
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
2011 m. rugsėjo 21 d., Vilnius 

2011 m. rugsėjo 22 d., Kaunas 



 

 

 

2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 
projektas „Lietuvos biochemikų draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-
ŠMM-05-K-01-022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši seminaro medţiaga yra autorinė VšĮ „Konsultus mokymai“ (mokymai@konsultus.lt, tel. (37) 
269799) medţiaga, naudojama seminare “Tyrėjo darbo kokybės valdymas”. Šio leidinio platinimas, 
atgaminimas bet kokiomis priemonėmis, yra leidţiamas tik turint raštišką autorių leidimą. 

 

Seminaras “Tyrėjo darbo kokybės valdymas” 

© VšĮ „Konsultus mokymai“, 2011 

 



 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
 

Tyrėjo darbo kokybę lemia ne tik jo kompetencija bei modernios darbo priemonės, bet ir 
jo darbo aplinka – santykis su vadovais ir kolegomis. Geras mikroklimatas darbe bei puiki 
techninė bazė leidţia darbuotojui susikoncentruoti vien tik į darbą, t. y. gilintis į savo 
tyrimų sritį ir nebesukti galvos dėl „išorinių įtakų“. 

Komfortiška darbo aplinka yra tiek vadovo, tiek visų kolegų bendro darbo vaisius. 
Palankioje aplinkoje dirbantys ţmonės gali ţymiai sėkmingiau siekti savo tikslų ir dţiuginti 
pasiektais rezultatais. 

Gebėjimas formuoti uţsibrėţtų tikslų pasiekiančias darbo grupes, tinkamai organizuoti jų 
darbą, sprendimų priėmimą, spręsti tarp komandos narių iškylančius konfliktus, yra svarbūs 
įgūdţiai vadovo darbe. Vadovo pasitikėjimas komanda, o komandos – vadovu, taip pat yra 
labai svarbūs elementai, be kurių sunku judėti pirmyn. 

Tikrą, darniai dirbančią komandą sunku sukurti per vieną ar dvi dienas, tačiau geras 
vadovas sugebės pasirinkti ţmones gebančius dirbti kartu ir siekti bendrų tikslų, o 
komandos nariai neilgai trukus galės sklandţiai dirbti petys petin ir dţiaugtis savo bendro 
darbo ir atkaklumo dėka pasiektais rezultatais. 

Seminaras „Tyrėjo darbo kokybės valdymas“ yra vykdomas pagal projektą „Lietuvos 
Biochemikų draugijos potencialo kurti ţinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-
01-022) ir yra finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ bei VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę 
„MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. 

 

Trukmė: 1 diena, 8 valandos 

Seminaro pradţia 9.00 val. 

 

Seminaro data ir 
vieta: 

Vilnius 

2011 m. rugsėjo 21 d. (trečiadienis) 
Viešbutis „Panorama” 
Sodų g. 14, Vilnius 

Kaunas 

2011 m. rugsėjo 22 d. (ketvirtadienis) 
Viešbutis „Daniela” 
Mickevičiaus g. 28, Kaunas 

 

Lektoriai: Juris Belte, SIA „Medicinas Biznesa Akademija“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

Tikslinė grupė: Seminaras skirtas: 

 Mokslininkams ir kitiems tyrėjams. 

 



 

Seminaro tematika: Pagrindinės seminaro temos: 

 Vadovo ir pavaldinio asmenybė. Psichologinio portreto ypatybės. 
Esminės vienas kito nesupratimo prieţastys; 

 Vadovas ir jo vaidmuo įstaigoje; 

 Įgaliojimų delegavimas ir problemų sprendimas; 

 Darbo grupės vystymosi etapai; 

 Komandos struktūra ir komandos ribos; 

 Darbo grupės valdymo taisyklės; 

 Komandos klimatas ir darbuotojų motyvacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 



 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
SEMINARO PROGRAMA 

 

8.30 – 9.00 Registracija 

 

9.00 – 10.30 „Vadovas ir jo komanda – psichologinis aspektas“ 

Juris Belte, SIA „Medicinas Biznesa Akademija“ 

 

10.30 – 10.45 Kavos pertrauka 

 

10.45 – 12.15 „Komandos vadovo funkcijos“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

12.15 – 13.00 Pietūs 

 

13.00 – 14.30 „Sėkmingos komandos formavimas“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

14.30 – 14.45 Kavos pertrauka  

 

14.45 – 16.15 „Komandos rezultatų vertinimas ir motyvacija“ 

Žilvinas Gelgota, „Konsultus mokymai“ 

 

16.15 Individualios konsultacijos 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 



 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
SEMINARO VIETA 

 

Seminaro vieta: Viešbutis “Panorama” 
Sodų g. 14, Vilnius 

Automobilio 
parkavimas: 

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme seminaro 
dalyviams nemokamas.  

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 

PANORAMA 



 

TYRĖJO DARBO KOKYBĖS VALDYMAS 
SEMINARO VIETA 
 

Seminaro vieta: Viešbutis „Daniela“ 

Mickevičiaus g. 28, LT-44311 Kaunas  

Automobilio 
parkavimas: 

Automobilio parkavimas vidiniame viešbučio kieme arba PC 
“Akropolis” aikštelėje bei Karaliaus Mindaugo prospekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 
teirautis: 

Sandra Maslauskaitė 
Tel. (8 687) 96832 

s.maslauskaite@ft.vdu.lt 

 



Vadovas ir jo komanda –j
psichologinis aspektas 

Juris BELTE
MEDICINAS BIZNESA AKADEMIJA

www.mba-baltic.com

Grupės organizacinė struktūra

Vadovas

Pavaldinys Pavaldinys Pavaldinys



Grupės individualinė struktūra

Petraitis

Antanaitis Jonaitis Budraitis

Grupės psichologinė struktūra

Kiekvieno nario individualus grupėsKiekvieno nario individualus grupės 
įsivaizdavimas.
Kiekvienam nariui santykiai su 
lyderiu yra pagrindinis klausimas.



Grupiniai procesai

Spaudimas į pagrindinę
išorinę sieną

Spaudimas į vidinę
išorinę sieną

Veikla

Kova su vidiniais
trikdžiais

Grupiniai procesai
Kova su išoriniu spaudimu (mokesčiaiKova su išoriniu spaudimu (mokesčiai, 
konkurentai, tikrintojai) – Kovojanti 
grupė
Intrigos tarp darbuotojų –
procesualinė grupė
Spaudimas į pagrindinę vidinę siena –
revoliucinė grupė
Į veiklą orientuota grupė – darbinė 
grupė



Grupiniai procesai
Grupė visuomet užsiimaGrupė visuomet užsiima

Kovą su išoriniu spaudimu
Kovą su vidiniais trikdžiais
Veiklą

Kartu tai sudaro 100%
Kuo daugiau grupė kovoja su išoriniu spaudimu ir 
idi i i t ikdži i t ž i j iklvidiniais trikdžiais, tuo mažesnis jos veiklos 

efektyvumas 
Turi būti eliminuojama grupės kova su išoriniu 
spaudimu ir kova su vidiniais trikdžiais.

Mąstymo lygmenis

II

III

I



Žmonių klasifikaciją priklausomai nuo jų 
tikslo ir prisitaikomumo

Neprisitaikantys Prisitaikantys

IV I

Neprisitaikantys Prisitaikantys

Į organizacijos tikslus

IIIIIĮ savo tikslus

Lyderis
Stipriausias grupėje pagal valingumoStipriausias grupėje pagal valingumo 
charakeristikas
Labiau už kitus situaciją mato sistemiškai
Labiausiai adapduotas situacijos atžvilgiu 
Pasiruošęs pateikti tikslo pasiekimo algoritmą
Aktyviausias grupės narys
P i ii t k b ž ė iklPrisiima atsakomybę už grupės veiklos 
bendrus rezultatus
Pats ramiausias iš grupės
Išlaiko distanciją kitų grupės narių atžvilgiu
Pasiruošęs taikyti sankcijas



Kas yra lyderystė?

Savęs aukojimas savo misijaiSavęs aukojimas savo misijai
Lyderystė – tai pasirinkimas ir 
atsakomybė

Pagrindiniai lyderio įgūdžiai

(pagal S.R.Covey)

Proaktyvumas aktyviai ieško sprendimųProaktyvumas - aktyviai ieško sprendimų
Produktyvumas - prioritetai, organizavimas
Kūrybiškumas – naudoja įvairias priemones
Tarpusavio priklausomybė – stengtis, kad 
visi bent kiek išloštų
Empatija – suprasti kitą, kad jį motyvuotum
Pastovumas – dirbti nuosekliai ne priešokiais



Lyderio savybės
Sugebėjimas vadovauti
Sprendimų priėmimas
Sugebėjimas planuoti
Sugebėjimas koordinuoti veiksmus
Sugebėjimas įdėti pastangasg j į p g
Atsakomybės prisiimimas
Įžvalgumas, ateities numatymas

Jei negali būti valdovu sau, net žolei negali būti valdovu.  Sufijų išmintis

Kodėl nesiseka lyderiams
Nesugebėjimas rasti bendrą kalbąg j ą ą
Lankstumo trūkumas
Solo sindromas
Baimė klysti
Nesugebėjimas atsigauti po klaidos g j g p
(klaida smulkmena, svarbiau – kas seks 
po to...)
Kaltės jausmas (nešti atsakomybę ir 
nesijausti kaltu, kalte baudžia)
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SĖKMINGOS KOMANDA – 
EFEKTYVUS DARBAS 
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Kas tai yra efektyvi komanda? 

 

 Grupė ţmonių, kuriems bendradarbiaujant, pasiektas 
rezultatas yra didesnis uţ sumą visų narių pasiektų 
rezultatų.  

 Du ir daugiau ţmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir 
daro vienas kitam įtaką, siekdami bendro tikslo.  

 Nedidelė grupė ţmonių, turinčių vienas kitą 
papildančius įgūdţius, atsakingų ir įsipareigojusių 
bendram tikslui, bendriems uţdaviniams ir poţiūriui.  

 Kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų 
buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir 
kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams 
patenkinti  

 ....................................................................
.............. 

 ....................................................................
.............. 
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PAMOKOS IŠ PATIRTIES DIRBANT SĖKMINGOSE IR NELABAI 
SĖKMINGOSE KOMANDOSE 
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Grupės ir komandos skirtumai 

Grupėse Komandose 

 ţmonės dirba kartu  ţmonės siekia vieno tikslo 

 jausmai nėra darbo dalis  atvirai reiškiami jausmai 

 konfliktai uţglaistomi  konfliktai sprendţiami 

 pasitikėjimas ir atvirumas 
yra riboti 

 didelis pasitikėjimas 

 ţmonės remia vienas kitą 

 teikiama tik būtina 
informacija 

 laisvai dalinasi informacija 

 tikslai nėra specifiniai, 
atitinkantys visos 
organizacijos tikslus 
(kartais asmeniniai, arba 
neaiškūs 

 tikslai visiems bendri 

 vienas ryškus lyderis. Jis 
atsako uţ visos grupės 
darbo rezultatus 

 lyderiavimo atsakomybę 
pasiskirsto visa komanda 

 akivaizdi individuali 
atsakomybė 

 akivaizdi ir individuali, ir visos 
komandos atsakomybė 

 vertinamas ir atlyginamas 
individualus darbas 

 vertinamas ir atlyginamas 
komandos darbas; taip pat 
vertinamos individualios 
pastangos, atliekant bendrą 
komandos uţduotį 

 susitikimai trumpi ir 
neproduktyvūs 

 susitikimuose sprendţiamos 
problemos, atvirai 
diskutuojama dėl iškilusių 
sunkumų 

 laikomasi visuomeninių 
normų, įstatymų 

 egzistuoja vidinis elgesio 
kodeksas: įvairios nerašytos 
elgesio taisyklės ir kt.  
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Sąlygos, kad grupę galėtumeme vadinti komanda: 

1. Komandos ribos. Komandos nariai gali pasakyti, kas yra 
ir kas nėra komandos nariai. Jie ţino, kokią funkciją 
organizacijoje atlieka komanda. Kiti įmonės 
darbuotojai komandą pripaţįsta, kaip teisėtą 
organizacijos vienetą.  

2. Skirtingi komandos narių vaidmenys. Kiekvienas 
komandos narys pasiūlo ką nors savita ir naudinga 
komandai. Komandos nariai turi aiškiai apibrėţtus 
vaidmenis, atlieka tam tikras funkcijas.  

3. Autonomija. Komanda yra organizacijos vienetas, 
kuris turi tam tikrą autonomiją. Komandos nariai turi 
sprendimų priėmimo, veiksmų laisvę.  

4. Bendras sprendimų priėmimas ir bendra atsakomybė. 
Komandoje sprendimus priima visi nariai, todėl visi 
jaučia atsakomybę uţ komandinio darbo rezultatus, visi 
yra įsipareigoję priimtą sprendimą įgyvendinti. Dėl šių 
prieţasčių grįţtamasis ryšys ir paskatinimai taip pat yra 
teikiama visai komandai.  

5. Priklausymas nuo išorinių resursų. Komandos nariams, 
siekiant tikslo, reikia informacijos ir kitų resursų, kurie 
yra komandos išorėje. Dėl šios prieţasties komanda 
priklauso nuo išorinių resursų ir turi palaikyti ryšius su 
ne komandoje dirbančiais ţmonėmis, kitomis įmonės 
darbuotojų grupėmis, kitomis organizacijomis.  
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KOMANDA VERSUS INDIVIDUALUS DARBAS 

 

Individuali veikla labiau tinka:  

• paprastiems, kasdieniniams sprendimams, 

• problemoms, kuriu sprendimo būdas tikslus ir aiškus, 

• sunkiai kitiems paaiškinamoms problemoms spręsti, 

• problemoms, turinčioms logišką, subtilią prieţastį. 

 

Komandinė veikla tinka, kai: 

• veikla reikalauja informacijos, ţinių ir sugebėjimų. 
įvairiose srityse, 

• sprendimo būdas nėra akivaizdus, 

• sprendimas reikalauja įvairių idėjų ir papildymų, 

• bendras sprendimas uţtikrina jo įgyvendinimą. 
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Skirtumas tarp grupės ir komandos: grupę vienija interesas, 
komandą – bendras tikslas. 

Komandinis darbas yra tuomet, kai kiekvienas komandos narys 
dirbdamas suvokia savo įsipareigojimą pasiekti bendrą grupės 
tikslą bendradarbiaujant su kitais grupės nariais. 

 

Komandos sėkmė priklauso nuo dviejų veiksnių: 

 Uţduoties, kuri turi būti įvykdyta 

 Tarpasmeninių santykių 

Abu veiksniai apsprendţia sėkmę. 

 

Efektyviai kartu dirbančių ţmonių komanda gali:  

• Greičiau išsprendţiamos sudėtingos problemos (naujo 
produkto kūrimas, kūrybiniai sprendimai)  

• Pasiekti geresnių rezultatų, nei atskirai / Sinergija: 
2+1=4/;  

• Būti lankstesni negu grupės;  

• Rizikuoti išbandant tas sritis, kurių vienas ţmogus 
vengtų;  

• Generuoti daugiau idėjų;  

• Padėti vienas kitam tobulinti savo įgūdţius ir 
kompetenciją;  

• Rodyti įsipareigojimą ne tik uţduočiai, bet ir vienas 
kitam;  

• Motyvuoti vienas kitą....... 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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SUPRATAU, KAD................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

EFEKTYVUS TIKSLŲ 
IŠKĖLIMAS KOMANDAI IR 
KOMANDOS NARIAMS 
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Iš pasakos „Alisa stebuklų šalyje“ 

 

 

 

Kai nėra aiškiai suformuluoto tikslo, visi keliai, visi grupės 
veiksmai ir strategijos yra teisingi....  
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TEISINGAI IŠKELTO TIKSLO KRITERIJAI (SMART 
TECHNOLOGIJA) 

 

Tikslas turi būti – Konkretus (S- specific)– turite ţinoti ką 
konkrečiai norite gauti tikslo pasiekimo rezultate. Neįmanoma 
kontroliuoti tikslo, kuris suformuluotas „maţdaug, apytikriai“, 
rezultato. 

 

Tikslas turi būti – Išmatuojamas (M-measurable) – turite 
nuspręsti dėl kriterijų, kurie leistų nuspręsti, ar pasiektas 
uţsibrėţtas tikslas ir kokiu lygiu.  Kaip kriterijai gali būti: 
skaičiai, indikatoriai – apimties, svorio, vertės, kiekio, 
procentai. Išmatuojamumas – pagrindinis kontrolės elementas, 
turintis tam tikras ribas. 

 

Tikslas turi būti – Svarbus (A- assignable)– reikia atsakyti į 
klausimą, kodėl reikia būtinai atlikti šią uţduotį, t.y., kodėl ji 
yra svarbi ţiūrint iš aukštesnio (strateginio) lygmens.  

 

Tikslas turi būti – Pasiekiamas (R – realistic) – keliant tikslus 
būtina įvertinti savo (organizacijos, padalinio) galimybes ir 
tikslo siekimo vykdytojų asmenines savybes, t.y atsakyti į 
klausimą: kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo intensyvumo ir 
rezultatų pasiekiamumo. Tikslas turi būti pakankamai sunkus, 
bet pasiekiamas. 

 

Tikslas turi būti – Apribotas laike (T- time related)– apibrėţtas 
laiko rėmais. 
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Teisingai suformuluoto tikslo pavyzdys:  

 jūsų skyriui (konkrečiai kam?); 

 būtina parduoti 100 vnt. produkcijos (išmatuojamumas); 

 prisidedant prie numatytų organizacijos planų 
įgyvendinimo (suderinamumas su bendrais tikslais); 

 duota uţduotis yra įgyvendinama, atsiţvelgiant į praeito 
mėnesio pardavimus, kurie sudarė 90 vienetų 
(įgyvendinimo realumas, pasiekiamumas);  

 per vieną mėnesį (apibrėţtumas laike). 

 

 

 

 

„Jūs negalite valdyti to, ko negalima išmatuoti. Viską, ką 
galima išmatuoti, galima pasiekti.“ 

(B. Hewlett) 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

AUKSINĖS ŢUVELĖS PAMOKOS............................ 
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Komandos tikslas turi (pagal Caproni): 

 derėti su organizacijos vertybėmis ir misija;  

 kurti jausmą, kad būtina jį pasiekti;  

 būti pozityvus ir uţdegantis;  

 būti lengvai suprantamas ir įsimenamas;  

 būti nukreiptas į ilgalaikę perspektyvą;  

 būti pasiekiamas;  

 būti pakankamai platus, kad būtų lankstus ir pritaikomas 
prie besikeičiančių aplinkybių;  

 įgalinantis komandos narius praplėsti savo galimybių ribas, 
siekiant uţsibrėţto tikslo;  

 kiekvienas komandos narys turi matyti, kaip jo ar jos 
pastangos yra būtinos tikslui pasiekti.  

 



 

16 
 

 

TIKSLŲ IŠKĖLIMO ALGORITMAS 

 Nustatykite pagrindinį tikslą ir tarpinius uţdavinius. 

 Nustatykite kaip vertinsite pavaldinius jiems siekiant 
uţsibrėţtų tikslų. Galimi vertinimo kriterijai: 

 Fiziniai vienetai (produkcijos kiekis, padarytų klaidų 
kiekis) 

 Laiko vienetai (uţduoties atlikimo laikas) 

 Piniginiai vienetai (pelnas, sąnaudos, pardavimai) 

 Nustatykite laukiamą darbo efektyvumą (pvz. prekių 
grąţinimas per mėnesį neturi sudaryti daugiau kaip 1 proc. 
pardavimų apyvartos). 

 Nustatykite tikslo pasiekimo laiko rėmus. 

 Nustatykite tikslų prioritetiškumą. 

 Nustatykite iškeltų tikslų svarbumą ir sudėtingumą. 

 Nustatykite koordinacinius reikalavimus. 
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VADOVO VEIKSMAI, MOTYVUOJANT KOMANDOS NARIUS 
SIEKTI UŢSIBRĖŢTŲ TIKSLŲ 

 

 Sukurkite teigiamą atmosferą. 

 Įtraukite komandos narius į tikslų nustatymo procesą. 

 Įvertinkite komandos narių galimybes. 

 Skatinkite pasiekimus (“tai kas verta daryti, verta daryti 
uţ pinigus”). 

 Suvienodinkite lūkesčius. 

 

Efektyvių komandų patirtis rodo, jog jos komandinio darbo 
pradţioje skiria laiko komandos darbo tikslui suformuluoti. 
Jei komanda suformuluoja pati savo darbo tikslą, jis 
komandos nariams atrodo prasmingesnis, geriau atitinka jų 
interesus ir talentus. Bendras tikslas stiprina komandos, 
kaip vieningos grupės, identitetą: komandos nariai mano, 
jog jų komanda yra unikali ir svarbi. 

 

 

DARBUOTOJŲ LŪKESČIŲ TIPAI 

 

 Tikėtini rezultatai (ne metodai) apibūdina kas ir kada turi 
būti padaryta. 

 Nurodymai apibūdina parametrus (principus, politiką ir 
pan.), kurių pagalba turi būti pasiekti rezultatai. 

 Resursai apibūdina ţmogiškuosius, finansinius, techninius 
ir organizacinius norimų rezultatų pasiekimo faktorius. 

 Pasekmės apibūdina, kas įvyks įvertinus rezultatus. 
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IŠVADOS IR PAMOKOS........................................... 
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KOMANDOS VYSTYMOSI ETAPAI 
 
 
 
 

 
 
 
Formavimas (apsipratimas) 

Iš pirmo ţvilgsnio naujas kolektyvas atrodo dalykiškas bei 
organizuotas, tačiau ţmonės stebi vieni kitus, tyrinėja, vertina 
pagal išvaizdą, laikyseną, manieras, akivaizdţius sugebėjimus, 
bando nustatyti, kiek norėtų ir galėtų sau leisti pasinerti į 
bendrą veiklą ir bendravimą. Tikruosius jausmus daţnai slepia, 
bando pakelti savo autoritetą, o sąveika kiek rezervuota. Tikro 
tikslų ir darbo metodų aptarimo, svarstymo dar pasigendama. 
Ţmonės iš esmės domisi savo kolegomis, įsiklauso vieni į kitus, 
kūrybingo, įkvepiančio darbo dar nėra ir negali būti. 
Numatomi vaidmenys. 

Komandos nariai keičiasi informacija, susipaţįsta ir įvertina 
vienas kitą, formuluoja grupės uţduotis. Vyrauja mandagumo 
aura, grupės narių tarpusavio santykiai išsiskiria atsargumu. 
Grupės nariai konkuruoja dėl aukštesnio statuso, santykinės 
įtakos, diskutuoja apie vystymosi krytis. Grupė patiria išorinį 
spaudimą, tarp jos narių susiklosto gana įtempti santykiai. 
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Diferenciacija (siautėjimas) 

Ji pasireiškia piktinimusi bei nesusipratimais. Šią stadiją 
dar galima pavadinti prieštaravimu arba „artimos kovos" 
stadija. Daugelis grupėje patiria „perversmo" periodą, kai 
vertinami lyderiai ir jų indėlis, formuojasi grupuotės, klanai, o 
tada atviriau, tiesiau išsakomi prieštaravimai. Asmeniniai 
santykiai įgauna prasmę. Ţmonių privalumai bei silpnybės 
išplaukia į paviršių. Kolektyvas svarsto, kaip pasiekti sutarimą, 
bando gerinti tarpusavio santykius. Kartais smarkiai kovojama 
dėl lyderiavimo, o tam prireikia charakterio, asmenybės 
savybių. Paskirstomi, priimami, tikslinami, bandomi 
paskirstyti, uţpildyti tam tikru turiniu vaidmenys. 

Grupė pradeda kartu judėti link bendrų tikslų, nustatoma 
konkuruojančių jėgų pusiausvyra, nustatomos grupinės 
normos, apibūdinančios narių elgesį, komandos narių 
bendradarbiavimas tampa vis efektyvesnis. 
 
 

Integracija (normalizavimasis) 

Tai efektyvaus darbo etapas. Komanda įgyja sėkmingo 
problemų sprendimo ir išteklių panaudojimo patirtį. 
Akcentuojamas tinkamas, produktyvus laiko panaudojimas. 
Tikslinami uţdaviniai. Darbuotojai vis daţniau didţiuojasi savo 
priklausymu „komandai-nugalėtojai". Į problemas ţiūrima 
realistiškai. Jos sprendţiamos kūrybiškai. Vadovavimo 
funkcijos po truputį perleidţiamos kitiems ţmonėms, 
atsiţvelgiant  iškylančius uţdavinius 

 

 

Branda 

Tai veiklos fazė, kai susiformuoja komandos santykiai, kai 
ţmonės supranta vienas kitą iš pusės ţodţio ar apskritai be 
ţodţių. Idealioje komandoje vyrauja tvirti ryšiai tarp jos narių. 
Visi komandos nariai yra įgiję lyderiavimo ir narystės įgūdţių. 
Ţmonės priimami ir vertinami pagal nuopelnus, o ne pagal 
pretenzijas. Santykiai įgyja neformalų pobūdį ir teikia 
pasitenkinimą. Asmeniniai nesutarimai greitai pašalinami. 
Komanda tampa klestinčia visuomenės dalimi ir kelia 
aplinkinių pasigėrėjimą. Ji nustato aukštus pasiekimo 
standartus ir rodo puikius veiklos rezultatus. Aukštą komandos 
motyvaciją palaiko narių noras būti asmeniškai reikšmingais ir 
vertinamais. To vaisius - komanda sugeba vertinti savo veiklą, 
analizuoti klaidas, iš jų mokytis diagnozuoti kylančias 
problemas ir jas spręsti pati. Komanda gerbia kiekvieno nario 
pastangas, siekiant bendro tikslo, švenčia sėkmę. Tačiau tam 
reikia kelerių metų įtempto darbo.  
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Ypatingas vaidmuo tenka komandos vadovui, kuris tikslina 
uţduotis, siūlo veiksmų seką, kelia orientyrus, skatina ţmonės 
arčiau susipaţinti tarpusavyje. Kartais tai darytina atkakliai ir 
valdingai. Komandos vystymuisi reikia vis didesnio atvirumo, 
kolektyvinės analizės, pasirengimo skleisti informaciją, 
pasidalyti ja ir dalyvauti priimant sprendimus. 
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TIKSLAI, UŢDAVINIAI 

 

KOMANDOS IŠSIVYSTYMO 

ETAPAS 

APIBŪDINIMAS 

 Pastebimas nesutikimas su 

tikslais; neatitikimas tarp 

norimos ir realios situacijos  

 Nėra tikslų supratimo, didesnė 

koncentracija į uţdavinius  

 Daugumoje atvejų aiškūs ir 

suprantami  

 Tikslai aiškūs ir priimtini  

 

 

 

KOMANDOS NARIŲ VAIDMENYS  

 

KOMANDOS IŠSIVYSTYMO 

ETAPAS 

APIBŪDINIMAS 

 Pasiskirstę sprendimų 

priėmimo vaidmenys 

atsakomybės  

 Nepaskirstyti  

 Nepaskirstyti. Lyderis – 

komandos vadovas  

 Pasiskirstymas 

atsakomybėmis, yra noras 

išnaudoti kiekvieno komandos 

nario stipriąsias puses  
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FUNKCIONAVIMO PROCESAI  

 

KOMANDOS IŠSIVYSTYMO 

ETAPAS 

APIBŪDINIMAS 

 Sprendimų priėmimas vyksta 

sunkiai. Bendro darbo 

procedūros neaiškios  

 Individualūs pasiekimai 

vertinami ir vadovo ir 

komandos narių. Laisvai 

reiškiama nuomonės. 

Supratimas ir skaidrumas 

esamų taisyklių ir normų  

 Nusivylimas egzistuojančiomis 

procedūromis ir politika, 

pasireiškia konkurencija  

 Komandos nariai patys 

pasirengia tikslo pasiekimo 

kelius. Noras išvengti 

nepagrįstos kritikos  

 

 

TARPASMENINIAI SANTYKIAI  

 

KOMANDOS IŠSIVYSTYMO 

ETAPAS 

APIBŪDINIMAS 

 Komandos nariai patys 

pasirengia tikslo pasiekimo 

kelius. Noras išvengti 

nepagrįstos kritikos  

 Sprendimų priėmimas vyksta 

sunkiai. Bendro darbo 

procedūros neaiškios  

 Didţiavimasis kolektyvu. 

Pagarba ir pripaţinimas vienas 

kitam. Didelis pasitikėjimas  

 Nusivylimas egzistuojančiomis 

procedūromis ir politika, 

pasireiškia konkurencija  
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PAMĄSTYMAI APIE MANO KOMANDOS IŠSIVYSTYMO 

STADIJĄ 
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ŢMONIŲ DERINYS 
SĄLYGOJANTIS SĖKMINGĄ 
KOMANDOS DARBĄ 
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SAVĘS ĮVERTINIMO ANKETA 
(pagal Meredith Belbin metodiką) 

 

Šios anketos tikslas – nustatyti kokio pobūdţio uţduotis Jūs 
galite atlikti geriausiai, dirbdamas (-a) komandoje. 

 

Nurodymai 

Kiekviename skyriuje esančius teiginius įvertinkite balais 
(dešimtbalėje vertinimo sistemoje), taškus paskirstydami taip, 
kad tiksliausiai jūsų elgseną atitinkančiam teiginiui tektų 
daugiausiai taškų. Taškus galite paskirstyti keliems teiginiams, 
nors tam tikrais atvejais taškus galite paskirstyti visiems 
aštuoniems teiginiams, arba vieną iš jų įvertinti dešimčia 
taškų. 

Kiekvieno skyriaus taškų skaičius turi būti lygus 10. Visų 
skyrių bendras taškų skaičius turi būti lygus 70. Kai kiekvieno 
skyriaus teiginius jau įvertinote, uţpildykite SAVĘS ĮVERTINIMO 
REZULTATŲ LENTELĘ. Tuomet, šiame lape nurodykite jūsų 
pagrindinę, antrinę ir tretinę komandos nario funkcijas, t.y. 
funkcijas, kurios surinko daugiausiai taškų. 

1. Pildant anketą, atsiribokite nuo to darbo kurį Jūs 
dirbate 

2. Nesistenkite suvokti, kokie atsakymai yra geri kokie 
blogi - visi atsakymai yra geri 

3. Svarbu, kad Jūs paţymėtumėte tai, kas Jums 
asmeniškai yra priimtiniausia 

 

Praktiški patarimai: 

1. Pildant anketą, visų pirma perskaitykite visus 
teiginius ir atrinkite tuos, kurie Jums nėra priimtini 
ir įvertinkite juos  0 balų. 

2. Vėliau raskite teiginį, kuris Jums yra priimtiniausias 
ir skirkite 4-5 balus. 

3. Maţiau priimtinus teiginius vertinkite likusiais 
balais. 
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1. KOKS, MANO MANYMU, GALĖTŲ BŪTI MANO ESMINIS 
INDĖLIS Į KOMANDINĮ DARBĄ: 

 
(A) Greitai pastebiu naujas galimybes ir jų privalumus. 

 
(B) Aš lengvai dirbu su labai skirtingais ţmonėmis. 

 
(C) Aš lengvai pateikiu daug idėjų. 

 
(D) Sugebu parinkti ţmones kai tik pastebiu, kad jie turi tam tikrų savybių, 
kurios galėtų padėti įgyvendinti grupės tikslus. 

 
(E) Aš pabaigiu darbą, kurį pradėjau. 

 
(F) Aš esu ryţtingas tuo atveju, kai reikia atlikti numatytą darbą. 

 
(G) Daţniausiai galiu pasakyti, kas yra realu ir kas pasitvirtins. 

 
(H) Aš galiu pateikti argumentus alternatyvoms be išankstinių nuostatų ar 
prietarų. 

 

 

2. VIENA IŠ PRIEŢASČIŲ DĖL KURIŲ AŠ GALIU TRUKDYTI 
DARBUI KOMANDOJE YRA ŠI: 

 
(A) Aš nesijaučiu ramiai, jei susitikimas nėra gerai organizuotas, gerai 
kontroliuojamas ir gerai pravedamas. 

 
(B) Aš esu pernelyg dosnus tiems, kurie turi vertingų, dar neišanalizuotų 
idėjų. 

 
(C) Aš per daug kalbu, kai grupė pradeda analizuoti naujas idėjas. 

 
(D) Mano objektyvus poţiūris kelia man keblumų entuziastingai prisijungti 
prie savo kolegų. 

 
(E) Jeigu reikia atlikti svarbų darbą, kartais spaudţiu ir tampu autoritarišku. 

 
(F) Man sunku vadovauti stovint prieš susirinkusius, turbūt todėl, kad man 
pernelyg rūpi vidinė atmosfera grupėje. 

 
(G) Esu linkęs pernelyg susidomėti iškilusiomis idėjomis ir todėl nebeseku kas 
vyksta. 

 
(H) Aš linkęs tapti išsiblaškiusiu, kai supratu, kad rezultatai tarpusavyje 
nesiderina. 
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3. DALYVAUDAMAS PROJEKTE SU KITAIS ŢMONĖMIS 

 
(A) Sugebu įtakoti ţmones, nedarydamas jiems spaudimo. 

 
(B) Aš galiu apsaugoti veiklą nuo aplaidumo ar kaţko svarbaus praleidimo. 

 
(C) Aš pasirengęs paspausti veikti, tokiu būdu siekdamas uţtikrinti, kad 
susitikime nebūtų švaistomas laikas ir nebūtų nukrypstama nuo pagrindinio 
tikslo. 

 
(D) Manimi galima pasitikėti, jei reikalingas originalumas. 

 
(E) Aš nuolatos esu pasirengęs pateikti gerą pasiūlymą bendrų interesų labui. 

 
(F) Aš greitai pastebiu naujų idėjų bei tendencijų galimybes. 

 
(G) Manu, kad mano sugebėjimas realiai mąstyti gali padėti priimti tinkamus 
sprendimus. 

 
(H) Manimi galima pasitikėti, kai reikia organizuoti svarbius darbus. 

 

 

4. MANO POŢIŪRIS Į GRUPINĮ DARBĄ YRA TOKS: 

 
(A) Mano interesas - geriau paţinti kolegas. 

 
(B) Nesu linkęs atmesti kitų nuomonių ar palaikyti maţumos poţiūrį. 

 
(C) Paprastai galiu pateikti bent kelis argumentus prieš netinkamus 
pasiūlymus. 

 
(D) Manau, kad turiu talentą įgyvendinti dalykus, kai tik planas turi būti 
įdiegtas. 

 
(E) Teikiu pirmenybę vengti aiškių dalykų ir analizuoti sritis, kurios dar 
neišanalizuotos. 

 
(F) Kokį darbą bedaryčiau siekiu tobulumo. 

 
(G) Esu pasirengęs pasinaudoti kontaktais uţ grupės ribų. 

 
(H) Nors mane domina įvairūs poţiūriai, kai reikia priimti sprendimą, neturiu 
sunkumų apsispręsti. 

 

 

 



 

29 
 

 

5. DARBE JAUČIU PASITENKINIMĄ KAI: 

 
(A) Aš galiu analizuoti situacijas, ir vertinti įvairius galimus variantus. 

 
(B) Aš galiu surasti praktinius problemų sprendimo būdus. 

 
(C) Aš jaučiu, kad aš galiu puoselėti gerus darbo santykius. 

 
(D) Galiu daryti didelę įtaką priimant sprendimus. 

 
(E) Aš turiu galimybę bendrauti su naujais ţmonėmis, kurie turi skirtingas 
idėjas. 

 
(F) Galiu įtikinti ţmones pritarti nustatytiems prioritetams. 

 
(G) Galiu skirti uţduočiai visą savo dėmesį. 

 
(H) Aš randu sritį, kuri pramankština mano vaizduotę. 

 

 

6. JEI MAN NETIKĖTAI PASKIRIAMA SUNKI UŢDUOTIS, KURIAI 
SKIRIAMA MAŢAI LAIKO, O DIRBTI REIKIA SU NEPAŢĮSTAMAIS 
ŢMONĖMIS: 

 
(A) Aš pats randu sprendimą ir tik tada pateikiu jį likusiems. 

 
(B) Esu pasirengęs dirbti su asmeniu, kuris mano atţvilgiu yra teigiamiausiai 
nusiteikęs. 

 
(C) Aš sumaţinu uţduočių apimtį nustatęs, koks bus geriausias kiekvieno 
asmens indėlis. 

 
(D) Mano įgimtas laiko pojūtis, padeda uţtikrinti, kad nebus atsiliekama nuo 
numatyto grafiko.  

 
(E) Išlieku šaltas ir sugebu išsaugoti savo sugebėjimą logiškai mąstyti. 

 
(F) Nepaisant spaudimo, tvirtai laikausi tikslo. 

 
(G) Jeigu grupė nejuda į priekį, esu pasirengęs jai pozityviai vadovauti. 

 
(H) Pradedu diskusiją, siekdamas paskatinti mąstyti ir judėti į priekį. 
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7. VIENA IŠ DARBO GRUPĖJE PROBLEMŲ YRA ŠI: 

 
(A) Esu linkęs rodyti nepasitenkinimą, kai stabdomas progresas. 

 
(B) Mano objektyvumas kartais demotyvuoja kitus. 

 
(C) Mano troškimas įsigilinti į detalias ne visuomet yra sveikintinas. 

 
(D) Esu linkęs nuobodţiauti, išskyrus, kai aš esu aktyviai įtrauktas įkvepiančių 
ţmonių. 

 
(E) Jei nėra aiškiai suformuluotų tikslų, man sunku pradėti dirbti. 

 
(F) Man kartais sunku išaiškinti ir patikslinti sudėtingus klausimus. 

 
(G) Ţinau, kad iš kitų reikalauju to, ko negaliu padaryti pats. 

 
(H) Aš nesiryţtu išsakyti mano asmeninės nuomonės, kai “sunkus” ar įtakingas 
asmuo yra šalia manęs. 
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SAVĘS ĮVERTINIMO REZULTATŲ LENTELĖ 

Į tuščius lentelės langelius įrašykite įvertinimo balus. 

1 C  F  H  G  D  B  A  E  

2 G  E  D  A  B  F  C  H  

3 D  C  G  H  A  E  F  B  

4 E  B  C  D  H  A  G  F  

5 H  D  A  B  F  C  E  G  

6 A  G  E  F  C  B  H  D  

7 F  A  B  E  G  H  D  C  

SUMA                 

Sėjikas (kūrėjas)               

 Formuotojas             

   Vertintojas           

     Vykdytojas         

       Koordinatorius       

         Komandos 
veikėjas 

    

           Išteklių 
tyrinėtojas 

  

             Uţbaigėjas 

 

Apskaičiavę surinktų balų sumą, nurodykite jūsų 
pagrindinę, antrinę ir tretinę komandos nario funkcijas. 
Pagrindinė (pirma) komandos nario funkcija yra ta, kur yra 
didţiausias balų skaičius ir t.t. 

1.  
 

2.  
 

3.  
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ANALIZĖS REZULTATŲ INTERPRETAVIMAS 

CHARAKTERIO 
TIPAS 

Geriausiai atliktinos funkcijos 

Sėjikas (kūrėjas) 
 Generuoti mintis, vaizdinius ir idėjas 

 Generuoti sprendimus, kurie yra originalūs o ne visuotinai 

priimti 

 Generuoti galimybes, ignoruojant seniai ţinomus dalykus 

Išteklių 
tyrinėtojas 

 Rasti informaciją, idėjas ir galimybes uţ komandos ribų 

 Patarti kaip įsisavinti naujas galimybes 

 Kurti kontaktus uţ grupės ribų 

 Ieškoti naujų galimybių ir idėjų 

Koordinatorius 
 Koordinuoti komandos darbą, siekiant tikslų arba vykdant 

uţduotis (tačiau paprastai nėra lyderis) 

 Atrasti tai ką komandos nariai gali daryti geriausiai ir 

pasinaudoti šiomis savybėmis 

Formuotojas 
 Vadovauti, siekiant rezultatų (daţniausiai - lyderis) 

 Panaikinti inertiškumą, neefektyvumą 

 Surasti sritis, kuriose yra veltui gaišinamas laikas ir eikvojami 

ištekliai 

 Formuoti bendrą nuomonę 

Komandos 
veikėjas 

 Kurti komandos vienybę ir harmoniją, subalansuoti 

prieštaravimus 

 Padėti komandai kai komanda susiduria su sunkumais arba 

spaudimu 

 Remti kitų idėjas 

Vertintojas 
 Analizuoti, vertinti, kritikuoti (gera atsvara kūrėjui) 

 Pateikti pagrįstus argumentus 

 Vertinti alternatyvas be išankstinės nuostatos 

Vykdytojas 
 Remiantis strategija ir priimtais sprendimais suformuluoti 

praktiškas uţduotis.  

 Nuosekliai įgyvendinti uţduotis. 

 Sukurti stabilumą 

Uţbaigėjas 
 Įvykdyti uţduotis, kai jos yra aiškiai suformuluotos. 

 Įgyvendinti uţduotis laiku. 
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VAIDMENYS KOMANDOJE 

 
 
 
 
SĖJIKAS (KŪRĖJAS) 
 
 

 

• Labai kūrybingas, sėja idėjas, kurios 

gali būti nelabai praktiškos  

• Labiau mėgsta veikti vienas, sunkiau 

bendrauja su kitais  

•  Nepriklausomas, originalus  

• Projekto pradinėse stadijose, ar kai 

jis nejuda į priekį, jis nepakeičiamas, 

generuojant naujas idėjas  

 

Šie ţmonės yra labai protingi, originaliai mąstantys; 
pagrindinis jų įgūdis -naujų idėjų generavimas ir sudėtingų 
problemų sprendimas. Jis sėja sėklas, kurias likusi komandos 
dalis puoselėja, kol jos atneša vaisius. Sėjikas yra idėjos 
ţmogus. Negalima sakyti, kad kiti komandos nariai visai neturi 
idėjų, bet Sėjikas mąsto radikaliai, vaizdingai ir šalutiniais 
būdais. Kaip bebūtų, Sėjikai nėra geriausi ţmonės 
įgyvendinant idėjas praktiškai - jie greitai praranda 
susidomėjimą ir, kadangi jie labiau domisi pagrindinėmis 
problemomis negu smulkmenomis, jie linkę ką nors praleisti ir 
daryti ţioplas klaidas. 

Sėjikai labiau mėgsta dirbti visai nepriklausomai; jie 
individualistai ir nesuvarţyti. Paprastai jie intravertiški, ir gali 
"badyti" bendradarbius. Jie jautrūs kritikai ir pagyrimams, bet 
daţnai nevertina kitų ţmonių idėjų, ir nelengvai bendrauja ne 
savo "radijo bangomis", jie tikisi, kad kiti ţmonės prie jų 
prisiderins. 

Sėjikai gali būti linkę per daug laiko skirti idėjoms, kurias 
įţiebia jų vaizduotė, tačiau kurios neatitinka komandos 
poreikių ar tikslų. Gali būt stebinančiai neproduktyvu sudėti 
krūvon per daug Sėjikų- kiekvienas gali įsikabinti savo idėjos ir 
uţ ją kovoti, kovoti iš savo kampo, nė nemanant priimti vienas 
kito pasiūlymą. 
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Santrauka: individualistas, rimtai mąstantis, visuotinai 
nepriimtas. 

Pranašumai: genijus, vaizduotė, protas, ţinios. Sprendţia 
sudėtingas problemas. 

Leidţiami trukumai: sklando debesyse, linkęs ignoruoti realias 
smulkmenas ar protokolą. 

 

 

 

 

IŠTEKLIŲ TYRINĖTOJAS 

 

 

• Lengvai bendrauja su 
aplinkiniais tiek organizacijoje, 
tiek uţ jos ribų  

• Greitai patobulina kitų idėjas  

• Visada pasiruošęs matyti 
galimybes naujuose dalykuose  

• Lengvai surenka informaciją, 
pateikia ataskaitas  

• Tinkamiausias asmuo 
kontaktams uţmegzti   

Išteklių tyrinėtojai taip pat kūrybingi, bet jie negeneruoja 
naujų idėjų tokiu būdu, kokiu tai daro Sėjikai. Jiems labiau 
patinka iš kaţko kito paimti neapdorotą idėją ir ją išvystyti. 
Jie yra atsipalaidavę, ekstravertiški ir smalsūs, o taip pat 
paprastai itin populiarūs. Jie - įgudę diplomatai ir 
derybininkai. Jų pozityvi ir optimistiška prigimtis gali turėti 
vertingos įtakos komandos moralei ir motyvacijai. 

Išteklių tyrinėtojas ţvelgia  išorėn, turi daugybę kontaktų 
komandos išorėje. Greitai pastebėję naujas galimybes, jie 
geriau sėdės kur nors ne kontoroje, gal prie telefono, 
ieškodami ko nors galimo, ar derėdamiesi dėl geriausių 
sandėrių. Ir be viso to, jie uţdegs likusią komandą entuziazmu. 
Štai kur slypi jų didţioji vertė: jie apsaugo komandą nuo 
stagnacijos ir inercijos. 

Išteklių tyrinėtojai labai pasikliauja kitų ţmonių 
stimuliacija, ir - nors jie patys daţnai būna entuziazmo 
iniciatoriai -jis greit susilpnėja, jeigu jie negauna pozityvaus 
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atsako iš likusių komandos narių. Jie taip pat linkę prarasti 
susidomėjimą, jei projektas jiems pasirodo nepatrauklus, ir 
gali nebevykdyti uţduočių. 

 

Santrauka: ekstravertiškas, entuziastingas, įdomus, 
komunikabilus. 

Privalumai: pajėgumas kontaktuoti su naudingais ţmonėmis ir 
tirti naujas galimybes. Sugebėjimas atsakyti į iššūkius. 

Leidţiami trūkumai: linkęs prarasti susidomėjimą praėjus 
pirminei susiţavėjimo fazei. Gali būti per daug optimistiškas ir 
nekritiškas. 

 

Sėjikai ir Išteklių tyrinėtojai yra du kūrybiškiausi 
komandiniai vaidmenys. Kaip be būtų, juos lengva atskirti: 

Sėjikai generuoja originalias idėjas, kai tuo tarpu Išteklių 
tyrinėtojai linkę kūrybiškai dirbti ties kitų ţmonių idėjomis; 

Sėjikai mėgsta dirbti vieni, o Išteklių tyrinėtojams reikia 
stimulo iš kitų; 

Sėjikai geriau dirba liberalioje ir laisvos struktūros 
aplinkoje: Išteklių tyrinėtojai geriau veikia po spaudimu ir 
gerai susidoroja su krizėmis; 

Sėjikai yra rimtai mąstantys ir daţnai vienišiai, kai tuo 
tarpu Išteklių tyrinėtojai yra atsipalaidavę ir gyvenantys 
bendruomenėje. 

Pavyzdys: įsivaizduokite savo komandą, aptarinėjančią 
klientų skundus. Nemaţai klientų buvo nepatenkinti per daug 
komplikuota remonto procedūra, kuri privertė juos kreiptis 
net į tris skirtingus padalinius. Jūs norite surasti kitokį šios 
problemos sprendimą, kad vartotojui tektų tik kartą tartis su 
jūsų organizacija. Sėjiko atsakymas yra: "Duokite man truputį 
pagalvoti apie tai, ir aš rasiu sprendimą". Išteklių tyrinėtojas, 
iš kitos pusės, atsakys: "Aš paplepėsiu su kitais dviem 
padaliniais, ir mes rasim būdą, kaip tai padaryti." 
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KOORDINATORIUS 

 

 

• Gali gerai vadovauti grupei 
ţmonių su skirtingais 
sugebėjimais  

• Pasitiki savimi ir kitais,  
deleguoja. Jo 
moto:”konsultacijos su 
kontrole” 

• Mano, kad problemas reikia 
spręsti ramiai  

• Įtraukia grupės narius į 
problemų sprendimą, sugeba 
nenukrypti nuo tikslo  

Koordinatorius yra labai disciplinuotas ir kontroliuojantis 
save, be to, jis turi polinkį susikaupti ties uţduotimi. Tai 
padeda išlaikyti komandą dirbančią pagal uţsibrėţtą tikslą. 
Koordinatorius yra stipri vienijanti jėga komandoje, ir jis 
paprastai būna didţiai gerbiamas kitų komandos narių. 

Koordinatoriai yra pasitikintys savimi ir paprastai natūraliai 
palaiko autoriteto dvasią; jie yra geri atstovai, geri pašnekovai 
ir būna įgudę atpaţinti individualius talentus bei išnaudoti juos 
visos komandos naudai. Dėl šios prieţasties, jie daţnai būna 
vaidmenų kūrėjai ir ribų tarp jų nustatytojai, todėl nestebina, 
kad jie neretai tampa komandos lyderiais. Šiaip ar taip, jie 
gali būti vertingi komandoje ir nebūdami lyderiais. 

Koordinatoriai yra išmintingi ir subrendę emocionaliai; jie 
nėra ţymiai protingesni uţ kitus komandos narius, taip pat ir 
ne kūrybiškesni. Jų stiprybė yra sugebėjime ištraukti šiuos 
įgūdţius iš  kitų ir nukreipti juos bendriems komandos 
tikslams. Jie gali suburti komandą iš priešingų įgūdţių ir 
asmenybių, taip pat sukurti grupės jausmą ir išvystyti grupės 
kolektyvinį poţiūrį. 

 

Santrauka: ramus, savimi pasitikintis, kontroliuojantis. 

Pranašumai: sugebėjimas vesti derybas ir priimti visus 
potencialius pagalbininkus pagal jų nuopelnus ir be išankstinio 
nusistatymo. Aiškus tikslų pojūtis. 

Leidţiami trūkumai: neišimtinis protas ar kūrybiškumas. 

 Pavyzdys: komanda aptarinėja svarbaus ir gero 
gaminio pirkimo skatinimą. Idėja yra vietoje paprastos 



 

37 
 

reklaminės kampanijos būtų naudingiau surengti keletą 
ypatingų renginių, siekiant atkreipti dėmesį į naują gaminį. 
Išteklių tyrinėtojas yra jau beišeinąs iš kambario, sakydamas: 
„Palikint tai man, aš patikrinsiu galimybes ir sugrįšiu“. Tuo 
tarpu koordinatorius vis dar delsia išeiti ir klausia: „Ar kas kas 
nors turite pasiūlyti dar ką nors prieš pradedant darbą?“ 

 

 

FORMUOTOJAS 

 

 

• Labai motyvuotas, jam labai 
reikia pasiekimų, tikslingi  

• Mėgsta vadovauti, darant 
kitiems spaudimą, siekia 
laimėti  

• Sugeba įveikti kliūtis  

• Tinka, kai reikia daryti 
pakeitimus, priimti 
nepopuliarius sprendimus  

• Labiausiai linkęs konkuruoti  

 

Ši asmenybės tipai yra dinamiški, pilni nervingos energijos. 
Formuotojas yra mokantis bendrauti, impulsyvus ir nekantrus, 
daţnai susierzina – kartais priartėja prie paranojos. Jiems 
patinka mesti iššūkius ir juos priimti. Jie stipriai orientuoti į 
laimėjimus. Nori rezultatų ir darys spaudimą kitiems, kad jų 
pasiektų – tai gali privesti prie ginčų, bet jie ilgai nesitęs ir bus 
greitai pamiršti. 

Formuotojo kaip šefo funkcija yra padėti suformuoti 
komandos pastangas. Formuotojai diskusijose daţnai ieško 
pavyzdţio, bando sujungti idėjas, tikslus ir praktinius 
svarstymus į vieną įvykdomą projektą. 

Prievartinis Formuotojo vaikymas verčia darbus darytis, ir 
dėl šios prieţasties jie būna natūralūs komandos lyderiai. Jie 
atrodo labai savimi pasitikintys, tačiau daţnai savyje būna 
pilni abejonių ir tampa vėl uţtikrinti, kai pasiekia rezultatų. 
Jie gerai dirba politinio pobūdţio situacijose, nes linkę pakilti 
virš problemų ir nieko nepaisydami tęsti darbus, be to jie 
nekreipia dėmesio į konfrontacijas ar nepopuliarių sprendimų 
priėmimą. 
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Santrauka: labai įsitempęs, bendraujantis, dinamiškas. 

Privalumai: stimulas ir pasiruošimas kovoti su inercija, 
neefektyvumu, savivale ar savęs apgaudinėjimu.  

Leidţiami trūkumai: linkęs į provokacijas, susierzinimą ir 
nekantrumą. Tendencija uţgauti ţmogaus jausmus. 

 

Koordinatoriai ir Formuotojai yra stiprūs lyderiai, bet 
veikiantys labai skirtingais stiliais: 

 Koordinatoriai linkę būti „socialiniais „ lyderiais, o 
Formuotojo funkcija – daugiau negu „tikslinis“ 
lyderis; 

 Koordinatoriai ieško ţmonėse geriausių savybių ir 
visiškai šiuos talentus išnaudoja,  o Formuotojas 
tikisi, kad kiti seks paskui jį; 

 Koordinatoriai yra ramūs ir atsipalaidavę, 
Formuotojai yra dinamiški ir tarpsta nervingoje 
energijoje; 

 Koordinatoriai save mato kaip komandos dalį, o 
Formuotojai linkę matyti komandą kaip savęs 
pratęsimą; 

 Koordinatoriai ir Formuotojai naudoja tokius 
skirtingus valdymo stilius, kad jie linkę konfliktuoti, 
jei dirba kartu to paties lygio statuse; 

 Formuotojams yra geriau dirbti vadovaujant 
Koordinatoriui: jiems labiau reikia pripaţinimo, o 
Koordinatorius jiems jį suteikia. 
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VERTINTOJAS 

 

•  Linkęs viską gerai apgalvoti, 
lėtai priima sprendimus, bet 
geriausius  

• Geriausiai tinka analizei: 
idėjų, problemų, galimų 
sprendimų  

• Puikus analitikas, kritikas  

• Labai naudingas sudėtinguose, 
rizikinguose projektuose  

• Išoriškai gali atrodyti labai 
nuobodus, sausas, kritiškas  

 

Šie ţmonės yra protingi, stabilūs ir intravertiški. Jie gali 
būti sausos ir nejautrios asmenybės, netgi šaltos. Jų stiprybė 
yra ne idėjų generavimas, bet aiški, bešališka kitų ţmonių 
idėjų analizė. Jie pasveria visus uţ ir prieš, yra įţvalgūs 
teisėjai ir retai daro neteisingus sprendimus. Daţniausiai 
Vertintojai neleidţia komandai imtis klaidingo veiksmų kurso. 

Tai objektyvūs mąstytojai, savo laiką naudojantys prieiti 
išvadoms. Jie nelinkę kritikuoti vien vardan kritikavimo, jie 
kritikuoja tik kai mato trūkumus plane ar argumente. Jie yra 
neemocingi ir neentuziastingi, daţnai sunkiai motyvuojami, 
bet tai tuo pačiu ir privalumas, nes jų sprendimai būna labai 
objektyvūs ir retai dengiami asmeninės ar egoistinės 
nuomonės. Jie gali būti netaktiški ir netgi ţeidţiantys 
komandos moralę, kadangi linkę stačiokiškai išreikšti savo 
poţiūrį, tačiau visada yra sąţiningi ir subalansuoti. 

Svarbu išlaikyti patarėjus-vertintojus gerai motyvuotus ir 
pozityvius, nes jie gali pradėti daryti neigiamą įtaką 
komandai. Tačiau duokite jiems didelį kiekį rašytinės 
medţiagos ar kitų duomenų ir atliks kompleksinę duomenų 
analizę geriau uţ bet ką. Prašykite jų išanalizuoti problemą, 
nustatyti planus ar įvertinti kito ţmogaus įnašą, ir jie 
kiekvienu atveju pasirodys šauniai. 

 

Santrauka: sveikai mąstantis, neemocingas, apdairus. 

Privalumai: sveikas protas, atsargumas, dalykiškumas. 

Leidţiami trūkumai: entuziazmo ar sugebėjimo motyvuoti 
kitus trūkumas (be įkvėpimo arba neįkvepiantis, šaltoka ţuvis). 
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Sėjikai ir Vertintojas yra protingi mąstytojai, bet jie 
mąsto skirtingai: 

 Sėjikai generuoja naujas idėjas, kai tuo tarpu 
Vertintojai plėtoja kitų ţmonių idėjas; 

 Sėjikai veikai per įkvėpimą ir intuiciją, Vertintojai 
mąsto nuodugniu, analitiniu protu, nedaro skubotų 
sprendimų. 

 Sėjikai kartais pasiūlo neišvystytas idėjas, kad 
komanda jas išplėtotų, o Vertintojai susilaiko nuo 
komentarų, kol visiškai neišnagrinėja situacijos. 

 Sėjikai trokšta paskleisti savo idėjas, o Vertintojai 
yra intravertiški ir nedaro emocinio įnašo 
priimamiems poţiūriams. 

 

Pavyzdys: jūs sklaidote storą bylą, siekdamas išsiaiškinti, 
kokie defektai jūsų gaminiuose pasitaiko daţniausiai. Atrodo, 
kad daţniausiai sulūţta durų sąvara, tačiau projektavimo 
komanda sako, kad tai neišvengiama dėl netolygaus įtempimo, 
tenkančio šoninei sąvarai. Jūs pasišnekate su Sėjiku iš savo 
komandos, kuris sako: "Aš supratau! Ką pasakysite apie 
dvigubą sąvarą ant durų, kad įtempimas būtų išbalansuotas? 
Arba, galbūt, mes netgi galime duris pakabinti prie viršaus, o 
ne prie šono." Toliau jūs einate pasikalbėti su Patarėju - 
vertintoju, ir išaiškinate jam problemos esmę. Jo atsakymas 
yra: "Jeigu jūs duotumėte man bylą, aš perţiūrėčiau ją ir 
pasakyčiau ką galvoju." Jūs paminite Sėjiko pasiūlymus ir 
Vertintojas atsako: "Tai gali būti įmanoma. Turėsiu tai galvoje 
sklaidydamas bylą." 
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KOMANDOS VEIKĖJAS 

 

 

•  Lankstus, mokantis 
prisitaikyti prie įvairių 
situacijų, ţmonių  

• Lengvai bendrauja, linkęs 
bendradarbiauti  

• Nemėgsta įtampos, siekia 
harmonijos grupėje  

• Maţiau orientuotas į tikslą, 
labiau į procesą  

 

 

Komandos ţmogus yra paremiantis, jautrus ir socialus, jis 
aiškiausiai atpaţįsta paslėptas emocines komandos 
tendencijas. Tokie ţmonės yra geri klausytojai ir diplomatai, 
lojalūs komandai, populiarūs ir švelnios natūros. Jų instinktyvi 
reakcija į naujas idėjas yra jas plėtoti, o ne uţkaišioti jose 
skyles. 

Komandos ţmogaus buvimas minimizuoja tarpasmenines 
problemas komandoje, ir jie vertingiausi tose komandose, 
kurių nariai linkę konfliktuoti. Nestebina, kad jie yra 
santykinai nekonkurentabilus ir kartais gali būti neryţtingi, bet 
jie labai svarbūs moralei, ypač streso ar krizės laikais. 

Kaip lyderiai, Komandos ţmonės yra populiarūs, 
negrasinantys ir labai motyvuoti, tačiau jiems gali stigti 
dinamiškumo. 

 

Santrauka: socialiai orientuoti, daugiau švelnūs, jautrūs. 

Privalumai: sugebėjimas atitikti ţmones ir situacijas, ir 
skatinti komandos dvasią. Geri diplomatai. 

Leidţiami trukumai: neryţtingi krizių momentais; jie greičiau 
prisitaikėliai, negu keitėjai. 

 

Koordinatoriai ir Komandos ţmonės veikia skatindami 
harmoniją ir komandos dvasią, naudodami skirtingus stilius: 
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 Koordinatoriai kiekviena nukreipia ta pačia kryptim, 
tuo tarpu Komandos ţmonės atranda trinties vietas 
tarp asmenų ir pašalina santykius "vienas su vienu"; 

 Koordinatoriai pateikia aiškų komandos tikslą.  
Komandos ţmonės mėgsta padėti nustatant tikslą; 
jiems patinka, kada tikslas aiškus; 

 Koordinatoriai gerai dirba su sunkiais ţmonėmis iš 
lyderio pozicijos, o Komandos ţmonės daţnai gerai 
dirba vadovaujant sunkiems ţmonėms. 

 

Pavyzdys: reikia priimti svarbų sprendimą, o komandoje 
atsirado nesutarimų kokio kurso laikytis. Tampa aišku, kad 
niekas nepakeis savo poţiūrio ir vieninga nuomonė yra 
neįmanoma. Koordinatorius sušaukia komandą ir paaiškina, 
kad nebėra tikslo diskutuoti, pakol nebus aiškios išvados. 
"Nuomonės pasiskirstė visai po lygiai, bet sprendimą reikia 
priimti. Pirmiausiai reikia pasirinkti, kas aiškiausiai atitinka 
mūsų tikslus, turime eiti šiuo keliu." Toje pačioje situacijoje 
Komandos ţmogus lyderis pasikalba su kiekvienu komandos 
nariu individualiai, paklausdamas ne tik jo poţiūrio, bet ir kaip 
jis jausis, jeigu bus pasirinkta kita nuomonė. Kai Komandos 
ţmogus nusprendţia, kurį sprendimą priimti, jis vėl asmeniškai 
pasikalba su visais, kurie su tuo nesutiko, bandydamas 
padrąsinti ir paremti juos. 

 

 

VYKDYTOJAS 

 

 

• Mėgsta konkrečias uţduotis  

• Efektyviai dirba, moka 
įgyvendinti planus, siekia 
kokybės  

• Maţai efektyvus 
neapibrėţtoje situacijoje  

• Yra lojalus kompanijai, 
patikimas  

• Lengvai priima taisykles, 
procedūras  
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Taigi mūsų komanda pilna ţmonių, kurie gali generuoti ir 
analizuoti idėjas, duoti grupei kryptį, vadovauti kitiems 
komandos nariams ir palaikyti jų moralą - bet kas atliks esminį 
komandos darbą? Vykdytojas. Tai asmuo, kuris turi 
organizacinių įgūdţių, bendrumo jausmą ir savidiscipliną 
paversti idėjas ir sprendimus nustatytais ir valdomais 
uţdaviniais. Vykdytojai bendrus planus paverčia veiksmo 
planais. Jie sunkiai dirba ir yra sistematiški, be to lojalus ir 
neturi stipraus asmeninio intereso. Viena iš didţiausių 
Vykdytojo vertybių yra tai, kad jis yra laimingas atlikdamas 
bet kokią uţduotį, kurią reikia padaryti, nekreipdamas 
dėmesio, ar jam asmeniškai bus malonus tas darbas, ar ne. 

Vykdytojai mėgsta kurti tvarką, ir jiems nepatinka staigūs 
pasikeitimai. Jiems labiausiai patinka braiţyti laiko grafikus, 
sąmatas ir grafikus, kurti sistemas, tačiau jie gali būti šiek tiek 
nelankstūs ir linkę priešintis idėjoms, kurios jiems atrodo 
nesusijusios su reikalu, jie bendradarbiauja pritaikant ir 
koordinuojant savo pasiūlymus. 

 

Santrauka: konservatyvūs, pareigingi, prognozuojami. 

Privalumai: sugebėjimas organizuoti, praktiškas bendrumo 
jausmas, sunkus darbas, savidisciplina. 

Leidţiami trūkumai: lankstumo trūkumas, lėta reakcija į 
naujas idėjas, atsparumas pasikeitimams. 

 

 

UŢBAIGĖJAS 

 

 

• Nepakeičiamas, kai uţduotys 
reikalauja kruopštumo, 
tikslumo  

• Sugeba sekti projekto 
terminus ir atlikti darbus laiku  

• Pralenkia kitus aukštais darbo 
kokybės standartais  
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Uţbaigėjai yra nekantrios ir intravertiškos natūros, tačiau 
jie gali būti ir laikomi ramiais. Jie rūpinasi dėl to kas gali 
atsitikti blogo, todėl jie nebūna laimingi, pakol atidţiai 
nepatikrina kiekvienos detalės. To rezultate jie iki skausmo 
sąţiningi - gali būti nuostabiais korektoriais. Tačiau Uţbaigėjai 
ne itin pritariantys, jie perduoda primygtinumo jausmą, kuris 
paplinta visoje komandoje, jie taip pat netolerantiški kitų 
nerūpestingumui. 

Kadangi Uţbaigėjai yra tokie tvarkingi ir kruopštūs, jiems 
sunku atstovauti, tačiau jie beveik niekada neatsisako sau 
keliamų aukštesnių standartų ir jie niekada nepraleidţia 
termino. 

 

Santrauka: kruopštus, tvarkingi, sąţiningi, nekantrus. 

Privalumai: sugebėjimas įvykdyti ką paţadėjo, uţbaigtumas. 

Leidţiami trūkumai: linkę per daug rūpintis, nenoriai 
atstovaujantys, gali būti smeigtukais. 

 

Vykdytojai ir Uţbaigėjai yra komandos veikėjai: 

 Vykdytojai susifokusuoja ties sistemomis, laiko 
grafikais ir praktiniais planais, tuo tarpu kai 
Uţbaigėjai koncentruojasi ties kruopščiu ir 
smulkmenišku uţduočių įvykdymu; 

 •Vykdytojai domisi geriausio metodo darbui atlikti 
suradimu, o Uţbaigėjai maţiau domisi metodu, 
daugiau - rezultatais. 

 

Pavyzdys: komanda atsakinga uţ stendo suorganizavimą 
didţiulėje prekybos mugėje. Visi pagrindiniai sprendimai dėl 
to, ties kokiais gaminiais ir paslaugomis koncentruotis, kokio 
tipo stendą suprojektuoti, ir kokie pagrindiniai klientai bus, 
taip pat kokius prospektus siūlyti lankytojams, jau priimti. 
Dabar laikas imtis planavimo ir organizuoti smulkmenas. 
Vykdytojas nori, kad komanda susitartų, kokius laiko grafikus 
ir planus reikia daryti, ir jis rekomenduoja, kad kiekvienas 
uţdavinys, koks maţas jis bebūtų, būtų nustatytas jau iš 
pradţių, kad kiekvienas aiškiai suprastų, kas vyksta. 
Uţbaigėjas sako: "Jeigu jau nustatėte laiko grafikus, duokite 
juos man, ir aš patikrinsiu, ar kiekvienas etapas atliktas pagal 
grafiką. Ir prašau įsitikinkite, ar kiekvienas etapas turi aiškiai 
nustatytą atlikimo terminą." 
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SPECIALISTAS 

 

 

• Tai paprastai siauros srities 
specialistas, gali būti puikus 
ekspertas  

• Didţiuojasi savo sritimi, maţai 
domisi kitomis  

• Linkęs įgyti specializuotas 
ţinias, techninius įgūdţius. 

 

 

 

Specialistai yra pasišventę įgyti labai specializuotus 
įgūdţius ar ţinias. Jie labiausiai domisi savo subjekto sritimi, 
kurią jie entuziastingai tobulina ir kurioje jie pasiekia tikrai 
profesionalų lygį. Jie nesiekia parodyti didelio susidomėjimo 
kito darbu ir, iš tikrųjų, jie gali būti tais vienišiais, kurie 
beveik nesidomi kitais ţmonėmis. 

Specialistai turi stimulą, atsidavimą ir tikslingumą tapti 
beatodairiškais siauros srities ekspertais. 

Komandose, kurių veikla grindţiama specializuotais 
įgūdţiais ir ţiniomis, Specialistas yra pagrindinis veikėjas, ir 
tokiose situacijose Specialistai gali tapti gerais vadybininkais 
dėl savo ţinių gausumo ir kartu einančio sugebėjimo priimti 
sprendimus, pagrįstus subjekto perpratimo gyliu. 

 

Santrauka: tikslingas, pats pradedantis, atsidavęs.  

Pranašumai: puikiai apsirūpinęs ţiniomis ir įgūdţiais. 

Leidţiami trūkumai: naudingas labai siaurame fronte. Linkęs 
nematyti viso bendro paveikslo. 

 

Uţbaigėjai ir specialistai abu yra atsidavę pasiekti itin 
aukštą lygį, tačiau iš skirtingo poţiūrio taško: 



 

46 
 

 •Uţbaigėjai siekia aukšto lygio kiekviename darbe, 
kurį atlikti juos kas paprašo; Specialistai domisi tik 
savo sritimi; 

 •Uţbaigėjai mėgsta dirbti su bet kokio tipo vadovu, 
ir jie nesipriešina, jei jų darbą patikrina kas nors 
kitas. Specialistai nemėgsta artimos prieţiūros to, 
kuris toje srityje ţino maţiau negu jie. 

 

Pavyzdys: vykdomas projektas ir jūs susirūpinęs, kad jis 
nesivysto taip, kaip tikėjotės. Jūs pasikalbate su kiekvienu 
komandos nariu apie tai, kaip einasi kiekvieno iš jų darbo 
dalis. Kai jūs ateinate pas Uţbaigėją ir paklausiate, kaip sekasi 
ir ar jam nereikia pagalbos, jis atsako: "Puikiai. Aš uţbaigiau 
pirmus du etapus ir įpusėjau trečiąjį. Aš tikrai jį uţbaigsiu tai 
datai, kuriai susitarėme. Ar norite pasiţiūrėti, kiek jau 
padariau?" Vėliau jūs persimetate ţodeliu su Specialistu: "Kaip 
sekasi? Ar nereikia pagalbos?" Specialistas atsako: "Sekasi 
puikiai. Ne, man nereikia jokios pagalbos. Ačiū. Aš daug 
greičiau susitvarkysiu pats." 
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KOKIAM KOMANDINIO VAIDMENS TIPUI TINKA ŠIE 

PASAKYMAI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savo draugą giri – 

save giri (Meandras) 

Sėkmė – gebėjimas 
neprarandant 
entuziazmo eiti nuo 
vienos nesekmės prie 

kitos (V. Čerčilis) 

Arba nesiimk, 
arba pabaik iki 

galo (Ovidijus) 

Kai pamaitini nelaimėlį, laikyk, 

kad save pamaitinai (I. Zlatoust) 

Matuok linijuote. Brėţk kreida. 
Kirsk kirviu 

Ţinios – ginklas, o ne tikslas (L. Tolstojus) 
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MANO KOMANDOS NARIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
ORIENTACIJĄ Į UŢDUOTĮ IR ORIENTACIJĄ Į PROCESĄ 
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6 pagrindiniai veiksniai, kurie labiausiai įtakoja komandos 
sėkmingumą (pagal M. Belbin) 

Jeigu jums reikia surinkti komandą, jus turite atidţiai 
rinktis, bet galima surinkti puikią komanda ir iš maţiau nei 
devynių narių. Faktiškai, M. Belbin ištyrė, kad devyni bet 
kuriuo atveju yra šiek tiek per didelis narių skaičius idealiai 
komandai. Jis mano, kad idealiame pasaulyje jums reikėtų 
šešių ţmonių, jeigu norėtumėte sukurti kooperatyvią 
komandą, kuri gerai dirbtų kartu. 

Kitas dalykas, kurį reikia turėti galvoje, dirbant su maţa 
komanda yra tai, kad kai kurių vaidmenų jums gali iš viso 
neprireikti. Dauguma komandų turi naudos iš Komandos 
ţmogaus, daugumai reikia Išteklių tyrinėtojo ir Vykdytojo - 
bet ne visoms; viskas priklauso nuo komandos pareigų ir joje 
esančių narių skaičiaus. Jeigu jūsų komandą tesudaro du 
ţmonės, jūs galite apsieiti be Koordinatoriaus. Arba, jeigu jūsų 
funkcija yra vykdyti kito departamento nurodymus, jums gali 
nereikti Sėjiko. Daugelis komandų nesinaudoja specializuotais 
techniniais įgūdţiais ar ţiniomis, todėl joms nereikia 
Specialisto. 

 •Vadovaujantis asmuo. Reikia, kad komandoje kas 
nors būtų vyriausias (tai neturi būti komandos  lyderis), 
tam labiausiai tiktų Koordinatorius, galintis vadovauti 
kritiškose diskusijose. 

• Vienas stiprus Sėjikas komandoje. Sėkmingos 
komandos turi turėti gerą Sėjiką. Įdomu, kad daugiau 
nei vienas Sėjikas sumaţina komandos sėkmingumą, nes 
jie daugiau linksta rodyti skyles vienas kito idėjose, o 
ne vystyti savas. 

• Geras protinių sugebėjimų paskleidimas. Pakankamai 
keista, kad svarbu ne tik turėti komandoje bent vieną 
labai protingą komandos narį ir dar vieną pakankamai 
protingą narį, kad vyktų stimuliuojančios diskusijos, 
bet ir kad kiti komandos nariai būtų ţemesnių protinių 
sugebėjimų. M. Belbin duoda suprasti, kad jų 
nesugebėjimas prilygti protingesniems kolegoms, verčia 
juos ieškoti kitų vaidmenų, kuriuose jie galėtų 
sublizgėti, ir taip susikurtų platesnis komandos 
vaidmenų spektras. 

• Asmeninių charakteristikų įvairovė, padedanti 
atsirasti plačiam komandinių vaidmenų spektrui. 
Komandos, apsirūpinusios daugeliu arba visais 
komandiniais vaidmenimis, veikia geriau negu kitos. Ne 
tik todėl, kad čia būna maţiau trinties dėl dviejų ar 
daugiau konkuruojančių dėl to paties vaidmens ţmonių, 
bet ir todėl, kad jūs turite didesnę galimybę 
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pasinaudoti tuo vaidmeniu, kurio jums tam tikru metu 
reikia. 

• Geras komandos nario savybių atitikimas jo 
pareigoms komandoje. Mes linkę paskirstyti pareigas 
pagal ţmonių patirtį. Tačiau sėkmingiausiose 
komandose jos nario pareigos atitinka jo vaidmens 
profilį. Nėra gerai Sėjikui liepti uţbaigti smulkmenišką 
uţduotį ar surišti pasimetusius galus - tiesiog iš jo 
negausite geriausių rezultatų. 

 Balanso komandoje nebuvimo atpaţinimas ir 
galimybė jų atstatyti.Komandos, kurios turi tokį 
sugebėjimą ir yra pasirengę pritaikyti ar pakeisti 
vaidmenis, siekiant išryškinti jų privalumus ir 
kompensuoti trūkumus, yra pranašesnės. 
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VADOVO FUNKCIJOS (VAIDMUO) PRIKLAUSOMAI NUO 
KOMANDOS IŠSIVYSTYMO ETAPO 

 

KOMANDOS IŠSIVYSTYMO 
ETAPAS 

VADOVO FUNKCIJOS (VAIDMUO) 

 
• Kelti aiškius tikslus ir išaiškinti 

kodėl būtent tokie tikslai 

• Kontroliuoti reguliariai, bet ne 
kiekvieną ţingsnį 

• Nustatyti ir suderinti prioritetus 

• Provokuoti atvirą santykių 
aiškinimasi ir siautėjimą 
komandoje 

 
• Apibrėţti problemines sritis 

• Priimant sprendimus dalyvauti 
kaip vienu iš ţaidėjų 

• Galima nusišalinti nuo proceso  

• Patvirtinti galutinį komandos 
sprendimą iki jo įgyvendinimo 

• Kontroliuoti pagal rezultatus 

• Švęsti laimėjimus 

 
• Kelti aiškius tikslus 

• Nustatyti laiko rėmus 

• Parengti standartus 

• Nustatyti prioritetus 

• Suteikti resursus 

• Visus sprendimus aptarti 
komandoje 

• Girti uţ pozityvumą ir smulkius 
pasiekimus 

 
• Apibrėţti problemas, nustatyti 

uţduotis 

• Nustatyti įgaliojimų ribas 

• Uţdavinėti klausimus ir skatinti 
ieškoti sprendimų 

• Komandoje būti vienu iš ţaidėjų 

• Girti! Švęsti!  
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SĖKMINGOS KOMANDOS BRUOŢAI 

 Laiku prasidedantys susirinkimai 

 Trumpas rašytinis susirinkimo idėjų išdėstymas  

 Gerai ţinoma komandos narių motyvacija 

 Visi aiškiai supranta uţduotis 

 Pakeitimai yra paruošiami kartu, bendradarbiaujant 

 Susirinkimai yra formalūs, tačiau našūs 

 Susirinkimai neuţsitęsia 

 Diskusijos yra “fokusuotos” 

 Kiekvienas dalyvauja 

 Kiekvienas klauso – idėjos išgirstamos 

 Skatinamas nepriklausomas, kritiškas mąstymas 

 Kritika yra daţna, atvira, tačiau draugiška 

 Nesutarimai sprendţiami viešai 

 Komandos vadovas (ar kas nors kitas) nedominuoja 

 Darbai uţbaigiami laiku 
 
 
NESĖKMINGOS KOMANDOS BRUOŢAI 

 Dauguma ar visas darbas padaromas vieno ar dviejų ţmonių 

 Darbai daromi atskirai ir tik paskui sudedama į krūvą 

 Prastas informacijos judėjimas 

 Atsitiktinė komunikacija 

 Nėra pagarbos tarp komandos narių 

 Konfliktai nesprendţiami 
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KOMANDOS DARBO BARJERAI 
 
 
Tikslų barjerai: 

 neapibrėţti, nėra bendro supratimo; 

 neatskleisti individualūs tikslai; 

 skirtingo lygio įsipareigojimai; 
 
 
Nėra susitarimų: 

 laiko: nesusitarta, kaip bus panaudotas laikas; 

 informacijos: nariai turi ne tą pačią informaciją; 

 sprendimų: nesusitarta, kaip grupė priims sprendimus; 

 funkcijų: neaiškūs narių vaidmenys. 
 
 
Sprendimų priėmimas: 

 įtakingumas: įtakingiausias narys iškelia idėją ir elgiasi taip 
lyg kiti jam būtų pritarę; 

 balsinga maţuma:  keli “balsingi” nariai primeta idėją, kiti 
“tylesni” neprieštarauja; 

 balsavimas: dauguma nubalsuoja, vietoje susiderinimo 
(konsensuso); 

 idėjų praleidimas: ji gali būti išmetama, nes nebuvo 
išryškinta; 

 atidėliojimas: neryţtingumas priimant svarbius 
sprendimus. 

 
 
Neefektyvus bendravimas: 

 prastas klausymas: nariai nesistengia išklausyti kitų ţmonių 
minčių; 

 kito minčių pertraukinėjimas; 

 tęstinumo stoka: idėjos nėra aptariamos, o siūlomos naujos 
mintys; 

 neaiškiai reiškiamos mintys. 
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SĖKMINGOS KOMANDOS SUKŪRIMO ALGORITMAS 

1. Sudarykite komados vaidmenų profilį 

2. Išanalizuokite atsiţvelgiant į komandai iškeltą uţduotį 
kokių vaidmenų nepakanka komandoje 

3. Priimkite sprendimą apie tai kaip galima būtų 
kompensuoti trūkstamus vaidmenis 

4. Įvertinkite savo komandos išsivystymo stadiją 

5. Pasirinkite vadovavimo komandai stilių 

6. Keiskite vadovavimo komandai stilių priklausomai nuo 
komandos išsivystymo stadijos  
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KĄ GALIME PASIMOKYTI IŠ PASAKŲ?........................... 
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KOMANDOS EFEKTYVUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI: 
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Sėkmingo vadovavimo formulė 
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Vadovo funkcijos 
 
 
 

 



 

59 
 

 

Vadovo funkcijų ciklas 

 

 

 

 
 

Tikslų iškėlimas ir aptarimas  

Uţtikrinimas, kad darbuotojai ţino, ko iš jų tikimasi ir kaip jų 
darbas, vykdomos uţduotys siejasi su organizacijos strategija 

 

Planavimas  

Efektyvaus kelio tikslams pasiekti numatymas: 

• bendravimas ir bendradarbiavimas 

• uţduočių ir darbų planavimas 

• įgaliojimų delegavimas 
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• vadovo kompetencijos susiję su organizacija 

• komandos formavimas 

 

 

Būtinų sąlygų sukūrimas  

Instrukcijos, mokymas, patarimai, reikalingi resursai ir pan. 

 

 

Grįţtamojo ryšio uţtkrinimas  

Darbuotojų veiklos stebėjimas, progreso fiksavimas ir 
informavimas apie tai tų, kurie atlieka darbą: 

•  problemų sprendimas 

• konfliktų sprendimas 

• susirinkimų vedimas 

 

 

Kontrolė  

Darbų eigos palyginimas su planais,  įvertinimas ir korekcija 

• Uţduočių vykdymo laiko grafiko kontrolė 

• Detalių ir smulkmenų kontrolė 

• Spaudimas, kad tikslai būtų pasiekti 

 

 

Pavaldinių skatinimas ir įvertinimas  

Pasiektų rezultatų įvertinimas ir apdovanojimas tų, kas juos 
pasiekė 
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Vadovo vaidmenys (pagal. G. Mincbergą) 

 

• Tarpasmeniniai vaidmenys  

• Informaciniai vaidmenys  

• Vaidmenys priimant sprendimus  

 

 

Tarpasmeniniai vaidmenys  

• Vadovas “galva”  

• Lyderis  

• Jungiamoji grandis  

 

Informaciniai vaidmenys 

• Stebėtojas  

• Paskirstytojas  

• Oratorius  

 

Vaidmenys priimant sprendimus 

• Darbdavys  

• Gaisrininkas  

• Derybininkas  

• Išteklių paskirstytojas  
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Vadovo kokybės piramidė 
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Administraciniai gebėjimai 
 

• Uţduočių apgalvojimas ir formulavimas 

• Ateities numatymas ir strateginis planavimas 

• Darbinės aplinkos sukūrimas organizacijoje 

• Sudėtingų situacijų sprendimas 

• Pavaldinių mokymas 
 
 
Lyderio gebėjimai 

• Sugebėjimas įtakoti kitus ţmones, “vesti” juos paskui 
save  

 
 
Vadybos gebėjimai 

• Labiausiai susiję su vadybos tikslų įgyvendinimų – tikslų 
aiškumas, planavimas, problemų sprendimas, 
mokymas, grįţtamasis ryšys, kontrolė ir pan.  

 
 
Socialiniai gebėjimai 

• Darbinių grupių valdymas.  
 
 
Profesiniai gebėjimai 

• Susiję su konkrečia ir specifine veikla  
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Vadovo gebėjimų piramidė 
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Planavimo proceso uţdaviniai 

 

• Nustatyti ir iš(si)aiškinti tikslus 

• Nustatyti apribojimus (laiko, resursų ir pan.) 

• Sudaryti resursų sąrašą 

• Aprašyti veiksmus 

• Išdėstyti veiksmus pagal eiliškumą 

• Nustatyti idividualius ir grupinius pasiekimo rezultatus 

• Patikrinti veiksmų atitikimą rezultatams  
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ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS  
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GERAS VADOVAS TAS, KURIAM NEESANT DARBO 
VIETOJE, NIEKAS TO IR NEPASTEBI...KAIP TO PASIEKTI? 

 

 

DELEGAVIMAS - DALIES ĮGALIOJIMŲ IR ATSAKOMYBIŲ UŢ 
REZULTATUS PERDAVIMAS PAVALDINIAMS 

 

PASIRENGIMO DELEGAVIMUI SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGAVIMAS 

KĄ deleguoti? 

KAS deleguoja? 

KAM deleguoti? 

KADA deleguoti? 



 

68 
 

 
 
Ţiūrėti yra viena. Matyti yra kita. Suprasti ką matai yra 
trečia. Mokytis iš to ką supratai dar kaţkas tai kito.Bet 
daryti tai ką išmokai yra visų svarbiausiai 
 
Michael LeBoeuf 

 

 

 

Rytoj – pirmoji mūsų likusio gyvenimo dalis, ir tai puiki 
diena daryti bent kelis dalykus geriau, efektyviau nei darėm 
iki šiol... 
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