ku-

riuose būtų visa reikalinga informacija. Čia turėtų būti klausimai, į kuriuos jūs norite gauti 
atsakymus ir kuriuos norėtumėte pateikti. Galite parengti vieną bendrą kontrolinį sąrašą, atitinkantį 
užduoties „nuorodų terminus“. Bendrieji kontroliniai sąrašai gali būti papildyti kontroliniais sąra-
šais tam tikroms smulkesnėms užduotims atlikti. Pavyzdžiui, jei lankotės mokymo centre, turėdami 
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tikslą įvertinti mokymo kokybę, arba lankotės organizacijoje, kad patikrintumėte personalo vadybos 
veiklą ir mokymo vadybą, jūs turite paruošti kiekvienos veiklos kontrolinius sąrašus. 

Paruošę kontrolinius sąrašus, parinkite metodiką. Kai kuriais atvejais imant interviu galima tie-
siogiai naudoti kontrolinį sąrašą, arba perdaryti jį į klausimyną ir išdalyti numatomiems responden-
tams. Galite naudotis juo pasirinkdami jums reikalingus dokumentus ir asmenis, su kuriais reikia 
kalbėtis. Galite remtis juo planuodami grupės darbą ir pristatymą. 

Bet kuriuo atveju kontrolinis sąrašas garantuos, kad įtraukti visi klausimai, į kuriuos norite gauti 
atsakymą. 

 

Loginės struktūros analizė 
Loginės struktūros analizė (LFA – Logical Framework Analysis) yra galbūt pats „griežčiausias“ 

ir nuosekliausias tikslinės vadybos (MBO – Management by Objectives) tipas. Ši analizė yra puiki 
priemonė planuojant, vykdant ir valdant projektus. Ją plačiai taiko tarptautinės agentūros ir organi-
zacijos. Turėdama labai griežtą koncepciją ir vadybos sistemą, tuo pat metu ji apima didelį dalyvių 
skaičių. Ji labiausiai tinka projektams, kurių apimtis, laikas ir biudžetas yra riboti. 

Loginė struktūra prasideda jau formuluojant projektą ir gali būti taikoma visose jo ciklo pakopo-
se. Ji pateikia viso projekto grupei bendrus nurodymus ir labai padeda koordinuoti projekto veiklą ir 
kontroliuoti jo pažangą. Todėl ji ypač tinkama sudarant sutartis bei užtikrinant jų laikymąsi. 

Loginė struktūra, kuri apima daugybę seminarų, paprastai prasideda nustatant visus dalyvius, ku-
rie bus įtraukti į projektą, įvertinant jų interesus ir nuomones. Viename tokių seminarų dalyviai su-
formuluoja projektą, iškeldami problemas, kurias projektas padėtų spręsti bei jas pakreiptų tinkama 
linkme. Problemos ir iš jų išplaukę tikslai sugrupuojami pagal priežastingumą ir pavaizduojami kaip 
medis, kurio centre yra pradinė problema/tikslas. Jeigu medis pasidaro per daug sudėtingas arba ku-
ri nors šaka pagal tikslų tipą nutolsta nuo kitų, tada formuluojami du ar daugiau atskirų, tačiau vie-
nas su kitu susijusių, projektų. Suformulavus tikslus, galima bendrais bruožais apibūdinti pagrindinį 
projektą ir formuluoti jo įgyvendinimo planą. 

Nuo šios pakopos ir toliau loginės struktūros analizė fokusuojama į loginės struktūros matricą, 
kurios kairysis stulpelis, paprastai paruošiamas pirmiausia, susideda iš: 

• Plėtros tikslo (tikslų). 
• Artimiausio tikslo (tikslų). 
• Rezultato. 
• Veiklos. 
• Indėlio. 

Visa tai labai svarbu iš pat pradžių teisingai padaryti ir suformuluoti. Nepatyrę naudotojai labai 
dažnai šias sąvokas painioja. Plėtros tikslas yra ilgalaikis tikslas, į kurį projektas įneša savo indėlį. 
Plėtros tikslas dažnai sutampa su šalies politika, pavyzdžiui: „Švarus vanduo iki 75 procentų 95 
procentams gyventojų iki 2005 metų jiems prieinama kaina“, vykdomas ilgą laiką pagal daugelį 
skirtingų projektų. 

Artimiausias tikslas (-ai) – tai tikslas, kurio tiesiogiai siekiama projektu. Tikslas – tai pageidauti-
na reikalų padėtis arba ketinimas, bet ne produktas ar rezultatas. „80 procentų tikslinės grupės narių 
sėkmingai baigė mokymo metodikos kursą per 6 mėnesius“ – šis procesas nėra tikslas, bet yra pa-
sekmė, rezultatas. Tikslas būtų: „Parengti 80 procentų tikslinės grupės narių, sugebančių mokyti pa-
gal tarptautinius pripažintus profesinius standartus“. Rezultatas – tai, ką projektas konkrečiai suku-
ria: mokymo centrus, mokymo kursus, mokymo medžiagą, kvalifikuotus mokytojus, darbo rinkos 
mokymo institucijas ir pan. Dar kitaip šį rezultatą galima pavadinti produktu. Tiek tikslai, tiek re-
zultatas turi būti išmatuojami kiekybiškai, kokybiškai, pagal laiko apimtį, žmonių indėlį ir panašiai. 
Veikla – tai žmonių, įtrauktų į projektą, veikla, tiesiogiai duodanti rezultatą. Indėlis – tai ištekliai, 
kurių reikia veiklai atlikti: žmonės, finansai, įrenginiai ir kt. 

Nustatant rezultatus ir veiklą, labai svarbu teisingai detalizuoti. Viena, rezultatas ir veikla gali 
apimti visą projektą, kita – jei jie yra per daug detalizuoti, projekto aprašymas taps pernelyg sudė-
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tingas. Smulkios detalės turėtų būti pateiktos bendros struktūros mėnesiniuose ar savaitiniuose 
veiksmų planuose. 

Loginės struktūros požiūris nėra vien tik būdas pradėti, planuoti ir vykdyti projektą. Jis, kaip ir 
pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė, gali būti naudojamas kaip diagnozavimo prie-
monė, siekiant nustatyti problemas, susijusias su jau esančiu projektu ar organizacijoja, surasti 
„vaistą“ ir paruošti „gydymo“ veiksmų planą. Tačiau pagal loginės struktūros požiūrį ši priemonė 
bus formuluojama kaip projektas. 

Kai stulpelis kairėje užbaigiamas, matricos dešiniame stulpelyje apibrėžiami tie išoriniai veiks-
niai, kurie gali daryti įtaką projektui, bet kuriems projektas neturi tiesioginės įtakos. Reikia visuo-
met stengtis, kad ši įtaka atsirastų, ir bent jau dalį išorinių veiksnių paversti veikla, kurią projektas 
gali kontroliuoti. Jeigu tai neįmanoma, išorinius veiksnius galima naudoti kaip „kritinių prielaidų“ 
formuluotę sutartyje, t.y. jeigu vienokia ar kitokia sąlyga nėra vykdoma, tada projektas negali ga-
rantuoti vienokio ar kitokio tikslo bei rezultato. Pavyzdžiui: „Jei Vyriausybė nesuremontuos kelio 
nuo žemės ūkio objekto iki uosto, tada projektas negalės garantuoti planuotų žemės ūkio produktų 
eksporto iš šio objekto“.  

Du vidiniai matricos stulpeliai yra patikrinimo rodikliai ir patikrinimo priemonės. Rodikliai yra 
naudojami pažangai valdyti ir vertinti. Jie apibrėžia: 

• Tikslinę grupę (kam skirta). 
• Kiekybę (kiek). 
• Kokybę (kaip). 
• Terminą (iki kada). 
• Vietą (kur). 

Patikrinimo priemonės nurodo šaltinį, iš kurio gaunama informacija apie rodiklius, pavyzdžiui, 
nacionalinį švietimo statistikos metraštį arba atliktą specifinę apklausą. 

Patikrinimo rodikliai paprastai yra formuluojami tikslams ir rezultatams apibūdinti. Pavyzdys yra 
pateiktas knygoje „Loginės struktūros požiūris: projekto planavimo, orientuoto į tikslus, vadovas“ 
(„The Logical Framework Approach: Handbook for Objectives–oriented Project Planning“, No-
rad, 1990), kuria remiasi šis trumpas pristatymas. 

 
Umbijos rajone 500 vyrų ir moterų – smulkių ūkininkų, apdirbančių 3 ir mažiau akrų žemės, – 

nuo 1990 metų spalio mėnesio iki 1991 metų spalio mėnesio padidino ryžių derlių 50 procentų ir 
išlaikė 1989 metų derliaus kokybę. 

 
Loginė struktūros matrica yra idealus projekto įgyvendinimo plano pagrindas, kuris pasitarnaus 

kaip pagrindinė priemonė vykdant projektą ir ruošiant projekto ataskaitą. 
 

Misija, vizija, vertybės ir strategija 
„Misija, vizija, vertybės ir strategija“ nėra teorinė mokykla, tai požiūris į verslo permainas ir 

plėtrą. Šis požiūris turi keletą pranašumų, kurie labai svarbūs didelėse organizacijose. Jis siunčia ži-
nią klientams ir supančiam pasauliui, palengvina efektyvų verslo planavimą, skatina žmones keistis, 
tobulėti ir stengtis. 

Pagal Poul Mooney (Developing the High Performance Organisation. Oak Tree Press, Dublin, 
1996), misija turi atsakyti į tris klausimus: 

• Kas yra mūsų verslas? Kodėl mes egzistuojame? 
• Kokią unikalią ir išskirtinę kompetenciją mes turime? 
• Į kokią ypatingą franšizę (specialią teisę/privilegiją, pvz., naudoti firmos ženklą arba atlikti 

garantines paslaugas pagal firmos standartus) ar nišą mes susitelksime? 
Misija yra tiek vidinis, tiek išorinis organizacijos įvaizdis. Pavyzdžiui, misija gali būti aukščiau-

sios klasės kokybės produktų pardavimas prieinamomis kainomis. Vandens tiekimo įmonėje tai ga-
lėtų būti: „Švarus geriamasis vanduo 24 valandas per parą prieinama žmonėms kaina“. 
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Vizija vaizduoja galimą ir norimą organizacijos padėtį ateityje, kurios ji konkrečiai siekia, kaip 
sportininkai siekia tikslo tam tikroje sporto srityje. Laikas, skirtas vizijai kurti, turi būti ribotas, kad 
žmonės mintyse jos neatidėliotų, bet jaustų pareigą, pavyzdžiui, kad „iki 2002 metų įmonės produk-
tai pirmautų rinkoje“. 

Vizija pareikalaus analizės, kur mes esame šiandien, kokie yra mūsų ištekliai ir galimybės, kur 
mes būsime tam tikru ateities laikotarpiu, koks tarpininkavimas ar projektas yra reikalingas, kad to 
pasiektume. Vizija turi būti reali, bet pakankamai provokuojanti dirbančiųjų pastangas. 

Vertybės tampa vis svarbesnės, ypač didelėse viešo profilio įmonėse. Kartu su klientų keliamais 
reikalavimais prekių bei paslaugų kokybei, didėja ir dirbančiųjų teisės į aplinkosaugą, profesinę 
sveikatą ir kt. Tai daro įtaką politikai, įstatymų leidybai – įmonės „vertybės“ tampa stipriu konku-
rencingumo veiksniu. Blogas įvaizdis gali sugriauti pardavimą, geras įvaizdis – padidinti verslo au-
gimą. Todėl vertybės dažnai susijusios su produkto kokybės, klientų aptarnavimo aspektais. Būdas, 
kaip kompanija traktuoja savo darbuotojus, susijęs su aplinkosauga, socialine plėtra, visuomenės 
sveikata ir mokslu. Organizacijos vertybės yra išraiška kolektyvinių nuostatų, kurias būtų galima re-
ziumuoti: „Mes esame etiški ir darome tai, kas šiuo metu mums atrodo teisinga“. Galėtų būti ir tokie 
pavyzdžiai: „Mes rūpinamės aplinka“, „Mes remiame mokslą“, „Žmonės – mūsų didžiausias tur-
tas“, „Mes kovojame vardan kokybės ir pažangos“, „Svarbiausia – klientas“ ir pan. Kartais įmonės 
gali pademonstruoti savo vertybes, remdamos pagalbos ir labdaros organizacijas, aplinkos projektus 
ir kt. 

Kai misija, vizija ir vertybės jau suformuluotos, organizacija turi parengti strategiją, kaip pasiek-
ti tai, ko ji nori. Strategijos rezultatas – tai keletas siekimų, veiksmo planų ir biudžeto variantų. Visa 
tai sudarys verslo arba organizacijos (korporacinio) plano pagrindą. 

 

Mokymo vertinimas 
Mokymo vertinimas aprašytas 3.1. skyriaus įvade. 
 

Mokymo poreikių vertinimas 
Mokymo poreikių vertinimas aprašytas 3.1. skyriaus įvade. 
 

Organizacijos analizė 
Kvalifikacijų analizė tam tikra dalimi apima organizacijos analizę, todėl analitikas turėtų būti su-

sipažinęs su pagrindiniais šiuolaikinės organizacijos teorijos principais. Kai kvalifikacijų analizė at-
liekama dėl organizacinių permainų ar pasikeitimų, būtų patogu jas sujungti, nors jos gali būti atlie-
kamos skirtingų specialistų. 

Organizacijos analizės vaidmuo išdėstytas šio vadovo 3.2. skyriuje. Su ja susijęs ir 5 skyrius. 
Šia tema yra daug literatūros ir skaitytojas gali su ja susipažinti. 
 

Organizacijos planai  
Tiek organizacijos (korporacinis), tiek verslo planas yra kvalifikacijų analizės duomenų šaltinis, 

planavimo bei organizavimo tobulinimo priemonė. 
Organizacijos (korporacinis) arba verslo planas yra vienas svarbiausių veiklos vertinimo doku-

mentų, pagal kuriuos nustatomi uždaviniai bei ateities reikalavimai. Renkant duomenis, jis gali būti 
pagrindas interviu, aptarimams ir grupiniam darbui. Jis nustato vertinimo standartus, pagal kuriuos 
numatoma ateitis. Daug organizacijos duomenų ir informacijos telpa sprendimų priėmimo ir plana-
vimo procese. Pateikti duomenys ne tik apibūdina bendrąjį planą, bet ir sudaro jo pagrindinę doku-
mentaciją. 

Organizacijos (korporacinių) planų pagrindinis trūkumas tas, kad jie nėra pakankamai geri arba 
jų iš viso nėra. Geras organizacijos planas turėtų numatyti organizacijos misiją, viziją, vertybes ir 
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strategiją, taip pat visos organizacijos bei jos skyrių, grupių, padalinių tikslus. Tikslai turėtų būti pa-
grįsti konkrečiais veiksmų planais, tvarkaraščiais ir, žinoma, biudžetu. Planai paprastai rengiami 
vieneriems ir penkeriems metams, po to suskirstomi mėnesiais arba į specifinius organizacinius 
veiklos planus. Organizacijos planas gali sudaryti organizacijos bendrosios kultūros, darbuotojų 
motyvavimo ir jų mokymosi skatinimo pagrindą. 

Organizacijos plano rengimas yra labai naudingas, keliant motyvacijos ir darbo grupėje lygį, to-
dėl vienokiu ar kitokiu būdu į šią veiklą reikėtų įtraukti visų lygių darbuotojus. Labai svarbu, kad 
visi dirbantieji būtų įtraukti į organizacijos tobulėjimo procesą, tada jis bus efektyvesnis. 

Organizacijos (korporacinis) planas yra žmogiškųjų išteklių planavimo pagrindas, nustatant žmo-
giškųjų išteklių tobulinimo ar mokymo politiką ir strategiją bei planuojant ir numatant lėšas konkre-
čiai mokymo veiklai. 

 

Pagrindinio informatoriaus interviu 
Pagrindinio informatoriaus interviu yra plačiausiai naudojamas metodas informacijai rinkti. Pa-

grindinis jo trūkumas – pavojus tapti subjektyviam, jeigu šis metodas naudojamas netinkamai. To-
dėl pagrindinio informatoriaus interviu turi būti pagrįstas sistemiškai renkamos informacijos kon-
troliniu sąrašu. Informatoriai turi būti atidžiai parinkti. Jūs turėsite kalbėtis su įvairių sričių skirtingų 
lygių informatoriais, kad gautumėte įvairiapusį aptariamo dalyko vaizdą. Teks sugebėti įžvelgti, kas 
slypi po žodžiais, kokios problemos ir ketinimai. Pabaigus apklausą visa informacija turi būti patik-
rinta pasitelkiant dokumentus arba anonimiškai pateikus informaciją didesniame susirinkime, pasi-
naudojant mažu klausimynu arba atidžiai stebint. 

Pagrindinis informatorius – tai pagrindinis vieno kurio klausimo informacijos šaltinis. Vyrauja 
tendencija, kad informatoriai dažniausiai būna vadybininkai, kadangi jie yra lengviausiai prieinami. 
Tačiau tai nėra gerai, nes negalima pasikliauti, kad jų pateikiama informacija visiškai objektyvi ir 
patikima. 

Tam, kad pagrindinio informatoriaus interviu būtų atliekamas efektyviai, jis turi vykti pagal nu-
statytą darbo tvarką ir taisykles. 

 

Patyrusio darbuotojo interviu 
„Patyrusio darbuotojo vertinimas“, „interviu“ ar „demonstravimas“ yra plačiai taikomi metodai, 

analizuojant darbus, klasifikuojant užduotis, apskaičiuojant laiko sąnaudas, rengiant vadovus, verti-
nant mokymo poreikius ir rengiant mokymo programas. „Patyręs darbuotojas“ nebūtinai turi būti 
darbininkas, atliekantis fizinį darbą. Patyręs darbuotojas gali būti bet kuris asmuo, turintis kokiame 
nors darbo, profesijos ar verslo praktinę patirtį: banko vadybininkas, stomatologas, dailidė, sekreto-
rius, chirurgas ir panašiai. Patirtis taip pat suprantama platesne prasme – kaip pažangesnis savo dar-
bo ar profesijos suvokimas, susijęs su technologijos ir ekonomikos plėtra. Todėl daugeliu atvejų pa-
tyręs darbuotojas gali būti viršininkas, inspektorius ar meistras. Pavojus kyla tada, jeigu asmuo, iš 
kurio imamas interviu, pateikia atgyvenusį požiūrį ir neefektyvų darbo būdą. Vertintojas tokiu atve-
ju turės panaudoti kokią nors patikrinimo priemonę, pavyzdžiui, pateikti tos srities eksperto nuomo-
nę. 

Labai dažnai pastebėsite, kad puikūs darbininkai, turintys daug įgūdžių bei savos darbo srities 
gebėjimų, negali išreikšti žodžiais, ką jie iš tikrųjų daro. Todėl yra tikras „menas“ tokiomis aplinky-
bėmis „ištraukti“ informaciją apie jų darbą ar darbo procesą. Viena priemonių, kuri gali būti taiko-
ma rengiant instrukcijas, yra vertintojo visiško neišmanymo demonstravimas ir nuoseklus darbo 
proceso tyrinėjimas, klausinėjant ir prašant atlikti kai kuriuos darbus, juos stebint ir nustatant už-
duoties atlikimo spragas. Analizė turi būti susisteminta į struktūras, pavyzdžiui: metiniai, mėnesi-
niai, savaitiniai ar vienos dienos darbo ciklai, darbo tipai, sudėtingos, svarbios ir dažnos (DIF – Dif-
ficult, Important and Frequent) užduotys, darbo proceso pakopos, taip pat smulkiausi darbai, pavyz-
džiui – įrenginio detalės remontas. Vertintojas turi būtinai žinoti darbo aspektus, susijusius su darbų 
sauga, profesine sveikata, aplinkosauga. 
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Pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė  
Pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių (PTGG) arba SWOT (Strengths, Weaknesses, Oppor-

tunities, Threats) analizė yra plačiai taikomas metodas analizuojant ir diagnozuojant organizaciją, 
plėtojant ateities strategiją ir gerinant planavimą. Ją sudaro vidaus analizė, nagrinėjanti organizaci-
jos stipriąsias bei taisytinas puses, išorinė analizė, nagrinėjanti galimybes ir įmanomus pavojus.  

Bendra PTGG analizės logika gali būti išreikšta tokiais veiksmais (5 lentelė): 
1. Organizacijos pranašumų nustatymas. 
2. Organizacijos trūkumų nustatymas. 
3. Organizacijos galimybių nustatymas. 
4. Organizacijos grėsmių nustatymas. 

 
5 lentelė. Pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių pavyzdžiai 
 

Pranašumai Trūkumai 
• Išskirtinė kompetencija,  • Atsakingumo stoka ir  
  atspindinti rinkos poreikius.   neprisitaikymas prie rinkos  
• Kompetentingi, lankstūs,    paklausos. 
  pasišventę žmogiškieji ištekliai. • Nelanksti ir neadekvati  
• Stipri, efektyvi ir tinkama    kvalifikuota darbo jėga. 
  strategija. • Neadekvati motyvacija. 
• Palanki organizacijos  • Bloga strateginė veikla. 
  ir vadybos kultūra. • Procesai, vedantys į  
• Finansiniai ištekliai.   neefektyvumą,  
• Efektyvi sistema ir priemonės.   neproduktyvumą ir  
• Kokybės vadyba ir kontrolė.   dideles kainas. 
• Patraukli kaina. • Didelė dirbančiųjų kaita. 
• Technologijos pranašumai.  • Kapitalo trūkumas. 
• Gera reklama, vadyba,  • Pasenusi technologija. 
  finansinė tvarka.  • Naujovių stygius. 
• Tinkama sistema ir informacija,  • Plėtros galimybių stygius. 
  vienijanti organizaciją. • Nesugebėjimas valdyti krizių  
   ir įvykių nenumatymas. 
Galimybės Grėsmės 
• Nauji potencialūs vartotojai. • Nauji konkurentai. 
• Ėjimas į naujas rinkas. • Konkurenciniai produktai  
• Nauji, patobulinti ar palankesnių    kokybės ir kainos prasme. 
  kainų produktai. • Lėta rinkos plėtra. 
• Technologijos tobulinimas  • Aukštos išteklių kainos. 
  ir masinė gamyba. • Per staigi ir drastiškai  
• Geresnė strateginė pozicija,    kylanti produktų paklausa. 
  atsirandanti dėl įmonių  • Spartus technologijos  
  susijungimo ir kt.   tobulėjimas. 
• Misija, vizija ir vertybės, kurios  • Neigiamas įstatymų  
  atitinka politinę perspektyvą    leidybos, taisyklių poveikis. 
  ir vartotojų poreikius. 
 

Pranašumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės (pagal organizacijos tipą ir tam tikrą analizės tikslą) 
gali būti suskirstyti į šias kategorijas: 

• Rinkos ir produktų. 
• Juridinius ir institucinius. 
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• Investuotojų. 
• Organizacijos. 
• Finansinius. 
• Žmogiškųjų išteklių. 
• Kitas. 

Kad PTGG analizė būtų efektyvi, reikia: 
• Patikimų duomenų ir informacijos apie organizaciją. 
• Aiškių kokybinių ir kiekybinių rodiklių. 
• Mokėjimo taikyti pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių nustatymo metodus. 
• Kompetentingumo, gebėjimo ir noro efektyviai vykdyti analizės išvadas, strategijas bei pla-

nus. 
Turint keturis strateginius aspektus, galima formuluoti specialias strategijas: 

• Išnaudoti galimybes, remiantis organizacijos pranašumais. 
• Panaudoti pranašumus galimoms grėsmėms išvengti arba pasiekti naudingos transformaci-

jos. 
• Neutralizuoti trūkumus pasitelkiant galimybes. 
• Sumažinti organizacijos trūkumų ir galimų grėsmių įtaką, pasitelkiant pranašumus ir tobuli-

nimo galimybes. 
Be preliminarių duomenų surinkimo, PTGG analizė apima visą eilę strateginio planavimo semi-

narų, skirtų tiek aukščiausiajai vadovybei, tiek vadybininkų, atstovaujančių įvairias funkcines sritis, 
grupėms. Po strateginių seminarų atliekama papildoma analizė, apibendrinimas ir prioritetų paskirs-
tymas. Galiausiai PTGG analizės rezultatai įneš pagrindinį indėlį į organizacijos strateginį ar verslo 
planavimą. 

Plačiau su PTGG analize galima susipažinti skaitant literatūrą organizacijų strateginės plėtros ir 
strateginio planavimo tema. 

 

Profesijų standartai 
Profesijų standartai aprašyti 3.1. skyriaus įvade. 
 

Savęs vertinimas 
Savęs vertinimas – puiki priemonė, nustatant mokymo poreikius ir vertinant veiklą. Savęs verti-

nimas gali būti įtrauktas į organizacijos vadybos vertinimo sistemą ir gali turėti įtakos siekiant aukš-
tesnių standartų. Jei jis atliekamas pasitelkiant klausimyną, tuomet sudaromas objektyvus pagrindas 
tam tikrų profesijų ir dirbančiųjų grupių mokymo poreikiams nustatyti. 

Savęs vertinimas ypač tinka tais atvejais, kai respondentai ar tikslinė analizės grupė turi aukštas 
akademines kvalifikacijas. Jie turi gebėti analizuoti save kritiškai, būti gerai susipažinę su savo 
veiklos sritim, pasitikėti savo padėtimi ir kompetencija. 

Savęs vertinimas gali būti atliekamas pasitelkiant klausimyną ar interviu. Kaip alternatyva, jis 
gali būti pravedamas grupėje posėdžio metu. 

Savęs vertinimas bus objektyviausias pateikus anoniminį klausimyną. Tačiau kai kuriais atvejais, 
kai būtina toliau dirbti su dalyvaujančiais žmonėmis arba naudojant kitą tyrimo priemonę, patogiau 
klausimyne nurodyti kiekvieno respondento pavardę, kad tęsiant diskusijas ar ruošiant tobulinimo 
planus, būtų galima apklausoje dalyvavusius asmenis identifikuoti. Jeigu visiškas „atvirumas“ yra 
neįmanomas, turi būti taikomos konfidencialumą garantuojančios priemonės. 

Savęs vertinimas gali būti sutelktas į ypač sunkias, svarbias ir dažnas užduotis, susijusias su nau-
ja technologija ir jos plėtra. Respondentus galima klausti, ar jie atitinka užimamas pareigas bei atlie-
kamą darbą, taip pat apie jų dabartinius sugebėjimus (kvalifikacijas) ir panašiai. 

 



55 

Statistika 
Statistika paprastai sudaro kvalifikacijų analizės pagrindą. Statistikos panaudojimas taikant ana-

lizę užtikrina patikimas ir tvirtas išvadas. Reikia pastebėti, jeigu statistinė informacija gerai pateikta 
– koncentruota, su diagramomis, tai ji ypač tinka analizės rezultatams perteikti. Gerai paruošta ir 
pateikta statistika deramai pasitarnauja planuojant bei priimant sprendimus. 

Jau pats statistikos pateikimas sukuria vertingumo ir objektyvumo įspūdį, kuris gali būti apgau-
lingas. Taikant statistiką reikia išsiaiškinti šiuos klausimus: 

• Ar duomenys pagrįsti teisingais kriterijais, ar buvo pateikti teisingi klausimai? 
• Ar patikimi informacijos šaltiniai (žmonės, matai, kompiuterio programos ir kt.)? 
• Ar duomenų gavimo tyrimas buvo teisingai atliktas, ar buvo įtraukta tinkama tikslinė žmo-

nių grupė, ar buvo pasinaudota klausimynais ir kt.? 
• Ar teisingai apskaičiuoti rodikliai? 
• Koks statistinių duomenų kontekstas ir tikslas? Ar patikrinimas objektyvus, ar stengiamasi 

pateisinti tam tikrą atvejį, kuris nebūtinai sutampa su kvalifikacijų analizės tikslais? 
Statistikos taikymas yra tiek pat svarbus, kaip ir jos sudarymas. Pirmiausia reikia analizuoti esa-

mus duomenis. Atlikus analizę, jie tampa prasminga informacija skirtingame kontekste. Pavyzdžiui, 
didelės organizacijos finansiniai duomenys, analizuojant finansinę ataskaitą, suteiks vadovams es-
minę informaciją apie organizacijos būklę. Remdamasi ja, vadovai gali planuoti organizacijos atei-
ties strategiją. Panašiai Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos užimtumo statistika, atliekant kva-
lifikacijų analizę, suteiks informacijos profesinio mokymo planuotojams, kurie, derindami ją su kita 
informacija, galės planuoti paklausias profesinio mokymo programas, turinčias įtakos būsimo užim-
tumo modeliui. 

Analitikas gali susidurti su atvejais, kai turima statistika yra labai gausi, dalis jos tinkama, kita 
dalis gali būti netinkama arba netaikytina planuojant ir priimant sprendimus. Tokiais atvejais reikės 
pataisyti statistikos sistemą ir procedūras bei integruoti jas į šiuolaikinę vadybos informacijos siste-
mą, pabrėžiant, jog ji taikoma publikacijai, planuojant ir priimant sprendimus. 

Pateiksime tris skirtingus kvalifikacijų analizės statistikos sudarymo būdus: 
• Statistikos apie darbo rinką, švietimą, verslo plėtrą, darbo jėgą ir kt. rinkimas. 
• Originalių duomenų sudarymas. Tam prireiks specialaus, gerai suplanuoto ir įgyvendinto ty-

rimo. 
• Siauresnių kvalifikacijų analizės tyrimų atlikimas, pasitelkiant ekspertų grupės susirinkimus, 

interviu, klausimynus ir kitas tinkamas metodikas. 
Plati kvalifikacijų analizė prasideda didelio informacinės medžiagos kiekio apie šalies ūkį, darbo 

rinką, mokymo sistemą, įstatymų leidybą ir standartus, organizacijas, darbo jėgą, mokymo instituci-
jas bei programas ir kt. rinkimu. Medžiaga gali būti įvairi, tačiau neišvengiamai joje bus statistikos. 

Pirmas klausimas, kurį analitikas turi išsiaiškinti, kur yra statistikos šaltiniai. Daugelyje šalių yra 
įkurti statistikos biurai, kur kaupiami šalies statistiniai duomenys. Be to, dauguma ministerijų ir di-
delių organizacijų turi savo statistikos ar duomenų įstaigas, teikiančias įvairią statistinę informaciją. 
Reikiamos statistikos paprastai galima rasti šakiniuose ar mokslinio tyrimo institutuose. Verslo ar 
darbdavių asociacijos, profesinės sąjungos taip pat teikia savo veiklos, profesijų ir kt. statistinius 
duomenis. Universitetai, kolegijos ir kitokių tipų mokymo institucijos kaupia ir teikia statistiką apie 
rengiamus kursus, studentų, o taip pat baigusiųjų skaičių ir kt. Verta priminti, kad ne visos mokymo 
įstaigos turi reikalingų ir patikimų duomenų. Tą patį galima pasakyti ir apie organizacijas bei įmo-
nes. 

Surinkęs statistiką, analitikas išnagrinėja, kiek ji yra išsami ir tinkama, po to paruošia planą in-
formacijos spragoms užpildyti. Daugeliu atvejų analitikas turės surinkti reikiamą informaciją pasi-
naudodamas interviu. Pagaliau kvalifikacijų analitikas turi rengti kvalifikacijų ir mokymo poreikių 
tyrimus, kurių rezultatai turi būti statistiškai pateikti ir išanalizuoti. 

Taigi kvalifikacijų analizei atlikti analitikas privalo turėti tam tikros kompetencijos, išmanyti pa-
grindinius statistikos rinkimo bei taikymo principus. Statistika – savarankiškas mokslas, ir šiame 
vadove negali būti plačiai aptarta. Tam reikalingos ilgos ir gilios studijos, atitinkama patirtis, kom-
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petencija. Beje, šia tema yra daug literatūros ir žmogus, atliekantis kvalifikacijų analizę, turėtų nuo-
lat savarankiškai šviestis arba lankyti specialius kursus. 

 
Statistikos sistema Lietuvoje  

Informaciją apie statistikos sistemą Lietuvoje, rengiamus spaudai bei jau išėjusius leidinius galite 
rasti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto tinklalapyje 
www.std.lt. 

 

Stebėjimas 
Stebėjimas paprastai taikomas darbų analizei, vertinant veiklą, žmonių gebėjimus, įgūdžius bei 

mokymo poreikius. 
Stebėjimas gali būti sisteminis, pagrįstas kontroliniu sąrašu, strategija, skatinantis atsakyti į pa-

teiktus klausimus: kokie keliami tikslai, kokią informaciją reikia gauti, kokie žmonės ir kokie daly-
kai turi būti stebimi, kaip bus stebima. Vertintojas gali žiūrėdamas tirti žmonių darbą: bendrą proce-
są, darbą grupėje, individualias užduotis, valdymą ir vadovavimą darbininkams, greitį, kokybę, dar-
bo intensyvumą, griežtą profesinės sveikatos bei tvarkos laikymąsi, aplinkosaugą ir panašiai. 
Naudinga būtų tai palyginti su standartais ir tikslais, kurie buvo nustatyti anksčiau. Vertintojas gali 
ieškoti specifinių atliekamo darbo ženklų, pavyzdžiui, ar vilkimi specialūs drabužiai, kaip laikomasi 
švaros, tvarkos bei eksploatacijos reikalavimų ir panašiai. 

Vertintojas taip pat gali sukurti stebėjimo situacijas, pavyzdžiui, prašyti, kad būtų pademonstruo-
ta, kaip veikia mašinos, kaip vyksta darbas grupėje, kaip apskaičiuojamas produktyvumas, kaip atsi-
skaitoma atlikus darbą. Vertintojas gali patikslinti darbo įrankius ir priemones, peržiūrėti prieinamą 
dokumentaciją – budėjimo žurnalą, darbo planus ir kita. 

Kai darbo procesas atliekamas rankomis, kompetentingo eksperto stebėjimas santykinai lengvas. 
Tačiau „baltų apykaklių“ darbo stebėjimas gali būti sudėtingas ir nepatikimas. Tokiais atvejais turi 
būti taikomos papildomos priemonės – siūlytina tirti teikiamas paslaugas, bendro proceso, o taip pat 
skyrių darbo efektyvumą, veiklos ataskaitas, pateiktų duomenų teisingumą, pasinaudoti veiklos te-
stais. Stebėjimams papildyti gali būti rengiami vadybos seminarai ar ekspertų grupės.  

Stebėjimas be sistemos yra labai paprastas ir gali baigtis klaidingomis ar nepagrįstomis ir netiks-
liomis išvadomis. Patyręs ekspertas darys išvadas, remdamasis akivaizdžiais ženklais, kurie gali bū-
ti suprasti kaip vadovavimo ar veiklos problemų simptomai arba nepatenkinamai organizuojama 
veikla. Pavyzdžiui, tarnautojas, turėdamas darbo, skaito laikraštį, vadybininkas demonstruoja aro-
ganciją, iš konteinerio laša alyva, darbininkai skundžiasi, kad trūksta atsarginių dalių. Ekspertas pa-
daro subjektyvias išvadas apie darbo efektyvumą, vadovavimo kultūrą, kompetencijos stygių, nesiė-
mimą reikalingų veiksmų. Žinoma, tokie stebėjimai gali pasitarnauti ateityje sprendžiant aptiktas 
problemas. Tačiau tuo per daug pasitikėti nereikia, nes stebėjimai neparodo problemų masto ir gi-
lesnių priežasčių. Geriausia visada pradėti nuo dokumentuose pažymėtų faktų, duomenų tikrinimo, 
o tik po to tęsti darbą naudojant sisteminę stebėjimo strategiją ir papildomą metodiką. 

 

Vadybos arba strateginio planavimo seminarai 
Vadybos ar strateginio planavimo seminaras yra efektyvi priemonė analizuoti ir aptarti informa-

ciją bei informacijos interpretavimo pagrindu strategiškai planuoti. Strateginio planavimo semina-
ras, ekspertų grupė ir pagrindinio informatoriaus interviu – visa tai atliekant kvalifikacijų analizę 
dažnai sujungiama į vientisą procesą, kurį sieja natūralus ryšys. 

Vadybos arba strateginio planavimo seminaro, arba tiesiog – „seminaro“ (šis terminas dažnai pa-
sitaikantis), metu aptariama plėtra ir problemos, kai norima atlikti pakeitimus organizacijoje, sukurti 
strategiją ar planuoti projektus. Tai gali būti derinama su tam tikra mokymo apimtimi, kūrybiškumo 
skatinimu, naujų idėjų pristatymu. Seminaras paprastai trunka nuo vienos iki dviejų dienų, tačiau 
prireikus gali būti tęsiamas. Jame gali dalyvauti visų grandžių vadybininkai bei profesionalai ir spe-
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cialistai, pajėgūs iš esmės prisidėti tobulinant seminaro turinį arba įgyvendinti jo „veiksmus“ semi-
narui pasibaigus. Galima pasinaudoti dar viena galimybe – surengti „investuotojų“ seminarą, kuria-
me dalyvautų daugelio institucijų ir organizacijų (atsakingų už pakeitimus ir veiksmų sėkmę) vady-
bininkai ir kiti svarbūs asmenys.  

Paprastai seminarą veda vienas arba du jo organizatoriai, kviečiami įvairūs lektoriai ir mokytojai, 
galintys pateikti tam tikrų naujovių. Kad seminaras vyktų efektyviai, jo dalyviai neturi būti pasyvūs 
pasisakymų klausytojai – jie turi aktyviai dalyvauti. Seminaro sėkmę lemia trys elementai. Pirma, 
seminaras privalėtų turėti pramoginį atspalvį ir skatinti dalyvių motyvaciją, antra – jis turėtų būti 
mokomojo pobūdžio, kad supažindintų dalyvius su naujomis idėjomis, sistemomis ir metodais, tre-
čia – jame reikėtų pateikti konkrečius strategijos rezultatus ir veiksmus, lemiančius tam tikrus pa-
keitimus ar patobulinimus. 

Yra daug būdų pasirengti tokiam dalyvavimui ir pasiekti konkrečių rezultatų. Pirmiausia – būti-
nas darbas grupėje. Gali būti naudojami vadybos žaidimai, žaidimai pasiskirstant vaidmenimis, at-
vejų nagrinėjimas, verslo modeliavimas, ir, žinoma, bendro pobūdžio diskusijos pagal tam tikrą me-
todinį modelį. 

Yra skirtingų sistemų, padedančių nustatyti metodinį seminaro modelį. Strateginiams organizaci-
jos pakeitimams ir planavimo tobulinimui atlikti PTGG analizė yra labiausiai paplitęs modelis. Ji 
analizuoja stipriąsias puses (pranašumus), silpnąsias puses (trūkumus), galimybes ir grėsmes. Pla-
nuojant projektus dažnai naudojama loginės struktūros analizės metodika. Ji paremta tokiu principu 
– išsiaiškinamos problemos ir loginė susijusių projekto tikslų seka bei projekto tikslai, rezultatai, 
veikla, indėlis, rodikliai ir kritinės prielaidos. Rengiant organizacijos strategiją ir kryptis, puiki prie-
monė vadovautis misija, vizija, vertybėmis ir strategija, kuri vėliau gali būti pritaikyta grindžiant 
bendrąją kultūrą ir personalo motyvaciją (tai dėstoma šio skyriaus atitinkamuose poskyriuose). 

Vadybos ir strateginio planavimo seminarai – tai puikus būdas tinkamai įvertinti organizacijos, 
skyrių ir grupių veiklą, siekiant nustatyti problemas ir tobulintinas sritis, formuluojant ateitį lemian-
čias naujoves. Seminarai padeda išsiaiškinti kvalifikacijų trūkumus ir tas kvalifikacijas, kurių pri-
reiks kovojant su būsima konkurencija bei siekiant sėkmės. Bet kuriame verslo ar bendrame strate-
gijos plane turi būti skyrius apie žmogiškųjų išteklių tobulinimą. Jame apibendrinami kvalifikacijų 
tobulinimo poreikiai, kurių pagrindu rengiami konkretūs mokymo ir plėtros planai. 

  

Veiklos vertinimas  
Veiklos vertinimas (Performance appraisal) aprašytas 3.2. skyriaus įvade ir pažymėtas antrašte 

„Kokybinė paklausos analizė“. 
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5. KAI KURIE POŽIŪRIAI Į VADYBĄ 

Įvadas 
Per pastaruosius du dešimtmečius pastebima sparti vadybos plėtra. Nuolat leidžiamos naujos 

knygos, viena po kitos atsiranda naujos „teorinės mokyklos“, nauji metodiniai požiūriai. 
Veiksniai, paskatinę vadybos ir organizavimo permainas: 

• Didėjanti ir sunki konkurencija. 
• Didėjanti kokybiškų produktų ir paslaugų (taip pat ir visuomeninių) paklausa. 
• Būtinybė padidinti produktyvumą ir sumažinti kainas. 
• Greita technologijos plėtra. 
• Auganti etikos normų, susijusių su užterštumo kontrole, profesine sveikata, darbo sauga ir 

darbo santykiais, personalu, svarba. 
• Besikeičiantys daugelio sričių įstatymai ir nuostatos.  

Organizacijos, siekdamos prisiderinti prie šių reikalavimų, turi keisti darbo organizavimą, racio-
nalizuoti produkcijos paskirstymą, sumažinti organizacijose hierarchiją, pagerinti produktyvumą ir 
kokybę, pašalinti bendravimo kliūtis, pagerinti prekybą, planavimą, informaciją, finansus, kokybės 
garantijas, diegti organizacinę kultūrą, klientui visada teikti pirmenybę. Nelankstumas, biuro-
kratizmas ir hierarchinis požiūris, stabdantis procesą, tampa pagrindiniu organizavimo plėtros prie-
šu. 

Visa tai labai apsunkina vadovaujančiuosius šiam procesui, kyla vadovybės kompetencijos reika-
lavimai. Gero vadovo savybės – gebėjimas dirbti esant įtampai, įveikti ilgas darbo valandas, skatinti 
ir įkvėpti kolegas, sudaryti komandas, įgyvendinti projektus, turint nedidelį biudžetą ir vykdyti 
veiksmingą finansinę vadybą. 

Kalbant apie darbo jėgos kvalifikacijas, atitinkančias organizacijos pasikeitimus, kreipiamas dė-
mesys į: 

• lankstų ir efektyvų įgūdžių taikymą įsisavinant naują technologiją; 
• nuolatinį mokymąsi; 
• aukštą produktyvumą; 
• kūrybingumą; 
• kokybę ir etiką; 
• gebėjimą dirbti grupėje; 
• geranoriškumą, atsakingumą; 
• sąmoningumą, gebėjimą laikytis planų, biudžeto nuorodų ir nustatytų terminų. 

Vienas pagrindinių vadybos uždavinių – įtraukti visus dirbančiuosius į organizacijos veiklą, o 
platesne prasme – į vidinės darbo rinkos pokyčius. Žmogaus prigimtis priešinasi itin greitoms per-
mainoms. Daugelis jaučiasi patogiai ir saugiai darydami tai, kas įprasta. Todėl organizacijos kultū-
ra, pagreitinanti tiek pačias permainas, tiek žmonių motyvavimą permainoms, tampa vadybos teori-
jos centru. 

 
Visi, dirbantys organizacijų kvalifikacijų analizės srityje, turi būti susipažinę su naujais požiū-

riais į vadybą – t.y. su žmogiškųjų išteklių vadyba, besimokančia organizacija, verslo perorgani-
zavimu (Business Process Re-engineering), visuotinės kokybės vadyba (TOM – Total Quality 
Management), gamyba tiksliai laiku (JIT – Just In Time manufacturing) ir kt. Jie taip pat turi ži-
noti šių požiūrių pagrindinius elementus: 

• Tikslinę vadybą (MBO – Management by Objectives). 
• Misiją, viziją, vertybes ir strategiją. 
• Klientas – „karalius“. 
• Organizavimo proceso veiksmingumą ir efektyvumą. 
• Informacijos technologijas. 
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• Įgaliojimą ir delegavimą. 
• Darbą komandoje. 
• Dalyvavimą. 
• Kokybės valdymą ir kontrolę. 
• Atviros sąskaitybos valdymą (Open book management). 
• Dėmesio sutelkimą į išskirtines kompetencijas. 

 
Žmogiškųjų išteklių vadybos metodika išaugo, kad paremtų organizavimo pokyčių žmogiškąjį 

aspektą. Žmogiškųjų išteklių vadyba, palyginti ją su ankstesne personalo vadyba, mažiau dėmesio 
skiria personalo administravimui, bet daugiau – žmonių strateginiam tobulinimui (omenyje turimas 
strategijos organizavimas). Žmogiškųjų išteklių vadyba žmones traktuoja kaip pagrindinį bet kurios 
organizacijos išteklių, į kurį organizacija turi investuoti, norėdama įgyti pranašumą bei siekti sėk-
mės. 

Žmogiškųjų išteklių vadyba pabrėžia tiek dirbančiųjų motyvaciją, tiek mokymąsi. Senas termi-
nas mokymas (training) buvo pakeistas terminu žmogiškųjų išteklių tobulinimas (HRD – Human 
Resource Development) arba žmonių tobulinimas (People Development). Tai rodo, kad pabrėžiami 
strateginiai elementai ir organizavimas. Žmonės nėra mokomi tik tam, kad geriau atliktų savo darbą. 
Jie yra atidžiai sudaryto darbuotojų tobulinimo plano, kurio tikslas vykdyti bendrąją strategiją, sub-
jektas. Į šį planą galima įtraukti veiklos ir pastangų nuolatinį įvertinimą, darbo sąlygų sukūrimą, ap-
rūpinimą modulinėmis savarankiško mokymosi programomis, kurios pagerina sistemingą karjeros 
plėtrą, darbo projektavimą ir kitas motyvaciją ir grupinį mokymąsi skatinančias priemones. 

Žmogiškųjų išteklių tobulinimo viršūnė pasiekiama besimokančioje organizacijoje. Jos koncep-
ciją išplėtojo Peter M. Senge apie 1990-uosius metus ir aprašė knygoje „Penktoji disciplina: besi-
mokančios organizacijos menas ir praktika“ („The Fifth discipline: the art and practise of the lear-
ning organisation“). 

Besimokanti organizacija yra tokia organizacija, kuri: 
 1. Sukuria darbuotojams tinkamą aplinką, aprūpina veikla ir galimybėmis, gerinančiomis sa-

varankišką ir grupinį mokymąsi. 
 2.  Nuolat keičiasi, sujungdama mokymąsi, galimybes ir organizacinę plėtrą. 

Plačiausiai naudojami vadybos modeliai yra strateginė vadyba ir tikslinė vadyba. Strateginė va-
dyba pagrįstai teigia, kad valdymas turi būti visos organizacijos strategijos dalis, lemianti sėkmę 
rinkoje. Tai apima viską, kas vyksta organizacijoje: sprendimų priėmimą, naujos technologijos pasi-
rinkimą, rinkodaros ir pardavimo veiklą, įdarbinimą, mokymą, informacijos sistemas, klientų aptar-
navimą ir kt. Toks valdymas nėra atsitiktinis, bet laikosi kruopščiai nubrėžto plano ir profesionalios 
vadybos technikos. Strateginė vadyba prieš sudarant planą gali įtraukti PTGG analizę. 

Uždaviniai ir tikslai – svarbi vadybos dalis. Vadybos konsultantas Peter Drucker 1954 metais sa-
vo knygoje „Vadybos praktika“ („The Practise of Management“) supažindino su sistemine tiksline 
vadyba. Čia pabrėžiama aukščiausios vadovybės parama ir įsipareigojimas bei vadovų ir pavaldinių 
dalyvavimas veiklos procese.  

Vadovavimas organizacijoms, procesams, projektams ir žmonėms, paremtas tikslais, turi keletą 
pranašumų: 

• Skatina pastangas ir siekius. 
• Pateikia grupėms ir individualiems asmenims nurodymus. 
• Palengvina sistemingą planavimą ir vadybą. 
• Padeda lengviau kontroliuoti išteklius, tvarkaraščius, darbą ir kt. 
• Leidžia įvertinti ir pagerinti padalinių, grupių ir individualių asmenų atliekamus darbus. 

Atliekant kvalifikacijų analizę, tikslinis vadovavimas pateikia veiklos išmatavimo standartą ir 
nurodo kvalifikacijų tobulinimo poreikius. Tikslinis vadovavimas yra mokymo ir individualaus to-
bulinimo programų planavimo ir kontroliavimo priemonė. 

Kituose šios dalies skyriuose išdėstyta platesnė anksčiau minėtų šiuolaikinių požiūrių į vadybą 
bei jų elementų apžvalga. Toliau pateikiami pagrindiniai šioje dalyje naudojami terminai. 
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Pagrindiniai terminai 

• Besimokanti organizacija – tai tokia organizacija, kuri palaiko visų savo narių mokymąsi ir 
nuolat transformuojasi pati. Tokiose organizacijose asmeninis tobulėjimas yra integruota vi-
sos organizacijos vystymosi dalis, o mokymasis yra nuolatinis procesas. Mokymasis darbe 
yra natūralus kasdienio darbo aspektas. 

• Esminė kompetencija – sugebėjimų ir technologijų kombinacija, pagrįsta išreikštomis ir 
neišreikštomis žodžiais žiniomis. Apibūdinama ilgalaikiu stabilumu bei „tarpproduktine“ 
įtaka. Esminės kompetencijos kuria vertę vartotojams. Jos pasižymi unikalia konkurencine 
verte, suteikia galimybę pasiekti naujas rinkas, yra sunkiai imituojamos ar perduodamos. Si-
nergetiškai susijusios su kitomis kompetencijomis. 

• Išskirtinė kompetencija – sritis, kurioje organizacija gali efektyviausiai realizuoti savo 
stiprybes. 

• Išteklių dislokavimas – žmogiškųjų, finansinių ir materialinių resursų atitikimas realizuoja-
mai strategijai. 

• Kritinis strateginis pranašumas – organizacijų kuriamos vertės sritis, kurioje sėkmingai 
veikdamos jos gali pasiekti išskirtinę kompetenciją ir stipresnes pozicijas rinkoje. 

• Lyderystė – noras kontroliuoti įvykius, nuovoka pasirenkant kursą ir galia atlikti darbą, kar-
tu panaudojant kitų žmonių sumanumą ir sugebėjimus. 

• Organizacinis mokymasis – organizacijos sugebėjimas įgyti įžvalgą ir supratimą iš patyri-
mo, įgyto eksperimentuojant, stebint ir analizuojant, bei noro ištirti sėkmes ir nesėkmes. Iš 
esmės, organizacinis mokymasis yra procesas, tuo tarpu besimokanti organizacija yra struk-
tūra. 

• Strateginė kontrolė: 1) strategijos įgyvendinimo kontrolė, užtikrinanti planuotą jos įgyven-
dinimą; 2) strategijos turinio kontrolė, leidžianti laiku reaguoti į pokyčius ir atsirandančias 
galimybes. 

• Strateginė vadyba – strategijų kūrimo ir jų valdymo organizacijoje procesas. 
• Strateginės žinios – tai žinios apie žinias (metažinios): kur jos yra, kaip jos saugomos, kaip 

perduodamos, kokio tipo tos žinios ir kaip greitai jos kinta. 
• Strateginis planavimas – tai procesas, kurio metu nustatomi organizacijos tikslai ir strategi-

jos tiems tikslams pasiekti. 
• Vadybos kontrolė – tai procesas, kuris užtikrina operacinių organizacijos veiksmų atlikimą 

atitinkamai reikiamiems veiklos lygmenims. Strateginės kontrolės elementai yra paskirstyti 
pakopomis pagal vadybos kontrolės apimtis. 

• Žinių kultūra – organizacijos individų (darbuotojų, klientų, tiekėjų ir kt.) mąstymo ir veiki-
mo vienovė žinių kontekste. 

• Žinių vadyba – strateginė nuolatinio visų verslo procesų tobulėjimo priemonė. Tai kolekty-
vinės išminties naudojimas siekiant didinti atsakomybę ir inovacijas.  

• Žmogiškasis kapitalas – tai kolektyvinio organizacijos patyrimo vertė. 
 

Strateginė vadyba 
„Nėra vienintelės, visuotinai priimtinos strategijos sampratos. Nėra geriausio kelio kur-

ti strategiją, kaip ir geriausios organizacijos formos. Pasaulyje yra daugybė prieštaravimų 
ir efektyvus strategas yra tas, kuris sugeba išlikti prieštaravimų pilnoje aplinkoje, moka 
pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ir efektais tuo būdu pajungdamas juos efektyviam 
veiksmui“. 

Quinn, Mintzberg & James (1991) 
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Norėdamos vystyti ilgalaikę sėkmingą veiklą organizacijos privalo labai aiškiai žinoti savo veik-
los tikslą, teisingai jausti pagrindinę raidos kryptį, disponuoti adekvačiais resursais arba turėti jų įsi-
gijimo viziją. Todėl vadovai privalo suprasti strateginės veiklos esmę, mokėti valdyti strateginius 
procesus, sugebėti parengti kokybiškus strateginius planus, kuriuos būtų nesunku adaptuoti keičian-
tis situacijoms bei aplinkybėms. 

Taigi pagrindinis strategijos tikslas – integruoti organizaciją į jos aplinką labiausiai jai priimtinu 
ir perspektyviu būdu. 

Strategija apibrėžia, kur link organizacija vystosi siekdama savo pagrindinio tikslo ir realizuoda-
ma savo esminę misiją. Turint kokybišką organizacijos strategiją nesunku sukurti racionalų veiklos 
algoritmą, labiausiai atitinkantį organizacijos esmę ir jos raidos kryptį. Veiklos turinį tokiu atveju 
sudarytų organizacijos kuriamos paslaugos ar produktai, rinkos, esminės kompetencijos, plėtros ten-
dencijos, kapitalo apyvarta bei resursų politika. Tokiu būdu strategija yra savotiška organizacijos in-
teresų deklaracija, parodanti, kuo ji ateityje ruošiasi tapti. Kitaip tariant, strategijos sudaro strategi-
nės vadybos esmę bei strateginio planavimo pagrindą. 

Strateginė vadyba yra strategijų kūrimo ir jų valdymo organizacijoje procesas [1, 286]. Strategi-
niai vadovai turi būti kartu ir sėkmingi vadybininkai, gebantys valdyti organizacijos darbo vertę, 
kuri būtina siekiant ilgalaikės perspektyvos.  

Strateginės vadybos ribos – organizacijos misijos kontekstas.  
Pagrindinis strateginės vadybos uždavinys – užtikrinti, kad organizacijos misija griežtai atitiktų 

jos viziją besikeičiančios aplinkos kontekste.  
Strateginė vadyba leidžia numatyti organizacijos veiklos perspektyvą keleriems metams kartu 

apbrėždama šios perspektyvos realizavimo būdus. Taigi strateginė vadyba yra glaudžiai susijusi su 
vizijų ir scenarijų kūryba bei permainų vadyba. Kita vertus, konceptualios idėjos privalo būti leng-
vai konvertuojamos į veiklos procesų bei operacijų vadybos lygmenis.  

Dėl strateginės vadybos žmonės įgauna veiklos perspektyvą, kuri motyvuoja jų sprendimus bei 
veiksmus. Tada tampa aiškesni ir prasmingesni organizacijos resursų valdymo procesai. Bet kuriuo 
atveju strategijos prasmę sudaro naujos vertės kūrimas. 
Strateginiai vadovai paprastai žino ir jaučia strateginės veiklos tendencijas, tačiau jie taip pat priva-
lo sugebėti integruoti ir valdyti resursus bei galimybes realizuodami konkrečias strategijas. 
 

 
1 pav. Žinių ir strategijos spragos [11]. 

 
M. Armstrong išskiria tokias esminės strateginės vadybos sąvokas [1, 287]: 

• Išskirtinė kompetencija – sritis, kurioje organizacija gali efektyviausiai realizuoti savo stip-
rybes. 

• Kryptis – esminio strateginės veiklos turinio išskyrimas. 
• Kritinis strateginis pranašumas – pagal M. Porter, organizacijų kuriamos vertės sritis, kurio-

je sėkmingai veikdamos jos gali pasiekti išskirtinės kompetencijos ir stipresnės pozicijos 
rinkoje. 

• Sinergija – integruota įvairių veiklos sričių patirtis, duodanti naują veiklos kokybę. 
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• Resursų dislokavimas – žmogiškųjų, finansinių ir materialinių resursų atitikimas realizuoja-
mai strategijai. 

 
Strateginės nuostatos 

H. Mintzberg, vieno žymiausių šiuolaikinės vadybos autoritetų, nuomone, „strategijos formavi-
mas nebūtinai turi būti logiškai racionalus procesas“ [8]. Iš esmės strateginės nuostatos gali keistis 
priklausomai nuo besiklostančios situacijos. Kartu tai nebūtinai reiškia, kad gali keistis ir esminė or-
ganizacijos misija.  

Kitų vadybos teoretikų (pvz., L.Digman) nuomonė panaši: strategija neprivalo būti realizuojama 
„žingsnis po žingsnio“. Daugumą strateginių sprendimų diktuoja įvykių raidos logika. Jų praktiškai 
neįmanoma nei visiškai nuspėti, nei suplanuoti. Kitaip tariant, tai daugiau tikimybių nei taikomoji 
logika. Tokiu būdu strategija yra daugiau susijusi su teisingų ir prasmingų sprendimų priėmimu nei 
su iki detalių nugludintu strateginio planavimo procesu. Efektyviausi strategai paprastai yra kūry-
bingi, intuityvūs žmonės, gebantys lanksčiai integruotis į besiklostančius procesus ir panaudoti juos 
organizacijos kritiniam strateginiam pranašumui įgyti. 

 
Strateginis planavimas 

Strateginis planavimas yra sistemingas analitinis požiūris, kurio pasekmė – nuoseklus veiklos vi-
sumos apmąstymas. Juo siekiama: 

• parengti integruotus ir koordinuotus organizacijos ateities modelius; 
• pritaikyti organizaciją prie aplinkos pokyčių. 

Kitaip tariant, strateginio planavimo tikslas – harmonizuoti organizacijos misiją, resursus ir ap-
linkos teikiamas galimybes [4, 9]. 

M. Armstrong siūlo tokią dešimties žingsnių strategiją [1, 289]: 
 1.  Apibrėžti organizacijos misiją. 
 2.  Suformuluoti pagrindinius uždavinius. 
 3.  Atlikti organizacijos ir jos aplinkos analizę (SWOT). 
 4.  Išanalizuoti egzistuojančias strategijas ir suderinti jas su 3-io žingsnio eigoje gautais rezul-

tatais. 
 5.  Nustatyti ir 3-io bei 4-o žingsnio kontekste verifikuoti strateginį organizacijos veiklos turi-

nį. 
 6.  Sukurti naujas arba realizuoti veikiančias strategijas, atsižvelgiant į 5-o žingsnio rezultatus. 
 7.  Priimti strateginius sprendimus, susijusius su kritinių sėkmės veiksnių nustatymu. 
 8.  Parengti operatyvius resursų bei projektų planus. 
 9.  Įgyvendinti parengtus planus. 
 10.  Įvertinti planų įgyvendinimą. Esant reikalui – modifikuoti veikiančias strategijas. 

Naujosios ekonomikos sąlygomis strateginės permainos vyksta globalizacijos, industrinės kon-
vergencijos, elektroninės komercijos, informacijos visuomenės technologijų bei strateginių inovaci-
jų kontekste. Šios tendencijos iš esmės bet kokios strategijos precizišką formulavimą paverčia prak-
tiškai neįveikiama problema. Nepaisant to, šiomis sąlygomis realizuojamos strategijos privalo būti 
ne tik greitos, bet ir nebrangios bei efektyvios. 

Siekdami naujoje ekonomikoje sėkmingai valdyti organizacijas, jų vadovai turi pasižymėti pen-
kiais strateginiais gebėjimais [10]: 

 1.  Sprendimų ir veiklos greičiu. 
 2.  Asmeniniu efektyvumu, sutampančiu su rinkos procesų ritmu. 
 3.  Gebėjimu identifikuoti ir pašalinti problemines priežastis, procesus bei kultūrinius barjerus. 
 4.  Neatidėliotinumo pojūčiu bei gebėjimu mokytis proceso metu. 
 5.  Rezultatyvumu. 

Atitinkamai išskiriamos ir penkios pasaulinio lygio strategijų įgyvendinimo sąlygos [10]:  
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 1.  Iniciatyvų ir galimybių vadyba. 
 2.  Konkurencinio pranašumo matymas kaip prioritetinio, pritaikomo, susiejamo ir suderinto 

proceso. 
 3.  Galimybių ir iniciatyvų vadyba kaip pagrindas nuolatiniam augimui ir inovacijoms. 
 4.  Naujų būdų numatyti, žymėti ir valdyti konkurencingus prasiveržimus suradimas. 
 5.  Naujų kelių, siekiant suvaldyti netikėtus efektus bei sumažinti bendrųjų vadybos sistemų 

neapibrėžtumą, sukūrimas. 
Šiame paveikslėlyje pavaizduota, kokiu būdu, pasitelkus strateginio mąstymo ir sprendimų meto-

dus, galima atlikti taip vadinamą kūrybinį šuolį, sprendžiant esamos situacijos problemas ir orien-
tuojantis į ateities idealios situacijos modelį bei kartu užtikrinant tinkamą grįžtamąjį ryšį tarp teori-
jos ir praktikos. 
Šio paveikslėlio esmę ir jėgą sudaro naujai atsirandančios strategijos. Jų egzistavimo prielaidos ir 
realybėje gali iš esmės pakeisti iš anksto numatytas, preciziškai planuotas strategijas. Akivaizdu, 
kaip svarbu yra turėti ne vieną, o keletą strateginių scenarijų, kuriuos būtų galima modeliuoti klos-
tantis besikeičiančioms situacijoms. 
 

 
2 pav. Strateginis kūrybinis šuolis [6, 172] 

 

 
3 pav. Strategijų tipai [2, 5]. 

 
Strateginių permainų proceso logika – aiški ir vienareikšmė. Visi šio proceso elementai yra vienodai 
svarbūs jų vyksmo metu. Kiekvienas iš jų turi savo prasmę, vietą ir vaidmenį, netgi atmestos strate-
gijos. Kartais jos gali būti netinkamos tik duotuoju atveju. Vis dėlto ypatingą dėmesį vertėtų at-
kreipti į strateginio įvertinimo procesus. 
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4 pav. Strateginių permainų procesas [9, 56]. 
 

Galvojant apie ateities organizacijų veiklos elementus bei jų tarpusavio sąveikos esmę, būtina 
akcentuoti lyderiavimo tikslą. Jeigu netolimoje praeityje klasikinės organizacijos dažnai buvo su-
prantamos kaip funkcionavimo centrai, pagrindinį dėmesį sutelkiantys į gamybines operacijas, tai 
ateities organizacijos modelyje lemiamą vaidmenį pradeda atlikti žinių vadyba bei dominuojantys 
jos procesai: organizacinis vystymas; žinios ir mokymasis; tarnavimas visuomenei. 

 

 
 

5 pav. Strateginių permainų esmė [9, 29]. 
 

Išnagrinėjus šį paveikslėlį pagalba galima geriau suvokti strateginių permainų esmę bei įvairių 
strateginių tendencijų integralumą pastoviai kintančioje organizacijų aplinkoje. Kartu apibrėžtos ir 
esminės grėsmės, glūdinčios bet kurioje organizacinėje strategijos formoje. 
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6 pav. Konkurencinės jėgos, apibrėžiančios industrijos konkurencingumą [8, 35]. 

 
Pagrindinės pokyčių jėgos – technologinės, socialinės, ekonominės ir politinės. Jų kontekste 

vyksta konkurencija tarp egzistuojančių organizacijų. Strateginė vadyba padeda geriau suvokti bei 
valdyti šią kompleksinę visumą. Pagal M. Porter, esminis modernios valstybės konkurencijos ele-
mentas yra šalies valdomos informacijos kiekybė ir kokybė. Būtent informacija ir žinios padeda nu-
galėti inerciją bei sukurti šalyje būtinybės neišvengiamai ir greitai keistis poreikį. Ji neatsiejama nuo 
konkurencinio pranašumo kėlimo atitinkamose industrijose. Informacija apie rinkas, technologijas 
ir konkurentus formuoja organizacijų sprendimų priėmimo procesus, atskleidžia naujus poreikius 
bei galimybes realių grėsmių kontekste. 

Bene geriausiai šios schemos esmę iliustruoja toliau pateiktos galimų nesėkmių priežastys. Svar-
bu pastebėti, kad pirmoji ir septintoji priežastys tarpusavyje glaudžiai susijusios. Tai pavaizduota ir 
atitinkamame paveikslėlyje. 

 
Septynios nesėkmių priežastys [3, 1]:  
 1.  Nerealių strateginių vizijų pasirinkimas. 
 2.  Nenustatyti strateginiai tikslai. 
 3.  Sutarimo ir autorystės strateginėje vizijoje nebuvimas. 
 4.  Menka strateginių planų komunikacija. 
 5.  Mažas arba nereikšmingas veiklos grįžtamasis ryšys. 
 6.  Vadybos procesai nepalaiko strateginės veiklos. 

     7.  Neadekvatus arba netinkamas išteklių paskirstymas. 
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7 pav. Žinojimas – tai, ko nereikia keisti, kad galėtum pakeisti visa kita [5]. 

 

 
8 pav. Trijų vadybos procesų apibrėžimai [3, 2]. 

 
Tokiu būdu šiame skyrelyje per bendrąją strategijos sampratos prizmę siekta parodyti strateginių 

sprendimų prasmę ir vietą organizacijų valdyme. Trijų esminių vadybos procesų apibrėžimai tarsi 
užbaigia trumpą įvadą į strateginę vadybą bei parodo jos vietą ir vaidmenį bendrame vadybos dis-
ciplinų kontekste. 
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Vadyba ir lyderystė 
Gebėjimas lyderiauti tėra viena iš daugelio savybių, kuriomis turi disponuoti sėkmingas vadybi-

ninkas. Tačiau daugelyje organizacijų lyderio vaidmuo vis dar vertinamas nepakankamai, o daugu-
ma vadovų, nesuvokdami lyderių kiekvienu organizacijos lygmeniu svarbos vargiai tesugeba ją val-
dyti [11]. 

Vadybos moksle ir praktikoje vadovavimas, kaip vadovo pagrindinė funkcija, yra neatskiriamas 
nuo planavimo ir organizavimo. Tačiau vadovavimas bus neefektyvus, jeigu jis nesirems lyderyste, 
pasireiškiančia, visų pirma, vadovo sugebėjimu sutelkti žmones sėkmingam tikslų realizavimui. 

 
Kas yra vadyba? 

Iš esmės vadyba yra mūsų apsisprendimas veikti ir tų veiksmų įgyvendinimas padedant kitiems 
žmonėms [1, 173]. Taigi žmonės yra pats svarbiausias vadybininkų resursas. Tik per šį resursą visi 
kiti resursai – žinios, finansai, medžiagos, gamyba, įranga ir kt. – gali būti valdomi. 

 

 
1 pav. Valdymo stiliai [4]. 

 
Vadyba yra procesas, skirtas tikslams pasiekti geriausiai panaudojant žmogiškuosius, finansi-

nius ir materialinius išteklius, prieinamus organizacijai ir individualiems vadybininkams. Ji labai 
susijusi su pridėtinės vertės kūrimu tiems ištekliams, o ši pridėtinė vertė priklauso nuo žmonių, at-
sakingų už veiklos vadybą, patyrimo ir įsipareigojimo. 

Vadybininkų užduotis – pasiekti tikslą. Siekdami tikslo jie susiduria su įvykiais ir galimybėmis. 
Tai vyksta visų pirma per žmones, tačiau pernelyg didelis sureikšminimas žmonių valdomo turinio 
atitraukia dėmesį nuo fakto, kad valdydami įvykius vadybininkai turi ir asmeniškai juose dalyvauti. 
Jie turi save valdyti taip pat gerai kaip ir kitus žmones. Jie negali visko deleguoti. O netgi delegavę 
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užduotis kažkam, vadybininkai vis tiek lieka atsakingi už jų atlikimą teisingai ir laiku. Jeigu užduo-
tys yra neatliktos ar atliktos neteisingai, tai – vadybininkų kaltė, nes jie delegavo neteisingai.  

Pagal W. Bennis, daugelis organizacijų vertina savo vadovus ir vadybininkus naudodamiesi šiais 
kriterijais: 

 1)  techninė kompetencija ir raštingumas (teritorinės žinios); 
 2)  žmonių sugebėjimai (sugebėjimas motyvuoti žmones); 
 3)  konceptualios žinios (sugebėjimas sujungti atskirus dalykus į visumą); 
 4)  rezultatai (pasiekti rekordai); 
 5)  nuojauta (sugebėjimas pasirinkti išskirtinius tuo metu žmones); 
 6)  sveika nuovoka (sugebėjimas priimti išmintingus sprendimus neaiškiomis ir neapibrėžto-

mis sąlygomis); 
 7)  charakteris (darbų ir kalbų vienovė) [2]. 

Geri vadybininkai dažnai turi remtis savo ištekliais, kad atliktų savo misiją. Šie ištekliai susideda 
iš: patyrimo, žinojimo, sumanumo, o svarbiausia – laiko, kuris visas turi būti panaudotas ne tik va-
dovavimui žmonėms ir jų motyvavimui, bet ir situacijų bei klausimų supratimui, problemų analizei 
ir apibrėžimui, sprendimų priėmimui, tiesioginei ir netiesioginei savo veiklai. Vadybininkai yra pa-
laikomi, gauna patarimų ir pagalbos iš savo žmonių, tačiau galutinę veiklos analizę atlieka patys. Jie 
turi priimti sprendimus, inicijuoti ir veikti [1, 174].  

Sėkmingai dirbančių vadybininkų charakteristika galėtų būti: 
• pasiryžimas sunkiai dirbti; 
• atkaklumas ir ryžtingumas; 
• pasiryžimas rizikuoti; 
• sugebėjimas įkvėpti entuziazmą; 
• ištvermingumas. 

Pagrindinis vadybos apibrėžimas turi būti išplėstas iki „apsisprendimo, ką norime daryti, o po to 
veiklos efektyviai panaudojant turimus išteklius“ [1, 174]. Svarbiausia vadybos dalis iš tiesų ir bus 
tikslo pasiekimas žmonių pagalba. 

 
Vadybos procesas 

Bendrasis vadybos procesas yra padalytas į visą eilę individualių procesų, kurie, siekiant uždavi-
nių, kartu yra ir specialiai suformuoti veiklos metodai. Jų tikslas – suteikti vadybos uždaviniams 
maksimaliausią sistemingumą, tvarką, prognozuotumą, logiką ir nuoseklumą nuolat kintančioje, 
įvairialypėje, chaotiškoje ir neapibrėžtoje vadybininkų aplinkoje. Pagrindiniai vadybos procesai kla-
sikinės vadybos teoretikų buvo apibrėžti taip: 

 1.  Planavimas – veiklos krypties nustatymas siekiant trokštamo rezultato ir dėmesio koncen-
travimas į uždavinius, standartus bei programas, reikalingas užduotims atlikti. 

 2.  Organizavimas – tinkamiausios organizacijos tikslui pasiekti aplinkos sukūrimas/apibrėži-
mas ir aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. 

 3.  Motyvavimas – lyderystės panaudojimas žmonėms motyvuoti siekiant sklandžiai dirbti kar-
tu ir geriausiai panaudoti savo sugebėjimus komandoje. 

 4.  Kontrolė – darbo progreso įvertinimas ir monitoringas, suderintas su veiklos planais. Rei-
kalui esant – korekcinių veiksmų ėmimasis [12].  

Svarbu pažymėti, kad vadybininkų darbas yra fragmentuotas, įvairus, subjektyvus ir didele dali-
mi valdomas atsitiktinių, mažai kontroliuojamų aplinkybių. Jis taip pat labai priklauso nuo dinamiš-
ko sąveikos su kitais žmonėmis tinklo. Vadybininkų paskirtis kontroliuoti aplinką, tačiau kartais ji 
kontroliuoja juos.  

Vadybininkai rūpinasi savo kasdieniu darbu nesibaigiančios įvairovės, neramumų ir neprogno-
zuotumo sąlygomis. Visus šiuos bruožus geriausiai apibūdina vienas žodis – chaosas.  
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Vadybiniai vaidmenys 

Per tipišką savo darbo dieną vadovas gali susitikti su rinkodaros direktoriumi aptarti naujo pro-
dukto „paleidimo“ programos, personalo direktoriumi, su kuriuo drauge spręs, kaip geriausia reor-
ganizuoti vieną iš departamentų, taip pat 

 

 
2 pav. Vadybiniai vaidmenys [6, 348]. 

 
ir su produkcijos direktoriumi, kad paklaustų, kodėl pakito tam tikro produkto kaina, ir su finan-

sų direktoriumi apžvelgti pastarųjų išlaidų prieš artėjantį tarybos susirinkimą. Šie veiksmai gali būti 
apibrėžiami kaip planavimas, organizavimas, instruktavimas ir kontrolė. Aptarti vaidmenys iš es-
mės susiję su: 

• poreikiu darbus atlikti laiku; 
• situacijos įvertinimu; 
• atoveiksmiu į naujas situacijas ir problemas; 
• reagavimu į poreikius ir užklausas. 

 
Pokyčio įtaka organizacijai 

Aplinkos ir technologinis vystymasis lėmė fundamentinius organizacijų struktūrų ir vadybos bū-
dų pokyčius. 

 
Šiuolaikinė organizacija 

• jautri ir reaguojanti; 
• proaktyvi; 
• lanksti; 
• grįsta informacija ir žiniomis; 
• kompaktiška; 
• decentralizuota; 
• globali. 

H. Mintzberg 
 
Vadybininkai turi išmokti egzistuoti kartu su pokyčiu, kaip ir su organizacija, kurioje jie dirba. 

Jie turi būti lankstesni ir jautresni naujiems poreikiams. 
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Decentralizuotose šiandienos organizacijose jie turi sugebėti veikti savarankiškai – efektyviai 
dirbančių vadybininkų esmė yra ta, kad jie pasiekia tikslus, kuriuos patys užsibrėžė. Tačiau jie turi 
turėti ir gerą komandą, sugebėti išskleisti plačią įgūdžių įvairovę dirbdami kartu su kitais organiza-
cijoje ir už jos ribų. 

Šie vadybos poreikiai gali lemti konflikto vaidmenį ir pretenzijų vaidmenį, kurie gali sukelti stre-
są. Žmonės dažniausiai pageidauja dirbti tvarkingoje struktūroje. Pastaroji apibrėžia darbo ribas, ku-
riose jie turi savo autonomijos ribas. Jie pageidauja žinoti, „kur esama ir kur einama“. Jiems reika-
lingas tam tikras prognozuotumo kiekis, tačiau ir įvairovė yra pageidaujama, viskas turi turėti savo 
ribas. Tačiau darbas organizacijose nėra toks. Pokyčiai, neaiškumai ir neapibrėžtos aplinkybės yra 
kasdienybė. Organizacijos čia turėtų veikti racionaliai, stabiliai progresuodamos nuo taško A iki B. 
Tačiau taip nėra. Jos sudarytos iš politikų ir galių tinklo, nuo kurių priklauso organizacijos veikla. 

Vadybininkai neretai balansuoja tarp tvarkos ir tęstinumo, noro ir situacijos, poreikio ir galimy-
bių.  

 
Lyderystė 

Organizacijoms, siekiančioms ilgalaikės sėkmės, būtini: aiškiai apsibrėžtas tikslas, krypties su-
vokimas ir žinios apie resursus, kurių prisireiks rytoj. Lyderiai tai daro strategiškai valdydami pro-
cesus. Tuo tarpu vadybininkai turi suprasti žinių prigimtį, naudoti žinių vadybos procesus, tuo pačiu 
metu suvokdami, kad žinios nuolat kinta ir adaptuojasi, priklausomai nuo kintančių aplinkybių. Pa-
grindinis žinių vadybos tikslas – priderinti organizaciją prie jos aplinkos pačiu naudingiausiu jai bū-
du. Žinios apibrėžia organizacijos kryptį įgyvendinant tikslus ir atliekant misiją. Jos apibrėžia pasi-
rinkimo gaires, nustatančias organizacijos prigimtį ir kryptį. Šie parinkimai susiję su organizacijos 
produktais ar paslaugomis, rinkomis, esminiais sugebėjimais, augimo galimybėmis, investicijų su-
grįžimu ir resursų lokalizavimu.  

 
Strateginės kompetencijos 

• Permainų vadyba  
• Komandų vadyba 
• Projektų vadyba 
• Inovacijų vadyba 
• Informacijos ir žinių vadyba 
• Strateginė vadyba 
• Visuotinės kokybės vadyba 
• Tarptautinė vadyba ir komunikacija  
• Krizių vadyba 
• Viešoji politika 
 

Vadovai šiuolaikinėje organizacijoje patenka į gana sudėtingas situacijas. Čia keičiasi jų statusas, 
sprendimų priėmimo ir veiklos metodai. Administraciniai valdymo metodai jau negali būti efekty-
vūs. Vadovas administratorius turi tapti vadovu lyderiu. Evoliucionuojančios verslo aplinkos sufor-
muota globali organizacija reikalauja ir kitokio lyderio. 

Efektyvus vadovo tobulėjimas yra visos organizacijos tobulėjimo esmė. Visada galima tobulėti. 
Tai – pagrindinė idėja. Siekiant tapti geresniais vadybininkais, būtina puikiai žinoti: 

• vadybos esmę; 
• vadybos tikslus; 
• vadybos procesus; 
• vadybinius vaidmenis; 
• vadybines veiklos kokybes/savitumus; 
• patyrimo vaidmenį; 
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• asmenybės vaidmenį; 
• pokyčio fenomeną; 

     • savo galimybes [1, 173]. 
 

 
3 pav. Kokybiškų ir lojalių darbuotojų ugdymas [7, 30]. 

 
Kūrybinė įtampa kyla iš aiškaus krypties – „vizijos“ ir tiesos apie tai, kas ir kur esame – „realy-

bės“ matymo. Ši įtampa galėtų būti sumažinta dviem būdais: priartinant esamą realybę prie vizijos 
arba priartinant viziją prie realybės. Individai, jų grupės ir organizacijos, besimokančios dirbti su 
kūrybinje įtampa, išmoksta naudoti savo generuojamą energiją taip, kad pastūmėtų realybę savo vi-
zijos link. Be vizijos kūrybinės įtampos būti negali, lygiai kaip ir be aiškaus realybės suvokimo. Ly-
derystė kaip tik kūrybine įtampa skiriasi nuo paprasto problemų sprendimo, kurio pokyčio energija 
kyla iš noro pakeisti nepageidaujamą realybę, o ne iš vizijos, glaudžiai susijusios ir kylančios iš esa-
mos realybės. Daugelis žmonių ir organizacijų suvokia, kad jie nori keistis, tik tada, kai reikalai 
tampa tikrai blogi, o problemos – beveik neišsprendžiamos. Motyvacija keistis per problemų spren-
dimą yra paviršutiniška, neesminė, o per kūrybinę įtampą – vidinė, esminė. 

Lyderystės esmę bene geriausiai atskleidžia ši schema, kurios centre – darbuotojai, jų įgūdžiai 
bei įsipareigojimai. Visi kiti procesai tiesiog sudaro lyderio veiklos instrumentarijų. Taigi nauji ly-
derių vaidmenys reikalauja ir naujų sugebėjimų. Tokie sugebėjimai gali būti išvystyti tik per viso 
gyvenimo veiklą ir įsipareigojimus organizacijai. Tokius įgūdžius būtina skleisti per visą organiza-
ciją. Jie neturi priklausyti nuo vieno ar kelių asmenų valios. Kritiniai įgūdžiai susiformuoja kartu 
siekiant bendros vizijos, iškyla ir prasiveržia iš mintinių modelių ir susijungia su sisteminiu mąsty-
mu.  

Vienas svarbiausių veiksnių yra mokymuisi palankios atmosferos organizacijose sukūrimas. Tai 
– uždavinys lyderiams, kurie turi būti tolerantiški nuomonių skirtumams ir pasirengę išgirsti naujus 
požiūrius. Besimokanti lyderystė reikalauja išskirtinių sugebėjimų, apimančių ir sugebėjimą atsakyti 
į negalutinius klausimus, išklausyti ir išgirsti reakcijas, vesti produktyvias diskusijas, vengiant pa-
viršutiniškumo, nelankstumo ar nesusikalbėjimo.  

Pagal Peter M. Senge, besimokanti organizacija – tai tokia organizacija, kuri mokosi pati ir kartu 
skatina mokytis savo žmones. Ji palaiko savo darbuotojų keitimąsi informacija, taip kurdama vis 
daug žinančią darbo jėgą. Visa tai sukuria labai lanksčią organizaciją, kurios darbuotojai turi bendrą 
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viziją ir lengvai priima naujas idėjas bei pritampa prie pokyčių. Besimokanti organizacija yra idea-
las, vizija. Įvairios organizacijos ar jų padaliniai to pasiekia skirtingais lygiais ir būdais. Nėra nei 
aiškaus, nei tikslaus kelio ar pavyzdžio į sėkmę. Tai tokios organizacijos, kuriose žmonės nuolat 
plečia savo sugebėjimus siekdami rezultatų, kuriose išugdomi nauji ir ekstensyvūs mąstymo būdai, 
kolektyviniai siekiai yra laisvi, o žmonės nuolat mokosi mokytis kartu [10]. „Apskritai visos organi-
zacijos pastoviai kalba apie inovacijas, daugelis jų bando jas daryti, tačiau realybėje tik kai kurioms 
tai pavyksta“ [9, 36]. 

 

 
4 pav. Kokybiškos veiklos modelis [3]. 

 
„Aukščiausio lygmens“ vadybininkai besimokančioje organizacijoje turi leisti individualiems 

darbuotojams eksperimentuoti, skleisti savo sukauptas žinias organizacijoje. 
Šis modelis yra pagrįstas devyniais kriterijais. Penki iš jų yra „įgalintojai“ (enablers), o keturi – 

„rezultatai“. Įgalintojai apima tai, ką organizacija daro. Rezultatai – tai, ką organizacija pasiekia. 
Rezultatų pasiekiama veikiant įgalintojams. Modelis yra pagrįstas prielaida, kad geriausi veiklos, 
vartotojų ar darbuotojų rezultatai pasiekiami per partnerystę, išteklius ir procesus. Rodyklės pabrė-
žia modelio dinamiškumą, parodo, kaip inovacijos ir mokymasis padeda patobulinti įgalintojus, ku-
rie, savo ruožtu, veda prie geresnių rezultatų.  

Akivaizdu, jog organizacijų sėkmė priklauso nuo lyderių. Senovės kinų išminčiai sakydavo, kad 
mūšius laimi organizacijos arba asmenys, pasižymintys didžiausiu kritiniu strateginiu pranašumu, 
kurie priimdami esminius sprendimus daro mažiausiai klaidų.  

 
 
Organizacijos lyderės kritinio strateginio  
pranašumo požymiai: 

•  ypatingai gera komanda; 
•  išskirtinė pozicija rinkoje; 
•  prasiveržianti vadyba; 
•  inovacijos. 

 
Iš tiesų sėkmingi lyderiai išsiskiria ne tuo, ką jie žino, bet tuo, kaip greitai jie gali mokytis. Juos 

charakterizuoja ne tai, kaip jie įgyja informaciją, bet tai, kaip jie sugeba įgyti reikalingą informaciją 
ir išskirti ją iš nereikalingos informacijos srauto. Jie pasižymi ne naudodamiesi tradiciniais įgūdžiais 
ir priemonėmis, bet demonstruodami aukštą lankstumo ir prisitaikymo laipsnį bei sugebėjimą dirbti 
tiek su technologija, tiek su žmonėmis. 

 
Septyni lyderystės veiksniai 
 1. Savidisciplina. 
 2. Tikslas. 
 3. Išsimokslinimas. 
 4. Atsakomybė.  
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 5. Žinios. 
 6. Organizuotumas, komunikabilumas  
  ir bendradarbiavimas. 
 7. Pavyzdys.  

Konfucijus 
 
Šie principai buvo išskirti kaip lyderystės kokybės matmuo ar garantija. Kuo labiau laikomasi šių 

principų, tuo stipresniu lyderiu tampama. 
Kasdieniame versle lyderystė ir valdymas/vadyba yra glaudžiai susiję ir abu yra reikalingi 

visiškai sėkmei pasiekti, tačiau tarp jų yra skirtumas.  
Lyderystei reikalingas socialinio susitarimo tarp lyderio ir jo pasekėjų pripažinimas.  
Lyderis turi turėti ir noro, ir sugebėjimų kontroliuoti įvykių pasekmes, darydamas įtaką kitų 

žmonių veiksmams. Lyderystės galia yra pagrįsta bendru sutarimu, viltimis ir įsipareigojimu.  
Tuo tarpu vadybai šie veiksniai nebūtini, nes valdymo galia visų pirma kyla iš užimamos pozici-

jos ar nuosavybės. Valdymas, priklausantis nuo situacijos, gali būti efektyvus ir be socialinio susita-
rimo tarp vadybininko ir darbuotojų pripažinimo, ir be tų, kurie bus valdomi, pritarimo. Vis dėlto 
geros valdymo praktikos rezultatai padidinami ir sustiprinami sujungus valdymo sugebėjimus su su-
gebėjimais būti lyderiu.  

Lyderystė gali būti apibrėžiama kaip noras kontroliuoti įvykius, supratimas pasirenkant kursą ir 
galia atlikti darbą, kartu panaudojant kitų žmonių sumanumą ir sugebėjimus. 

Pagal Konfucijų, lyderystė savo esme kyla iš vidaus. Galia lyderiauti gimsta asmens moralinių ir 
filosofinių pagrindų sąveikos su pasekėjais ir rinkėjais kontekste... ir yra charakterio savybė, o ne 
įgimtas atsitiktinumas ar pozicijos privilegija. Stipraus lyderio kokybė gali būti išvystyta tik per rū-
pestingą, sąmoningą praktiką. Be to, efektyvi lyderystė tokiomis sudėtingomis verslui sąlygomis – 
sąlygomis, apimančiomis greitus pokyčius, vidinius ir išorinius konfliktus, technologinį chaosą bei 
politinį, ekonominį ir socialinį nepastovumą, – yra iššūkis.  

 Lyderiai atlieka esminį vaidmenį vystant efektyvias organizacijas. Jie nukreipia žmones reikia-
ma kryptimi, įgyja pasitikėjimą organizacijos misijai įgyvendinti ir motyvuoja juos siekti savo tiks-
lų. Lyderystė yra rezultatų pasiekimas žmonių dėka [1, 173].  

Pagal J. Kotlerį, „krypties nustatymo aspektas lyderystėje nesukuria planų; jis sukuria vizijas ir 
strategijas. Šios paaiškina verslą, technologijas ar korporacinę kultūrą terminais, kuo visa tai turi 
laikui bėgant tapti, ir paaiškinti būdą, kuriuo būtų galima šį tikslą pasiekti“. 

Esminiai lyderio poreikiai yra pergalė, galia ir pripažinimas. 
Bendriausias lyderio tikslas – atlikti užduotį su žmonių pagalba. Pagal Armstrong, šiam tikslui 

pasiekti keliami trys uždaviniai: 
 1.  Pasiekti savo komandos įsipareigojimą ir bendradarbiavimą. 
 2.  Priversti grupę siekti sutartų tikslų. 
 3.  Geriausiai panaudoti komandos sugebėjimus, energiją ir talentus. 

 
Vizijų lyderių bruožai:  

• Palyginti komfortiškai jaučiasi nevienareikšmiškose, neapibrėžtose situacijose; gali apsieiti 
be aiškių ir vienareikšmių atsakymų, kol gyvenimas jų nepasiūlo. 

• Nebūtinai originalūs – jų vizijos neretai yra suformuotos klausantis ir girdint kitus; jų inova-
ciniai požiūriai pagrįsti integravimu to, kas vyksta apskritai, kur nors, su galimybėmis pritai-
kyti jų atstovaujamoje veiklos srityje. 

• Jie – „perfekcionistai“. Visada mato, kas gali būti atlikta geriau. 
• Veiklūs. Jiems labiau patinka veikti, negu rašyti arba planuoti veiklą. 
• Komunikabilūs. Sugeba pasiekti, kad jų vizija būtų paskleista ir adekvačiai priimta organiza-

cijoje. 
• Apskaičiuotos rizikos mėgėjai.  
• Analitikai. Pastebi ir keičia viską, kas klaidinga.  
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• Nepriklausomi. Išklauso kitus, tačiau veikia savarankiškai.  
• Orientuoti į tikslą.  
• Jiems svarbūs paskatinimai – tiek nematerialiniai, tiek ir finansiniai – pažymintys jų pasieki-

mus.  
• Optimistai. Tiki, kad pasaulis yra pilnas galimybių ir kad daug kas yra įmanoma. 

Lyderis kuria organizacijos viziją ir turi reikiamus sugebėjimus sukurti aplinkai, kurioje žmonės 
nori dirbti. Lyderiai negali veikti vieni, jų idėjoms įgyvendinti reikalingas palaikymas. 

Lyderio vaidmuo pagal M. Armstrong: 
 1.  Atlikti uždavinius – tam egzistuoja grupė. Lyderio vaidmuo užtikrinti, kad grupės tikslas 

būtų įvykdytas. Jei ne, rezultatas – komandos irimas, disharmonija, kritika ir, greičiausiai, 
žlugimas. 

 2.  Palaikyti efektyvius santykius – tarp savęs ir grupės narių bei grupės viduje. Šie santykiai 
efektyvūs tik tuo atveju, jei padeda atlikti užduotis. Juos galima suskirstyti į tuos, kurie su-
siję su komanda, jos bendro tikslo suvokimu ir jautimu, ir tuos, kurie yra susiję su indivi-
dais ir jų motyvacija [1, 173]. 

Žinių vadybos sistemos veikia įvairiais lygiais. Jos padeda lyderiams pritraukti palaikymą, suda-
ryti susitarimus ir bendradarbiauti. Tuomet lyderis gali veikti kaip svarbiausias centras. Vertingi 
procesai ir idėjos, susidedantys iš daugybės mažų žingsnelių, virsta realybe. Iš tiesų lyderiai gene-
ruoja naujas atgaivinančias žinias, o organizacijos pelnosi besinaudodamos jomis. 

Žinių vadybos kultūrai lyderiai daro nepaprastą įtaką. Jie veikia daugiau nei visi kiti. Siekdami, 
kad jų tikslai būtų įgyvendinti, jie turi sugebėti: 

• pasitikėti savimi; 
• kryptingai atsiduoti vienam tikslui; 
• skleisti savo viziją kaip įgyvendinamą, įtikinamą realybę; 
• patraukti žmones ir formuoti komandas, ypač kai turimi ištekliai yra nepakankami; 
• derėtis, iškilus konfliktams; 
• nuolat efektyviai dirbti; 
• daryti viską, kad tikslas būtų pasiektas. 

Kai lyderiai dirba lokaliai, jie gali nebūti ypatingai trukdantys. Tačiau kai jų planai ir įtakos sfe-
ros yra platūs, jie pradeda lemti organizacijos kultūrą. Daugeliu atvejų lyderiai nėra linkę palaikyti 
esamos kultūros, jie nepripažįsta kultūros tiek, kiek dauguma žmonių. 

Kai informacija cirkuliuoja laisvai, kaip žiniomis grįstoje kultūroje, lyderio intencijos tampa 
lengviau išreiškiamos. Lyderiams, linkusiems manipuliuoti ar naudoti kitus panašius metodus, gali 
sektis tik trumpą laiką. Žiniomis grįstos kultūros visuomet patiria mažiau politinių žaidimų nei hie-
rarchinės. Žmonės, siekiantys pritaikyti savo asmenines (ribotas) taisykles, būtinai pralaimės, joks 
tokio tipo asmuo nebus priimtas kaip pakankamai patrauklus lyderis. 

 
Žinios – sėkmingos lyderystės pagrindas 

Tikras lyderis paprastai pasiekia sėkmės situacijose, kur eiliniai vadovai pralaimi. Mat greičiau 
įgyjama ir vartojama kokybiška informacija ir žinios kaip sprendimų ir veiksmų pagrindas. Žinių 
vadyba taip pat padeda suprasti galimas tikimybių pasekmes ir sumažinti nežinomybių įtaką organi-
zacijai. Ji padeda lyderiui tolerantiškai vertinti veiklos neapibrėžtumą ir kartu sugebėti atmesti ne-
patikimas nuomones bei prognozes.  

Žinios apima šiuos aspektus: 
 1.  Fundamentinės žinios – susijusios su mokslo, istorijos ir žmogaus prigimties studijomis; ki-

taip tariant, lyderystės meno pagrindų mokymasis.  
 2.  Strateginės žinios – susijusios su komandos narių ir konkurentų poreikių bei tikslų suprati-

mu, o taip pat su efektyvių veiksmų uždaviniams įgyvendinti planavimu.  
 3.  Taktinės žinios – susijusios su besivystančių grėsmių ir galimybių atskleidimu bei greita ir 

tikslia reakcija į juos, strateginiuose rėmuose per inovacijas ir improvizacijas.  
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Gero lyderio vadovaujamoje organizacijoje turi būti ir tinkama informacijos infrastruktūra. Jos 
pastangomis kaupiama ir analizuojama informacija apie organizacijai svarbius resursus bei proce-
sus, naudinga ir prasminga informacija bei žinios greitai ir efektyviai paskirstomos organizacijos 
bendruomenės nariams. Turinti aiškų tikslą, orientuota į informacijos ir žinių vadybą organizacija 
gali palyginti lengvai ir greitai keisti savo pozicijas dinamiškoje rinkoje, efektyviai naudoti adekva-
čius veiklos metodus įgydama ir išlaikydama kritinį strateginį pranašumą.  

Žinių vadybos lyderių charakteristika: 
 1.  Turi aiškiai artikuliuojamą viziją – apie ką yra žinių logika ir žinių vadyba. Jų supratimas 

apie savo verslą, verslo aplinką ir žinių tikslus yra aiškus. 
 2.  Turi entuziastingus žinių lyderius, kurie yra palaikomi aukščiausio lygio vadybos. 
 3.  Turi holistinę perspektyvą, kuri apima strategines, technologines ir organizacines perspek-

tyvas. 
 4.  Naudoja sisteminius procesus ir darbo rėmus (vizualizavimo galia). 
 5.  Remiasi žiniomis net tuo atveju, kai realus jų (kaip prekės) atsipirkimas ne taip lengvai 

įvertinamas. 
 6.  Efektyviai komunikuoja, pasinaudodami visomis rinkodaros ir ryšių su visuomene 

gudrybėmis. 
 7.  Efektyviai sąveikauja visais lygmenimis su vartotojais ir išoriniais ekspertais. Visapusiškas 

žmonių jungimasis į tinklus vyksta viduje ir išorėje. 
 8.  Efektyviai dirba komandose, kurių nariai yra tos pačios specializacijos. 
 9.  Palaiko atvirumo kultūrą ir žinių troškimą (smalsumą), stimuliuojantį inovacijas ir moky-

mąsi. 
    10. Vysto iniciatyvas, sankcijas ir personalo tobulinimosi programas elgesiui keisti [8]. 
 

 
5 pav. Trys vertybių lygmenys [5, 9] 

 
Žinios ne visuomet yra darbuotojų sąmoningų pastangų rezultatas. Jų įgyjama ir dėl kasdienės veiklos. 

Todėl yra labai svarbu žinoti ribas, kiek organizacijos kompetencija gali būti kontroliuojama. 
Lyderiai, tiksliai suprantantys bei ugdantys savo organizacijų ir savo asmenines vertybes, kuria ilgalaikius 

rezultatus. Tuo tarpu, tradiciniai vadovaujantys asmenys „šuoliuoja“ nuo eilinio uždavinio prie uždavinio... 
Kaip teigė Francis Bacon, „Studijos ištobulina prigimtį ir yra ištobulinamos patyrimo“. Vadybos menas 

yra pakankamai svarbus, kad būtų studijuojamas. Tokių studijų tikslas – padėti geriausiai panaudoti natūra-
lias savybes – savo asmenybę ir sumanumą, užtikrinti, kad praeities patyrimas bus geriau interpretuojamas ir 
efektyviau panaudojamas, o ateities patyrimas – greičiau ir tikslingiau įsisavinamas. 
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Žinių vadyba 
„Vienintelis nepakartojamas organizacijos turtas – jos žmonių žinios ir sugebėjimai. Šio kapita-

lo produktyvumas priklauso nuo to, kaip efektyviai žmonės dalijasi savo kompetencija su tais, kurie 
gali ja pasinaudoti.“ – Andrew Carnegie 

Globali konkurencija, nuolat greitėjantys pokyčiai versle ir industrijoje atlieka esminį poveikį vi-
sų tipų organizacijoms. Šiandienėje verslo aplinkoje net tokios kompanijos kaip Nokia, Skandia, 
IBM ir Hewlet-Packard siekia ne tik sukurti naujus produktus ar išplėsti savo rinkos ribas, bet ir su-
siduria su vis stiprėjančiais globalizacijos efektais. Siekiant įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą 
organizacijoms jau nebepakanka turėti priėjimą prie vidinių ir išorinių informacijos šaltinių. Šian-
dien verslas turi išnaudoti tai, ką žino, o ne tik tai, ką turi.  

Organizacijų mokymasis ir žinių vadyba šiuo metu yra svarbiausi veiksniai kuriant efektyvias 
verslo organizacijų strategijas bei organizacijų teorijas. Tokius vis didėjančius poreikius atspindi 
naujomis strategijų perspektyvos. Viena svarbiausių – žinių ištekliais pagrįsta perspektyva, kurios 
esmė yra ta, kad organizacijos konkurencinį pranašumą įgyja kontroliuodamos vertingus, retus, 
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sunkiai atkartojamus ir efektyviai organizuojamus kompetencijos išteklius. Tokie svarbūs ištekliai 
yra žinios ir sugebėjimai, sukuriantys pridėtinę vertę organizacijos veikloje. 

Žinios yra vienintelis produktas, kuris didėja vartojant. Informacijos sprogimo amžiuje profesio-
nalūs žinių vadybininkai susiduria su nerealiais reikalavimais savo veiklai dėl šių veiksnių:  

• milžiniškai didėjančio žinių kiekio; 
• informacijos ir žinių trumpalaikiškumo; 
• žinių ir vadybos procesų integravimo problemų.  

Industrijos atsiranda ir išnyksta, todėl žiniomis grįstoje ekonomikoje – intelektualinis kapitalas 
tampa esminiu konkurenciniu ginklu. Dar 1597 m. Francis Bacon pažymėjo, kad „žinios yra galia“, 
o 1993 m. Peter Drucker teigė, kad žinios yra „vienintelis prasmingas išteklius šiandien“, – tai reiš-
kia, kad verslas jau gana seniai yra skatinamas valdyti žinias efektyviai [1]. 

 
Žinių vadybos apibrėžimas 

Žinių vadybos, o ir pačių žinių apibrėžimas yra kompleksinis ir kontraversiškas, ir gali būti pla-
čiai interpretuojamas. Jis talpina savyje struktūrizuotus organizacijos duomenis, programas ir proce-
dūras, o taip pat ir labiau neapčiuopiamus dalykus – žmonių žinias bei sugebėjimus. Apima organi-
zacijos funkcionavimo, komunikavimo, situacijų analizavimo, problemų sprendimo bei naujų verslo 
krypčių realizavimo būdus. Jis taip apimti ir kultūros, papročių, vertybių bei įgūdžių klausimus, o 
taip pat santykius su tiekėjais ir vartotojais. 

Žinių ištekliai yra žinios apie rinkas, produktus, technologijas ir organizacijas, kurias verslas val-
do ar turi arba siekia valdyti ar turėti, ir kurie įgalina verslo procesus įgyti pelną, pridėtinę vertę ir 
t.t. 

Pagal Probst ir Raub, „žinios yra pažinimo ir įgūdžių, kuriuos individai naudoja problemoms 
spręsti, visuma. Ši visuma apima ir teorines, ir praktines kasdieninės veiklos taisykles ir instrukci-
jas. Žinios yra pagrįstos duomenimis ir informacija, tačiau, priešingai jiems, yra visuomet susijusios 
su asmenimis. Jas kuria individai siekdami išreikšti savo įsitikinimus apie priežastinius ryšius“[10, 
25]. 

Šis apibrėžimas leidžia tiksliau nusakyti žinių ypatybes organizacijoje. „Organizacijos žinios su-
sideda iš individualių ir kolektyvinių žinių. Organizacija gali jas naudoti savo uždaviniams įgyven-
dinti. Šios žinios taip pat apima duomenis ir informaciją, kurių pagrindu kuriamos individualios ir 
organizacinės žinios“ [10, 24]. Žinios reguliariai kinta. Kolektyviniu požiūriu šie pokyčiai sukuria 
organizacinį mokymąsi. 

 

 
1 pav. Organizacijos žinių struktūra [10, 14]. 
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Pagal Yogesh Malhotra, žinių vadyba atitinka kritinius organizacijos adaptacijos, išlikimo ir 
kompetencijos klausimus vis labiau (nenutrūkstamai ir nesibaigiančiai) kintančios aplinkos konteks-
te. Iš esmės ji įgyvendina organizacijos procesus, siekiančius sinergetinės IT galimybių apdoroti 
duomenis ir informaciją bei žmonių kūrybinių ir inovacinių sugebėjimų kombinacijos [8].  

 
Organizacinė kompetencija 

Labai svarbi kompanijos žinių dalis yra „saugoma jos darbuotojų galvose“. Kuo didesnį vaidme-
nį žinios atlieka kuriant organizacijos vertę, tuo svarbesnė yra aukštos kvalifikacijos darbuotojų in-
telektualinė veikla. Jų darbas nebelaikomas vien tik „darbo jėga“ kuriant produktus ar paslaugas, 
vadybininkai vis labiau supranta, kad darbuotojai yra nematerialinio turto kūrėjai ir savininkai. 

Sugebėjimas transformuoti duomenis į žinias bei jas panaudoti organizacijos naudai individua-
lius darbuotojus paverčia pirminiais organizacijos žinių veiksniais. Vis dėlto atskirų individų kom-
petencija nėra vienintelė. Dauguma procesų, kurie yra esminiai sėkmingai organizacinei veiklai, pri-
klauso kaip tik nuo kolektyvinių žinių elementų. 

Individualūs žinių darbuotojų sugebėjimai yra sėkmingas organizacijos veiklos pagrindas. Vis 
dėlto, daugumos projektų ir strategijų sėkmė priklauso nuo sugebėjimo efektyviai suderinti skirtin-
gas žinias. Organizacinio mokymosi koncepcija kyla iš fakto, kad organizacijos sugebėjimas spręsti 
problemas ir veikti vientisai negali būti paaiškintas vien tik dalyvių individualių sugebėjimų termi-
nais. Organizacijos problemų sprendimų potencialas dažniausiai priklauso nuo kolektyvinių jos ži-
nių komponentų. Kolektyvinės žinios, kurios yra kur kas daugiau nei individų žinių suma, yra ypač 
svarbios ilgalaikiam organizacijos gyvavimui. 

Individualus mokymasis turi paruošti individą būti grupės nariu (asmeninis meistriškumas), o tai, 
ko išmokstama, turi derėti prie kitų mokymosi patyrimo, klausimų ir mąstymo būdo (mentaliniai 
modeliai).  

Kolektyvinės žinios yra esminis konkurencingos strategijos elementas. Organizacinė kompeten-
cija susideda iš daugelio įvairių resursų ir individualių žinių elementų, susipynusių tarpusavyje į vi-
sumą, kurią kartais yra sunku apibrėžti. Skirtingai žaliems ar apdorotiems komponentams, kuriuos 
gali įsigyti atvirose rinkose, kompetencijos negalima nusipirkti. Ji yra dažnų ilgų vidinės akumulia-
cijos procesų išdava ir todėl ypač vertinga kaip į konkurencingumą orientuotos teigiamos ypatybės 
[12]. 

 
Strateginė žinių vadyba 

Žinių vadyba talpina savyje ir didelę informacijos vadybos dalį. Nenutrūkstantis žinių virtimas 
informacija ir atvirkščiai yra esminis elementas to, ką kompanijos turi daryti siekdamos sėkmingo 
žinių vystymosi ir panaudojimo. IT naudojimas renkant, organizuojant ir apdorojant informaciją 
apie žinias yra svarbus vystant žinių vadybos sugebėjimus, tačiau nėra esminis. 

Kaip teigia garsus žinių vadybos strategas D. Bhatt, žinių vadybos koncepcijos esminis reikalavi-
mas yra suvokti žmones, procesus ir technologijas kaip visumą, neišskiriant nei vieno elemento“ 
[2].  

R. O. Barclay nuomone, žinių vadyba reikalauja esminio pokyčio organizacijos kultūroje ir visų 
organizacijos lygmenų darbuotojų atsidavimo. Pradėti reikia nuo žmonių ir metodų skatinant moky-
mąsi ir gerinant komunikaciją lokaliai ir globaliai. Stipri technologinė infrastruktūra, priderinta prie 
individualios organizacijos poreikių, tiekia priemones, reikalingas užtikrinti žinių vadybos sėkmę 
[1]. 
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Paveikslėlis Nr.2: Žinių vadybos komponentai pagal Dilip Bhatt [2]. 

 
Pagal J. Ellis ir R. Tissen, strateginė žinių vadyba koncentruojasi į metodų, skatinančių žinių 

skleidimą organizacijos bendruomenėse, kūrimą. Šių metodų struktūrą galima rasti bendruomenės 
kultūroje ir organizacinėse struktūrose. 

Organizacinės struktūros, sukurtos remiantis strateginės žinių vadybos metodais „įformina ribas 
tarp individų bei jų grupių ir padeda apibrėžti ir vystyti jų tarpusavio santykius“ [11, 5]. Tokiu būdu 
organizacijos kultūra, strateginės žinių vadybos metodai sukuria socialines darbuotojų, turinčių pa-
našių žinių poreikių, bendruomenes [3, 249]. 

„Dinamiškų sugebėjimų“ [13, 538] teorijos taip pat pabrėžia žinias (ypač nuolatinį jų atsinaujini-
mą) kaip inovacijų šaltinį ir konkurencinį pranašumą. 

Operacinis žinių vadybos pamatas reikalauja trijų komponentų: 
• operacinių lygmenų ir atsakomybės; 
• paskatinimo ir pripažinimo; 
• laiko ir erdvės sudominti ir bendradarbiauti. 

Operacinis žinių vadybos pamatas valdo ir skatina tris organizacijos varomąsias jėgas: 
• dalijimąsi; 
• bendradarbiavimą; 

     • inovacijas. 
 

 
3 pav. Žinių vadybos kultūrinė struktūra (Gartner Group, 2000). 
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Šios jėgos yra esminis žinių vadybos verslo pridedamosios vertės šaltinis. 
Technologijų diegimas yra lengviausias ir greičiausias būdas, tačiau sprendžiant kultūrinius ir ki-

tus žmogiškųjų išteklių klausimus, jų įgyvendinimas gali užimti ilgą laiko tarpą ir kainuoti kur kas 
daugiau. Aukščiausio lygmens vadybos vaidmuo yra ne kontroliuoti, bet skatinti, nurodyti strategi-
nę kryptį bei ugdyti organizacinį mokymąsi. Tikra vertė įgyjama tik įsisąmoninus su žmonėmis su-
sijusias problemas ir jas sprendžiant. 

 
 

 
4 pav. Verte pagrįsta žinių vadybos struktūra [4]. 

 
Chaosas ir kompleksiškumas verslo aplinkoje sukūrė ne tik informacijos perteklių, bet kartu pa-

keitė ir daugelio darbų pobūdį ir organizacijų struktūrą. Anot Malhotros, „svarbiausia kompanijų 
problema – užtikrinti sinergiją tarp IT apdorojamų duomenų bei informacijos ir kūrybinių bei ino-
vacinių organizacijos žmonių sugebėjimų“ [8]. 

 
Žinių organizacijos kultūra 

Žinių vadybos patyrimas rodo, kad organizacijos kultūra atlieka esminį vaidmenį, nulemiantį or-
ganizacijos žinių valdymo procesus. Vienas svarbiausių žinių organizacijos kultūros bruožų yra 
žmonių noras dalytis informacija – procesas, kuris dažniausiai yra suvaržomas organizacijos konku-
rencinės aplinkos [6]. 

Kaip ir kitas kultūras, žinių kultūrą galima apibrėžti kaip mąstymo ir veikimo vienovę tarp orga-
nizacijos individų (darbuotojų, klientų, tiekėjų ir kt.) žinių kontekste. Laipsnis, kuriuo kultūra yra 
pasklidusi organizacijoje, apibrėžia žinių vadybos sistemos bei organizacijos kaip visumos sėkmę. 
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5 pav. Žmonių, komandų ir organizacijos sinergijos kūrimas [7]. 

Organizacijos kultūra yra kompleksiškas dalykas. Pritaikant žinių vadybą tradicinėje, hierarchi-
nėje organizacijoje būtina viską kruopščiai planuoti. Būdai, kuriais žmonės sąveikauja, atsakomybė, 
kurią jie prisiima, hierarchinėse ir žiniomis pagrįstose organizacijose skiriasi. Pokytis į žinių vady-
bos kultūrą paliečia žmonių įsitikinimus ir lūkesčius, todėl tikėtis greito pokyčio yra nerealu. Pra-
smingiausia šiuo atveju neplanuoti baigtinio pokyčio, bet švelniai ir palengva pereiti nuo hierarchi-
nės prie žinių kultūros. Vykusios kultūros pokyčio strategijos yra pagrįstos vienalyčių, pusiau koor-
dinuojamų įvairiarūšių pokyčio žingsnių pateikimu. Vienas svarbiausių komponentų kuriant tiltą 
tarp hierarchinės ir žinių kultūros yra atsakomybė. 

Vienas iš būdų paveikti vidinę organizacijos aplinką yra suformuluoti žinioms adaptuotą misiją 
ir viziją. Tradiciškai vizijos ir misijos formuluotė apima idealų, kuriuos organizacija tiki savaime 
esant įpareigojančius, formuluotes. Vizijos ir misijos formuluotė apima analogiškas formuluotes 
apie žinių svarbą ir tai, kaip bendrai ji turi būti traktuojama. 

Pagal G. Roos ir J. Roos, „esminis efektyvaus žinių vadybos panaudojimo efektas – inovacija“ 
[9, 321]. Inovacija yra potenciali verslo efektyvumo garantija. 

Šis paveikslėlis bene geriausiai iliustruoja strategines žinių vadybos galimybes bei žmogiškojo 
aspekto vietą ir vaidmenį bendroje žinių vadybos sistemoje. 

 
6 pav. Žinių vadybos strategijos erdvių visapusis aspektas [5]. 
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