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DVI ESMINĖS 

PRIELAIDOS 

Studijų (ir mokslo) kokybė priklauso nuo visos 

organizacijos veiklos kokybės / efektyvumo. 

 

 

Pokyčiai – neišvengiami ir būtini siekiant 

prisitaikyti prie kintančių reikalavimų. 

 



BENDRASIS 

VERTINIMO 

MODELIS Priemonės Rezultatai 

Mokymasis ir naujovių įvedimas 

Lyderystė 

Darbuotojai 

Strategija ir 
tikslai 

Partneriai ir 
ištekliai 

Procesai 

Darbuotojai 

Visuomenė 

Klientai Esminiai 
darbo 

rezultatai 



AM VEIKLOS 

EFEKTYVUMO 

IŠŠŪKIAI • Strateginių prioritetų stoka 

• Silpna lyderystė (visose vadovų grandyse) 

• Žmonių srities iššūkiai: mažas atlygis, 

talentų pritraukimas ir išlaikymas 

• Organizacinių gebėjimų įgyvendinti pokyčius 

stoka 



STRATEGINIS 

VALDYMAS 



STRATEGINIO 

VALDYMO 

PROCESAS 

PADEDA 

ORGANIZACIJOMS 

• Permąstyti organizacijos ateitį 

• Koncentruotis į svarbiausius dalykus / 

sritis 

• Nuspręsti, ką daryti ir KO NEDARYTI 

• Sukurti atitikimą tarp organizacijos 

strateginių tikslų ir jos veiklos 



STRATEGINIO 

PLANO 

TURINYS 
1. SP  atspindi, kokių veiklos rezultatų 

organizacija sieks nustatytu laikotarpiu 

 

2. SP atspindi, kaip organizacija gerins savo 

veiklą (numatant matavimo rodiklius, reikšmes, 

reikiamus resursus, atsakingus asmenis) 



STRATEGINIO 

PLANO 

STRUKTŪRA 

• Esminiai strategijos elementai: misija, vizija, 

vertybės 

• Strateginės kryptys 

• Strateginiai tikslai: 

 Matavimo rodikliai 

 Rodiklių reikšmės 

 Veiklos (projektai/priemonės) 

 



STRATEGIJOS 

IR VEIKLOS 

PLANAVIMO 

INTEGRACIJA  

 



“ 
STRATEGINIO PLANO 

PAVYZDYS 



VU MISIJA 

Vilniaus universitetas – svarbiausias klasikinis (visapusis) mokslo 

universitetas Lietuvoje, kurio misija yra iš praeities kylanti, dabarties iššūkių 

skatinama ir ateities kartoms perduodama priedermė stiprinti Lietuvos ir 

pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines bei kitas 

dvasines ir socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir 

visuomenės lyderius.  

VU VIZIJA 

Vienoje gretoje su pirmaujančiais Europos universitetais. 

 

 



VU 

STRATEGINIAI 

PRIORITETAI 

IR TIKSLAI 

2018-2020 

Strateginis prioritetas Strateginiai tikslai 

1. Tarptautiškas universitetas 

1.1. Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra 

1.2. Tarptautinės magistrantūros ir doktorantūros 

plėtra 

1.3. Akademinių talentų ugdymas ir pritraukimas 

2. Lietuvą stiprinantis universitetas 

2.1. Studijos, parengiančios dirbti globaliomis 

sąlygomis 

2.2. Lietuvos socialinio kapitalo stiprinimas 

2.3. Pedagogų ugdymas šiuolaikinei mokyklai 

3. Galimybes savo bendruomenei 

atveriantis universitetas 

3.1. Motyvuojančių darbo sąlygų kūrimas 

3.2. Motyvuojančių studijų sąlygų kūrimas 

3.3. Elektroninio valdymo tobulinimas 

Plano struktūra 

 



UNIVERSITETŲ 

MISIJŲ 

PAVYZDŽIAI 

KEMBRIDŽO UNIVERSITETAS:  

Prisidėti prie visuomenės raidos puoselėjant 

aukščiausio tarptautinio lygio mokymą, 

mokymąsi ir tyrimus. 

MIČIGANO TECHNOLOGIJŲ 

UNIVERSITETAS:  

Mes paruošiame studentus kurti ateitį. 

 

 



UNIVERSITETŲ 

VIZIJŲ 

PAVYZDŽIAI 

HARVARDO UNIVERSITETAS: 

Ugdyti lyderius, kurie vieną dieną sukurs globalius 

dalykus. 

MIČIGANO TECHNOLOGIJŲ 

UNIVERSITETAS:  

Michigan Tech augs kaip pirmaujantis tarptautinės 

reikšmės technologijų tyrimų universitetas, 

teikdamas išsimokslinimą, naujas žinias ir 

inovacijas, atitinkančias mūsų pasaulio poreikius. 



AKADEMINIŲ IR 

ADMINISTRACINIŲ 

PADALINIŲ 

STRATEGINIS 

PLANAS 

Padalinio planas nėra paprasta AM strateginio 

plano replika. 

Padalinys gali įtraukti į planą specifinius 

tikslus, rodiklius ir priemones ir pats atlikti 

patikrą, ar rodiklis pasiektas. 

Padalinių rodiklių reikšmės nustatomos derybų 

su institucijos vadovybe būdu: siūlo padalinys, 

tvirtina vadovybė. 



STRATEGIJOS 

ĮGYVENDINIMO 

UŽTIKRINIMAS 

 



10 

PRIEŽASČIŲ, 

KODĖL 

ŽLUNGA 

STRATEGINIAI 

PLANAI 

 

1. Plano sukūrimas tik dėl to, kad taip reikia 

2. Veiklos aplinkos nesupratimas / neįvertinimas, 
nesusitelkimas į rezultatus 

3. Dalinis įsipareigojimas 

4. Tinkamos komandos neturėjimas 

5. Plano paruošimas ir jo „padėjimas į stalčių“ 

6. Nenoras arba nesugebėjimas keistis 

7. Netinkami žmonės vadovų pozicijose 

8. Veiklos realybės, faktų ir prielaidų ignoravimas 

9. Nėra atsiskaitomybės bei siekimo vykdyti  strategiją 
ligi galo 

10. Nerealistiniai tikslai arba dėmesio ir išteklių 
trūkumas 

 



SVARBIAUSI 

ŽINGSNIAI 

ĮGYVENDINANT 

SP 

• Komunikuoti strategiją. 

• Strategiją „nuleisti“ į padalinių ir 
darbuotojų lygmenį susiejant 
strategiją, darbuotojų veiklos valdymą 
ir personalo sprendimus. 

• Sistemingai stebėti pasiekiamus 
rezultatus, juos analizuoti ir formuluoti 
naujus veiklos orientyrus. 



PAGRINDINĖS 

STEBĖSENOS 

PRIEMONĖS 

• Veiklos peržvalgos susirinkimai 

• Valdymo ataskaitos  

• Strategijos peržvalgos susirinkimai 

 



KODĖL 

STRINGA 

STRATEGIJOS 

ĮGYVENDINIMAS 
Strategijos įgyvendinimas visada apima eilę 

pokyčių organizacijoje. 

Strategijos įgyvendinimo metu vykdomi 

pokyčiai skiriasi savo gyliu, apimtimi, trukme 

priklausomai nuo strategijos pobūdžio. 

 



KAITA 

KODĖL 

KĄ 

KAIP 



ESMINĖS 

STRATEGINIŲ 

POKYČIŲ 

ĮGYVENDINIMO 

SĄLYGOS 
Drausmė įgyvendinant numatytus projektus 

 

Žmonių reakcijų suvaldymas 



FAKTORIAI, 

ĮTAKOJANTYS 

KAITĄ 

Įgūdžiai Paskatinimas Resursai Veiksmų planas Pasimetimas 

Vizija Įgūdžiai Paskatinimas Resursai Veiksmų planas Pokytis 

Vizija Paskatinimas Resursai Veiksmų planas Nerimas 

Vizija Įgūdžiai Resursai Veiksmų planas Priešinimasis 

Vizija Įgūdžiai Paskatinimas Veiksmų planas Nusivylimas 

Vizija Įgūdžiai Paskatinimas Resursai „Malimasis“ 



TIKĖTINOS 

DARBUOTOJŲ 

REAKCIJOS Į 

PASKELBTUS 

POKYČIUS 

15 % 40 % 30 % 15 % 

Pikti 

Išsigandę, 

skeptiški ir 

nepasitikintys 
Neužtikrinti, 

bet atviri 

Turintys viltį ir 

energingi 



INDIVIDUALAUS 

PASIPRIEŠINIMO 

IŠTAKOS 

• Nežinomybės baimė 

• Įpročiai arba nesėkmės baimė 

• Nepasitikėjimas savimi 

• Nesaugumas (KMIT) ir regresija 

• Selektyvus suvokimas ir atmintis 

• Priklausomybė 

• Superego 

• Aktyvus slopinimas 



SOCIALINIŲ 

SISTEMŲ 

PASIPRIEŠINIMO 

IŠTAKOS 

• Sisteminiai ryšiai 

• Tarpusavio priklausomybė 

• Suinteresuotųjų asmenų interesai 

• Tabu 

• “Pašalinių” atmetimas 

• Prisitaikymas prie kultūrinių normų 

 



“ Kuo daugiau žmonių žinos, kas 

vyksta, tuo labiau jie sugebės 

priimti pokyčius ir įsitraukti. 

 

SVARBIAUSIA - KOMUNIKACIJA 



KOMUNIKACIJA 

POKYČIO METU KOMUNIKACIJOS PLANAS: 

 Auditorija (vadovų komanda, darbuotojai, 
studentai, partneriai, bendruomenė, 
spauda) 

 Laikas 

 Būdas / priemonė  

 Pranešimas 

 



KOMUNIKACIJA 

POKYČIO METU Pastovus procesas 

Pateikianti atsakymus į svarbius darbuotojams klausimus, 
pvz., aiškus organizacijos atlyginimų, darbuotojų 
išlaikymo politikos deklaravimas 

Aktyvi forma (diskusijos, seminarai, bendras darbas 
sprendžiant svarbias verslo problemas) 

Aukščiausios vadovybės įtraukimas 

Individualūs pokalbiai (su „raktiniais“; užduodančiais toną; 
jautriai reaguojančias žmonėmis) 



Pasikalbėkime 
 
virgis@ovc.lt 

#OVC 


