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PRATARMĖ 

 

Globalizacijos procesai taip sparčiai plėtojasi, kad žmogui, jo šeimai ir organizacijų 

personalui darosi vis sunkiau susivokti juos supančioje aplinkoje, kaip keisti gyvenimą ir veiklą, 

kaip įgyvendinti savo tikslus valstybės ir visuomenės lygmeniu pasaulio bendrijoje XXI a. 

globalizacijos sąlygomis.  

Šie procesai pasaulio bendrijoje keičia valstybių politinę, ekonominę ir socialinę 

aplinką, kurios veiksniai daro įtaką pavienės valstybės vidaus ir išorės aplinkai, todėl valstybės 

ir visuomenės raidos uždaviniai plėtoti demokratiją ir pažangą sudėtingėja.  

Šiems uždaviniams spręsti reikia vis daugiau nacionalinių išteklių, kurie yra griežtai 

apibrėžti žmonių, gamtos, materialinių ir finansinių išteklių optimizavimo santykiu.  

Šiomis XXI amžiaus sąlygomis išryškėja valstybės ir visuomenės raidos rezultatai, 

keičiasi valstybės vizija (svajonė) ir jos įgyvendinimo misija (paskirtis) tenkinti žmogaus, 

šeimos bei visuomenės poreikius, kurie išreiškiami patenkinimu ir pasitenkinimu šalyje, jos 

regione, savivaldybės teritorijoje ir konkrečioje gyvenamoje vietoje. Todėl XXI amžiuje 

valstybės valdymo ir visuomenės savivaldos svarba vis didės.  

Šią svarbą apibrėžia valstybės ir visuomenės raidos politinės, ekonominės ir socialinės 

aplinkos veiksnių vienovė.  

Strateginis valdymas apibūdina darnios valstybės ir visuomenės raidos veiksnių 

vienovės problemas, kurias XXI amžiuje valstybės lygmeniu yra sudėtinga spręsti.  

Politinės aplinkos veiksnių rezultatai vertinami valstybės institucijų valdymo 

normatyvinių aktų sistema (NAS) ir visuomenės savivaldos normatyvinių aktų sistema (nas). 

Ekonominės aplinkos veiksnių rezultatai vertinami makroekonomikos ir 

mikroekonomikos rodikliais.  

Socialinės aplinkos veiksnių rezultatai – vertinami žmonių gyvenimo lygio indeksu ir 

gyvenimo kokybės indikatoriais (išplėstiniais rodikliais).  

Kalbant apie valstybės ir visuomenės darnios raidos veiksnių vienovę, problema – ta, 

kad globalizacijos sąlygomis politinės aplinkos veiksniai yra tiesiogiai susiję su ekonominės 

aplinkos veiksniais, o socialinės aplinkos veiksniai vis labiau tolsta nuo pastarųjų, todėl žmonių 

gyvenimo lygis ir gyvenimo kokybė gėrėja labai lėtai.  

Strateginio valdymo teorija ir praktika sudaro realias prielaidas priimti optimalius 

sprendimus darniai valstybės ir visuomenės raidai laiduoti Lietuvoje, nes kitų valstybių raida 

šios teorijos prielaidas iš esmės patvirtina.  
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Teorijos ir praktikos rezultatų naudojimas iš esmės sudaro sąlygas spręsti ypač 

sudėtingas valstybės valdymo bei visuomenės savivaldos problemas plėtojantis demokratijai ir 

pažangai pasaulyje.  

Ilgamečiai moksliniai tyrimai, praktinių veiksnių vertinimas Lietuvoje ir kitose 

valstybėse, rezultatų publikavimas  šio leidinio autoriui sudarė visas sąlygas parengti medžiagą 

ir viešai publikuoti.  

Autorius tiki, kad publikuota knyga duos realią naudą visiems studijuojantiems, jų 

dėstytojams, šalies viešojo sektoriaus ir verslo organizacijų specialistams, o taip pat ir visiems 

skaitytojams besidomintiems strateginio valdymo teorija ir praktika, kuri skirta didinti žmonių 

darbo ir visų nacionalinių išteklių naudojimo optimizavimą. 

Autorius dėkoja visiems, padėjusiems rengti ir aprobuoti knygos medžiagą, o taip pat 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vadybos katedros kolektyvui 

rekomendavusiam medžiagą publikuoti viešai (Katedros posėdyje 2014 m. kovo 5 d.), kuri 

skiriama visiems, besidomintiems privataus ir nacionalinio saugumo stiprinimu globalizacijos 

sąlygomis.       

 

 

 

Pagarbiai, prof. habil. dr. Antanas Makštutis                                              

 

2016 m. kovo mėn. 29 d.,   

 

Vilnius 
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ĮVADAS  
 

 

Dabartinėje pasaulio bendrijoje valstybių teritorinės sienos ir jų saugojimo tvarka 

mažai teturi įtakos nustatant žmonių veiklos ribas, kurias reglamentuoja demokratijos ir 

pažangos plėtros veiksniai globalizacijos bei integracijos sąlygomis pasaulyje.  

Šiandieną yra, o ateityje bus žmonių gyvenimo lygis aukštas ten, kur gerai išplėtota 

valstybės ir visuomenės darni raida demokratijos bei pažangos lygmeniu, o taip pat bus 

laiduojamas žmogaus privatus saugumas, kuris yra nacionalinio saugumo pagrindas.  

Šiomis sąlygomis Lietuvos ar kitos valstybės institucijų, kaip pavienių organizacijų 

veikla turi būti kryptinga ir optimali, ja turi būti siekiama demokratizuoti visuomenę 

įgyvendinant šalies ūkyje ir nacionalinėje rinkoje strateginio valdymo teoriją bei praktiką.  

Valstybės ir visuomenės darni raida grindžiama visais nacionaliniais ištekliais, o 

pirmiausia žmonių optimalių darbu ir bendradarbiavimo aplinkos gerinimu globalizacijos bei  

integracijos sąlygomis pasaulio bendrijoje. 

Valstybės strateginio valdymo teorija ir praktika įrodė, kad idealios valstybės pasaulyje 

nėra, nes kiekvienos valstybės visuomenė turi savą šalies istoriją, kultūrą, kalbą, papročius, 

žmonių bendradarbiavimo tradicijas, tikėjimą, gamtines sąlygas ir gamtinius išteklius.  

Viena vertus, kiekviena valstybė iš jų turi savus kaimynus, kurių įtaka globalizacijos 

sąlygomis yra labai skirtinga. 

Kita vertus, Lietuva turi visus išteklius, kaip ir visos pasaulio valstybės, todėl 

strateginio valdymo teorijos ir praktikos įgyvendinimas nesudaro jokių kliūčių žmonių gerovei 

didinti pasaulio bendrijos lygmeniu.   

Visos valstybės turi savą politinės sistemos biurokratinę raidą, kuri yra privaloma, kaip 

demokratijos ir pažangos plėtros fundamentinis pagrindas.  

Fundamentinė biurokratinė sistema realiai egzistuoja ir Lietuvoje, o nuo valstybės 

politinės sistemos veiklos efektyvumo priklauso demokratijos ir pažangos didėjimo sparta 

kryptingai gerinant žmonių darbo bei gyvenimo vietos aplinką. 

Šiandien mūsų valstybės politinės sistemos veikla susiduria su realia demokratizavimo 

plėtros problema, tai – žmogaus privataus saugumo laidavimu šalies ūkio ir nacionalinės rinkos 

darnia raida.  

Tiesa, šios sąlygos Lietuvos raidoje ilgą laiką formavosi esant neteisingai 

demokratizavimo politikai, neteisingai vertinant žmonių bendradarbiavimą ir jo rezultatus, kurie 

priklausė nuo centralizuotos vienos valdymo sistemos funkcionavimo.  



9 

 

Sudėtinga tikėtis, kad teoriškai ir praktiškai galima per trumpą laiką įveikti valstybės bei 

visuomenės socialinių, ekonominių, politinių veiksnių raidos deformacijas, nes tam reikia žinoti, 

kad žmogus turi savo siaurų, palyginti su visuomene, interesų, kurių svarba, kaip sąlyga, iškyla 

aukščiau valstybės ir visuomenės strateginių interesų.  

Įvertinus žmonių darbo, jų bendradarbiavimo aplinkos rezultatus galima suformuluoti 

nacionalinės valstybės politinės sistemos strateginio valdymo teorijos ir praktikos įgyvendinimo 

etapus. 

Pirmasis, žmogui būtina suteikti darbo ir gyvenimo platesnę savivaldą visuomenėje 

turint lygias teises ir lygias galimybes, kurias numato valstybės pamatas Konstitucija ir raidos 

strateginio valdymo teorijos metodologija praktikoje jau prie turimų žmonių, gamtinių, 

materialinių ir finansinių išteklių, kurių naudojimo rezultatai grindžiami demokratijos plėtra 

visuomenėje. 

Antrasis, pagal valstybės  ir visuomenės strateginio valdymo teoriją, jos įgyvendinimo 

praktiką,  plėtojant valdymo ir savivaldos veiksnius, juos reikia vertinti realiai: jei šie veiksniai 

visuomenės ir valstybės raidoje yra stabdys, tai savivaldos sistema visuomenėje yra suvaržyta. Dėl 

to valstybės politinės sistemos veikla žmogui, jo šeimai neužtikrina darbo ir gyvenimo aplinkos 

gerinimo, nes valdymo ir savivaldos veiksniai pasiskirsto ribose nuo suvaržymo iki deklaruojamos 

laisvės. 

Trečiasis, šiuo atveju žmonių darbas, jų bendradarbiavimas visuomenėje ir valstybėje 

tampa nevisavertis, o visuomenės ir šalies ūkio darnios raidos procesai yra pažeisti, todėl 

žmonių darbo tarpiniai rezultatai realiai negali užtikrinti pavienio žmogaus darbo ir jo šeimos 

gyvenimo privataus saugumo šalies nacionalinio saugumo lygmeniu. 

Šalies ūkio ir nacionalinės rinkos realūs rezultatai rodo, kad žmonių tarpusavio santykiai 

nukrypsta nuo pažangos ir demokratijos plėtros galimybių, kurias analizuoja valstybės politinės 

sistemos raidos procesų strateginio valdymo teorija ir praktika nuolat kintančioje nacionalinėje 

aplinkoje globalizacijos sąlygomis. 

Šiandien Lietuvos reali situacija rodo, kad egzistuoja tam tikras nesuderinamumas ir 

prieštaravimai valstybės politinės sistemos viduje, kuią sudaro valstybės valdymo sistema (VVS) 

ir visuomenės savivaldos sistema (VSS).  

Stebėjimai parodė, kad žmonių savivaldos ir valstybės politinės sistemos strateginio 

valdymo procesų efektyvumas yra nepakankamas, todėl strateginio valdymo metodologija, 

metodika ir jos taikymo principai veikia valstybės ir visuomenės santykius, kuriems daro įtaką 

veiksniai, pasireiškiantys valstybės valdymo ir savivaldos vystymosi procesuose. 

Ilgametės studijos leido suformuoti šiuolaikinę valstybės politinės sistemos strateginio 

valdymo teorijos metodologiją, metodiką, jos taikymo principus, problemų sprendimų priėmimo 
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būdus, sistemų modeliavimą, kad ateityje būtų galima naudoti efektyvias valstybės strateginio 

valdymo formas ir nustatyti visuomenės savivaldos bei šalies ūkio darnios raidos procesų 

optimizavimo tendencijas globalizacijos sąlygomis pasaulio bendrijos lygmeniu. 

Šio leidinio tikslas – suteikti visiems studijuojantiems žinias apie valstybės ir 

visuomenės darnios raidos veiksnių strateginio valdymo XXI amžiaus teoriją, taikymo metodiką 

ir efektyvumo skaičiavimo metodus, suformuoti pavienės organizacijos valdymo metodikos ir 

metodų naudojimo gebėjimus prie globalios aplinkos politinių, ekonominių bei socialinių 

veiksnių.  

Šios žinios ir gebėjimai reikalingi studijuojantiems, kurie rengiasi tapti aukščiausios 

kvalifikacijos specialistais valstybės ir visuomenės darinių vadovais-lyderiais globalizacijos 

sąlygomis. Šios žinios ir gebėjimai būtini visų organizacijų lygių vadovams, specialistams, nes 

jiems XXI amžiuje teks spręsti sudėtingus šiuolaikinių organizacijų kryptingos veiklos 

strateginius uždavinius valstybės ir visuomenės nacionaliniam saugumui stiprinti privataus 

saugumo lygmeniu Lietuvoje globalizacijos sąlygomis. 

Šio leidinio keliami uždaviniai – žinoti, išmanyti: valstybės šiuolaikinių sistemų 

optimalios veiklos strateginio valdymo procesą, veiklos optimizavimo vienovę, strategijos 

formavimo procesą ir modelius, nacionalinio saugumo sistemų veiklos projektavimą, 

žmogiškųjų išteklių racionalaus naudojimo kryptis, XXI amžiuje sistemų raidos problemų 

indentifikavimą ir sprendimą, veiklos kūrimo ir realizavimo (gyvavimo ciklo) strategiją, 

prognozuoti sistemų veiklos sėkmės veiksnius, projektuoti tikslus ir jų įgyvendinimo procesus, 

nustatyti pažangos raidos efektyvumą, vertinti veiklos aplinką, prognozuoti sistemų veiklos 

modernizavimą globalizacijos sąlygomis valstybės ir visuomenės privataus saugumo stiprinimo 

lygmeniu.  

Mokėti: paaiškinti valstybės ir visuomenės strateginio valdymo proceso teoriją taikyti 

jos metodiką, o taip pat įgyvendinimo XXI amžiuje metodus šalies ir visuomenės sistemų 

personalo optimalios veiklos veiksniams (tikslui, programoms, projektams, uždaviniams, 

vertinimo kriterijams, ištekliams, normatyvams, rezultatams) prognozuoti globalizacijos 

sąlygomis valstybės lygmeniu, rengti sistemų modernizavimo modelius, jų įgyvendinimo 

formas valstybės ir visuomenės darnios raidos sąlygomis, vertinti sistemų veiklos efektyvumą, 

prognozuoti riziką ir personalo veiklos rodiklius, juos pagrįsti sistemų aplinkos vidinių ir 

išorinių veiksnių nacionalinio saugumo lygmeniu.  

Šio leidinio medžiagos struktūra:  

 Pratarmė ir įvadas. 

 Valstybės strategijos kūrimo ir strateginio valdymo esmė ir vieta.  

 Lietuvos strateginio valdymo sistema ir jos ateities tendencijos.  
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 Lietuvos Respublikos įnstitucijų strateginio valdymo specifika Europos Sąjungos    

       (ES) lygmeniu.  

 Valstybės strateginio planavimo teorijos pagrindai ir įgyvendinimo kryptys.  

 Valstybės priemonių planavimas ir jų įgyvendinimas. 

 Valstybės saugumo strategija ir strateginio valdymo specifika saugumo bei   

        gynybos sistemose. 

 Šalies raidos optimizavimo modeliai. 

 Savikontrolės temos ir pratybų medžiaga, žinių įsisavinimo testas, baigiamoji   

       dalis, literatūra, duomenys apie autorių. 

Leidinyje matematiniai modeliai pateikiami populiariai, tačiau reikia, kad skaitytojas 

išmanytų matematiką ir suprastų tikimybių teorijos taikymo pagrindus.  

Visi modeliai tekste paaiškinti ir pateikti laikantis tam tikros sistemos. Grafinė 

medžiaga pateikiama paveiksluose, lentelėse, kai kurios temos atskleistos tekstine forma. 

Kiekviena grafinės medžiagos dalis išsamiai aprašyta, todėl skaitytojui nesudarys didelių 

sunkumų šią medžiagą studijuoti ir suprasti jos praktinę vertę. 

Svarbu, kad skaitytojas turėtų bendrųjų studijų dalykų: vadybos, ekonomikos, finansų, 

personalo veiklos, logistikos, sociologijos, politologijos, teisės pagrindų, etikos, logikos, 

filosofijos ir kitų dalykų žinių, suvoktų žmonių gyvenimo realybę, taip pat gerai suprastų 

mokslo ir technikos pažangos veiksnių  ryšius su demokratijos plėtra visuomenėje, kuri XXI 

amžiuje laiduoja  darnią valstybės (šiuo atveju Lietuvos) ir visuomenės raidą bendroje ES, taip 

pat pasaulio bendrijos erdvėje globalizacijos sąlygomis. 

Šio leidinio skyriuose medžiaga išdėstyta laikantis šiuolaikinės vadybos teorijos ir 

praktikos įgyvendinimo tendencijų, nes tik taip galima geriau suprasti šiuolaikinio strateginio 

valdymo teorines ir praktines sąvokas, įvertinti jo rezultatus Lietuvoje ir kitose valstybėse.                                                                                    

 

A U T O R I U S          
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I skyrius 

 

STRATEGINIO VALDYMO ESMĖ IR VIETA 
 

1.1. Valdymo teorija XXI a. 
 

 

  Globalzacijos ir valstybės raidos 

 veiksnius apibūdina „laisvas judėjimas”:  

 ♦ kapitalo; 

 ♦ prekių ir paslaugų;  

 ♦ žmonių.  

 

1 pav. Principinis globalizacijos modelis
1
 

 

Valstybės ir visuomenės raidos modeliavimas. 

 

Darni raida priklauso nuo:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

♦ politinės aplinkos; 

♦ ekonominės aplinkos; 

♦ socialinės aplinkos. 

 

2 pav. Principinis darnios raidos modelis
2
 

 

Globalizacijos sąlygomis principiniai globalizacijos ir darnios raidos modeliai (1, 2 

pav.)  nekis, todėl jų pagrindu pateikiama valstybės formų strateginio valdymo teorija XXI a.  

Užsienio ir Lietuvos autorių publikuotų darbų studija sudarė sąlygas pateikti 

šiuolaikinės valstybės politines sistemas globalizacijos sąlygomis, o taip pat prognozuoti 

valstybės sistemų raidos tendencijas.
3
  

 

     Galimos valstybės formos (XXI a. politinės sistemos): 

♦ Liberali konstitucinė demokratija (A); 

♦ Populistinė demokratija (B); 

♦ Paternalistinė diktatūra (C); 

♦ Nepopuliari diktatūra (D). 

 

3 pav. Principinės valstybės sistemos 

     XXI a.vieno iš trijų negatyvių scenarijų (B,C ar D) tikimybė išaugs.
4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                 
1
Bauman Z. Globalizacija: pasakmės žmogui. Strofa, Vilnius, 2002. 

2
Schuman R. Už Europą. Eugrimas, Vilnius, 2002. 

3
Managerial Attitudes in Business Organisations in Lithuania and Poland. Collective Monograph. Diskienė D., 

Jasiński B., Karasek A., Marčinskas A., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S., Sus A., Tamaševičius V., 

Valkauskas R. Scientific editor Danuta Diskienė. VU P.H., Vilnius. 
4
Lamentowicz W. Šių Laikų valstybė. Alma Littera, Vilnius, 1998. 
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Darnios raidos sistemą sudaro jos pavienės sistemos
5
:  

 valstybės ir visuomenės darni raida; 

 šalies ūkio darni raida;  

 šalies rinkos darni raida;  

 valstybės institucijų modernizacijos lygis; 

 žmonių gyvenimo kokybė;  

 šeimos gyvenimo lygis; 

 žmogaus veiklos laisvė ir privataus saugumo lygis. 

4 pav. Principinis valstybės ir visuomenės raidos modelis 

 

Valstybė – svarbiausia visuomenės darnios raidos institucijų sistema, o jos valdymo 

metodologiją sudaro
6
:  

 Ypatinga institucijų sistema vykdyti valdžios funkcijas.  

 Teisė vykdyti valdžios funkcijas pagal Konstituciją. 

 Valstybės teritorija ir jos suverenitetas, kuris priklauso visuomenei. 

5 pav. Principinis valstybės modelis 

       

Strateginio valdymo metodologija ir Konstitucija
7
: 

♦ Šiuolaikinių valstybių valdžios institucijų struktūra nurodoma specialiame 

pagrindiniame įstatyme – konstitucijoje. 

♦ Konstitucija, kaip pagrindinis valstybės įstatymas, nustato valstybės santvarką, jos 

valdžios institucijas, nustato kompetencijų paskirstymą, valstybės piliečių teises ir 

pareigas.  

♦ Visi valstybėje priimti įstatymai ir vyriausybės nutarimai turi remtis konstitucija ir 

negali jai prieštarauti. 

Valstybės politinės sitemos strateginis valdymas – iš esmės grindžiamas Konstitucija ir 

šiuolaikine vadyba. 

  

1.2. Valstybės raidos strategijos kūrimo ir strateginio valdymo esmė ir vieta 

 

Strateginio valdymo teorija plėtojama remiantis klasikinėmis vadybos mokyklomis.
8
  

Tik įgyvendinant esmines šių mokyklų teorines nuostatas galima taikyti strateginio 

valdymo metodologiją, metodiką ir metodus XXI a. globalizacijos sąlygomis. Šios sąlygos 

sukuria kintančią valdymo sistemų ir subjektų aplinką, kuri sieja makrosistemas ir 

mikrosistemas, laiduojančias darnią valstybės ir visuomenės raidą.  

                                                 
5
Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001. 

6
Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010. 

7
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Mažoji poligrafija, Kaunas, 2006, p. 4. 

8
Stoner  J. A.F., Freeman R.Ed., Gilbert D.R., Jr. Vadyba. Poligrafija ir informatika, Kaunas, 1999, p. 27-39. 

8
Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, 79-80. 
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Darni raida – racionalus gamtinių, žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių 

naudojimas pasaulio bendrijoje. Tačiau gauti rezultatai liudija, kad pavienės valstybės valdymo 

sistema (VVS) ir visuomenės savivaldos sistema (VSS) negeba spręsti valstybės ir visuomenės 

darnios raidos uždavinių, iškeltų pasiekti nacionalinio ūkio ir rinkos optimalius plėtros 

rezultatus, kurie sudarytų sąlygas plėtoti pažangą ir demokratiją, kuriomis  grindžiama 

šiuolaikinė  strateginio valdymo teorija.  

Strateginio valdymo teorija orientuota į tolesnę valstybių ir visuomenių darnią raidą, 

kad veiklos efektyvumas būtų didinamas ir nuolat optimizuojamas. 

 

Valstybės ir visuomenės darnios raidos strategijos procesai grindžiami
9
:  

 Demokratija.  

 Pažanga. 

 Žmogaus veiklos laisve.  

 Šeimos raida. 

 Personalo optimalia veikla. 

6 pav. Principinis strategijos procsų modelis 

 

VVS ir VSS strategijos procesų rezultatas yra
10

:  

 Darbas – vertybė žmogaus gyvenimui. 

 Darbas – vertybė šeimos raidai. 

 Darbas – vertybė individo intelekto ugdymui. 

 Darbas – vertybė individo intelekto panaudojimui. 

 Darbas – pažangos ir demokratijos indikatorius.  

7 pav. Principinis valstybės paskirties modelis           

 

     Valstybės ir visuomenės sistemų strateginio valdymo rezultatas, kai
11

: 

 Valdymas – valstybės sistemų optimalios veiklos valdymo rezultatas, išreikštas 

normatyvinių aktų sistema (NAS) demokratijai ir pažangai plėtoti. 

   Savivalda – visuomenės sistemų optimalios veiklos savivaldos rezultatas, išreikštas 

normatyvinių aktų sistema (nas) pažangai ir demokratijai plėtoti. 

   Demokratija (D) – atitikmuo tarp „NAS” ir „nas” , kuris skatina žmogaus laisvą veiklą 

ir darbą, šeimos raidą valstybėje ir visuomenėje, optimaliai naudojant nacionalinius 

išteklius. 

   D = nas > NAS;  (D – savivaldos dialektika, optimalus rezultatas)  

   D = |1|.                 (|1| – Rezultatas – absoliutus dydis, 100 proc.)  

      

8 pav. Principinis VVS ir VSS modelis 

 

                                                 
9
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Mažoji poligrafija, Kaunas, 2006, p. 11. 

9
Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 24-33. 

10
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Mažoji poligrafija, Kaunas, 2006, p. 11. 

11
Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 24-33. 
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                       ←  VLR                                                                                 

                                                                                       ↑patenkinimas ir                           

                                                                                         pasitenkinimas↑                                                                                                        

                                                                                              ↑IŠĖJIMAI:  

↓                                                                                                    ↑ 

ĮĖJIMAI:↓  

nauji poreikiai  

→                                                                                                                                                                                                          

 

 

9 pav. Valstybės ir visuomenės strateginio valdymo esmė ir vieta
12

 

 

  

VVS veiksnių strateginis valdymas
13

: 

  Politinė aplinka        [Programa, Projektas, Įgyvendinimas]  

  Ekonominė aplinka  [Programa, Projektas, Įgyvendinimas]  

  Socialinė aplinka      [Programa, Projektas, Įgyvendinimas]           

VSS veiklos efektyvumo vertinimas: 

  Politinė aplinka – normatyvinių aktų sistema NAS-nas.  

  Ekonominė aplinka – makro- ir mikroekonominiais rodikliais.                                               

  Socialinė aplinka – žmonių gyvenimo lygio indeksu ir gyvenimo kokybe. 

                                           

10 pav. Valstybės sistemų veiksnių strateginio valdymo modelis 

 

1.3. Strategijos ir strateginio valdymo vienovė
14

 

 

Strategija – valdymo sprendimas VVS ir VSS problemoms spręsti, kokybiniams sistemų 

pokyčiams skatinti, prisitaikyti prie kokybiškai naujų aplinkos veiksnių, numatant esamos 

problemos pokytį, tai – perėjimą į kokybiškai naują rezultatų lygmenį. 

Strategijos rengimas ir įgyvendinimas – valdymo sprendimo VVS problemoms spręsti, 

jos kokybiniams pokyčiams, pasirengimo ir įgyvandinimo procesui, apimančiam ciklą – nuo 

sprendimo idėjos iki sprendimo VSS rezultatų skatinti. 

Subjektas, rengentis ir įgyvendinantis strategiją – fizinis asmuo ar VVS, kurie 

įgyvendindami valdymo sprendimus išreiškia požiūrį į VSS problemas ir jų sprendimą, į jos 

                                                 
12

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p.17-19.  
13

Vadybos šiuolaikinės tendencijos. Atsak. red. ir sudarytojas A. Makštutis. LKA, Vilnius, 2008, p. 185-202.  
14

Melnikas B., Smaliukienė R. Strateginis valdymas. LKA, Vilnius, 2007, p. 7. 

 

 

 

 

ŽMONĖS 

IŠTEKLIAI: 

gamtiniai, 

materialiniai, 

finansiniai. 

PAGRINDINIAI  

FONDAI:  

pasyvi dalis ir aktyvi dalis. 
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neproblemišką lygmenį ir kokybinius pokyčius, taip pat įgyvendina savo požiūrį rezultatų 

kokybinių pokyčių priemonėmis. 

Strateginis valdymas
15

 – nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kurio metu VVS 

laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja VSS turimą potencialą. 

Strategija
16

 – sprendimų visuma, apibrėžianti VVS svarbiausius tikslus ir veiksmus bei 

priemones tikslams pasiekti VSS (strateginio valdymo proceso rezultatas). 

Strategino valdymo principai (VVS ir VSS lygmeniu):  

♦   priklauso nuo dalyvių veiklos pobūdžio; 

♦   priklauso nuo dalyvių finansavimo šaltinių; 

♦   priklauso nuo dalyvių nuosavybės formos; 

♦   priklauso nuo dalyvių turto dydžio; 

♦   priklauso nuo dalyvių veiklos paskirties. 

 Strategijos esmė
17

 – tikslinė orientacija, veiksmai ir priemonės, vidutinės trukmės (3–7 

metai), išteklių potencialas, stiprybės ir silpnybės, išorės aplinkos veiksniai, grėsmės, veiklos 

vertė (efektas ir efektyvumas), konkurencinis pranašumas. 

Strateginio valdymo stadijos – strateginė analizė, strategijos kūrimas, strategijos 

įgyvendinimas. 

Strateginis sprendimas – susijęs turiniu, procesu ir kontekstu.  

Turinys – VVS ir VSS veiklos sfera, susijusi su strateginiu sprendimu. 

Procesas – veiksmų, susijusių strateginiu sprendimu, susiejimas keičiantis VVS ir VSS 

išorinei aplinkai. 

Kontekstas – aplinka, kurioje yra rengiamas ir įgyvendinamas sprendimas. 

Strateginio valdymo funkcijos – planavimas, organizavimas, reguliavimas, kontrolė, 

apskaita ir analizė.
18

 

Planavimas – valdymo ir savivaldos veiklos projektavimas visais sistemos 

modeliavimo etapais, optimalių tikslų, programų, uždavinių, vertinimo kriterijų, išteklių, 

normatyvų, rezultatų nustatymas, jų vykdymo gairių sudarymas, vertinimas, atranka, 

atsakomybės už priimtų sprendimų (operatyvinių, perspektyvinių, strateginių) įgyvendinimą 

numatytu laiku ir tam tikroje erdvėje (mikrosistemoje, makrosistemoje ir jų veiklos sferose).
19

 

Organizavimas – valdymo ir savivaldos sistemos modelio veiklos  etapų nustatymas, 

sistemos dalyvių tarpusavio darnos užtikrinimas, veiklos spartinimo priemonių atranka, 

                                                 
15

Vasiliauskas A. Strateginis valdymas. Technologija, Kaunas, 2007, p. 21.  
16

Ten pat, p. 22.  
17

Ten pat, p. 22-23. 
18

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 76-93. 
19

Ten pat, p. 34. 
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didžiausio socialinio efekto siekimas tam tikru laiku (operatyviniu, perspektyviniu, strateginiu) 

ir tam tikroje erdvėje (mikrosistemoje, makrosistemoje ir jų veiklos sferose).
20

 

Reguliavimas – valdymo ir savivaldos sistemos modelio dalyvių veiklos 

koordinavimas, darbuotojų ir jų grupių ar komandų skatinimas už gautus rezultatus, veiklos 

sistemoje vertinimas ir optimalių darbo vietų sukūrimas, kad sistema veiktų pagal numatytą 

ciklą, darnios veiklos užtikrinimas sudominant visus sistemos dalyvius siekti optimalaus 

rezultato tam tikru laiku (operatyviniu, perspektyviniu, strateginiu) ir tam tikroje erdvėje 

(mikrosistemoje, makrosistemoje ir jų veiklos sferose).
21

  

Kontrolė – valdymo ir savivaldos sistemos modelio veiklos stebėjimas ir periodinis 

tikrinimas, kaip konkreti veikla, atitinkanti numatytąją, optimalios veiklos procesų plėtojimas 

pagal numatytus vertinimo kriterijus ir optimalios veiklos normatyvus visuose sistemos etapuose 

ir grandyse tam tikru laiku (operatyviniu, perspektyviniu, strateginiu) ir tam tikroje erdvėje 

(mikrosistemoje, makrosistemoje ir jų veiklos sferose).
22

 

Apskaita – valdymo ir savivaldos sistemos modelio numatytos optimalios veiklos ciklo 

priemonių įgyvendinimo apskaitos sistema, siejanti visus šio ciklo veiklos vertinimo kriterijus, 

ir jos normatyvų išplėtimo paieška visuose sistemos etapuose ir grandyse tam tikru laiku 

(operatyviniu, perspektyviniu, strateginiu) ir tam tikroje erdvėje (mikrosistemoje, 

makrosistemoje ir jų veiklos sferose).
23

  

Analizė – valdymo ir savivaldos sistemos modelio optimalios veiklos funkcijų 

pagrindimas ir tobulinimas, modelio procesų vyksmą užtikrinančių sprendimų analizavimas ir 

papildomų galimybių nustatymas per visus ciklo etapus ir grandis nuo pradžios iki pabaigos ir 

nuo pabaigos iki naujo ciklo pradžios, duomenų bankų sudarymas naujiems veiklos ciklams ir 

kitam veiklos ciklui projektuoti visuose sistemos etapuose ir grandyse tam tikru laiku 

(operatyviniu, perspektyviniu, strateginiu) ir tam tikroje erdvėje (mikrosistemoje, 

makrosistemoje ir jų veiklos sferose).
24

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 34. 
21

Ten pat. 
22

Ten pat.  
23

Ten pat, p. 35. 
24

Ten pat. 
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II Skyrius 

LIETUVOS VIEŠOJO SEKTORIAUS STRATEGINIO 

VALDYMO SISTEMA IR JOS ATEITIES TENDENCIJOS 
      

2.1. Valstybės valdymo sistema 

 

Viešojo sektoriaus strategijos ir politikos santykis – naujoji šalies politinio valdymo 

funkcija yra ilgalaikio valstybės valdymo strategijos kūrimas.
25

 

Institucija – valstybės, visuomenės ir tarptautinės erdvės sąveika, turinti konstitucinę ir 

formaliąją organizacinę struktūrą ir determinuotą galią, kurios vaidmuo pasireiškia disponuojant 

sprendimų priėmimu ir institucine individų padėtimi, lemiančia jų interesus, atsakomybės ir 

tarpusavio ryšių pobūdį.
26

 

Institucijos sprendimas – valstybės ir visuomenės santykis.
27

 

Valstybės ir visuomenės darnios raidos veiksnių strateginis valdymas.
28

       

Valdymas – valdymo lygiai ir laipteliai, būtina išskirti, kad paprastai kalbama apie „piramidės“ 

valstybės raidos veiksnių valdymo modelį, kurį apibūdina valstybės valdymo institucijų sistema, 

ši sistema nusakoma vertikalia seka iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, ji būdinga kiekvienai 

pasaulio bendrijos valstybei.  

Lietuvos Respublikos valdymą reglamentuoja konstitucija, valdymo sistemą sudaro:  

♦   Prezidentūros sistema; Seimo sistema; Vyriausybės sistema; Konstitucinio teismo sistema. 

♦   Ministerijų sistema, Departamentų sistema. 

♦   Miestų ir rajonų savivaldybių sistema. 

♦   Vietų seniūnijų sistema ir organizacijų (visuomenės) sistema. 

 Bendroji sistema turi 9 lygius, kurie atitinka valstybės raidos veiksnių valdymo lygius. 

Ši sudėtinga sistema papildoma šalies ūkio sistema, teritorine (regionų) ūkio sistema, vietos 

(savivaldybių) ūkio visų institucijų valdymo sistema, todėl darnios valstybės ir visuomenės 

raidos veiksnių kompleksinės šakinės-administracinės valdymo sistemos priklausomybę sudaro 

12 valdymo laisvės laipsnių. 

Vienas valdymo laisvės laipsnis – vieno subjekto nurodymo siuntimas kitam subjektui 

ir pastarojo priimto sprendimo ar rezultato ataskaitos grąžinimas pirmajam subjektui. Tai – 

vienas valdymo lygis. 

                                                 
25

Arimavičiūtė M. Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas, MRU, Vilnius, 2005, p. 84. 
26

Ten pat. 
27

Ten pat. 
28

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 24-25. 
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Sistemos valdymo lygio laipteliai pasiskirsto kiekvienos institucijos vidaus struktūroje: 

a, b, c, d, e.  

Institucijoje šiuos sistemos laiptelius galima apibūdinti tokia seka: 

a – padalinys; skyrius; biuras; b – poskyris; grupė; c – komanda; d – grandis; e – darbuotojas.     

Valstybės ir visuomenės darnios raidos veiksnių strateginio valdymo modelis.
29

 11 

pav.  Viešojo sektoriaus strateginio valdymo modelyje – matyti, sistemos lygiai tam tikrais 

proceso etapais vienas kitą dengia, šitaip valstybės raidos veiksnių valdymo sistema pasiekia net 

12 valdymo laisvės laipsnių. 

Įvertinus atskiros istitucijos vidaus struktūros laiptelius ir jų procesų įtaką 

efektyvumui, darni valstybės ir visuomenės raidos sistema yra ypač sudėtinga, nes valstybė 

priskiriama globalinėms sistemoms.   

Valstybės ir visuomenės darnios raidos veiksnių valdymo sistemos vertikalių ir 

horizontalių valdymo lygių susikirtimo taškai rodo valdymo sistemos veiksnių funkcinius 

(koreliacinius) ryšius, nuo kurių koeficientų reikšmės (ribos nuo –1 iki +1) priklauso sistemos 

absoliutus ir lyginamasis valdymo efektyvumas.
30

 

 

 
 

11 pav.  Viešojo sektoriaus strateginio valdymo modelis 
 

      

     11 pav. ir tekste vartojamos santrumpos ir sąvokos: 

♦  NAS – darnios valstybės ir visuomenės raidos veiksnių valdymo normatyvinių aktų 

sistema; 

♦  nas – organizacijos veiklos valdymo (savivaldos) normatyvinių aktų sistema; 

♦  valdžia – valstybės darnios raidos veiksnių valdymas; 

                                                 
29

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 25-26.  
30

Melnikas B. Transformacijos. Vaga, Vilnius, 2002, p. 71-144. 
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♦  savivalda –  personalo valdymas organizacijoje; 

♦  administracinis valdymas – procesas, tai yra valdymo sistema pagal vertikalę; 

♦  šakinis valdymas – valdymo sistema pagal horizontalę; 

♦  žmogus, šeima, kolektyvas (personalas) – mikrosistemos (subjektai), kurios yra valdomos 

ir taiko savivaldą; 

♦  Prezidentas – visa infrastruktūra; 

♦  Seimas – visa infrastruktūra; 

♦  Vyriausybė – visa infrastruktūra; 

♦  ministerija – visa infrastruktūra; 

♦  departamentas – visa infrastruktūra; 

♦  apskritis – administracija ir visa infrastruktūra (reali veikla 2009 m., buvo 

rekomenduotina naikinti, klausimas atviras – neišspręstas); 

♦  miestas – administracija ir visa infrastruktūra; 

♦  rajonas – administracija ir visa infrastruktūra; 

♦  seniūnija – administracija ir visa infrastruktūra; 

♦  visuomenė – kitos organizacijos ir valstybės žmonės.  

 

Koreliacinių ryšių taškų gausa nusako globalinės sistemos funkcinį valdymo 

efektyvumą, nes absoliutus sistemos efektyvumas bus išreiškiamas visų politinių, ekonominių, 

socialinių  veiksnių koreliacinių ryšių koeficientų sandauga. 

Todėl valstybės ir visuomenės darnios raidos veiksnių valdymo sistemos efektyvumo 

ribos pasiskirsto nuo |0| iki |∞|.   

Veiklos efektyvumo ribos. Tyrimais nustatyta ir verslo sferose praktiškai įrodyta, kad 

institucijoje personalo darbo rezultatų efektyvumas būna pirmojo, antrojo ir trečiojo valdymo 

laisvės laipsnio.  

Šios sistemos laisvės laipsnių matematinį modelį galime parašyti tokia skaitmenų 

eilute:  

1–2–3  ir  3–2–1,                                                                   (1) 

 čia: 1 – valdymo sistemos subjektas A;  

        2 – valdymo sistemos subjektas B; 

        3 – valdymo sistemos subjektas C. 

        ,,–“ – reiškia valdymo sistemos veiksnių funkcinius ryšius bendroje ABC sistemoje. 

Galima pažymėti, kad institucijos ABC sistema turi bendrąją 3 laisvės laipsnių 

efektyvumo sistemą.
31

 

                                                 
31

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 27. 
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2.2. Valdymo ir savivaldos sistema: modeliavimas
32

 

 

 

Strateginio valdymo procesai gerai suprantami, kai kalbama apie šalies kompleksinę 

šakinę-administracinę valdymo sistemą, nes apie tai rašoma valstybės institucijų sistemos 

norminiuose aktuose, įstatymuose, LR Konstitucijoje. 

NAS nuostatos nusako demokratijos lygį valstybėje, o kartu reglamentuoja darnios 

valstybės ir visuomenės raidos veiksnių valdymo sistemą, kuri veikia žmogaus ir šeimos 

gyvenimą, organizacijos personalo veiklą (kaip bazinėse mikrosistemose), kurios LR iš esmės 

yra viso valdymo modelio sudedamosios dalys. 

Valdymo ir savivaldos procesai apibūdinami taip:  

♦   valdymas – makrosistemų veiksnių funkcinių ryšių nustatymas ir išorinė mikrosistemų 

(žmogaus, šeimos, organizacijos) įtaka pagal NAS; 

♦   savivalda – mikrosistemų (žmogaus, šeimos, organizacijos)  vidinė įtaka pagal nas (arba 

griežtas reglamentuotas valdymas plėtojant makrosistemą). 

Valdymo ir savivaldos procesai funkcionaliai – neatskiriami vienas nuo kito ir jų 

priklausomybė rodo demokratijos laipsnį darniai valstybės ir visuomenės raidai laiduoti 

globalizacijos sąlygomis. 

Valstybės ir visuomenės bei žmogaus, šeimos, organizacijos valdymo ir savivaldos 

procesų sistema išreiškiama matematiniu modeliu
33

:  

Ai = Bi + Ci,                                                                  (2) 

 

čia: Ai – sistemos (i) valdymas; 

       Bi  – išorinis sistemos (i) valdymas (LVS – griežtai pagal NAS); 

       Ci  – vidinis sistemos (i) savivalda (griežtai reglamentuotas valdymas viduje pagal nas). 

Lietuvos viešojo sektoriaus (LVS) strateginio valdymo metodologija, metodika ir jos 

taikymo metodai praktikoje reglamentuoja šiuos demokratijos galimus atvejus
34

: 

sistemos (i) veikla visiškai savarankiška, kai 

Ci > Bi ;                                                                                 (3) 

sistemos (i) veikla suvaržyta iš išorės VVS per NAS, kai 

Ci = Bi ;                                                                                 (4) 

sistemos (i) veikla griežtai suvaržyta, o visuomenės savivalda yra sutrikdyta, kai 

Ci < Bi ;                                                                                 (5) 

sistemos (i) veikla visiškai suvaržyta, o visuomenėje VVS per NAS įvedė režimą, kai 

                                                 
32

Ten pat, p. 30-31.  
33

Ten pat, p. 32. 
34

Ten pat, p. 33. 
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Ai = Bi, tumet Ci = 0;                                                           (6) 

sistemos (i) veikla visiškai laisva, kai  Ai = Ci (anarchija), Bi = 0.    (7) 

      Tyrimų metu nustatyta
35

,  

♦ kad valstybės ir visuomenės raidos veiksnių pagrindinės valdymo ir savivaldos 

sistemos funkcijos šalies ūkyje ir nacionalinėje rinkoje veikia neefektyviai; 

♦ kad funkcijų efektyvumo didinimas priklauso nuo LR šakinės-administracinės 

valdymo sistemos (VVS) veiklos efektyvumo, vadovaujantis NAS, atsižvelgiant į  nacionalinius 

išteklius, nuo kurių priklauso bendrasis darbo efektyvumas; 

♦ kad darnios valstybės ir visuomenės raidos veiksnių VVS strateginio valdymo 

efektyvumo ribos pasiskirsto nuo |0| iki |∞|; 

♦ kad būtina modeliuoti Lietuvos šakinę-administracinę sistemą ir gerinti VVS veiklos 

efektyvuma bendroje ES erdvėje globalizacijos sąlygomis. 

Darnios raidos modelio sandara.
36

 Įgyvendinimo strategines kryptis, jų VVS ir VSS 

principus nusako modelio sudarymo metodologija, metodika ir jos įgyvendinimo metodai:  

 kiekvienas veiksnys pateikiamas kaip atskira sistema LR; 

 šiai sistemai numatyta tiksli taikymo (įgyvendinimo) vieta visuomenėje; 

 už sistemos įgyvendinimą LR numatyta asmeninė atsakomybė; 

 darni raida grindžiama institucijų veiklos procesų optimizavimu racionaliai 

naudojant nacionalinius išteklius; 

 sistemos raidos procesų optimizavimas grindžiamas pažangos ir demokratijos 

plėtra; 

 pažangos ir demokratijos plėtra visuomenėje grindžiama valdymo–savivaldos 

sistemos politinių, ekonominių, socialinių veiksnių vienove; 

 politinių, ekonominių, socialinių veiksnių vienovė LR laiduojama valdymo–

savivaldos sistemos efektyvumo gerinimu; 

 valdymo–savivaldos sistema sudaro pagrindą valstybės ir visuomenės darniai 

raidai globalizacijos sąlygomis. 

Darnios raidos modelio įgyvendinimo kryptys.
37

 Darnios raidos modelio, kuris pateiktas 

1 lentelėje, įgyvendinimo strategines kryptis ir jų valdymo–savivaldos sistemos principus nusako 

modelio sudarymo metodologija, metodika ir jos įgyvendinimo metodai:kiekvienas veiksnys 

pateikiamas kaip atskira sistema LR: 

 šiai sistemai numatyta tiksli taikymo (įgyvendinimo) vieta visuomenėje; 

 už sistemos įgyvendinimą LR numatyta asmeninė atsakomybė; 

                                                 
35

Indriūnas A. V., Makštutis A. Viešosios vadybos strayegija Lietuvoje. Firidas, Vilnius, 2008, p. 5-8. 
36

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 90. 
37

Ten pat, p. 90. 
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 darni raida grindžiama organizacijų veiklos procesų optimizavimu racionaliai 

naudojant nacionalinius išteklius; 

1 lentelė. Valstybės ir visuomenės darnios raidos modelis
38

 
Eil. 

nr. 

Veiksnio pavadinimas Taikymo vieta Atsakingas už 

vykdymą 

1 2 3 4 

1. Transformuoti esamą šalies ūkio valdymo 

sistemą į šalies ūkio valdymo-savivaldos sistemą 

remiantis visuomenės savivalda (nas–NAS ir 

NAS–nas). 

 

 

Lietuvos 

Respublika 

 

 

LR  

Seimas 

2. Parengti ir įdiegti MTP raidos modelį 

respublikoje (strateginę programą: žmogaus, 

šeimos, organizacijos  personalo veiklai 

optimizuoti remiantis visuomenės savivalda (nas–

NAS ir NAS–nas). 

 

 

 

Lietuvos 

Respublika 

 

 

 

 

LR Vyriausybė 

3. Politinių, ekonominių, socialinių veiksnių 

funkcinė plėtra respublikoje remiantis 

visuomenės savivalda (nas–NAS ir NAS– nas). 

 

 

LR ūkis ir rinka, 

tarptautinė rinka 

 

LR Seimas, LR 

Vyriausybė, 

vadovai 

4. Sudaryti veiklos optimizavimo sąlygas 

atsižvelgiant į išteklius ir remiantis visuomenės 

savivalda (nas–NAS ir NAS– nas). 

 

 

Organizacija 

 

 

Personalas 

5. Per veiklos optimizavimą organizacijose 

projektuoti personalo darbo tikslus, programas, 

uždavinius, vertinimo kriterijus, išteklius, 

normatyvus, rezultatus remiantis visuomenės 

savivalda (nas–NAS ir NAS– nas). 

 

 

 

 

 

Organizacija 

 

 

 

 

 

Personalas 

    

6. Parengti ir įdiegti optimalios veiklos 

organizacijoje ekonominio ir socialinio 

efektyvumo vertinimo metodiką remiantis 

visuomenės savivalda (nas–NAS ir NAS–nas). 

 

 

 

 

Organizacija 

 

 

 

 

Personalas 

7. Optimizuoti organizacijos personalo darbo 

rezultatus, nuo kurių priklauso šalies ir 

tarptautinė rinka, remiantis visuomenės 

savivalda (nas–NAS ir NAS–nas). 

 

 

 

Organizacija 

 

 

 

Personalas 

     

  sistemos raidos procesų optimizavimas grindžiamas pažangos ir demokratijos plėtra; 

 pažangos ir demokratijos plėtra visuomenėje grindžiama valdymo–savivaldos 

sistemos politinių, ekonominių, socialinių veiksnių vienove; 

 politinių, ekonominių, socialinių veiksnių vienovė LR laiduojama valdymo–

savivaldos sistemos efektyvumo gerinimu; 

 valdymo–savivaldos sistema sudaro pagrindą valstybės ir visuomenės darniai raidai 

globalizacijos sąlygomis. 

                                                 
38

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 89. 
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Nacionalinių išteklių racionalus naudojimas laiduojamas valdymo–savivaldos sistemos 

efektyvumo didinimu, kurio rezultatai – valstybės ir visuomenės pasiekimai, kurie įvertinami 

nacionalinės rinkos konkurencingumu ES ir tarptautinėje rinkoje.
39

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

Rakauskienė O.G. Valstybės ekonominė politika. MRU, Vilnius, 2006, p. 680-686. 
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III Skyrius 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮNSTITUCIJŲ  

STRATEGINIO VALDYMO SPECIFIKA ES LYGMENIU 
 

3.1. ES politika ir valdymas Lietuvoje 

 

Šiandieną valstybės teritorijos sienos daro nedidelę įtaką pažangos raidai ES lygmeniu, 

todėl sparčiai plėtojantis pažangai ir demokratijai ES bei pasaulyje, didėjant jų poveikiui 

žmogaus gyvenimui, šeimos raidai, personalo organizacijoje darbinei veiklai, iš esmės pasikeitė 

tarpusavio santykiai pasaulio bendrijoje tarp kraštų, regionų, valstybių, tautų ir t.t. Šis 

bendravimas turi įtakos valstybės aplinkos vidinių ir išorinių veiksnių raidai, nuo kurios 

šiandien ir ateityje priklauso bei priklausys socialinių, ekonominių, politinių veiksnių raida 

globalizacijos ir integracijos sąlygomis.
40

  

Vienas svarbiausių valdymo uždavinių pasaulyje ir Lietuvoje yra užtikrinti 

visuomenės darbinės veiklos ugdymą, demokratiją ir pažangą, kas sudaro sąlygas žmonių 

gyvenimo lygio kilimui ir gyvenimo kokybės perspektyvų prognozavimui nacionalinės, ES ir 

globalios rinkos sąlygomis, taip pat ir racionalių gerovės pažangos krypčių įgyvendinimui.  

Tarptautinėje rinkoje valstybių teritorinės sienos ir jų saugojimo tvarka mažai teturi 

įtakos nustatant sukurto ir realizuojamo nacionalinio produkto vertės viršutinę ir apatinę ribas, 

išreikštas kainų svyravimais, tačiau šie veiksniai itin svarbūs žmonių gyvenimo lygio kilimui bet 

kurioje pasaulio valstybėje, taip pat ir Lietuvoje.
41

 

Kai tarp visuomenės ir valstybės institucijų yra harmoningas valdymo ir savivaldos 

ryšys, šie procesai nuolat atsinaujina ir taip realiai plėtoja demokratiją bei nacionalinio ūkio 

raidos ir tarptautinės rinkos pažangą, visa tai užtikrina visuomenės darnios raidos valdymas ir 

savivalda.
42

 

Valdymo ir savivaldos metodologija teigia, kad absoliuti lygybė realiai egzistuoja tik 

tarp absoliučiai lygių dydžių, taigi absoliuti lygybė tarp pavienių pasaulio bendrijos žmonių 

darbinės veiklos rezultatų realiai egzistuoti negali, o žmonių norai visada išlieka, nors jų teorinės 

ir praktinės galimybės visuomet skiriasi. Tam tikslui pasaulio bendrija yra sukūrusi 

normatyvinių aktų sistemą (NAS) socialinei lygybei valstybėse strategiškai išlaikyti.
43

  

Valdymo ir savivaldos praktika NAS priskiria aibę veiksnių: tarptautinės teisės normas 

ir santykius, pinigus, valstybių teritorijų sienas ir jų apsaugą, įvairių valstybių, taip pat ir 

                                                 
40

Indriūnas A. V., Makštutis A. Viešosios vadybos strayegija Lietuvoje. Firidas, Vilnius, 2008, p. 5. 
41

Ten pat, p. 5. 
42

Ten pat, p. 6. 
43

 Ten pat. 
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Lietuvos, normatyvinių aktų sistemas, kalbą, nacionalinius papročius, kultūrą, pažangos ir 

demokratijos plėtros laipsnį, išreikštą valstybės ir visuomenės veiksnių darnia raida.
44

  

Kai kurie minėti veiksniai iš dalies trukdo plėtotis demokratijai ir pažangai pasaulyje, 

Europoje, Lietuvoje, todėl jų valdymas ir savivalda sudaro realias sąlygas tobulinti NAS pasaulio 

bendrijoje, valstybėse, Lietuvoje, ieškoma būdų sunkumams įveikti.
45

 

Šiomis sąlygomis Lietuvos institucijų sisteminė veikla turi būti valdoma ir kryptingai 

bei atsakingai siekiama NAS modernizavimo, tačiau grindžiamo realiomis veiklos sąlygomis, 

kurias reglamentuoja atskiros institucijos personalo veiklos tikslas, programa, uždaviniai, 

vertinimo kriterijai, ištekliai, normatyvai, planuojamas rezultatas, gautas realusis rezultatas.
46

  

Visos valstybės turi savą organizacijų biurokratinę sistemą, kuri yra privaloma ir veikia 

NAS pagrindu, palaiko demokratijos ir pažangos veiksnių raidą, ši sistema realiai egzistuoja ir 

Lietuvoje.
47

 

Reali Lietuvos politinių, ekonominių ir socialinių veiksnių vienovės situacija rodo 

valstybės institucijų sistemos nesuderinamumą ir jų prieštaravimus visuomenės vertinimo raidos 

procesuose, kurie įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
48

 

Pastaraisiais dešimtmečiais valstybės valdyme vis svarbesni tampa kelių lygių valdymo 

modeliai, nes
49

: 

 Nacionalines valstybes labai susilpnino finansinės krizės.  

 Nacionalinei valstybei nuolat daro įtaką ES ir šalies vietinė valdžia – skatinama.     

 Daugelyje ES šalių vykusi valdžios decentralizacija sustiprino regionines ir         

vietines valdžios institucijas bei suteikė mažiau priklausomybės nuo centrinės          

valdžios. 

 Vykstanti viešojo administravimo reforma iš esmės reiškia politinių demokratinių 

veiklų atskyrimą nuo šalių ūkio sektoriaus, tai palietė valdymo lygius ir padėjo išvengti 

vyriausybių smulkmeniškos kontrolės. 

 ES šalyse iš esmės pasikeitė valdymo kokybė: nuo politinės savivaldos pereita prie 

pagrindinio tikslo, tai – politinių paslaugų efektyvumo didinimo visuomenei. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

Indriūnas A. V., Makštutis A. Viešosios vadybos strayegija Lietuvoje. Firidas, Vilnius, 2008, p. 6. 
45

Ten pat. 
46

Ten pat. 
47

Ten pat. 
48

Ten pat. 
49

Mačys G. Regionų ekonomika, politika ir valdymas Lietuvoje. MRU, Vilnius, 2005, p. 10.  
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3.2. Viešojo sektoriaus institucijų strateginio valdymo tendencijos50
 

      

ES regioninė politika – lygių galimybių politika:  

 Regioninė politika [sumažinti skirtumus, lygios galimybės, socialinės-ekonominės 

priežastys, ekonominė plėtra ir investicijų politika, apibendrinimas]. 

 Regioninės politikos samprata [tikslinė veikla, išteklių regioninis planavimas, politikos 

priemonės, decentralizavimas dėl pažangos, pažangos siekimas šalies mastu, strateginis 

planavimas, ūkio pertvarka, modernizavimas, ES struktūriniai fondai, regionas – 

politikos objektas, socialinė-ekonominė visuma, teritorija su specifika]. 

 Pagrindiniai regioninės politikos principai ir modeliai [bendruomenės gyvenimas 

teritorijoje, ekonominė plėtra ir ištekliai, krašto tvarkymo reguliavimas, kryptingos 

priemonės, valdymo koncepcija su savivalda, valstybės su visuomene tikslai ir 

uždaviniai]. 

 Ekonominė politika [skirtumų mažinimas, darni raida]. 

 Socialinė politika [žmonių gyvenimo gerovė: darbas, būstas..., valdymo NAS, 

modeliavimas]. 

 Regioninės politikos modeliai [regionalizacija – NAS, VOS modernizavimas, vietos 

savivalda; regionalizmas – savivalda per nas, integracija ir bendruomenės, NAS_nas 

sistemos efektyvumas; regioninės valdžios decentralizacija – valdžios proceso funkcijų 

perskirstymas, sprendimai – politikos efektyvumas, ekonominė plėtra]. 

 ES regioninė politika [regioniniai skirtumai, ekonomikos plėtra, regioninė parama, 

užimtumas ir skatinimas, regionų skirtumai – kliūtis pažangai]. 

 Laisva prekyba [konkurencija, regioninės problemos – nacionalinė politika, bendri 

fondai ir poveikis, restruktūrizacija ir modernizavimas, investicijų „riba“, parama 

„atvira“, specifiniai regionai, Europos regioninės plėtros fondas, kvotos ir efektyvumas, 

projektai ir nacionalinės lėšos, ES regioniniai skirtumai, nacionalinės programos, 

investavimas į regionus, koordinavimas ir projektavimas, limitavimas, regionų skirtumai 

ir plėtra, naujos iniciatyvos, integruota regioninė politika]. 

 ES fondai: ERPF – 0,5 viso biudžeto; Europos socialinis fondas – soc. problemų 

sprendimui; Europos žemės ūkio vystymo ir garantijų fondas – ekonomikė veikla kaime; 

Finansai žuvininkystei; Sanglaudos fondas – projektai, transportas, aplinkosauga. 

 ES Tarybos patvirtintos programos: Interreg – darni raida ES; Equal – tarpnacionalinis 

ir tarpregioninis bendradarbiavimas, socialinė atskirtis; Urban – ekonominė-socialinė 

                                                 
50

Mačys G. Regionų ekonomika, politika ir valdymas Lietuvoje. MRU, Vilnius, 2005, p. 87-102. 



28 

 

pagalba krizių paveiktiems miestams; Leader – kaimo plėtra. ES regioninė politika – 

ekonomika, soc. aplinka, aplikosauga regionuose. 

 ES regioninė politikos nuostatos: 1. Išsami analizė ir politikos formavimas. 2. ES 

politikos regioninės įtakos įvertinimas. 3. Nacionalinių regioninių politikų 

koordinavimas. 4. ES politikos instrumentai – regionų schemos ir investicijos, regioninės 

plėtros programos. 

 ES regioninio programavimo 4 principai: - koncentravimo (teritorija, gyventojai); - 

programavimo (investavimas į programas); - partnerystės (nacionalinė, regioninė, 

vietos); - papildomų principų (parama nacionalinei regionų politikai).  

 Esmė – decentralizacija ir efektyvumas. 

 Regionavimas: ES šalių teritorinių statistinių vienetų struktūra (nomenklatūra, 5 lygiai): 

1 NUTS – stambūs regionai (Lietuva, VFR žemės...); 2 NUTS – žemesnio lygio 

struktūra jungianti keliolika 3 lygio regionų (LR – 3 ar 4); 3 NUTS – Lietuvos apskričių 

lygiai (analogija); 4 NUTS – Lietuvos savivaldybių sistema (analogija); 5 NUTS – 

seniūnijų lygis (analogija – ypač aktualu).  

 Dėmesys regionams – ES viešoji politika. 

 EBPO vertinimo kriterijai ir metodika: - regionų tipai pagal gyventojus ir miestų centrų 

gyventojų skaičių; - rajonų tipai pagal gyventojų tankumą.  

 ES regionų grupavimas: besivystantys; stabilizaciniai; stagnaciniai; depresiniai.  

 Regionų analizė – EUROSTAT‘o medžiaga.  

ES regioninės politikos uždaviniai: globalizacijos ir decentralizacijos – politinių 

naujovių galimybės.
51

  

Efektyvūs valdymo modeliai ir formos XXI a.
52

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Valstybės ir visuomenės valdymo – savivaldos modelis 
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Mačys G. Regionų ekonomika, politika ir valdymas Lietuvoje. MRU, Vilnius, 2005. 
52

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 95-98. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA 

BIUDŽETAS 

SOCIALIZMAS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKA 

IR 

VISUOMENĖ 

SOCIALLIBERALIZMAS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKA 

IR 

VISUOMENĖ 

KAPITALIZMAS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKA 

IR 

VISUOMENĖ 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Šalies ir regionų darnios raidos projektavimo modelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Valstybės ir visuomenės darnios raidos modelis 

      

Valstybės ir visuomenės darnios raidos modelių įgyvendinimo principai.
53

 

 

                                                 
53

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001. 
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 Žmogus 

                         Šeima. 

                                       Organizacija. 

      Dorovė. 

                         Laisvė. 

                                         Teisingumas. 

      Saugumas. 

                              Vienybė. 

      

15 pav. Darnios raidos principų įgyvendinimo modelis 

 

Pažangos plėtros strateginio valdymo modelis XXI a.
54

 

 

Organizacijos sistema ─ transformacijos (standartų serija ISO 9000 – ЕS,Valstybės 

standartai, sistemos standartai):  

Darni veikla: 

 Nauja vizija.  

 Nauja misija.  

 Naujas tikslas.  

 Nauja programa.  

 Nauji uždaviniai.  

 Nauji kriterijai.  

 Nauji ištekliai.  

 Nauji normatyvai.  

 Naujas rezultatas (planuojamas ir realusis).  

Modernizacija:  

 Naujas produktas (prekė ar paslauga).  

 Naujos medžiagos.  

 Naujos technologijos.  

 Naujos darbo priemonės.  

 Modernizuotos darbo vietos.  

 Kiekvienoje darbo vietoje nauja žmogaus kvalifikacija.  

Visuomenės patenkinimas ir pasitenkinimas:  

 Vartotojo nacionalinėje ir globalioje rinkoje.  

 Žmogaus ir personalo sistemoje.  

 Žmogaus, šeimos visuomenėje ir valstybėje.  

 Visuomenės valstybėje.  

 Šalies ūkio ir nacionalinės rinkos optimalus balansas.  

 

 

16 pav. Pažangos strateginio valdymo modelis 
 

 

 

 

                                                 
54

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 108-124.  
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IV Skyrius 

VALSTYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TEORIJOS 

PAGRINDAI IR ĮGYVENDINIMO KRYPTYS 
       

4.1. Strateginis planavimas – pagrindinė strateginio valdymo funkcija
55

 

 

PLANAVIMAS – valdymo ir savivaldos veiklos projektavimas visais sistemos 

modeliavimo etapais, optimalių tikslų, programų, uždavinių, vertinimo kriterijų, išteklių, 

normatyvų, rezultatų nustatymas, jų vykdymo gairių sudarymas, vertinimas, atranka, 

atsakomybės už priimtų sprendimų (operatyvinių, perspektyvinių, strateginių) įgyvendinimą 

numatytu laiku ir tam tikroje erdvėje (mikrosistemoje, makrosistemoje ir jų veiklos sferose).
56

 

Strateginio planavimo objektus ir subjektus apibrėžia pažangos plėtros procesai prie 

valstybės ir visuomenės demokratijos raidos šalies ūkyje bei rinkoje.
57

  

Pažangos plėtros pagrinda valstybėje ir visuomenėje sudaro nacionalinio turto 

kaupimas ir plėtojimas žmogaus, šeimos, organizacijos bei institucijos lygmeniu globalizacijos 

sąlygomis.
58

     

Turto kaupimas ir plėtojimas – valstybės ir visuomenė darnios raidos pagrindas.
59

  

Turto plėtojimas – 8 lygtis.
60

 

 

  K=(NT+I+P) ft fe,                                                        (8)   

 

čia: 

K –    žmogaus ir šeimos turtas;                

NT –  nekilnojamas turtas; 

I –     veiklos investicijos; 

P –    realios pajamos; 

     ft –     laiko funkcija; 

     fe –    erdvės funkcija. 

 

Darnios raidos nuostata – žmogaus reali galimybė parduoti organizacijai  savo fizinį 

ar protinį darbą kaip prekę. 

Turto kaupimas ir plėtojimas – valstybės ir visuomenė darnios raidos pagrindas.  

Turto kaupimas – 9 lygtis.
61

  

                                                 
55

Makštutis A. Strateginis planavimas globalizacijos sąlygomis. LKA, Vilnius, 2006. 
56

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 108-124.  
57

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 35-48. 
58

Ten pat.  
59

Ten pat. 
60

Ten pat, p. 43. 
61

Ten pat. 
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FK=(PR : SR) ft fe,                                                             (9)   

 

čia: 

FK –  žmogaus turto kaupimo funkcija;                

PR –  realios pajamos per metus; 

SR –  realios išlaidos per metus; 

ft –    laiko funkcija; 

fe –   erdvės funkcija. 

 

Turto kaupimas ir plėtojimas – valstybės ir visuomenė darnios raidos pagrindas. Turo 

funkcija – 10 lygtis.
62

 

  

KLR=(KV+KP) ft fe,                                                         (10)   

čia: 

KLR –  realus Lietuvos ir žmonių turtas;                

KV   –  valstybės turtas turtas; 

KP   –   privatus turtas; 

ft    –     laiko funkcija; 

fe    –    erdvės funkcija. 

 

4.2. Pažangos plėtros strateginio valdymo tendencijos XXI a. 

 

     Pažanga, tai: 

 naujas produktas; 

 naujos medžiagos; 

 naujos technologijos; 

 nauji pagrindiniai fondai; 

 nauji pagrindiniai veiklos fondai; 

 naujos veiklos priemonės; 

 naujas darbo našumas.  

 

16 pav. Principinis pažangos sistemos modelis 

 

 

Darnios raidos nuostata – pažangos kūrimas ir įgyvendinimas pavienės organizacijos 

efektyvaus planavimo objektas ir subjektas. 

Pažangą visuomenėje apibūdina valstybės politinių, ekonominių, socialinių veiksnių ir  

procesų funkcinė priklausomybė.  

Santykių visose šalies ūkio srityse pertvarka (tiek fundamentinė, tiek taikomoji) remiasi 

šiandieniniais visuomenės raidos privalumais, o pats procesas turi įtvirtinti laimėjimus. Dabar 
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Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 43. 
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svarbu valdyti mokslo ir technikos pažangą ir realizuoti jos pasiekimus, nes šalies visuomenei 

tai teikia ekonominę ir socialinę naudą.
63

 

Mokslo ir technikos pažanga. Šalies švietimo ir mokslo sistemos ir verslo sferos 

sistemos daugiaplanės sąveikos valdymo patirtis ir tyrimai rodo, kad šios sąveikos efektyvumas 

priklauso nuo to, kiek aktyviai tiesiogiai dalyvauja visų sistemų specialistai, padalinių vadovai ir 

aukščiosiojo lygio vadovai, aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kiti asmenys prognozuojant 

mokslo ir technikos laimėjimus, juos koordinuojant ir įdiegiant. Tačiau reikia konstatuoti, kad 

šalies ūkio ir rinkos, valstybės ir visuomenės darnios raidos strateginio valdymo grandyse tebėra 

trūkumų ir disproporcijų rengiant, atrenkant ir priimant į darbą personalą pagal kompetenciją. 

Šalies ūkio, atskirų ūkio šakų pavienių sistemų vadovai ir specialistai nepakankamai rūpinasi 

mokslo ir technikos pažangos (MTP) plėtojimu kuriant nacionalinį produktą.  

Tyrimų metu nustatyta, kad MTP strateginio valdymo tobulinimą būtina susieti su 

ūkiskaitos plėtra ir savivalda, moralinio ir materialinio skatinimo sistema. Reikia tokio šalies 

ūkio ir rinkos, valstybės ir visuomenės darnios raidos veiksnių strateginio valdymo modelio, 

kuris laiduotų geresnes darbo sąlygas organizacijų personalui, konkrečiu savo darbu 

spartinantiems mokslo ir technikos pažangą ir naujovių įdiegimą šalies ūkyje, nacionalinėje ir 

tarptautinėje rinkoje.  

Čia ypatingą vaidmenį vaidina įgyvendinama švietimo ir mokslo sistemos strategija, 

kuri turi būti orientuota į šalies ūkio ir nacionalinės rinkos plėtrą, kuri glaudžiai susijusi su 

kompleksine personalo rengimo, atestavimo ir racionalaus naudojimo sistema optimaliai 

panaudojan visus nacionalinius išteklius.
64

 

Priimant politinius strateginius sprendimus NAS lygmeniu, o organizacijos personalo 

darbinės veiklos strateginius sprendimus nas lygmeniu, labai svarbu įvertinti valstybės ir 

visuomenės darnios raidos poreikius, galimybes šiuos poreikius patenkinti, o tai dažnai 

pamirštama.
65

 

Pažanga, kaip veiksnių funkcinis dydis, išreiškiama žmonių gyvenimo valstybėje 

lygiu, kuris yra lengvai apskaičiuojamas ir nusakomas pajamų ir išlaidų santykiu vidutiniškai 

vienam šalies gyventojui per kalendorinius metus. Šis santykis rodo žmonių pajėgumą pirkti 

arba tikrąją paklausą ir jos potencialą, t. y. kaupimo funkciją.  

Kaupimo funkcija priklauso nuo žmogaus atlikto darbo per laiko vienetą vertės, todėl 

plėtros sparta išreiškiama visų sistemų dalyvių veiklos pridėtine verte kiekvienoje darbo vietoje 
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Diskienė D., Marčinskas A. Lietuvos vadybinis potencialas: būklė ir perspektyvos. VU leidykla, Vilnius, 2007. 
64

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 46-48. 
65

Ten pat. 
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ir visose šalies raidos srityse, nes tik pridėtinė darbo vertė plėtoja MTP, kuri užtikrina darnią 

valstybės ir visuomenės raidą.
66

 

MTP „Naudojimo–Atnaujinimo“ modelis pateikiamas 17 pav., kuriame – 

prognozuojami veiklos rezultatai valstybės ir visuomenės lygmeniu.  

  

 
 

17 pav. MTP „Naudojimo–Atnaujinimo“ modelis
67

 

      

Būtina, kad visi daltviai vadovautųsi  šiais principais (17 pav.) ir nustatytų savo veiklos 

pajėgumą, kuris spartintų šalies ūkio plėtrą ir didintų nacionalinės rinkos konkurencingumą. 

Tačiau pavienės organizacijos personalo darbinė veikla labai priklauso ir nuo visuomenės 

savivaldos (griežtas reglamentuotas valdymas vadovaujantis nas), todėl pažangos rezultatų 

diegimas apskritai priklauso nuo valstybės ir visuomenės darnios raidos veiksnių demokratinio 

valdymo vadovaujantis NAS. Valdymo–savivaldos sistema atskleidžia šalies ūkio ir nacionalinės 

rinkos veiksnius, o šios sistemos pokyčius rodo priklausomybė: NAS–nas ir nas–NAS.  
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Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 46-48. 
67

Ten pat, p. 35-42. 
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Šis modelis atskleidžia valstybės politinės sistemos įtaką pažangos plėtrai 

vadovaujantis NAS ir atskiros sistemos veiklos optimizavimo galimybes pažangai diegti 

vadovaujantis nas.  

Tyrimais nustatyta, kad šalies ūkyje pažangos plėtra yra lėta dėl NAS ir nas (valdymo–

savivaldos sistemos) nesuderinamumo šalies viduje ir išorėje. Šie nesuderinamumai atsiranda 

dėl nepakankamo šalies ūkio ir nacionalinės rinkos, valstybės ir visuomenės darnios raidos 

veiksnių efektyvumo, nuo kurio tiesiogiai priklauso ir pavienės organizacijos personalo veiklos 

optimizavimo sparta.
68

  

Panaudojus ekonominius, politinius, socialinius svertus šio modelio įgyvendinimas (17 

pav.) sudarys galimybę įdiegti mokslo ir technikos pažangos kūrimo ir realizavimo veiksnius 

vietose, regionuose ir šalyje visuomenės poreikiams tenkinti
69

: patenkinimui ir pasitenkinimui. 

 

4.3. Valstybės ir visuomenės raidos strateginio planavimo modelis 

 

 

Modernios sistemos strateginio planavimo modelis pateikiamas 18 pav. Šiame 

paveiksle ir tekste vartojamos sąvokos: 

 Personalo darbas institucijoje – darbas ir sistemos veiklos balansas per kalendorinius 

metus (vienas veiklos ciklas ir balansas); 

 Išteklių Ii balansas – naujo veiklos ciklo išteklių visuma (investicijos) sistemos 

personalo veiklai plėtoti; 

 Veiklos produktas rinkoje ir balansas Pi – prekių ar paslaugų pardavimai rinkoje kartu su 

gauto pelno suma per vieną veiklos ciklą; 

 Personalo veiklos valdymas iš išorės – Bp, vadovaujantis NAS, veiklos rezultatas (LR 

funkcija: būtinybė ir rėmimas); 

 Personalo savivalda institucijoje – reglamentuota sistemos valdymu sistema, 

vadovaujantis nas; 

 (VLR ir V) – valstybės valdymo sistema ir visuomenės savivaldos sistema (suminiai 

pasiekimai); 

 MS – mokesčių suma, kurią sistema moka į valstybės biudžetą; 

 PS – nacionalinio produkto pardavimų mastas nacionalinėje, ES ir tarptautinėje rinkoje. 

 Kiti žymėjimai pateikti pav.: šalie ūkio ir rinkos balansas; veiksniai.  

 Vektoriai (18. pav.) rodo sistemų pokyčius šalies ūkyje, nacionalinėje rinkoje, 

visuomenėje ir valstybėje bendroje ES ir pasaulio erdvėje. 
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Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 35-42.  
69

Bagdanavičius J. Žmogiškasis kapitalas. VPU leidykla, 2009, p. 76-93. 
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VLR ir V : pasitenkinimas+patenkinimas 

 

 

MS                                       PS 

 

 

 

[ Valstybės – visuomenės sistemos valdymo funkcijos: planavimas – 

organizavimas – reguliavimas – kontrolė – apskaita – analizė ] 
 

18 p. Šalies strateginio planavimo modelis
70

 

      

Visos sistemos veiklos planavimas grindžiamas optimizavimo teorija ir praktika
71

: 

taikant sistemos optimalių poreikų modelį, kuris peteikiamas 19 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 pav. Sistemos optimalių poreikių modelis 

 

Optimalių poreikių modelis rodo vartojimo, kainų žirklių, bendrųjų pajamų funkcijos ir 

šių funkcijų ryšius su optimalios veiklos strategija, jos projektavimu mikrosistemose, tačiau 
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Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 93-94.  
71

Ten pat, p. 77-79. 
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makrosistemų praktikoje dažnai nepaisoma optimizavimo procesų, strategijų, projektavimo ir 

visuomenės patenkinimo ir pasitenkinimo veiksnių, todėl rizikos veiksnys didėja, o veikla tam 

tikrais atvejais būna nuostolinga, nes nutolstama nuo optimalių poreikių į vienokią ar kitokią 

riziką globalios ekonomikos sąlygomis.   

Dažnai šie procesai būna labai sudėtingi, nes priimantis sprendimus žmogus patenka į 

menamus (optimaliai veiklai klaidingus) optimalius poreikius, kai neteisingai yra įvertinami 

bendrieji ištekliai, reikalingi visuomenės veiklai.  

Kita vertus, priimantį sprendimus dėl optimalios veiklos žmogų tiesiogiai veikia 

aplinkos ekonominiai ir politiniai veiksniai, o socialiniai veiksniai pasilieka nuošalyje ir dažnai 

ignoruojami, nes per trumpiausią laiką siekiama gauti didžiausią pelną, o tai tolina nuo 

optimalių poreikių.  

Teoriškai ir praktiškai visi priimti sprendimai yra galimi, vadinasi, juos galima 

pateisinti kaip tuo metu teisingą sprendimą, nors jau kitą dieną sprendimui dėl optimalios 

veiklos plėtros įtaką darę veiksniai bus neigiami. Optimalių poreikių (18 pav.) ir funkcinių 

veiksnių procesų tyrimai leidžia pagrįsti visuomenės veiklos optimizavimą. 

Optimalių poreikių modelyje (18 pav.) trikampis OAB rodo realius poreikius, kurie 

apskaičiuojami pagal paklausos ir pasiūlos santykinę priklausomybę nacionalinėje rinkoje (LR 

sąlygomis), kuri modelyje išreikšta ašimis yj ir yi.  

Optimalūs poreikiai nuolat kinta globalios ekonomikos sąlygomis, todėl jų 

prognozavimas yra svarbus priimant sprendimus dėl veiklos optimizavimo mikrosistemų ir 

makrosistemų strategijai bei projektavimui pagrįsti pagal nacionalinius išteklius.
72

 

Optimalių poreikių modelyje laukai OA1B1 ir OA2B2 (18 pav.) taip pat yra realūs, 

tačiau ES ar globalios rinkos sąlygomis. 

Optimalių poreikių modelyje lauko kreivės C1 ir C2 (18 pav.) rodo paklausą valstybių 

nacionalinėse rinkose, kurių normatyvai ir poreikiai priklauso nuo tų valstybių pasiekimų (pvz., 

Austrija, Čekija, Estija, Ispanija, Izraelis, JAV, Japonija, Lenkija, Norvegija, Portugalija, 

Vokietija ir kitos). 

Taškai M, K, L optimalių poreikių modelyje (18 pav.) rodo mikrosistemų ir 

makrosistemų optimalios veiklos optimizavimo sprendimus ir rizikos pasiskirstymą tarptautinėje 

rinkoje. 

Jei mūsų tyrinėjama sistema yra visuomenės veiklos valstybėje subjektas, tai šios 

sistemos optimalių poreikių lauką ir veiklos optimizavimo ribas modelyje rodo trikampis OAB, 

o taškas M – optimalųjį sprendimą, nes paklausos (ir pasiūlos) kreivė C1 susikerta su trikampio 
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kraštine AB, o optimizavimo procesai ir veiksniai yra šalies nacionalinių išteklių optimalių 

poreikių lauke. 

Jei taškai K ir L tolsta nuo realių poreikių lauko, atsiduria kitų poreikių laukuose, tai 

OA1B1 ir analogiškai OA2B2 liečiasi su pasiūlos (ir paklausos) kreivėmis C1 ir C2. Taigi 

sprendimai negali užtikrinti mūsų sistemos optimalios veiklos sąlygų, o veiklos efektyvumo 

rizikos laipsnis didėja. 

Visi strateginio valdymo sprendimai gali būti teisingi pasirinkus modelyje taškus M, K 

arba L, nes jų įgyvendinimo sąlygos tarptautinėje rinkoje bus visiškai skirtingos, todėl geriausias 

sprendimas – pasirinkti tašką M, nes šiuo atveju optimalios veiklos poreikius tenkina turimi 

nacionaliniai ištekliai. Ši strateginio valdymo teorija ir praktika sudaro sąlygas sistemai taikyti 

optimizavimą grindžiant mikrosistemų ir makrosistemų veiklos plėtrą LR sąlygomis dabar ir 

ateityje. 

Šalies ūkio ir rinkos plėtra priklauso nuo visų sistemų veiklos strategijos ir 

projektavimo
73

 procesų, kurie turi būti įgyvendinami visoje šalies teritorijoje. 

Atliekant tyrimus yra nustatyta, kad optimalios veiklos normatyvai (rezultatai) sudaro 

optimalius poreikius, kuriuos galima išreikšti matematiniais modeliais. 

Optimalių poreikių laukas (rezultatai: Yi ir Yj)
74

: 

 

U (fY) = C = | C1 < C2 < C3 < ... < Cn |                             (11) 

    

U (fY) → max                                                                       (12)  

   

P x Y ≤ D                                                                              (13)  

    

f(P) x f(Y) ≤ f(D)                                                                  (14) 

    

Y ≥ 0                                                                                      (15)  

    
f(Y) ≥ 0                                                                                  (16) 

 

čia: f(Y) – vartojimo funkcija; 

  f(P) – rinkos kainų žirklių funkcija; 

  f(D) – bendrųjų pajamų funkcija; 

     C – paklausos-pasiūlos kreivė; 

  U (fY) – optimalių poreikių laukas (rezultatai: Yi ir Yj). 

 

Matematiniai modeliai (11-16) rodo vartojimo, pajamų, išlaidų funkcinius ryšius 

(pokyčius nacionalinėje rinkoje) ES globalios ekonomikos sąlygomis.  
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Lessel W. Projekų valdymas. Alma littera, Vilnius, 2007, p. 19-69. 
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Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 73-79.  
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20 pav. Principinis paklausos ir pasiūlos modelis laike ir erdvėje
75

 

 

20 pav. vartojamos sąvokos: 

     U (fY) – vartojimo funkcija; 

     C – paklausos-pasiūlos kreivė; 

     a1, a2, a3, a4 – tarpiniai veiklos rezultatai. 

     Yj ir Yi – prekės ir paslaugos nacionalinėje, ES ir pasaulio bendrijos rinkoje. 

     Valstybės ir visuomenės darnios raidos optimali koordinatė 20 pav. – a1. 

Organizacijos pajamos
76

 – nuolat kintantis dydis laike ir rinkoje, per metus gali didėti, 

būti tolygios ir mažėti. 

Pokyčiai leidžia prognozuoti veiklos strategiją: 

 operatyvinę; 

 perspektyvinę; 

 strateginę. 

Organizacijos pajamos nustato personalo veiklos išlaidų ribas planavimo sistemai 

optimizuoti!  

Organizacijos išlaidos
77

 – nuolat kintantis dydis laike ir sistemoje. 

Pajamų, išlaidų pokyčiai priklauso nuo valstybės ir visuomenės raidos veiksnių: 

 politinių; 

 ekonominių; 

 socialinių.  

Organizacijos išlaidos – objektas veiklos vadybai optimizuoti. 
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Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 176-183. 
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Darbo efektyvumas
78

:  

 Darbo lyginamasis efektyvumo koeficientas – vertinimo kriterijus organizacijos 

planavimui optimizuoti!  

 Matematinis modelis: 

 

                           n  m z      

k l.ef. = ∫  ∫  ∫ Ar / An (ft fe)                                                   (17)  
                          ž  š  o  

 

čia: k l.ef. – darbo lyginamasis efektyvumo koeficientas; 

        Ar – darbo realūs rezultatai; 

        An – darbo rezultatų normatyvas.  

 Darbo vertė: 

 padidinta; 

 reali; 

 sumažinta. 

 

Organizacijos veiklos pagrindinių veiksnių planavimas
79

: realios efektyvumo ribos. 

 Organizacijos vizija – nuolat būti modernia. 

 Organizacijos misija – kūrti ir realizuoti naują produktą. 

Organizacijos vizijos ir misijos procesus išreiškia veiklos planavimo optimizavimo 

pagrindiniai veiksniai
80

: 

 Tikslai          (operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai);  

 Programos  [projektai]  (operatyvinės, perspektyvinės, strateginės);  

 Uždaviniai   (operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai);  

 Kriterijai     (operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai);  

 Ištekliai        (operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai);  

 Normatyvai (operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai);  

 Rezultatai    (operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai).  

Laiko funkcija: 

 

 Operatyvinės veiklos – sausio 02 d. ÷ gruodžio 31 d.; 

 Perspektyvinės veiklos – nuo šiandien ÷ | 2 metų |; 

 Strateginės veiklos – po | 2 metų | d. ÷ | 3 – 5 metų |; 

            nes investicijų atsipirkimas – apskaičiuojamas dydis.
81

 

                                                 
78

Makštutis A. Veiklos vadyba: teorija ir praktika. Leidybos centras, Vilnius, 1999, p. 77-83. 
79

Makštutis A. Strateginis planavimas globalizacijos sąlygomis. LKA, Vilnius, 2006. 
80

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p, 233-240. 
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e = 1 / T                                                                                 (18) 

T = 5 (metai)                                                                         (19) 

e = 0,2 (koeficientas investicijų grąžinimui)                         (20) 

 

Kriterijai (mato vienetai): 

 Absoliutūs          (absoliutus lyginamasis efektyvumas). 

 Lyginamieji        (lyginamasis efektyvumas). 

 Natūriniai           (natūrinis efektyvumas). 

      

Ištekliai: žmonių; gamtiniai; materialiniai; finanasiniai.  

Normatyvai – apskaičiuojami dydžiai, kuriuos galima atlikti darbe, tačiau viršyti 

fiksuotame laike ir vietoje nėra realių galimybių!  

Rezultatai: 

 Planuojami   (operatyvinės, perspektyvinės, strateginės veiklos).  

 Realūs           (operatyvinės, perspektyvinės, strateginės veiklos).  

Rezultatai: 

 Teigiami       (operatyvinės, perspektyvinės, strateginės veiklos).  

 Nuliniai        (operatyvinės, perspektyvinės, strateginės veiklos).  

 Neigiami      (operatyvinės, perspektyvinės, strateginės veiklos).  

 

4.4. Personalo veiklos planavimo optimizavimo modelis 

      

 

Realūs rezultatai→ Tikslai→Programos [projektai] → 

→Uždaviniai→Kriterijai→Ištekliai→Normatyvai →Planuojami rezultatai !  

 

Absoliutus ekonominis efektyvumas
82

:  
 

E abs = ∑ ∑ ∑ a1 a2 a3(fe ft) / ∑ ∑ ∑ K1 K2 K3  (fe ft), (21) 

 

čia: 

     a1, a2, a3 – veiklos rezultatai; 

     K1, K2, K3 – veiklos ištekliai, 

     fe ir ft – erdvės ir laiko funkcijos. 

 

Lyginamasis absoliutus ekonominis efektyvumas
83

: 

 

k l.a.ef. = E abs R  / E abs N,                                                    (22) 

                                                                                                                                                            
81

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p, 233-240. 
82

Ten pat, p, 240-243. 
83

Ten pat. 
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čia: 

     E abs R – absoliutaus efektyvumo rezultatas; 

     E abs N – absoliutaus efektyvumo normatyvas. 

   

Organizacijos absoliutaus lyginamojo efektyvumo realios ribos: 

 | 0 | iki | 1 |                                                                            (23) 

 

Organizacijos planavimo optimizavimas ribų neturi: nei laike, nei erdvėje!  

 

Organizacijos modernizavimas: pažangos naudojimo efektyvumo skaičiavimo 

metodika
84

: 

 

Ep = [(c1 + e1U1) – ( cn + en UN ) ] AN,                             (24)                                                           

 

čia:  

     Ep – pažangos naudojimo metinis efektyvumas; 

     c1 – produkto vieneto savikaina iki pažangos naudojimo; 

     e1 – investicijų grąžinimo iki pažangos naudojimo efektyvumo koeficientas; 

     U1 – daliniai kapitalo įdėjimai produkto vienetui iki pažangos naudojimo; 

     cn – naujo produkto vieneto savikaina; 

     en – naujų investicijų grąžinimo efektyvumo koeficientas; 

    UN – daliniai kapitaliniai įdėjimai naujam produktui; 

    AN – naujo produkto metinė veiklos programa. 

         Un = Kn / An,                                                                            (25)                                                                                       

 

čia:   

     Kn – metiniai kapitaliniai įdėjimai veiklos programai An atlikti, 

             juos sudaro: Kin + Kal; 

     Kin – investuoto kapitalo dalis kalendoriniais metais;  

     Kal – metinės apyvartinės lėšos.    

Organizacijos planavimo procese tenka spręsti kelis uždavinius
85

: 

  

 Pasirinkti optimalų variantą. 

 Sumažinti naujo produkto savikainą. 

 Užtikrinti metinės programos didinimą. 

 Spręsti personalo perkvalifikavimą (apmokymas, atranka, atestavimas). 

 Didinti darbo našumą. 

                                                 
84

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 42-46.  
85

Ten pat. 
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 Optimatizuoti materialinių išteklių naudojimą. 

 Užtikrinti finansinį stabilumą. 

 Įgyvendinti kokybės valdymo sistemą. 

 Prognozuoti pirkimus. 

 Prognozuoti pardavimus. 

 Prognozuoti veiklos efektą. 

 

      

4.5. Veiklos efektyvumo veiksnių planavimas: formos ir modeliai86
 

     

Sistemos veiklos investicijų strategijos bruožai, kuriuos nusako: 

 

 Tikslingumas. 

 Sudėtingumas. 

 Kompleksiškumas. 

 Brangumas. 

 Nauda. 

 Rezultatas. 

 Rizika.  

 Perspektyvos. 

Sistemos modernizavimas – grindžiamas investicijų strategijos formavimu ir 

įgyvendinimu! 

 

Sistemos investicijų strategijos perspektyvos 

Investicijų tikslai               Strategijos perspektyvos  

Investicijų uždaviniai                                          Strategijos programos 

Programų biudžetas                                            Strategijos biudžetas 

Optimali veikla                                                   Strategijos projektai  

Veiklos optimizavimas                                       Strategijos planavimas  

Sistemos modernizavimas                                  Strategijos formavimas   

                                                                         
                                               VVS ir VVS 

 

26 pav. Principinis investicijų strategijos modelis 

 

Įrašai 26 pav.: 

 Investicijų tikslai – operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai. 

 Strategijos perspektyvos – strateginės, perspektyvinės, operatyvinės. 

 Investicijų uždaviniai – operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai. 

 Strategijos programos – operatyvinės, perspektyvinės, strateginės. 

                                                 
86

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p, 290-296.  
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 Programų biudžetas – operatyvinių, perspektyvinių, strateginių.  

 Strategijos biudžetas – operatyvinės, perspektyvinės, strateginės 

 Optimali veikla – operatyvinė, perspektyvinė, strateginė.   

 Strategijos projektai – operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai. 

 Veiklos optimizavimas – operatyvinės, perspektyvinės, strateginės. 

 Strategijos planavimas – operatyvinis, perspektyvinis, strateginis. 

 Sistemos modernizavimas – pažangos naudojimo plėtra. 

 Strategijos formavimas – naujų investicijų perspektyvos. 

 KVS ir SVS – sistemos kompleksinė valdymo-savivaldos sistema. 

 

Įrašai 27 pav.: 

 Išorės veiksniai – valstybės ir visuomenės raidos aplinka. 

 Tikslas – operatyvinis, perspektyvinis, strateginis. 

 Vidaus aplinka – institucijos veiklos optimizavimas per „nas”. 

 Išorės aplinka – politinių, ekonominių, socialinių veiksnių   

                 valdymas per „NAS”. 

 Pokyčių strategija – institucijos veiklos plėtros sistema.  

 Strategijos biudžetas – institucijos veiklos plėtros investicijų   

                 biudžetas.  

 

Sistemos išorės veiksniai 

Tikslas                  Vidaus aplinka                 Išorės aplinka 

----------------INVESTICIJŲ STRATEGIJA----------------------  

Strategijos                          Strategijos                             Išorės 

biudžetas                                tikslai                                    strategija 

                                                                                                        
Finansavimo strategija          Pokyčių strategija 

                                                                     Invazijos strategija 

Planavimo                              Plėtros   

strategija                            strategija                  

 

27 pav.  Principinis investicijų strategijos veiksnių planavimo modelis 

 

 Strategijos tikslai – operatyviniai, perspektyviniai, strateginiai. 

 Finansavimo strategija – nuosavų ir išorės investicijų pokyčiai. 

 Invazijos strategija – politinių, ekonominių, socialinių veiksnių vienovė . 
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 Planavimo strategija – institucijos veiklos veiksnių optimizavimas. 

 Plėtros strategija – institucijos veiklos optimizavimo raida. 

 Išorės strategija – valstybės–visuomenės darni raida.    

 

     ----Naujos investicijos----------------------------------  

                                                      Investicijų mažinimas (didinimas) 

     ----Investicijų naudojimas-----------------------------  

  ------------------ -----   VVS ir VVS  

 

28 pav.  Principinis investicijų optimalaus naudojimo veiksnių planavimo modelis 

 

Įrašai 28 pav.: 

 

 Investicijų naudojimas – darbas, veikla, naujo produkto kūrimas ir realizavimas, 

sistemos veiklos optimizavimas ir institucijos modernizavimas. 

 Naujos investicijos – kapitalas, pinigai, pažanga, ištekliai. 

 Investicijų mažinimas (didinimas) – investicijų sumos ekonominis pagrindimas 

optimaliam investicijų projektui įgyvendinti su optimalia rizika sistemos veiklai plėtoti. 

 KVS ir SVS – institucijos veiklos optimizavimo valdymas. 

       

Investicijų optimalaus naudojimo ir plėtros sistemoje planavimo procesas turi užtikrinti 

nuolatinį veiklos optimizavimą ir sistemos modernizavimą !   

Globalios rinkos sąlygomios investicijų veiksnių planavimo principai numato 

investicinių sumų didinimą, tačiau pavienės sistemos veiklai optimizuoti ir modernizuoti būtina 

vengti investicijų didinimo principo, nes šis principas sistemą artina prie bankroto, todėl 

reikalinga prognozuoti šiuos „įvykius”: 

 Neveikti  nieko visiškai (dirbti esamu režimu). 

 Iš veiklos pasitraukti (išvengti nereikalingų praradimų). 

 Veiklą išplėsti (veiklą intensyvinti ir plėtoti rinką). 

 Savoje veikloje įgyvendinti naujoves (naudoti pažangą). 

 Pradėti naują veiklą apskritai (veiklą nutraukti ir rasti naują sritį).  
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4.6. Personalo operatyvinės veiklos planavimo efektyvumo didinimo formos 

 

Organizacijos nuolatinis veiklos optimizavimas
87

 ir veiksnių efektyvus valdymas 

sudaro salygas, kurias prognozuojant reikalinga prisiminti, kad visų sistemų veikla gali būti: 

 Didinama. 

 Pastovi. 

 Mažinama. 

Iš esmės sistemos
88

 operatyvinės veiklos planavimo efektyvumas priklauso nuo realių 

pajamų ir realių išlaidų, kurios planuojamos pirkimų-pardavimų sutarčių pagrindu. 

Pirkimų-pardavimų sutarčių planavimas reglamentuoja visas veiklos sąlygas: 

 Racionalų išteklių pirkimą ir naudojimą. 

 Produkto apimčių racionalų pardavimą. 

 Veiklos optimizavimo ribas ir riziką. 

Visų išteklių planavimo teorija ir praktika išskiria dvi veiklos efektyvumo didinimo 

kryptis: 

 Organizacijos pirkimų ir išlaidų strategiją. 

 Organizacijos pardavimų ir pajamų strategiją. 

Organizacijos, kurios vadovai griežtai laikosi pirkimų-pardavimų išteklių planavimo 

strategijos, realių pajamų ir išlaidų balansas būna teigiamas. Ši planavimo sistema – optimali ir 

efektyvi.  

4.7. Personalo veiklos savikaina
89

 

      

Sistemų savikainos veiksnių efektyvaus planavimo principai: 

 

 Sudaryti produkto savikainos struktūrą. 

 Apskaičiuoti produkto savikainoje visas  

             sudedamasias dalis. 

 Produkto savikainą patvirtinti. 

 Pradėti produkto kūrimą. 

 Pradėti produkto realizavimą. 

 Produkto savikainą patikslinti. 

 Reguliariai produkto savikainą perskaičiuoti. 

Naujo produkto savikainos struktūra pateikiama 2 lentelėje.  
     

      

                                                 
87

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 130-132.   
88

 Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 308-318. 
89

Ten pat. 
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2 lentelė.  Naujo produkto sąmata 

----------------------------------------------------------------------------- 

Eil. Nr.     Straipsnių pavadinimas     Mato vnt.       Suma 

------------------------------------------------------------------------------ 

 1.  Tiesioginės išlaidos: 

       1.1. Medžiagoms                              Є 

       1.2. Komplektavimui                        Є 

       1.3. Visų rūšių energijai                   Є 

       1.4. Transportui                                Є 

       1.5. Darbo užmokesčiui                    Є 

       1.6. Socialiniam draudimui              Є 

       1.7. Padalinio pridėtinės išlaidos     Є 

Iš viso tiesioginių išlaidų:                       Є 

 2.  Sistemos pridėtinės išlaidos              Є 

 3.  Normatyvinė savikaina                     Є 

 4.  Normatyvinis efektas                        Є  

----------------------------------------------------------------------------- 

       

Būtina prisiminti, kad
90

: 

 Tiesioginės išlaidos nuolat kinta. 

 Normatyvinė svikaina – nuolat kintantis dydis. 

 Normatyvinio efekto ribos nuolat kinta. 

 Produkto kaina – nuolat kintantis dydis. 

 Produkto sąmatos tvirtinimas – periodinis procesas. 

 Produkto sąmatos įgyvendinimas – atsakingas procesas. 

 Produkto kainos tvirtinimą sprendžia specialistai. 

Sistemos veiklos savikainos pokyčiai priklauso nuo nacionalinės rinkos pagrindinių 

veiksnių tarpusavio sąveikos laike ir erdvėje globalizacijos sąlygomis bendroje ES rinkoje. 

Rikos pagrindiniai veiksniai: paklausa, pasiūla, konkurencija ir konjunktūra.
91

 

Principinis rinkos „žirklių“ modelis pateikiamas 29 pav.
92

     Įrašai 29 pav.: 

 Kainų viršutinė riba – produktas, turintis realią paklausą globalioje rinkoje ir aikščiausią 

kainą fiksuotame laike. 

 Kainų žemutinė riba – produktas, turintis realią paklausą globalioje rinkoje ir žemiausią 

kainą fiksuotame laike.  

 Produktas, aukčiausio lygio – savo lygiu pralenkia esamus analogus globalioje rinkoje, 

dėl to jo kaina rinkoje aukščiausia fiksuotame laike. 

 Produktas, žemiausio lygio –  savo lygiu jau atsilieka nuo esamų analogų globalioje 

rinkoje, dėl to jo kaina rinkoje žemiausia fiksuotame laike. 

                                                 
90

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 308-318.  
91

Ten pat. 
92

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 90-93.    
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29 pav. Nacionalinės rinkos konkurencingumo vertinimo modelis 

 

 Konkurencija – produkto analogų kainų svyravimas globalioje rinkoje laike. 

 Konjunktūra – produkto realizavimo sąlygos globalioje rinkoje laike. 

 Paklausa – produkto poreikis globalioje rinkoje laike. 

 Pasiūla – produkto apimtys globalioje rinkoje laike. 

 Būtinybė – (išimtis – valstybės dotacija) produkto realizavimas kaina nacionalinėje 

rinkoje laike, mažinant savikainą. 

 Rinka – globalios ekonomikos produktų mainai laisvų sutarčių principu laike ir erdvėje. 

 3 lentelė. Sistemos optimalios veiklos rezultatų planavimas metams
93

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eil. Veiklos rodikliai         Mato    Sistemos padaliniai: 

Nr.                                      vnt.     Pirmas     Antras      Trečias    Iš viso: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Tiesioginės išlaidos        Є       

 2. Netiesioginės išlaidos     Є 

 3. Veiklą vykdančių 

     skyrių išlaidos               Є 

 4. Vadybos išlaidos           Є 

 5. Iš viso išlaidų:                Є 

 6. Veiklos apimtys:            Є 

 7. Parduota:                       Є 

 8. Pardavimų savikaina:    Є 

 9. Efekto kitimas:              Є 

10. Veiklos rezultatas:        Є 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 
93

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 308-318.  

---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Komkurencija                         Kainu viršutine riba Konjunktura

(rinkose)                                     (laike ir erdveje) (Visuomenes poreikis)

------------------------

Produktas

aukšciausio lygio
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Produktas

žemiausio lygio
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Paklausa                                   Kainu žemutine riba Pasiula (butinybe)

(kokybe)                                      (laike ir erdveje)                                         (remimas)

---------------------------------------

Produkto

kaina

-------------------------------------------------

Principinis rinkos „žirkliu” modelis
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Sistemos efektyvaus planavimo kryptys
94

: 

 

 Tyrimais nustatyta, kad dauguma sistemų šio darbo neatlieka. 

 Tyrimų rezultatai parodė, kad praktikoje netiesioginės išlaidos viršija tiesiogines išlaidas. 

 Sistemos optimalios veiklos rezultatai per metus rodo atlikto darbo efektyvumą: 

      padalinio darbo apimtis; 

      vadybos išlaidų pokyčius; 

      sistemos pajamas; 

      darbo savikainos pokyčius; 

      efektą; 

      bendruosius efektyvumo rodiklius.  

Realiai šių duomenų pakanka sistemos efektyvumui prognozuoti. 

Sistemos operatyvinės veiklos planavimas.
95

       

4 lentelė. Padalinio veiklos užduotis 2016 m. spalio mėn. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eil.Nr. Rodikliopavadinimas                                    Mato vnt.    Suma  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.  Veiklos programa (apimtis)                                 tūkst. Є 

 2.  Apyvartinių lėšų limitas                                      tūkst. Є 

 3.  Aptarnaujančių skyrių išlaidų limitas (%) 

 4.  Minimalus finansų limitas (institucijai – %) 

 5.  Personalui skatinimui finansų dalis (%) 

 6.  Pardavimai                                                          tūkst. Є 

 7.  Pajamos                                                               tūkst. Є 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Padalinio vadovas __________  Sistemos vadovas___________ 

                               (Parašas, data)                                       (Parašas, data)   
      

Sistemos veiklos metinių rezultatų planavimo esmė pateikiama 5 lentelėje. 

5 lentelė. Sistemos 2016 m. sausio–rugsėjo mėn. veiklos rezultatai, užduotys spalio mėn.                                           

Eil.Nr.        Rodikliai                                  Mat.vnt.  Padal.:  1     2     3     4     Sistemos 

1. Veiklos programa          2016-01/09      tūkst. Є  

2. Realios pajamos             2016-01/09       tūkst. Є  

3. Produkto likutis             2016-10-01       tūkst. Є   

4. Apyvartinių lėšų limitas     2016-10       tūkst. Є 

5. Skyrių išlaidų limitas          2016-10       tūkst. Є 

6. Minimalus finansų limitas  2016-10       tūkst. Є 

7. Finansų dalis skatinimui     2016-10       tūkst. Є 

8. Pardavimai                           2016-10       tūkst. Є 

9. Pajamos                                2016-10       tūkst. Є  

10. Įplaukos                              2016-10       tūkst. Є 

11. Mokėjimų balasas:            2016-10       tūkst. Є 

                                    a) pajamų                  tūkst. Є 

                                     b) išlaidų                  tūkst. Є 

                                                 
94

Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 308-318. 
95

Ten pat. 
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 Sistemos veiklos strategijos formavimas ir veiksnių planavimas: situacijų 

modeliavimas (30 pav.). 

_________________________________________________________ 

  
Sistemos                                   Sistemos                                 Sistemos  

vidaus aplinka                     tikslas                                  išorės aplinka 

 

Strategijos                    VEIKLOS SĄLYGOS:                    Stiprių-silpnų 

vertinimas,        Tikslas, Programa, Uždaviniai, Kriterijai,             pusių                       

 VVS-VSS             Ištekliai, Normatyvai, Rezultatai.                       tyrimai,  

                                                                              VVS-VSS 

 

Programos,                   Strategijos atranka,                       Strategijos 

VVS-VSS                         VVS-VSS                                    alternatyvos 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 pav. Principinis strategijos planavimo modelis 

 

4.8. Investicijų planavimas į žmonių veiklos plėtrą
96

 

  

Kiekvienai veiklai tam tikru laiku ir tam tikroje erdvėje plėtoti būtini finansiniai ir kiti 

ištekliai. Šiuose procesuose veiklos ciklo (kalendoriniai metai) atnaujinimas iš esmės priklauso 

nuo investicijų dydžio, jų struktūros ir sistemos aplinkos vidinių ir išorinių veiksnių, kurie 

priklauso nuo šalies ūkio ir nacionalinės rinkos raidos politinių, ekonominių, socialinių veiksnių, 

todėl šių veiksnių valdymas valstybės ir visuomenės lygmeniu turi įtakos investicijų 

ekonominiam efektyvumui. 

Investicija – turto, išreikšto pinigais, pavertimas daiktiniu turtu. Taip pat ir daiktinis 

turtas gali būti sudedamoji investicijos dalis. Šitaip yra tuomet, kai daiktinis turtas yra tiesiogiai 

naudojamas investavimo tikslams, o jo nesant jis vis vien turėtų būti įsigytas už pinigus. Tai yra 

aktualu kiekvienai sistemai, taip pat šie veiksniai turi įtakos ir visų investicijų į šalies ūkį 

bendram nacionalinės rinkos efektyvumui tam tikru laiku nustatyti. 

Investicijų ekonominis efektyvumas. Sistemoms rekomenduotina, atsižvelgiant į laiką 

ir į vietą, tvarkyti investicijų ekonominio efektyvumo apskaitą ir laikytis dokumentų 

investicijoms gauti rengimo tvarkos. 

Investicija skaičiuojama pinigais, jeigu jos dalį sudaro daiktinis turtas. Ši investicijos 

dalis vertinama (apskaičiuojama) taip pat pinigais. Sistemos žemės sklypo dalies, kuri nėra 

susijusi su nauju įrenginiu, negalima laikyti daiktinu turtu. Ji gali būti tik papildomas kredito 

garantas, kuris neturi įtakos kredito rentabilumo apskaičiavimui. Prie sistemos įdėto nuosavo 

turto galima priskirti taip pat ir darbus, ir medžiagas, kuriuos investuotojas apmoka per visą 

                                                 
96

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 48-66.     



51 

 

investicijos laiką. Pavyzdys: statybos darbai visose investicijos srityse, pramoninių grindų 

paruošimas, pamatų mašinoms pastatymas, komunikacinių sistemų linijų nutiesimas, mašinų ir 

įrenginių montavimo darbai ir pan. 

Turto investicija gali būti: 

 turto investicija – pastatai, gamybos priemonės, technologinė įranga, mašinos, 

įrenginiai, biuro įranga, transporto priemonės, ryšių ir kitos komunikacinės sistemos, 

visos sistemos įranga; 

 apyvartinių lėšų investicija – žaliavų kiekio sandėlyje padidinimas iki jų normatyvo, 

gatavos produkcijos normatyvinio kiekio sandėlyje saugojimas ir jų judėjimo srautų 

palaikymas, nebaigtos gamybos masto užtikrinimas veiklos procesuose, taip pat 

nefizinės investicijos, kaip išsamios šalies ir eksporto rinkodaros programos 

įvykdymas su atitinkamu finansavimu. 

Kreditų rūšys: 

 turto investicijų kreditas; 

 apyvartinių lėšų investicijų kreditas. 

Turto investicijų kreditus bankai visuomet suteikia kaip išmokėjimo kreditus, taigi 

kreditas turi būti grąžinamas sumokant vienodo dydžio kredito padengimo įmokas mažiausiai 

keturis kartus per metus.    

Atsižvelgiant į turto investicijos rūšį, kredito trukmė būna: 

 3 metai; 

 5 metai; 

 8 ar daugiau metų. 

Apyvartinių lėšų investicijas bankai dažniausiai suteikia maksimaliai apriboto 

kontokorentinio kredito forma. Pagal šį apribojimą, dar nepasibaigus pirmojo kredito 

išmokėjimo laikotarpiui, yra galimybė gauti papildomą kreditą, jeigu kontokorentinį kreditą tuo 

tarpu padengė į sąskaitą įplaukiančios lėšos (pajamos). 

Trūkstant apyvartinių lėšų, kreditas gali būti suteiktas laikotarpiui nuo 90 dienų iki 2 

metų. 

Dėl nuolatinio limito gali būti susitarta ir ilgesniam laikui. 

Pelno vertinimas – pelno iš investicijos ir kasmetinių viso kredito padengimo 

mokėjimų ir procentų už kreditą priešpriešinimas.  

Kiekvienas kreditorius turi teisę patikrinti, ar kiekvieniems ūkiniams metams 

apskaičiuotas prognozuojamas (papildomas) pelnas iš investicijos dengia suteiktą kreditą. Todėl 

kiekvienam bankui svarbiausia kredito garantija yra investicijos ekonomiškumas ir tik tada – 

kredito fizinės garantijos, kurios įeina į investicijos sudėtį arba kurių reikalaujama papildomai, 
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kad visiškai būtų padengta kredito suma. Kita svarbi garantija, tiksliau pasakius, pati svarbiausia 

apskritai (šiuo metu LR bankams beveik nerūpi, nes jos neįmanoma išreikšti) – sistemos 

techninė ir ekonominė būklė, personalo žinios apie rinkos veiksnių strateginį valdymą ir jo 

taikymo metodus. 

Investicijų ekonominį efektyvumą išreiškia išlaidos, pajamos ir pelnas per tam tikrą 

laikotarpį. 

Pelnas yra tuomet, kai per tam tikrą laiko tarpsnį pajamos iš apyvartos būna didesnės 

nei visos išlaidos kartu paėmus tuo pačiu metu.  

Investicijos ekonominio efektyvumo apskaita – ne kas kita kaip išlaidų ir pajamų per 

tam tikrą stebėjimo laiką priešpriešinimas. Tačiau tas laiko tarpsnis negali būti trumpesnis nei 

24 mėnesiai (dveji metai). Kai projektus finansuoja Pasaulio bankas, trumpiausias stebėjimo 

laikas yra 5 metai. Toks laikotarpis skiriamas todėl, kad pirmaisiais investicijos metais negalima 

tikėtis didesnių pajamų, nes gamybiniai pajėgumai didėja pamažu ir metų gamybos mastai 

didėja kitų metų rinkose dėl paklausos. Tačiau fiksuotos (nuolatiniai normatyviniai) išlaidos ir 

palūkanos už kreditą jau pirmaisiais metais turi būti visiškai padengtos. Tik kitais investicijos 

metais, didėjant gamybos mastams, galima pradėti lyginti visas investicijos sąnaudas su jos 

teikiamomis (papildomomis) pajamomis ir, vertinant šiuos lyginimus, prognozuoti kredito 

dengimo galimybes (normatyvus) tolesniam laikotarpiui. 

Investicijos rentabilumas. Rentabilumas visuomet reiškia, kad tam tikro laikotarpio 

pajamos yra lyginamos su investuotu turtu. Tuo atveju, kai norima nustatyti pajamas, gautas 

investavus turtą, per tam tikrą laikotarpį (per vienerius kalendorinius metus – ūkinius metus), 

dažniausiai kalbama apie pelną, kurį duoda investuotas turtas (apyvartinis pelnas, viso turto 

pelnas, nuosavo turto pelnas). Taip pat ir palūkanos, kurias gauname už savo taupomąjį indėlį 

banke, yra pelnas už investuotą turtą, išreikštas procentais per metus. Taip pat yra ir daiktinės 

investicijos atveju. Tokios investicijos pelnas yra išreiškiamas metinėmis palūkanomis per 

ūkinius metus. 

Daiktinė investicija yra rentabili, kai ji gali padengti: 

 kasmetines investicijos nurašymo išlaidas; 

 palūkanas bankui už išduotą kreditą. 

Investicija, kuri padengia išlaidas ir paimto kredito palūkanas, yra ekonomiška. Tai 

šnekamojoje kalboje vartojame:  

 pliusas; 

 nulis; 

 minusas. 
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Investiciją galima vadinti ekonomiška tik tuomet, jei atskaičius nurašymus ir palūkanas 

už kreditą, organizacijai lieka pelnas, kuris yra didesnis nei pelnas, kurį organizacija būtų 

turėjusi, jei visą investicinį turtą būtų įdėjusi į banko taupomąją sąskaitą (nuosavo turto pelnas).  

Sistemų veiklos optimizavimas galimas tik realizavus papildomas investicijas, kurios 

nustato ir papildomas išlaidas, kad būtų gautas papildomas pelnas. 

Apibūdinant sukurtos naujos sistemos personalo optimalios veiklos ekonomiškumą, yra 

gana paprasta priešpriešinti 24 mėnesių išlaidas ir pajamas, nekalbant apie vieną investiciją 

visose sistemos veiklos srityse.  

Papildomai investuojant, galima palyginti, savaime suprantama, tik papildomos 

investicijos išlaidas ir pajamas. Jei kalbama apie pajėgumus didinančias investicijas, reikalas yra 

palyginti nesudėtingas, nes per 12, 24, 36 mėnesius atitinkamai gali būti pagaminta ir parduota 

daugiau produkcijos. 

Papildomos investicijos atveju palyginimas atliekamas skaičiuojant, kai nustatoma 

laikotarpio: 

 investicijos nurašymai; 

 papildomos palūkanos bankui; 

 papildomas išteklių pirkimas; 

 papildomi darbo užmokesčiai; 

 papildomos išlaidos energetiniams ištekliams; 

 kitos papildomos išlaidos. 

Tarpinė suma – pridedamos papildomos laikotarpio administracinės ir realizacijos 

išlaidos. 

Investicijos „amortizacija“. Investicijos amortizacija yra laiko tarpsnis nuo 

investavimo pradžios iki to momento, kai kaupiamosios pajamos iš investicijos viršija 

kaupiamąsias investicijos išlaidas. Atsižvelgiant į investicijos pobūdį, tai gali atsitikti po 

vienerių, tačiau dažniausiai ir po penkerių ar daugiau metų. 

Amortizacijos laikas paprastai yra skaičiuojamas metais. 

Investicijos rizika yra jos amortizacijos trukmė. 

Kol yra nepasiektas anksčiau minėtas rentabilumas, kiekviena investicija vis dar yra 

rizikinga sistemai, kartu ir kreditą suteikusiam bankui (nebent buvo suteiktos papildomos 

garantijos – Valstybės).  

Amortizacija ir rizika reiškia tą patį procesą. 

Analizuojant investiciją kaip visumą, labai dažnai klystama, nes investicija su visais su 

ja susijusiomis (papildomomis) išlaidomis ir pajamomis yra traktuojama ir apskaičiuojama kaip 

išskirtinė  priemonė. 
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Skaičiuojant investicijas, skirtas gamybiniams pajėgumams didinti, būtina įtraukti 

investicines išlaidas ir papildomas išlaidas, susijusias su gamybos masto didėjimu, ypač su 

papildomų išteklių pirkimo ir su papildomomis energetinių išteklių išlaidomis, su papildomomis 

išlaidomis personalui, su papildomomis gaminių pakavimo išlaidomis ir su papildomomis 

išlaidomis reklamai ir realizacijai. Tai tik dalis, nors ir pagrindinė, visų papildomų išlaidų. 

Čia kyla uždavinys, kurį būtina spręsti, t. y. investicinių priemonių ir papildomo 

apyvartinių lėšų poreikio ryšio nustatymas.  

Skaičiuojant investicijas dažniausiai klystama tuomet, kai yra manoma, kad investicijai 

reikalingos papildomos apyvartinės lėšos jau pirmaisiais investicijos metais turi būti dengiamos 

iš papildomų pajamų, kurios yra gaunamos iš tos pačios investicijos.  

Gali būti ir taip, tačiau tai – ne taisyklė! 

Kyla klausimas kodėl? Todėl, kad:  

 pirma – gamybiniai pajėgumai didėja ne tuojau pat po investicijos, o tik tuomet, kai 

yra pasiekiama naujų įdiegtų gamybos priemonių darna ir kai personalas tas 

priemones yra visiškai įvaldęs; 

 antra – naujiems gaminiams arba tų pačių gaminių didesniam kiekiui pateikti į rinką 

taip pat reikia tam tikro laiko. 

Tačiau šiuo sunkiu sistemai laikotarpiu pakankamais kiekiais (pagal normatyvus) turi 

būti perkami ištekliai ir personalui mokami atlyginimai, atsiskaitoma už paslaugas ir perkami 

energetiniai ištekliai. Taigi nuo pat pirmos investicijos įvykdymo dienos atsiranda kintamosios 

išlaidos, kurios turi būti visiškai dengiamos per tam tikrą laiką. 

Todėl būtina visuomet patikrinti perskaičiuojant, ar šioms papildomos išlaidoms 

pakaks pinigų iš esamų sistemos apyvartinių lėšų, ar vis dėlto reikės (vertėtų) tartis su banku dėl 

(papildomo) trumpalaikio apyvartinių lėšų kredito.  

Investicijų ekonominio efektyvumo veiksniai leidžia prognozuoti sistemos aplinkos 

veiksnius, atlikti jų modeliavimą ir pateikti strateginio valdymo metodologiją bei jos taikymo 

metodus.  

Išorinė aplinka. Investicijos į šalies ūkį ir verslo sistemas yra vienas iš svarbiausių 

valdymo–savivaldos sistemos uždavinių, kurį globalizacijos sąlygomis būtina spręsti plėtojant 

valstybės ir visuomenės darnią raidą. Šiai plėtrai įtaką daro organizacijų išorinė aplinka, kurią 

apibūdina valdymo–savivaldos sistema.  

      

4.9. Valstybės ir visuomenės darnios raidos investicijų modeliavimas
97

 

 

Valstybės sistemų investicijų modelis pateikiamas 31 pav. 
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31 pav. Principinis valstybės sistemų investicijų modelis 

  

     

 

 

 

      

32 pav. Principinis visuomenės raidos investicijų procesų modelis 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

33 pav. Principinis investicijų aplinkos veiksnių modelis 

     

Darnios šalies ūkio ir sistemų raidos veiksnių valdymo–savivaldos sistema  apima visus 

procesus, todėl atskirai pateikiamos šių procesų stadijos.
98

       

Makrosistemų procesų stadijos – plėtros strategija, programa, projektas: šalies ūkio; 

ūkio šakos; regiono; miesto; rajono; vietos. 
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Mikrosistemų procesų stadijos – vizija ir misija: 

 sistemos vizija (svajonė – moderni sistema); 

 sistemos misija (paskirtis – personalo veikla ir jos optimizavimas). 

Sistemos personalo optimalios veiklos sąlygas sudaro: 

 darbo tikslų optimizavimas; 

 darbo programų optimizavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas; 

 darbo uždavinių optimizavimas; 

 darbo vertinimo kriterijų optimizavimas; 

 darbo išteklių optimizavimas; 

 darbo normatyvų optimizavimas; 

 darbo rezultatų optimizavimas. 

Tyrimais nustatyta, kad šalies tikroji situacija neatitinka investicijų plėtros veiksnių 

valdymo–savivaldos sistemos metodologijos, metodikos ir jos taikymo praktikoje metodų.
99

  

Šiandien būtina gerinti valdymo efektyvumą ir sparčiau plėtoti investicijas šalies ūkio 

sistemose, nes tai didintų nacionalinės rinkos konkurencingumą bendroje ES rinkoje. 

 

4.10. Investicijų plėtros veiksnių valdymas 

      

Tiek šalies ūkio plėtrai, tiek ir sistemosos personalo optimaliai veiklai įtaką daro 

investicijų plėtros veiksnių valdymas. 

Investicijų plėtros veiksnių valdymą sudaro: 

 uždaras procesas; 

 atviras procesas. 

Šių procesų priklausomybės modelis pateikiamas 34 pav.
100

 

Investicijų valdymo ir sistemos veiklos optimizavimo modelis (34 pav.) rodo 

investicijų plėtros galimybes, kurios funkcionaliai priklauso nuo prognozių, veiklos dalyvių, 

pajėgumų, rizikos, sistemos stipriosios ir silpnosios dalies funkcinių veiksnių pokyčių ūkyje ir 

rinkoje.    

Šiandien ir ateityje sistemoms modernizuoti ir veiklai optimizuoti yra reikalinga 

Valstybės, vadovaujantis NAS, parama, kuri nuolat gerintų sistemų veiklą, derindama su išorinės 

aplinkos politiniais, ekonominiais ir socialiniais veiksniais.  

Siekiant apibendrinti ir pateikti išvadas dėl sistemos veiklos optimizavimo, būtina 

vertinti
101

: 
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34 pav. Principinis investicijų sėkmės veiksnių valdymo modelis 

      

 reakciją į prognozes; 

 reakciją į veiklos dalyvius; 

 galimybių naudojimą; 

 pavojų šalinimą; 

 stipriosios dalies veiksnių stiprinimą; 

 silpnosios dalies veiksnių silpninimą; 

 investicijų plėtrą; 

 turto didinimą. 

Atlikus tyrimus, išanalizavus ir susisteminus gautus tyrimų rezultatus, kiekvienas 

sistemos veiklos optimizavimo etapas baigiamas tam tikromis priemonėmis, kurias apibūdina: 

 veiklos strategija ir projektavimas; 

 operatyvinės veiklos planas (metams); 

 perspektyvinės veiklos planas (2 metams nuo analizavimo dienos); 

 strateginės veiklos planas (3–5 metams po 2 metų nuo analizavimo dienos). 

Investicijų plėtros veiksnių valdymas yra svarbus procesas sistemos personalo darbinei 

veiklai pagrįsti ir sistemos veiklos plėtrai šalies ūkyje ir nacionalinėje rinkoje. Reikia 

apgailestauti, kad šalies ūkio ir nacionalinės rinkos subjektai neturi galimybių nuolat atlikti šį 

ypač svarbų darbą, nes šalies ūkyje ir nacionalinėje rinkoje Valstybė, vadovaujantis NAS, 

nerengia darnios valstybės ir visuomenės raidos strategijos ir jos įgyvendinimo projekto 
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remdamasi LR Konstitucija, todėl mūsų šalies ūkyje yra lėta investicijų plėtra ir nespartus 

ekonomikos vystymas, kuris netenkina kitų valstybių ES.
102

 

Investicijų plėtros procesų valdymas. Šalies ūkio ir sistemos investicijų plėtros procesų 

valdymą galima pateikti kaip atskirus modelius, kurie atskleidžia tarpusavio veiksnių funkcinę 

priklausomybę nacionalinės rinkos sąlygomis. Taikant bendrus valdymo–savivaldos sistemos 

principus, modeliuojamos makrosistemos ir mikrosistemos. 

Investicijų plėtros strategijos etapai yra
103

: 

     1. Sistema (šalies ūkis ir nacionalinė rinka, ES ir pasaulio rinka): pirkimai, pardavimai, 

vidaus aplinka, išorės aplinka, veikla, produktas.  

     2. Investicijos (šalies ūkis ir nacionalinė rinka; ES ir pasaulio rinka): investicijų diegimo 

strategija, pokyčiai.   

Investicijų plėtros strategijos modelis pateikiamas 35 pav. 

    

 

 

 

 

      

 

35 pav. Principinis investicijų plėtros strategijos modelis 

 

Investicijų plėtros etapai: sistema ir investicijos – valdymo–savivaldos sistemoje  yra  

pasikartojantys, nes tiesiogiai priklauso nuo makrosistemų ir mikrosistemų raidos šalies ūkyje ir 

nacionalinėje rinkoje. Investicijų plėtros strategijos valdymo modelis (35 pav.) rodo, kad 

investicijų plėtros strategijos veiksnių tyrimai turi būti atliekami griežtai nustatyta seka, kurios 

pakeisti negalima. Jos nesilaikant, tyrimų rezultatai bus apytiksliai, vadinasi, padidės investicijų 

padengimo rizika, kuri ir taip nuolat išlieka globalios ekonomikos ir rinkos sąlygomis, o LR 

mokslo ir technikos pažangos kūrimo ir diegimo procesams įtaką daro valdymo–savivaldos 

sistema, t. y.: politiniai veiksniai (NAS–nas); ekonominiai veiksniai (ūkio programos ir 

projektai); socialiniai veiksniai (žmonių gyvenimo kokybė).  

Investicijų ekonominis efektyvumas priklauso nuo valdymo–savivaldos sistemos 

strategijos ir taktikos šalies ūkyje ir nacionalinėje rinkoje. Šiuos procesus apibūdina tarpusavio 

veiksnių funkciniai ryšiai sistemoje ir šalies ūkyje. Investicijų plėtros valdymo modelis 

pateikiamas 36 pav.
104
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36 pav. Investicijų plėtros valdymo modelis 

Šiuos ryšius atskleidžia investicijų naudojimo strategija ir taktika, kurios valdymo 

modelis yra toks:  

     „Duomenų bankas–plėtros strategija–tarpinis rezultatas“.  

Šis modelis sudaro sąlygas apskaičiuoti investicijų plėtros apimtis (didėjimą ar 

mažėjimą) valdymo–savivaldos sistemos mikrosistemų ir makrosistemų efektyvumui nustatyti. 

Investicinių projektų ir jų rengimo ciklų principinė schema pateikiama 37 pav.
105

  

Investicijų plėtros strategijos ir projekto valdymo ir savivaldos sistema numato ne mažiau kaip 

dešimt įgyvendinimo ciklų, kurie tiesiogiai priklauso vienas nuo kito ir kinta šalies ūkyje ir 

nacionalinėje rinkoje.  

Šiuos pokyčius principinėje schemoje (37 pav.) apibūdina vektoriai ir rodo jų kryptys 

(išorėje – pagal laikrodžio rodyklę), o visos sistemos funkcinius procesus rodo išorės veiksniai, 

kurie nusako visas išorės ir vidaus funkcijas.  

Investicijų projektas bus visiškai baigtas, kai atskiri jo rengimo ciklai sumuosis 

tarpusavyje ir neiškils prieštaravimų, kurie ateityje gali turėti rizikingų padarinių įgyvendinant šį 
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Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 65-66.      
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projektą. Todėl kiekvienas investicijų įdiegimo projektas, jo  rengimas gali „suktis“ keletą kartų 

pagal schemoje (37 pav.) pateiktą ciklų skalę.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

37 pav. Investicijų plėtros strategijos ir projekto rengimo schema 

 

Investicijų diegimo projektas tvirtinamas gavus optimalius efektyvumo rezultatus, kai 

rizikos laipsnis yra optimalus nacionalinės ekonomikos ir globalizacijos sąlygomis.  

Neigiami investicijų projekto rengimo rezultatai pagal strateginio valdymo teoriją yra 

taip pat teigiamas darbas, nes nebuvo priimti klaidingi sprendimai, kurie ateityje kuriant ir 

diegiant naujoves turėtų nesikartoti.  

Atlikti šalies ūkio ir nacionalinės rinkos, verslo organizacijų veiksnių tyrimai patvirtina 

šiuos strateginio valdymo teorijos teiginius.
106

 

4.11. Pavienių projektų įgyvendinimo principai
107

 

   

 

38 pav. Linijinis projekto planavimo modelis 
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Makštutis A. Strateginio valdymo principai. KU leidykla, Klaipėda, 2001, p. 330-331.  
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39 pav. Lygiagretusis projekto planavimo modelis 

 

Linijinio ar lygiagretaus projekto planavimo modelio įgyvendinimas priklauso nuo 

produkto konkurencingumo rinkoje. 

 

 
 

 

35 pav. Mišrusis projekto planavimo modelis 

 

Mišriojo projekto planavimo modelio įgyvendinimas priklauso nuo produkto 

pardavimų apimčių nacionalinėje, ES ir globalioje rinkoje.
108

 

 

4.12. Žmonių veiklos optimizavimas ir planavimas 

 

Tam tikros sistemos personalo veiklos rezultatai. Personalo veikla reglamentuojama 

sistemos aplinkos išoriniais ir vidiniais veiksniais, o šių veiksnių valdymas išreiškiamas 

bendroje valdymo–savivaldos sistemoje savivalda, vadovaujantis nas, ir valdymu, vadovaujantis 

NAS. 
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Todėl kiekvieno personalo savivalda yra griežtai reglamentuotas personalo veiklos 

valdymas sistemos viduje, vadovaujantis nas, ir atsižvelgiant į visos šalies ūkio ir nacionalinės 

rinkos valdymo–savivaldos sistemą tam tikru laiku.
109

 

Sistemos personalo veiklos optimizavimas tiesiogiai priklauso nuo personalo veiklos 

rezultatų vertinimo laike ir erdvėje globalizacijos ir integracijos ES sąlygomis.
110

 

Sistemos veiklos planavimo funkcinis modelis pateikiamas 36 pav.  

 

 

           

36 pav. Principinis sistemos darnios veiklos modelis 

 

     Šio modelio (36 pav.) veiksnių tyrimus pateikiame pagal „X“ ir „+“ lygius laike ir 

erdvėje.  

Sistemos optimalios veiklos planavimas – funkcinis procesas, kurį sudaro: 

 operatyvinės veiklos planavimas (kalendoriniai metai); 

 perspektyvinės veiklos planavimas (dveji metai nuo šios dienos); 

 strateginis planavimas (3-5 metai po dveju metų). 

                                                 
109

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 130-133.     
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     Šiuo tikslu sistemos darnios veiklos modelį laike ir erdvėje padalysime į du lygius: „X“ ir 

„+“ lygį. 

Sudarysime du atskirus sistemos darnios veiklos funkcinius modelius.
111

 

 

 

 

 

37 pav. Principinis sistemos „X“ lygio modelis 

 

Šiame modelyje (37 pav.) pateiktų veiksnių strateginis valdymas – valstybės priogatyva 

ir pavienė sistema daro mažą įtaką išorinei aplinkai. 

 

 

 
      

 

38 pav. Principinis sistemos „+“ lygio modelis 

      

Šiame modelyje (38 pav.) veiksnių strateginis valdymas – sistemos lygmeniu. 

Principinis sistemos optimalios veiklos planavimo modelis pateikiamas 39 pav.
112

  

Šis modelis (39 pav.) tinka visoms valstybės ir visuomenės sistemoms globalizacijos 

bei integracijos ES sąlygomis laike Lietuvos lygmeniu.  
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112

Ten pat, 2001, p. 342-343.  
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Principinis sistemos modelis rodo, kad valstybės ir visuomenės raidos bazinės sistemos 

yra
113

: 

 Organizacija (sistema). 

 Šeima (sistema). 

 Žmogus (sistema). 

 
 

 

 
 

      

 

39 pav. Principinis valstybės ir visuomenės darnios raidos modelis 

 

Sistemos optimalios veiklos planavimo modelis pateikiamas 40 pav. 
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40 pav. Principinis sistemos optimalios veiklos planavimo modelis 

 

 

Šio modelio (40 pav.) seka: „tikslas-strategija-programos-biudžetas-uždaviniai-

projektai-ištekliai-sprendimai-rezultatai-normatyvai“ valdymo sistemai laiduoti. 
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V skyrius 
 

VALSTYBĖS SAUGUMO STRATEGIJA IR STRATEGINIO 

VALDYMO SPECIFIKA  KARINĖSE ORGANIZACIJOSE 

 

 

5.1. Valstybės ir visuomenės raidos perspektyvos
114

 

 

Lietuvos geografinė padėtis Europoje yra palankios aplinkos zonoje, nes iš Vakarų 

mūsų šalies ūkio plėtros tendencijoms ir visuomenės raidai įtaką daro teigiami pažangos 

veiksniai: naujų produktų, technologijų, medžiagų, įrengimų, darbo našumo, kokybės, kt. – 

atvirų sienų režimas. Iš Rytų aplinkos veiksniai yra ir teigiami, ir neigiami: materialiniai 

ištekliai, paklausa rinkose ir kt. Neigiamiems veiksniams galima priskirti: sienų režimą, 

atsiskaitymų nestabilumą, politinę aplinką ir kt. 

Visus šiuos veiksnius galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: 

 politiniai veiksniai – išreiškiami Vakarų ir Rytų valstybių normatyvinių aktų sistema 

(NAS); 

 ekonominiai veiksniai – išreiškiami paklausa ir pasiūla Rytų ir Vakarų valstybių 

teritorijų rinkose; 

 socialiniai veiksniai – išreiškiami skirtingu žmonių gyvenimo lygiu Rytų ir Vakarų 

valstybėse. 

Visi šie veiksniai mūsų šalies ūkio bei rinkos plėtrą ir visuomenės raidą veikia 

tiesiogiai iš išorės tiek teigiamai, tiek ir neigiamai. 

Kita vertus, Lietuva pagal sienų režimą priskiriama Vakarų valstybių grupei, nes Rytų 

valstybės Rusija ir Baltarusija ypač stiprina sienų su Lietuva apsaugą, kaip su ES ir NATO nare. 

Šie procesai mūsų šalies verslo organizacijoms sudaro pakankamai sudėtingas sąlygas 

bendradarbiauti su verslo partneriais Rytų rinkose tiek laike, tiek ir erdvėje.
115

 

Praktikoje Rytų ir Vakarų valstybių NAS nesiskiria: egzistuoja kokybės standartai, 

kvotos, muitų sistema ir t.t., todėl Lietuvos strateginiam valdymui iškyla svarbūs užsienio 

politikos uždaviniai, kuriuos būtina spręsti skubos tvarka, kad mūsų šalies ūkis ir rinka taptų 

atviri eksportui, o ne importui, kaip šiandieną jau yra. Praktiškai atsitinka taip, kad su Rytų ir 

Vakarų šalimis pasirašytos tarptautinės sutartys yra nevykdomos dėl įvairių politinių, 
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ekonominių, socialinių veiksnių motyvų, o mūsų verslo organizacijos, gaminančios produkciją, 

bankrutuoja.
116

 

Šalies viduje kyla ekonominio saugumo problemos, kurios sudaro prielaidas politiniam 

ir socialiniam visuomenės saugumui, todėl mūsų ekonomikos vystymosi tempai yra labai lėti. 

Nors per 26 Lietuvos nepriklausomybės metus valstybės valdymo sistema (VVS) atliko 

pozityvią veiklą stiprindama mūsų visuomenės saugumą, tačiau šalia teigiamų rezultatų turime 

ir daugybę negatyvių procesų bei politinių, ekonominių, socialinių veiksnių, kurie varžo verslo 

plėtros laisvę, o tai reiškia, kad VVS atliko nepakankamą darbą šalies visuomenės saugumui 

užtikrinti Lietuvoje ir užsienyje. 

Mūsų nacionalinė rinka yra maža palyginus su ES ir pasaulio, nes didžiosios valstybės 

– Kinija, Rusija, Lenkija, Vokietija, JAV ir kitos – turi savų globalinių strateginių interesų 

tarptautinėje rinkoje (prekių, paslaugų, finansų, technologijų ir kt.), todėl mūsų šalis tarptautinio 

saugumo kontekste yra svarbi kaip valstybė, esanti Rytų ir Vakarų rinkų pasienyje. Taigi 

strategiškai mūsų šalies ūkio plėtros ir visuomenės raidos politiniai, ekonominiai, socialiniai 

veiksniai yra pažeidžiami iš išorės ir iš vidaus.
117

 

Šiandieną Lietuvos Respublika ir mūsų visuomenė išgyvena sudėtingą laikotarpį, kuris 

apibūdinamas: 

 pirma, šalies ūkio ir rinkos geopolitine izoliacija tarp Rytų; 

 antra, šalies ūkio ir rinkos kapitalo koncentracija viduje ir pinigų koncentracija 

užsienyje. 

 trečia, atvira šalies rinka importui ir uždara rinka eksportui dėl konkurencingo 

nacionalinio produkto stygiaus. 

Šalies aplinkos išoriniai ir vidiniai veiksniai didina Lietuvos saugumo problemas, todėl 

šalies ūkyje ir rinkoje plėtojasi negatyvūs veiksniai, kaip: 

 nelegali veikla;  

 verslo organizacijų fiktyvus bankrotas;  

 nestabili bankų veikla;  

 nepasitikėjimas VVS;  

 NAS prieštaravimas pažangos plėtrai;  

 lėta demokratijos plėtra. 

Visi šie veiksniai daro įtaką visuomenės socialiniam nestabilumui, kai VVS per NAS 

negali,  o galbūt ir negeba, užtikrinti pavienio žmogaus, jo šeimos privataus saugumo. 
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Kita vertus, žmonių socialinis saugumas yra tiesiogiai susijęs su nedarbu, realiomis 

pajamomis ir realiomis išlaidomis. Nedarbo didėjimas šalyje didina socialinę įtampą, kuri 

spartina negatyvius procesus laike ir erdvėje (šalies viduje ir užsienyje). Šiandieną Vakarų 

valstybės skiria ypatingą dėmesį mūsų piliečiams, kurie emigruoja iš Lietuvos (laikinai ir 

visiškai), nes negatyvūs procesai plėtojais ir į Vakarų šalis, o vėliau grįžta vėl į mūsų šalį. 

Lietuvos VVS priklauso nuo esamos situacijos tarp Vakarų ir Rytų valstybių politinių 

veiksnių, todėl yra silpnai valdomi ekonominiai ir socialiniai veiksniai, kurie lėtina šalies ūkio ir 

rinkos raidą. 

Šiandieną karinę grėsmę Lietuvai keičia vidaus ir išorės politinės, ekonominės, 

socialinės grėsmės. Lietuva pateko į šių grėsmių funkcinį lauką, o to padarinys – ekonominiai ir 

socialiniai sunkumai. 

Šalies nacionalinis saugumas tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos raidos 

Lietuvoje. Nors ES,  NATO ir JAV formaliai teikia politinę, ekonominę, finansinę, techninę ir 

kitokią paramą nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, tačiau vidaus ir užsienio saugumo 

problemas privalome spręsti patys (VVS per NAS), nes išorės pagalba iš esmės negali užtikrinti 

mūsų visuomenės – žmogaus, šeimos, personalo (organizacijoje) – saugumo raidos šalyje ir už 

jos ribų. 

Šalies saugumo politika yra orientuota į NATO struktūras, ir integracija į ES istoriškai 

yra teisinga, tačiau mūsų socialinio saugumo politika neatitinka žmogaus teisių ir laisvių, kurios 

numatomos iki 2030 metų.
118

 

Pirma, šiandieną neturime šalies ūkio ir rinkos plėtros strateginių krypčių, kurios būtų 

pagrįstos ir patvirtintos. 

Antra, per 26 metus Lietuvos VVS neskubėjo ar negebėjo parengti ir patvirtinti socialiai 

orientuotos strateginės šalies ūkio plėtros programos. 

Būtina pripažinti, kad mūsų visuomenės saugumas priklauso ne nuo šalies karinės 

galios, o nuo žmonių darbo rezultatų, o su šalies ūkyje ir rinkoje turimais rezultatais mes 

nelaiduojame privataus saugumo Lietuvoje bei ES. Šias nuostatas patvirtina ir nuolat 

konstatuoja ES ekspertai. 

Į NATO struktūras Lietuva realiai toliau integruojasi dėl nacionalinio saugumo 

veiksnių, tačiau bendroji socialinė-ekonominė padėtis ir šalies vidaus stabilumas – 

nepakankamas.  

Šalies VVS per NAS strateginis tikslas – nedelsiant užtikrinti tokius šalies ūkio 

plėtros tempus, kad susidarytų palankios socialinės ir ekonominės sąlygos, kurios stabilizuotų 

visuomenės saugumą šalies viduje, tuomet bus užtikrintos realios sąlygos, kurios Lietuvos 

                                                 
118

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“. LR Seimo nutarimas Nr. XI-2015, 2012 m. gegužės 15d.  
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ekonomiką priartins prie vidutinių ES ekonominių rodiklių: žmonių gyvenimo lygio, realiųjų 

pajamų, nedarbo mažėjimo, gamybos ir paslaugų apimčių bei kokybės reikalavimų, kas 

Lietuvos visuomenei sudarys pasirinkimo laisvę, tai – emigrantams grįžti gyventi ir dirbti 

Tėvynėje. 

Neįgyvendinę šių svarbiausių saugumo uždavinių, mes negalėsime užtikrinti 

pagrindinių nacionalinio saugumo reikalavimų tiek Lietuvos viduje, tiek ir užsienyje.
119

 

Šalies saugumo aplinkos vidiniai ir išoriniai veiksniai, kurie Europoje ir pasaulyje 

nuolat kinta, daro įtaką visuomenės politiniams, ekonominiams, socialiniams veiksniams, nuo 

kurių funkcinių procesų šalies ūkyje ir rinkoje priklauso ir priklausys bendrieji veiklos rezultatai 

bei mūsų privatus saugumas, kuris – nacionalinio saugumo pagrindas, todėl VVS keliami šie 

uždaviniai ir sprendimo būdai: 

 patvirtinti šalies ūkio plėtros strateginę programą ir projektą; 

 patvirtinti ūkio šakų plėtros strategines programas ir projektus; 

 patvirtinti regionų plėtros strategines programas ir projektus; 

 patvirtinti miestų plėtros strategines programas ir projektus; 

 patvirtinti rajonų plėtros strategines programas ir projektus. 

Šių programų ir projektų funkciniai veiksniai atskirose verslo bei kitų sferų 

organizacijose palengvins žmonių veiklos laike ir erdvėje optimizavimą, o taip pat paspartins 

politinio, ekonominio, socialinio saugumo Lietuvos stabilizavimą.
120

 

 

5.2. Bendradarbiavimo saugumas
121

 

 

Saugumas yra išplėstinė sąvoka laike ir erdvėje. Pasaulio bendrijos ir atskiros valstybės 

visuomenės raida tiesiogiai priklauso nuo bendradarbiavimo saugumo: globalinio, regioninio, 

nacionalinio, todėl bendradarbiavimo saugumą galima suskirstyti į tam tikrus lygius: 

 tarptautinį – globalinį, kontinentinį, regioninį, etninį; 

 nacionalinį – valstybės, visuomenės, regiono, privatų (žmogaus, šeimos, personalo). 

Bendradarbiavimo saugumui daro įtaką tarptautinio ir nacionalinio saugumo 

funkciniai veiksniai, kurių plėtrai atskiros valstybės teritorinės sienos didelės reikšmės neturi. 

Plėtojantis pažangai bendradarbiavimo saugumo problemos didės, todėl atskiros šalies VVS per 

NAS privalo prognozuoti ir priimti palankius sprendimus savo visuomenės raidos saugumui 

laiduoti ir laike, ir erdvėje. 
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Bendradarbiavimo saugumas skirstomas ir pagal jo turinį ir formas į: 

 karinį saugumą; 

 MTP saugumą; 

 ekonominį saugumą; 

 informacinį saugumą; 

 kibernetinį saugumą; 

 socialinį saugumą; 

 demografinį saugumą; 

 politinį saugumą; 

 genetinį saugumą; 

 ekologinį saugumą; 

 teisinį saugumą; 

 kriminalinį saugumą; 

 kultūros saugumą; 

 energetinį saugumą; 

 intelekto saugumą; 

 privatų saugumą; 

 šeimos saugumą; 

 organizacijos (institucijos) saugumą; 

 paveldo saugumą;  

 kita. 

Atliekant tyrimus yra nustatyta, kad atskiro turinio saugumo formos tarpusavyje 

funkcionuoja ir jų veiksniai realiai yra sunkiai valdomi laike bei erdvėje: atskiroje valstybėje, 

ES, regione, žemyne ir pasaulio bendrijoje. 

Šią priklausomybę patvirtina realūs rezultatai, kad tose šalyse, kuriose ekonomikos 

išsivystymo lygis yra žemas, bendradarbiavimo saugumas yra labiausiai pažeidžiamas, todėl ir 

Lietuvai šie klausimai yra labai aktualūs. 

Šalies visuomenės raidos saugumas priklauso nuo vidinių ir išorinių grėsmių, kurias 

reikia analizuoti atskirai.
122
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5.2.1. Vidinės grėsmės  

 

Šalies visuomenės raidos vidinės grėsmės nuolat kinta laike, o tai reiškia, kad jos 

plėtojasi iš praeities: šalies ūkio struktūra, ekonomikos vystymosi nelinijiniai procesai, žemas 

produkcijos konkurencingumas, aukšta savikaina, dideli veiklos kaštai, sena gamybos 

technologija ir pasenusios gamybos priemonės, didelis energetinių išteklių poreikis, skirtas 

produkcijos vienetui, žema produkcijos kokybė ir kt.
123

; lėti mokslo ir technikos pažangos 

kūrimo ir diegimo tempai, intelekto „nutekėjimas” į Vakarų valstybes, švietimo ir mokslo 

įvaizdžio praradimas, neracionalus nacionalinių išteklių naudojimas, aukštas ekonomikos 

monopolizavimo laipsnis, bendras spartus energetinių išteklių kainų didėjimas, žemas inovacinis 

aktyvumas ir kapitalinių įdėjimų naudojimas; finansinio kapitalo nukreipimas iš gamybos sferos 

į paslaugų sferas (ypač tarpininkavimo paslaugas); ryškus socialinis visuomenės sluoksnių 

skirtumas ir neturtingų visuomenės narių skaičiaus didėjimas – žema perkamumo galia rinkoje, 

paklausos mažėjimas ir pasiūlos didėjimas importo tiek iš Rytų, tiek ir iš Vakarų rinkų sąskaita; 

socialinių problemų gausėjimas – nedarbas, mažos pajamos,  narkomanija, alkoholizmas, 

depresija, baimė, nusikalstamumas ir kt.; socialinės sferos organizacijų veiklos silpnėjimas iki 

negatyvių padarinių; neturtingų žmonių galimybių naudotis pirmojo būtinumo paslaugomis – 

sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kt. – ribojimas; veikiančių įmonių bankrotas, darbo 

užmokesčio vėlavimas arba visiškas praradimas; ūkio regioninės plėtros disproporcijos ir kt.  

Vidines grėsmes aktyvina VVS per NAS ir nas atskirose organizacijose, nes šalies ūkio 

plėtros ir visuomenės raidos VVS‒VSS valdymo procesų efektyvumas nuo viršaus į apačią 

mažėja. Tai leidžia plėtotis anarchiniams procesams, kurie, griežtai valdomi horizontaliame 

lygyje (visuomenėje), šalies viduje daro įtaką finansinių sistemų efektyvumui, o pastarasis lemia 

didėjančius valstybės įsiskolinimus užsieniui (kreditiniai įsipareigojimai), dėl to prastėja 

visuomenės interesų tenkinimas. 

Šalies ūkio ir rinkos liberalizavimas skatina organizuotą nusikalstamumą, kuris daro 

įtaką VVS bei NAS, taip silpnėja VVS‒VSS bendras efektyvumas, didėja visuomenės 

nepasitikėjimas vietos ir aukščiausiojo lygmens valdymo institucijomis. Dėl to blogėja teisinė 

aplinka, kuri didina bendruosius atsiskaitymus tarp ūkio subjektų (įsiskolinimus), o mokesčių 

sistema darosi neefektyvi – nepakankamos  įplaukos į šalies biudžetą. Vyksta negatyvi 

visuomenės turto privatizavimo politika, kuri didina socialines grėsmes, ūkyje ir rinkoje 

destabilizuoja finansines sistemas, kurios stabdo naujų gamybinių organizacijų steigimosi 

procesus ir didina nedarbą visuose šalies regionuose. Visuomenės socialinė padėtis blogėja laike 

ir erdvėje: jaunimas emigruoja į įvairias pasaulio valstybes – Europos, Amerikos ir kt. 
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Metodologiškai šalies visuomenės raidoje šiandieną vidinės grėsmės ypač neigiamai veikia 

bendradarbiavimo saugumą ir turi ilgalaikius padarinius, kurie ir ateityje tolygiai stabdys bendrą 

pažangos raidą bei demokratiją šalyje.  

5.2.2. Išorinės grėsmės  

 

Išorinės bendradarbiavimo grėsmės ypatingos tuo, kad funkcionaliai plėtoja šalies 

vidines grėsmes, o vidinės grėsmės intensyvina išorinių grėsmių plėtrą šalyje laike ir erdvėje: 

per 26 metus šalies ūkyje ir rinkoje jos aktyvėja. 

Išorines grėsmes sudaro: 

 užsienio firmų įsitvirtinimas atskiruose nacionalinės rinkos segmentuose; 

 importo apimčių į nacionalinę rinką didėjimas; 

 importuojamų prekių žema kokybė ir maža savikaina, aukštas kainų lygis; 

 dideli importuojamos žemės ūkio produkcijos srautai; 

 mėsos žaliavų importas ir nepatenkinama kokybė; 

 kitų pirmojo būtinumo prekių importas ir žema kokybė; 

 kontrabandinių prekių importas; 

 kitų techninių gaminių importas; 

 strateginių ūkio objektų visiškas privatizavimas ir valdymas iš Vakarų (ar Rytų); 

 svarbių ūkio objektų didžiosios dalies privatizavimas ir valdymas iš Vakarų (ar Rytų); 

 finansinių išteklių eksportas (pinigų išvežimas į užsienio bankus); 

 aukštas visų šalyje naudojamų energetinių išteklių kainų lygis; 

 žemas nacionalinės rinkos konkurencingumas; 

 aukštas monopolijų lygis; 

 labai lėta smulkaus ir vidutinio verslo plėtra; 

 kita. 

Šios grėsmės plėtojasi šalies ūkyje ir rinkoje, todėl jos iš esmės riboja investicijas į 

Lietuvos ūkį (gamybos sferose), dėl to nacionalinėje rinkoje mažėja nacionalinių prekių (maisto 

produktų, vaisių, daržovių, drabužių, avalynės, ūkio padargų, įrankių, įrangos ir t.t.) gamyba ir 

jų pasiūla.
124

 

Lietuva praranda rinkas ir žaliavų šaltinius Rytuose, o Vakarų rinkos mūsų ūkio 

subjektams yra sunkiai prieinamos dėl aukštų kokybės reikalavimų, limitų ir t.t. Dėl šių ir kitų 

grėsmių didėja šalies finansiniai įsiskolinimai užsienyje: Vakaruose ir Rytuose. Ši situacija yra 

būdinga visoms šalims, kurių ūkio ir rinkos vystymosi tempai yra lėti: pirkimo galia mažėja, o 
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pasiūlą sudaro žemos kokybės iš užsienio, tiek iš Vakarų, tiek iš Rytų valstybių (Azijos šalių, 

Afrikos, kt.) įvežamos prekės. 

Šios išorinės grėsmės yra besiplėtojančios. Jos daro įtaką šalies ūkio ir rinkos plėtros 

bei visuomenės raidos politiniams, ekonominiams, socialiniams veiksniams, todėl neefektyviai 

dirba atskiros VVS institucijos: importo kokybės kontrolės, eksporto kontrolės, muitų kontrolės 

ir kt. 

Priimami nauji politiniai sprendimai negali užtikrinti šių grėsmių šalinimo, vadinasi, 

būtini kompleksiniai administravimo veiksmai šalyje ir užsienyje. 

 

5.3.  Regioninio saugumo problemos ir  sprendimo būdai
125

 

 

Šiandieną nuolat kintančiame pasaulyje ir atskiroje valstybėje vidinės grėsmės yra 

pavojingesnės už išorines grėsmes sprendžiant šalies ūkio plėtros ir visuomenės raidos VVS‒VSS 

saugumo problemas. 

Kita vertus, išorinės grėsmės spartina vidinių grėsmių vystymosi procesus ir juos 

aktyvina, todėl Lietuvoje VVS per NAS ir atskirai organizacijai per nas vis sunkiau nugalėti 

vidinių grėsmių padarinius. 

Tyrimų metu nustatyta
126

, kad vis labiau išryškėja nestabilumo arba saugumo 

problema tarp Lietuvos VVS ir visuomenės bei visuomenės ir VVS. Regioninės plėtros saugumo 

problemas, kurios turi funkcinių pokyčių tendencijų, apibūdina nuolat kintančios konfliktinės 

situacijos šalies viduje ir kaimyninėse valstybėse (Lenkijoje, Latvijoje, Švedijoje, Baltarusijoje) 

bei kitose ES valstybėse (Prancūzijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Kipre, Vokietijoje, 

Junktinėje Karalysteje, kt.). Todėl šalies VVS iškyla vis sudėtingesni uždaviniai sprendžiant 

vidines ir užsienyje besiplėtojančias konfliktines situacijas. 

Bendros grėsmės daro ypač didelę įtaką socialiniam saugumui, nes visuomenė yra 

globalinė sistema, todėl šių saugumo grėsmių mažinimas reikalauja ypatingų kompleksinių VVS 

priemonių. Tačiau įgyvendinamų priemonių efektyvumas ir jų valdymas globalinėse VVS‒VSS 

neduoda planuojamų teigiamųjų rezultatų laike ir erdvėje (Lietuvoje ir, tarkime, Lenkijoje: 26 

metai Lenkija mūsų šalies žmonėms yra didelio pavojingumo teritorija). Čia išryškėja individo ir 

visuomenės saugumas. Socialinio saugumo didelio pavojingumo veiksnius sudaro nuolat 

kintantys vidinių ir išorinių grėsmių funkciniai veiksniai.  
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Šie veiksnius sudaro: 

 bendras visuomenės darbingų žmonių kvalifikacijos praradimas dėl žmonių gyvenimo 

lygio blogėjimo; 

 bedarbystė; 

 mažos pajamos; 

 didelės išlaidos; 

 nusikalstamumas; 

 gyventojų fizinių, psichologinių, genetinių savybių (veiksnių) blogėjimas; 

 asmenybės saugumo visuomenėje mažėjimas; 

 visuomenės socialinės orientacijos sklaida; 

 visuomenės: žmogaus, šeimos, personalo perspektyvos; 

 socialinių konfliktų problemos; 

 neefektyvi VVS veikla; 

 žmogaus ir šeimos socialinės garantijos; 

 migracijos problemos; 

 demografinės problemos; 

 funkcinės – kitos. 

Šie veiksniai integriškai plėtojasi Lietuvos kaime ir mieste. Pavienio žmogaus ir jo 

šeimos saugumas yra nuolatiniame pavojuje, todėl socialinė įtampa nemažėja.  

Socialinei įtampai įtaką daro ir ekonominio saugumo veiksniai: 

 ekonominės krizės „plėtra“ (vieši pasisakymai); 

 prieštaringi VVS veiksmai ir sprendimai; 

 ekonominis nusikalstamumas; 

 smulkaus ir vidutinio verslo stabdymas; 

 blogas nacionalinių išteklių naudojimas; 

 neigiamas mokėjimų balansas rinkoje; 

 pramonės efektyvumo lygis; 

 žemės ūkio efektyvumo lygis; 

 nacionalinės pažangos kūrimo ir realizavimo lygis; 

 neigiamas eksporto ir importo apimčių balansas; 

 rinkos monopolizavimas; 

 minimalios algos dydis; 

 kainų vidurkio lygis; 

 visuomenės perkamosios galios mažėjimas; 

 energetinių išteklių kainų didėjimas ir veiklos savikainos augimas; 
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 veiklos konkurencingumo mažėjimas; 

 investicinės aplinkos blogėjimas; 

 nedarbas ir skurdas (mieste bei kaime); 

 miesto ir kaimo infrastruktūros raida; 

 finansinis nestabilumas mieste ir kaime; 

 funkciniai – kiti. 

Šalies ekonominio saugumo veiksniai negali užtikrinti visuomenės ir Lietuvos karinio 

saugumo gerinimo bendroje NATO sistemoje. Kiekvienos šalies karinis saugumas yra vienas iš 

svarbiausių VVS per NAS prioritetų, norint užtikrinti bendrą visuomenės raidos saugumą šalyje, 

ES, Baltijos jūros regione (ypač Karaliaučiaus krašte)
127

.  

Istoriškai įrodyta, kad Baltijos jūros regionas yra didelio aktyvumo Europoje tarp Rytų 

ir Vakarų valstybių laike bei erdvėje zona, todėl Lietuvai skirta labai konkreti vieta ir aktyvi 

pozicija saugumo ir bendradarbiavimo srityse. 

Pozicijos aktyvumą nusako: 

 Rytuose Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos raidos procesai; 

 Vakaruose ES ir NATO raidos procesai. 

Lietuvos ūkio regioninės plėtros ES ir pasaulyje saugumo problemas išryškina Baltijos 

jūros ir Juodosios jūros regionų istorinė raida. 

Praeities ir dabarties raidos dinaminiai procesai šiuose regionuose didina kai kurių 

valstybių vidines ir išorines grėsmes, todėl būtina šiuos procesus vertinti kompleksiškai ir 

negalima jų pamiršti apskritai.  

Pavyzdžiui, šiandieną Ukrainos padėtis yra ypatinga, nes:  

 Ukrainos rinka daugiau orientuota į Rytų valstybių rinkas ir lėta integracija į ES 

bendrąją rinką bei NATO raidą; 

 ES ir kitos pasaulio valstybės, tiek Rytų, tiek ir Vakarų, Ukrainos rinką priskiria Rytų 

ir Vidurio Europos valstybių rinkoms, todėl ir politinė siena tarp Juodosios ir Baltijos 

jūrų žemėlapiuose žymima analogiškai. 

Tik laikas atsakys į visus politinius, ekonominius, socialinius klausimus, kurie dabar 

svarstomi ES, NATO ir pasaulyje, tačiau aišku, kad kiekviena valstybė savo teritorijoje ir 

regione privalo mažinti tiek vidines, tiek ir išorines grėsmes, kurios daro įtaką bendram 

regioninės bendradarbiavimo plėtros Europoje ir pasaulyje saugumui. 

Todėl vis labiau didėja informacijos ir informacinių sistemų saugumo pavojus tiek 

Lietuvoje, tiek ir Europoje.   
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Nors pasaulio bendrija ir kai kurių valstybių VVS skelbia atvirą XXI a. visuomenę bei 

atviros informacijos pasaulio bendriją, tačiau tiek Rytų, tiek Vakarų valstybės ir jų VVS stiprina 

savų informacinių sistemų saugumą. Tam taikomi naujausi mokslo ir technikos laimėjimai, 

skiriamas finansavimas, o kai kurių valstybių informacinės sistemos darosi vis uždaresnės kitų 

valstybių informacinėms sistemoms.
128

 

Tarp informacinių sistemų būtina išskirti masinės informacijos sistemas, kurių raida 

pasaulyje vis labiau integruojasi, todėl nagrinėjant bendradarbiavimo ir saugumo perspektyvas 

svarbu atskirti pavienių šalių nacionalinius (valstybinius) interesus bei jų plėtros apsaugą ir 

garantijas. Masinių informacijos sistemų globalizacija kelia nemažą grėsmę atskiros šalies 

visuomenės raidos saugumui, nes per masines informacijos sistemas galima destabilizuoti 

politines, ekonomines, socialines sistemas ir bendrą šalies ūkio bei visuomenės raidos VVS‒VSS 

laike ir erdvėje (Lietuvoje, Europoje, pasaulyje). 

Plėtojantis pažangai – naujiems produktams, naujoms technologijoms, naujoms 

medžiagoms, naujoms gamybos priemonėms, naujiems energijos šaltiniams, naujam darbo 

našumui ir t.t. – ekologinis saugumas tampa svarbiausia viso pasaulio bendrijos problema, ir 

pavienė valstybė nepajėgi kompleksiškai šalinti ekologinių grėsmių. 

Dar sudėtingiau apsaugoti visuomenę, jeigu ekonominiai plėtros tempai yra mažesni 

už visuomenės vartojimo tempus. Didėjant ekologinėms grėsmėms, didėja ir visos kitos 

grėsmės: karinės, politinės, ekonominės, socialinės, kurios nuolat daro įtaką nacionalinio 

saugumo stiprinimui.
129

 

Todėl kiekvienos valstybės VVS rengia ir įgyvendina nacionalinio saugumo programas 

bei projektus, kurių negalima išskirti iš šalies ūkio ar rinkos strateginės plėtros programų 

valstybėje, regione, ES, NATO ir pasaulyje. Šis darbas atliekamas ir Lietuvoje. Jį vykdo VVS per 

NAS: 

 Prezidentas. 

 Seimas. 

 Vyriausybė. 

 Kitos institucijos. 

Kyla klausimas: ar Lietuvos visuomenė (žmogus, šeima, personalas organizacijoje) yra 

saugi? 

Atsakyti galima: ir taip, ir ne! Visuomenės saugumas yra nuolat besiplėtojantis 

procesas, kurio plėtra prasideda šalies viduje, o jam įtaką daro tiek Vakarų, tiek ir Rytų 

valstybių VVS sprendimai.  
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Visuomenės raidos saugumas apima politinių, ekonominių, socialinių veiksnių plėtrą ir 

jos tikruosius rezultatus mikrosistemose: 

 žmogaus gyvenime; 

 šeimos raidoje; 

 personalo veikloje organizacijoje. 

Valstybės nacionalinio saugumo pagrindas – žmonių privatus saugumas.     

Karinio saugumo stiprinimas iš esmės priklauso nuo visuomenės pasirengimo lygmens 

karinį saugumą remti XXI a., nes jaunų ir sveikų piliečių privaloma tarnyba kariuomenėje – 

pagrindas stiprinti visų šalies gyventojų pasirengimą ir atsakomybę ginti Tėvynę.
130

   

 

5.4. Saugumo ir gynybos sistemų strategija bei valdymas 

 

Karybos aktualijos globalizacijos sąlygomis.
131

 Žmonijos raidos istorija liudija, kad 

nė viena žmonių veiklos rūšis nėra taip stipriai priklausoma nuo žmogaus visapusiško 

pasirengimo, kaip karo tarnyba.  

Todėl šiuolaikinio mūšio neigiami ir pavojingi veiksniai turi organizuotą ir tikslingą 

būdą, o jų poveikis kario profesiniam rengimui ir psichikai daug didesnis negu kasdieniniame 

gyvenime.  

Kario veikloje didelę reikšmę turi ne tik kovinės aplinkos neigiamos sąlygos, kurios 

apibūdinamos jo atsakomąja įtampos būkle, bet ir teigiami poveikiai, padedantis stiprinti didelį 

kovingumą, mobilizuojantys valią, jausmus, sąmonę, vidinius organizmo rezervus ryžtingiems ir 

drąsiems veiksmams.  

Prie teigiamų poveikių priskiriamas aukšto lygio moralinis bei psichologinis, profesinis 

(savo ir priešo taktikos, jo galimybių, ypatumų ir kt. žinojimas) pasirengimas.  

Rengiant karybos specialistą reikalingas kompleksiškas požiūris į šio proceso turinį ir 

uždavinius. 

Tam būtina nuolat atsižvelgti į pokyčius, vykstančius globalinėje karinėje sferoje, 

geostrateginėje ir geopolitinėje aplinkoje, šiuolaikinius iššūkius ir pavojus nacionaliniam 

saugumui, taip pat į pasiektus laimėjimus šioje srityje.  

Teroristiniai išpuoliai įvairiose pasaulio šalyse ir regionuose – JAV, Turkijoje, 

Ispanijoje, Rusijoje, Indonezijoje, Artimuosiuose Rytuose, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje, 
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o šiandien Prancūzijoje, Belgijoje ir kt. (pabėgėlių srautas ES) – pasiekė tokį mastą, jog jiems 

atremti ar užkirsti kelią tampa būtina panaudoti karinę jėgą. 

Konfliktai vis dažniau yra asimetriniai, atviri koviniai veiksmai yra intensyvesni, bet 

vyksta trumpiau, mūšiai iš atviros erdvės dažniau persikelia į tankiai apgyvendintus miestus. 

Ginkluotosios šalių pajėgos turi kovoti su sunkiai identifikuojamu, nematomu priešu, 

naudojančiu teroristinius metodus, savižudžių išpuolius.  

Esminį pranašumą turi valstybės, turinčios kompleksinę galią, pagrįstą išvystyta 

ekonomika, įtakinga politika ir diplomatija. 

Karinės jėgos, kaip kraštutinės priemonės šioms sąlygoms užtikrinti, vaidmuo lieka 

gana didelis. 

Pirma. Svarbiausia užduotimi tampa regionų, turtingų išteklių ir komunikacijos mazgų, 

kontrolė, o pagrindiniais metodais – karinės jėgos demonstravimas. Tam tikrais atvejais 

strategija tenkina globalizacijos interesus ir tiesiogiai panaudojant karinę jėgą. 

Antra. Politiniai ir strateginiai tikslai kariniame konflikte apribojami: svarbiausias 

tikslas yra ne visiškai sunaikinti priešą ir okupuoti jo teritoriją, o atimti jo valią priešintis ir 

priversti jį siekti taikos bei ,,bendradarbiavimo“. 

Trečia. Renkantis ginkluotos kovos priemones ir būdus siekiama apriboti griovimus ir 

nuostolius, įskaitant kariaujančių valstybių augančią ekonominę tarpusavio priklausomybę ir 

infrastruktūros pažeidžiamumą.    

Galingiausios branduolinės valstybės vengia tiesioginių karinių susidūrimų viena su 

kita (taip pat ir dėl tarptautinės bendruomenės spaudimo) dėl galimų katastrofiškų padarinių 

visai pasaulio civilizacijai.  

Paskutinieji įvykiai pasaulyje ir ankstesnė istorinė patirtis patvirtina, kad pavienės 

šalies ginkluotosios pajėgos bejėgės prieš suderintus sąjungininkų ir koalicijų ginkluotųjų 

pajėgų smūgius, kai naudojami konvenciniai ginklai.  

Pasiteisina siekis kurti profesionaliąsias kariuomenes. Pats karų būdas per 

paskutiniuosius dešimtmečius pasikeitė iš esmės. 

Šiandien jau būdingesni trečiosios ir ketvirtosios kartos karai.
132

 Trečiosios kartos 

karo skiriamasis bruožas – aktyvesnis asimetrinių veiksmų ir atsakymų panaudojimas. Karo 

organizavimo esmė – ieškoti trūkumų priešo mąstysenoje ir spragų galimybėse, panaudoti juos 

veiksmams dezorganizuoti, prievarta kuo greičiau nutraukti jo pasipriešinimą įgautam 

pranašumui neutralizuoti. Tokio tipo veiksmai numato persikėlimų suderinimą, greito 

išsiskleidimo ir greito grįžimo į pradines pozicijas galimybę.  
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Tai kelia naujus reikalavimus infrastruktūrai – svarbesnis tampa ne tiek jos ,,natūralus“ 

kiekybinis matavimas, kiek galimybė išnaudoti skirtingo tipo reikmes, mobilumas ir greitas 

adaptavimasis globalizacijos sąlygomis. 

Ketvirtosios kartos karai apibūdinami dar ryškesne asimetrija kariniuose konfliktuose. 

Šio naujausio tipo karuose tai pasireiškia pranašesniu nereguliarios kariuomenės panaudojimu 

(tai nereiškia, kad nebus paramos iš reguliariosios kariuomenės pusės), alternatyviu taikinių 

parinkimu (neretai jais tampa civiliniai objektai) ir veiksmų atlikimu palyginti mažomis 

grupėmis.  

Palyginti su trečiosios kartos karais, vis labiau akcentuojamas ne konflikto sprendimas, 

o kelio jam kilti užkirtimas ir galimų pasekmių likvidavimas. Atitinkamai vis svarbesni tampa 

reikalavimai karinės infrastruktūros mobilumui ir pritaikymui.  

Aprašytų komponentų indėlis į saugumo ir nacionalinės gynybos užduočių sprendimą 

bus maksimalus tik su sąlyga, kad tam tikras dėmesys bus skiriamas kitiems kovinio 

pasirengimo užtikrinimo veiksniams. 

Ketvirta. Greito ir tikslaus jėgos poveikio didelėse erdvėse (skirtinguose regionuose) 

reikalavimams patenkinti karinė strategija priversta užsakyti mokslui sukurti ir pramonei 

gaminti neletalinio poveikio ginkluotos kovos pažangesnių priemonių. Iš to kyla didesni 

reikalavimai personalo ir ginkluotųjų pajėgų profesionaliam rengimui. 

Penkta. Valstybių, gaunančių resursus iš išorės, strategija pagrįsta karinės jėgos 

klestėjimu, o tai didina reikalavimus jos mobilumui. Valstybės prioritetiniuose planuose savo 

karine strategija siekia ginti valstybės sienas, užtikrinti šalies teritorinį vientisumą ir jos 

suverenias teises tvarkyti jai priklausančius resursus, atsižvelgiant į nacionalinius interesus. 

Tačiau valstybės strategijas turi orientuoti geoekonominiams interesams užtikrinti.  

Kalbant apie Lietuvą, tai visų pirma būtina plėtoti tarptautines jūros ir sausumos 

komunikacijas, perspektyvius nacionalinės ekonomikos raidos objektus, rajonus ir zonas. 

Globalizacijos sąlygomis turi smarkiai keistis požiūris į kario-lyderio profesinį ir 

psichologinį rengimą, turi būti skatinamas jo individualus gebėjimas veikti tiek savarankiškai, 

tiek skirtingo dydžio padaliniuose atliekant kovines ir taikos palaikymo užduotis.
133

 

Nuo karybos specialistų rengimo sistemos efektyvumo, nuo jų rengimo lygio įvairiose 

struktūrose priklauso Lietuvos Respublikos ateitis, jos autoritetas tarptautinėje arenoje. 

Dabartiniu metu jau galima pereiti nuo specialistų rengimo organizacijose bendrų aprašymų ir 

rekomendacijų prie turimų pasiūlymų konkrečios praktinės realizacijos.  
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Leadership and Education. Translated by Dan A. Marmorstein. Defense Command Denmark, Copenhagen, 2008, 

p. 542-550. 
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Šios užduoties įgyvendinimo kelias yra pedagoginio proceso ,,technologizavimas“, 

kuris apimtų visas vadovaujančio ir dėstančio personalo veiklos rengimo planavimo ir tų planų 

įgyvendinimo sritis.  

Šiuolaikiniame pasaulyje žodis „technologija“ dažnai ir plačiai naudojamas, tačiau yra 

labai daug skirtingų savo prasme šio termino apibūdinimų. Sričių, apibūdinamų žodžiu 

„technologija“, samprata apima tris sudedamąsias dalis – tai sistema, norma 

(taisyklė/algoritmas), veikla (procesas), technologija – tai: struktūrinis rezginys, apgaubiantis 

pasaulį kaip formuojančios ir poreikius tenkinančios žmogaus veiklos rezultatas, įgijęs įrankių, 

mašinų, aprūpinimo ir susisiekimo sistemų pavidalą; išmanymas algoritmų, kuriais išreikštos 

pasaulį formuojančios ir poreikius tenkinančios veiklos taisyklės; veikla pagal atitinkamas 

taisykles. 

Kitaip tariant, technologija numato ir realizuoja konkretų technologinį ciklą esant tam 

tikroms pradinėms sąlygoms (žaliavos kokybė ir kiekybė, konkretus gamybos techninis 

aprūpinimas, nustatytas laiko režimas ir kt.), laikantis griežtai nustatytų laiko parametrų ir 

reikalavimų procesui, produkcijos kiekiui ir kokybei. 

Globalizacijos procesas kelia vis naujus ir aktualesnius klausimus dėl nepriklausomų 

valstybių raidos krypčių pasaulinėje bendruomenėje. Šiuolaikinio pasaulio kontekste būtina iš 

naujo analizuoti ir persvarstyti saugumo problemą. Terorizmo pavojaus didėjimas, jo perėjimas 

iš individualaus ir vietinio lygio į lygį, kuris kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir stabilumui, 

glaudžiai siejasi su klausimu apie karinio saugumo sistemos vaidmenį ir vietą nacionalinio 

saugumo sistemoje.  

Ypač tai aktualu šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame nuolat kinta politinių, karinių 

sąjungų kontūrai. Galima teigti, kad globalizacija yra naujas internacionalizavimo procesų 

raidos etapas.  

Pirmasis pavojus – valstybės ir visuomenės vis labiau veikiamos viršnacionalinių 

nekontroliuojamų rinkos mechanizmų ir struktūrų. Finansų krizių banga, perėjusi per pasaulį ir 

skaudžiai palietusi Lietuvą – ryškus pavyzdys, iliustruojantis valstybių ir ištisų regionų 

ekonominio saugumo pažeidžiamumą globalizacijos sąlygomis.  

Antrasis pavojus – susijęs su civilizacijų prieštaravimais. Vakarų kultūros 

žmogiškosioms vertybėms ir technologiniams pasiekimams perkelti į visą likusią pasaulio dalį 

priešinasi Rytai, remdamiesi pasaulėžiūros, dvasiniais ir religiniais skirtumais. Civilizacijų 

prieštaravimai kartu su neteisingu globalizacijos teikiamų gėrybių paskirstymu kelia konfliktų 

tarp turtingos Šiaurės ir skurdžių Pietų regionų pavojų. 

Trečiasis pavojus daro destabilizuojantį poveikį tarptautinei erdvei ir pasireiškia 

prieštaravimais, kylančiais tarp turtingų šalių – lyderių ir skirtingai ekonomiškai išsivysčiusių 
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šalių. Ekonominiai skirtumai sudaro prielaidas masinei ir nekontroliuojamai emigracijai į 

Vakarus. ,,Protų“ ir kvalifikuoto personalo nutekėjimas daro negatyvų poveikį silpnai 

išsivysčiusių valstybių ekonomikai.  

Padėtis darosi sudėtingesnė ir dėl to, kad globalizacijos sąlygomis išsivysčiusi Šiaurė 

nesugeba izoliuotis nuo atsiliekančių Pietų ir sukurti ekonominio klestėjimo zoną.  

Europos ir Amerikos išsivysčiusių šalių socialinei struktūrai vis sudėtingiau susidoroti 

su masinės imigracijos spaudimu. Imigrantai, susidurdami su kliūtimis tapti visaverčiais Vakarų 

bendruomenės nariais, Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse dažnai tampa 

tarptautinių nusikaltėlių bendrininkais, verčiasi neteisėta narkotikų ir ginklų prekyba, 

finansinėmis apgavystėmis.  

Kartais svetimšalių buvimas sukelia vietinių gyventųjų protestus, sudaro terpę 

neonacizmui atkurti. Pasitaiko, kad imigrantų iš Pietų ir Rytų nusikaltėlių bendrijos integruojasi 

į tarptautinius fundamentalistinius centrus, kurie kelia ilgalaikius, bet prieštaringus ar net 

konfliktiškus politinius tikslus.  

Ketvirtas pavojus, ne mažiau svarbus prieštaravimas – transnacionalinių interesų 

reguliavimo priešprieša yra valstybės suverenitetas.  

Globalizacijos proceso raida reikalauja ne tik tarpvalstybinio bendradarbiavimo, bet ir 

tam tikro suvereniteto apribojimo. Kaip tik prieštaravimą tarp didėjančio taikos poreikio 

bendroje ekonomikoje ir nacionalinės valstybinės ūkininkavimo formos kai kurie tyrinėtojai 

nagrinėja kaip ,,pagrindinį šiuolaikinės epochos – globalizacijos epochos – prieštaravimą“.  

Globalizmo šalininkai mano, kad šiuolaikinėmis sąlygomis valstybės institucija yra 

anachronizmas ir pasmerkta laipsniškam nykimui. Jie ragina, kad saugumo prioritetas būtų 

teikiamas ne valstybei, o asmenybei.  

Kuriamos ,,humanitarinio įsikišimo“ ir ,,riboto suvereniteto“ koncepcijos, pagal kurias 

žmogaus teisių gerbimo principas turi viršyti nesikišimo į vidaus reikalus ir suverenių valstybių 

lygybės tarptautiniuose santykiuose principus.  

Akivaizdu, kad jie nėra nukreipti prieš labiausiai turtingas ir stiprias kariniu atžvilgiu 

šalis; jie neabejotinai numato nelygybę ir dvigubus standartus tarpvalstybiniuose santykiuose. 

Apibendrinimai.
134

 Lietuvoje objektyvus globalizacijos pobūdis pripažintas 

valstybiniu lygiu. Globalizacija vertinama kaip objektyvus procesas, neišvengiamai atsirandantis 

dėl žmonijos mokslinės, techninės, ekonominės ir kitokios pažangos, su tuo susijusio įvairių 

šalių ir regionų tarpusavio priklausomybės stiprėjimo bei daugiausia nuo to priklausančių 

tarptautinės ekonominės, politinės ir kultūrinės integracijos procesų. 
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Vadybos šiuolaikinės tendencijos. Atsak. red. ir sudarytojas A. Makštutis. LKA, Vilnius, 2008, p. 144.   
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Pagrindinis globalizacijos padarinys saugumo srityje – pasaulio saugumą ir stabilumą 

lemiančių veiksnių internacionalizacija. Matydama savo saugumo ateitį saugios Europos ir 

pasaulio lygmeniu, Lietuva atsiveria globalizacijos procesams.  

Globalizacija nesiekia automatiškai ir visiškai panaikinti nacionalinį savitumą. 

Priešingai, ji suteikia galimybę praturtinti Lietuvos nacionalinę kultūrą, civilizaciją ir 

visuomeninę politinę praktiką vertingiausiais pasaulyje atitinkamų sričių laimėjimais, o 

didžiausi Lietuvos laimėjimai gali tapti integralia pasaulio kultūros ir civilizacijos paveldo 

dalimi. Todėl Lietuvos Respublika globalizacijos nelaiko grėsme šalies saugumui ir visuomenės 

raidai. 

Valstybės ir visuomenės darnios raidos valdymą laiduoti Konstitucija.
135

   

Konstitucijos nuostatoms įgyvendinti – būtina atnaujinti valstybės normatyvinių aktų sistemą. 

 Parengti valstybės ir visuomenės darnios raidos Projektą, kuris pilnai atitiktų 

Konstituciją.  

     Parengti šalies regionų darnios raidos Projektus, kurie pilnai atitiktų Konstituciją ir 

„NAS“ su savivaldos „nas”. 

     Regionuose laiduoti svivaldą pagal „nas“, kurie pilnai atitiktų „NAS“ ir 

Konstituciją, kad savivalda užtikrintų žmonių, šeimų ir organizacijų darnią raidą nacionalinio 

saugumo lygmeniu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135

Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 14-15.     
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VI skyrius 
 

ŠALIES RAIDOS OPTIMIZAVIMO MODELIAI 
 

Šalies raidos optimizavimo formos ir modeliai sudaryti autoriaus, išanalizavus užsienio 

autorių naujausius publikuotus šiuolaikinės vadybos darbus, ir skirti strateginio valdymo teorijos 

plėtrai bei įgyvendinimui Lietuvoje ES ir NATO lygmeniu nacionaliniam saugumui stiprinti 

globalizacijos sąlygomis, kurių pagrindu realiai galėtume grįsti darnią valstybės ir visuomenės 

raidą
136

. 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Modernizavimas]:

modeliavimas

procesai

struktūra

 

 

41 pav. Modernizavimo modelis 

 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Naujas produktas]:

išbandymas

projektavimas

kūrimas

 
 

42 pav. Nacionalinio produkto modelis 
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Makštutis A. Šiuolaikinė vadyba. LKA, Vilnius, 2010, p. 133-169.     
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Konkurencingumas]:

Plėtra

Pardavimai ir pirkimai

Veikla ir administravimas

 
 

43 pav. Konkurencingumo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Perspektyvos]:

Personalas

Vartotojai

Pažanga ir parama

 
 

44 pav. Perspektyvų modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Darnos]:

Darbo ir 

turto

pusiausvyra

Masto 

ekonomija

Naujas

procesas

Darbas

 
 

45 pav. Darnos medelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Efektyvumas]:

Veik

Planuok

Daryk ir tikrink

 
 

46 pav. Efektyvumo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Projektavimas]:

Sąlygų

peržiūra

Ateinantys

metai

Praėjusieji

metai

Einamieji

metai

 
 

47 pav. Projektavimo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Plėtra]:

Mažos

Didelės

Labai didelės apimtys

 
 

48 pav. Plėtros modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Poreikiai]:

Saviraiška

Pripažinimas ir

socialinis bendravimas

Individualaus ir šeimos

saugumo

 
49 pav. Poreikių modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Konkurencijos]:

Tikslai

Ir prielaidos

Darbas ir strategija

Gebėjimai pokyčių aplinkoje

 
50 pav. Konkurencijos modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Portfelis]:

Pirkti

Stiprinti, 

išeiti, parduoti

Priskirti, užtikrinti, išnaudoti

 
51 pav. Portfelio modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Pozicionavimas]:

Galimygė

Efektyvumo visuma

Interesų grupavimas 

ir vertinimas

 
52 pav. Pozicionavimo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Vadybos]:

Pažangi

Ištekliai, 

kūrybiškumas, aktyvumas

Lyderystė, kompetencija, sprendimai, kokybė,

pasitikėjimas, specializacija, kaina, plėtra

 
53 pav. Efektyvios vadybos modelis 

 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Procesų]:

Įvestis:

pasirengimas

Veiksmai: 

proceso etapai

Išvestis: darbo rezultatai

 
54 pav. Procesų modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Ciklo]:

Augimas

Branda

Idėjos

 
55 pav. Ciklo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Produktyvumo]:

Taktika

Operatyvumas

Strategija

 
56 pav. Produktyvumo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Pozicijos]:

Vidutinis/

užsidirbti

Didelis/

investuoti

Mažas/

sugoti

 
 

57 pav. Pozicijos modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Rezultatų]:

Produktyvumas

ir kapitalo norma

Santykinė

rinkos apimtis

Kapitalo imlumas

ir santykinė kokybė

 
58 pav.Rezultatų modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Praradimų]:

Tikimybė

Pasekmės

Rizika

 
59 pav. Praradimų modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Pastangų]:

Efektyvumas

2-oji

technologija

1-oji

technologija

 
60 pav. Pastangų modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Prognozių]:

Patirtis

ir analizė

Scenarijus

Pradžia

 
61 pav. Prognozių modelis 

 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Rinkos]:

Daugelio

grupių

Nedaug

segmentų

Atskira

 
62 pav. Rinkos modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Pavojų]:

Naujovė

nėra suprasta

Globali 

konkurencija

Aklas

tikėjimas

 
63 pav.  Pavojų modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Sprendimo]:

Alternatyva

ir pasekmė

Kompromisas,

netikrumas, rizika

Problema

ir tikslas

 
64 pav. Sprendimo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Patenkinimo]:

Vartotojas

ir pasiūla

Pasitenkinimas

Ir pranašumas

Poreikiai

ir paklausa

 
65 pav. Patenkinimo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Atsakomybės]:

Finansai

Socialinė

atsakomybė

Aplinka

 
66 pav. Atsakomybės modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Galimybių]:

Išorinė

perspektyva

Veiklos

perspektyva

Vidinė

perspektyva

 
67 pav. Galimybių modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Nuokrypų - ξ]:

Tikslų

ir įtakos

Rodiklių

vykdyti projektą

Mokymo

Ir mąstymo

 
68 pav. Nuokrypų -ξ modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Principų]:

Kolektyvus

mokymasis

Ambicijos, 

Lojalumas 

Dalyvavimas,

Paaiškinimas,

Lūkesčiai 

 
 

69 pav. Principų modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Požymių]:

Priimtinumo

Realizmo,

laiko

Konkretumo,

įvertinimo

 
70 pav. Požymių modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Sistemų]:

Nacionalinių

standartų

Organizacijos

KKVS

ISO 14000,

ISO 9000

 
71 pav. Sistemų modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas

Organizacijų veiklos modeliavimas [Efektyvumo vadybos]:

Elgesys

Rezultatas

Suvokimas

 
72 pav. Efektyvumo vadybos modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Situacijos]:

Svarba

ir padėtis

Išėjimas

Įėjimas

 
73 pav. Situacijos modelis 

 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas 

Organizacijų veiklos modeliavimas [Kriterijų]:

Strategijos,

koncepcijos

Produktyvumo,

nepriklausomumo

Poreikių tenkinimo,

konkurencingumo

 
74 pav. Kriterijų modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Savybių]:

Biurokratizmas

ir formalumas

Planavimas,

derybos, samprata,

taktika, diplomatija

Stagnacija

 
75 pav. Savybių modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Vertės vadybos]:

Vertei

kūrti

vadyba

Vertės 

kūrimo vertinimas

Vertės

kūrimas

 
76 pav. Vertės vadybos modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas

Organizacijų veiklos modeliavimas [- Integracijos]:

Iškreipimas,

priklausomybė

Saugumo

iliuzija

Šalinimas,

pagunda

 
77 pav. „–“ Integracijos modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas

Organizacijų veiklos modeliavimas [+ Integracijos]:

Stabilumas,

galėjimas

Patenkinimas,

pasitenkinimas

Koordinavimas,

sanglauda

 
78 pav. „+“ Integracijos modelis 

 



96 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas
Organizacijų veiklos modeliavimas [Žinių vadybos]:

Informacijos tiek,

kiek reikia

Sklaida,

vykdymas,

aiškumas

Technologija

tik priemonė

 
79 pav. Žinių vadybos modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

12 strateginių sėkmės veiksnių:

• → Lėtas startas ir ilga sėkmė.

• → Įžvalgaus vadovo ir sėkmės ryšio nėra.

• → Organizacijos vertybės lėmė sėkmę, o ne pelnas.

• → Organizacijos kultūra susieta su bendra idiologija.

• → Organizacijos pokyčiai siejami nekeliant pavojaus vertybėms.

• → Iššūkiai ir aukšta ambicija.

• → Darbo aplinka – “puiki” ar “bjauri”.

• → Išgyvenimas su prisitaikymu

• → Organizacijos sėkmė – vadovo paskyrimas iš “komandos”.

• → Noras tobulėti ir būti geresne.

• → Sistema “ir”, bet ne “arba”.

• → Gyvenimo sėkmė, o ne mąstymas.

 
80 pav. Sėkmės veiksnių modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

1. Komandos formavimas pagal aplinkybes:

→ Iniciatorius – kūrybiškas, turtingos vaizduotės, originalus.

• → Stebėtojas – mąstantis, kritiškas, įžvalgus.

• → Koordinatorius – sugebėjimas suburti kitus dėl tikslo.

• → Formuotojas – dinamiškas lyderis, skatina kitus veikti.

• → Tyrėjas – orientuotas į tarpusavio santykius, smalsus, 
komunikatyvus.

• → Komandinis darbuotojas – lankstus, diplomatiškas, vengia 
trinties.

• → Įgyvendintojas – sistemiškas, drausmingas, praktiškas.

• → Užbaigėjas – orientuotas į tikslą, laiku pateikia rezultatus.

• → Specialistas – atsidavęs, turintis tikslą ekspertas.

 
 

81 pav. Komandos aplinkybių modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

2. Komandos sėkmės veiksniai:

• → Koordinatorius, kaip pirmininkas.

• → Protingo iniciatoriaus buvimas.

• → Intelektiniai narių sugebėjimai.

• → Paskirstyti narių vaidmenys.

• → Aiškūs uždaviniai komandai.

• → Kompetencija ir profesinės žinios.

• → Narių pasitikėjimas vienas kitu.

• → Gera bendravimo aplinka.

• → Efektyvus vadovavimas.

• → Teisinga parama.

• → Sėkmės sąlygos bendradarbiaujant su organizacija.

 
82 pav. Komandos veiksnių modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

3. Komandos tarpusavio santykių gerinimo formos:

• → ĮSIJUNGIMAS.

• → KONTROLĖ.

• → ATVIRUMAS.

 
83 pav. Komandos santykių modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

4. Personalo gebėjimai:

• → Rega [83 %].

• → Klausa [11%].

• → Kvapas [3,5 %].

• → Skonis [1,5 %].

• → Lytėjimas [1 %].

5. Personalo bendravimo procesas [Siuntėjas – Siuntėjas ir 
problemos]: 

• → Tikslas.

• → Žinia.

• → Kodavimas.

• → Grįžtamas ryšys.

• → Iššifravimas.

• → Supratimas.

 
 

84 pav. Personalo gebėjimų ir bendravimo modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

6. Komunikavimas:

• → Vidinis – posėdžiai, pokalbiai, komunikavimo sistema.

• → Išorinis–planai, rinkodara, interneto puslapis, ataskaitos, susirinkimai.

• → Formalus – posėdžiai, pokalbiai, komunikavimo sistema.

• → Neformalus – gandai, neverbalinis; darbuotojai ir vartotojai išorėje.

7. Komunikavimo proceso 7 veiklos kategorijos:

• → Reklama.

• → Komunikavimas su darbuotojais.

• → Ryšiai su žiniasklaida.

• → Ryšiai su savininkais.

• → Komunikavimas su vartotojais.

• → Ryšiai su vietos bendruomene.

• → Ryšiai su administravimo institucijomis.

 
85 pav. Komunikavimo ir proceso modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

8. Efektyvaus komunikavimo sistema:

• → Vadovas žino – atviroji zona.

• → Vadovas nežino – akloji zona.

• → Pavaldinys žino – atviroji zona.

• → Pavaldinys nežino – slaptoji zona.

 
86 pav. Efektyvaus komunikavimo modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

9. Veiklos efektyvumo sistema:

• → Konkurencija kur ji veikia → Gerosios patirties 

pavyzdžiai.

• → Kur konkurencijos trūksta:

• ↓ ↓

• → Pakelia ambicijų lygį.

• ↓

• → Skatina mokymosi procesą.

• ↓

• → Efektyvumo ir ilgalaikės

• sėkmės sąlyga.

 
87 pav. Veiklos efektyvumo modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

10. Mažo masto veiklos pranašumai:

• → Motyvacija.

• → Bendravimas.

• → Individualizacija.

• → Optimalūs procesai.

• → Išteklių tausojimas.

• → Darbo lankstumas.

• → Mažas sergamumas – didelis darbo našumas.

• → Decentralizacija.

 
88 pav. Mažo masto modelis 

 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

11. Efektyvios teorijos veiklos struktūros:

• → Paprastoji struktūra.

↓ ↓

IDEOLOGIJA ↓

• → Mašininė biurokratija. → Profesionali biurokratija.

↑ POLITIKA

• → Struktūrinių padalinių forma. → Specialios paskirties

struktūra.

 
89 pav. Efektyvios teorijos modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

12. Motyvacijos veiksniai:

• → Statusas.

• → Augimas ir karjera.

• → Pripažinimas.

• → Atsakomybė.

• → Iššūkiai ir skatinimas.

• → Tobulėjimas ir galimybė realizuotis.

• → Išskiriami ir žemos motyvacijos indikatoriai:

• → žemas darbo našumas;

• → žemas aptarnavimo lygis ir žema kokybė;

• → konfliktai [streikai, ginčai, kita];

• → nepasitenkinimas [atlygis, darbo sąlygos, kita].

 
90 pav. Motyvacijos veiksnių ir indikatorių modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

13. Motyvacijos grupės:

priemonės, skirtos didinti motyvaciją:

• → didesnė atsakomybė;

• → darbo funkcijų rotacija;

• → darbo turinio praturtinimas.

14. Individo organiniai motyvai:

• → alkis, troškulys;

• → seksualinis potraukis;

• → motinystės potraukis;

• → saugojimasis nuo šalčio, karščio;

• → tuštinimosi poreikis;

• → kvėpavimo poreikis.

 
91 pav. Motyvacijos grupių ir motyvų modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

15. Motyvacijos grupės

a) Emociniai motyvai:

• → baimės ir saugumo;

• → agresijos ir kovos.

b) Socialiniai motyvai:

• → bendravimo troškimo;

• → valdžios troškimo;

• → veiklos troškimo.

c) Veiklos motyvai:

• → patirties poreikis, fizinės veiklos poreikis, smalsumas [intelekto];

• → susijaudinimo poreikis;

• → kūrybingumo poreikis.

 
92 pav. Emocinių, socialinių ir veiklos motyvų modelis 

 

Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

16. ŠIUOLAIKINĖ ORGANIZACIJA (kai visumą sudaro):

1. Koordinavimas:

• → protinė veikla;

• → fizinė veikla.

2. Bendri tikslai:

• → dalyviai;

• → visų tikslai;

• → bendras tikslas.

3. Darbo pasidalijimas:

• → specializacija;

• → efektyvumas (ištekliai).

4. Hierarchinė struktūra – teisė tvarkyti visų veiksmus (energiją).

 
 

93 pav. Organizacijos visumos modelis 
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Profesorius  Antanas Makštutis

Šiuolaikinės organizacijos veiklos optimizavimas.

17.  Organizacijų klasifikavimas į kategorijas:

• → Paprasta struktūra.

• → Funkcinė struktūra (gamyba, finansai, personalas, rinka).

• → Padalinių struktūra (produktas, paslauga, rinkos segmentas).

• → Matricos tipo (produktas, geografija, funkcija, rinka).

• → Virtuali (tinklas – organizacinis modelis).

• → Tarpinė struktūra (kiti variantai, pokyčių formos).

18.  Organizacijos veiklos procesas (srautai, optimalūs 
poreikiai):

• → Prekė ar paslauga (patenkinimas ir pasitenkinimas).

• → Nauji poreikiai      (patenkinimo ir pasitenkinimo).

• → Optimali veikla     (aplinkos veiksnių optimizavimas).

 
94 pav. Organizacijos kategorijų ir procesų modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

 Mūsų tikslas – būti...

 Tą mes padarysime, darydami įtaką...

 Užtikrinsime, kad numatytume...

 Investuosime į...

 Pagarsėsime tuo, kad...

 Dirbsime su neblėstančiu...

 
5 pav. Personalo ir visuomenės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

 Organizaciniai organizacijos gebėjimai...

 Gebėjimai darbuotojams...

 Investicija į personalo vadybą...

 Kaip gauti didžiausią vertę...

 Padėti organizacijai sėkmingai veikti...

 Personalas žinotų, ką daryti, mokėtų tai daryti...

 
96 pav. Personalo veiklos vertės modelis 
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Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Personalo vadybos vertės pasiūlymas (penki elementai):

 Žinoti išorines realijas...(veiksniai)

 Personalo vadybos profesionalumas...(kompetencija, 

kompetentingumas)

 Aptarnauti išorės ir vidaus dalyvius...(rinkos, vidaus)

 Stiprinti personalo vadybos išteklius...(strategija, struktūra)

 Parengti praktinius personalo vadybos metodus...(veikla, 

informacija, procesas)

 
97 pav. Personalo vadybos vertės modelis 

 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Ateities planas: 14 vertės kriterijų

Vizija – kurti vertę...

Tikslai – žinoti veiklos realijas...

Veiksmai – pagal vertės kriterijus...

1. Realijos, metodai, ištekliai...

2. Vertė investavimui ir nematerialiniai ištekliai...

3. Vartotojų plėtra...

4. Organizacijos gebėjimų sklaida...

5. Darbuotojo vertė, gebėjimai dirbti...

6. Žmonių procesai didina pridėtinę vertę...

7. Veiklos efektyvumas ir pridėtinė vertė...

 
98 pav. Personalo 14 kriterijų vertės modelis A 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

8. Informacija ir pridėtinė vertė...

9. Veiklos procesai ir pridėtinė vertė...

10. Planavimas, investavimas su tikslais...

11. Personalo struktūra ir organizacijos strategija...

12. Personalas ir vaidmenys...

13. Gebėjimai personalo vadybos srityje...

14. Investavimas į personalą...

 
 

99 pav. Personalo 14 kriterijų vertės modelis B 
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Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Organizacijos personalo vadybos vertės pasiūlymas:

1.  Personalo žinios apie aplinką...(balai: 1 – 5) 2...

2.  Veikla dėl investavimo ir nematerialūs ištekliai... 3...

3.  Veiklos ilgalaikių ryšių stiprinimas... 3...

4.  Organizacijos gebėjimai ir strategija veikti... 4...

5.  Darbuotojų vertė, ką gauna ir ko tikimasi... 4...

6.  Vertės didiėjimas per orientaciją į personalą... 5...

7.  Orientacija į veiklą, atlygis, grįžtamasis ryšys... 5...

8.  Vertės didėjimas ir informacija... 6...

9.  Vertės didėjimas ir veiklos procesai... 6...

10. Strategijos procesai ir tikslai į prioritetus... 7...

 
100 pav. Personalo 14 pasiūlymų vertės modelis C 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

11. Personalo vadybos struktūra – veiklos strategija... 8...

12. Specialistai – lyderiai ... 9...

13. Kompetentingumas, indėlis, asmenybė, patikimumas... 10...

14. Investavimas ir ugdymas... 11...

Iš viso: 63+    Puiku

50-62 Palaikyti

37-49 Dirbti

mažiau 24 Ypač dirbti

 
101 pav. Personalo 14 pasiūlymų vertės modelis D 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Išorės realijos:

 MTP – greitis, naudingumas, jungimasis, pritaikymas 
vartotojui...

 Politika ir ekonomika – NAS, žmonės, investicijos, atlygis, 
našumas...

 Socialinė aplinka – darbo planavimas, pokyčiai, laikas ir 
vieta...

 Išoriniai dalyviai – investuotojai ir vartotojai...

Nematerialių išteklių struktūra:

1. Pažadai

2. Investavimas dėl ateities

3. Pinigai, kur yra strategija

4. Vertė per organizacija ir personalą

 
 

102 pav. Personalo išorės realijų vertės modelis 
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Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Organizacijos gebėjimai:

 Talentas

 Greitis 

Mąstymas

 Atsakomybė

 Bendradarbiavimas

 Erudicija 

 Vadovavimas

 Ryšiai

 Inovacijos

 Strateginė vienybė

 Naudingumas

 
103 pav. Personalo ir organizacijos gebėjimų vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Nematerialiųjų išteklių auditas:

1. Pažadų tesėjimas

2. Augimo strategija

3. Pagrindinė kompetencija

4. Organizacijos gebėjimai

Investavimas ir vartotojai:

1. Išmanyti vartotojų reikalavimus

2. Galvoti ir veikti 

3. Įvertinti ir nustatyti

4. Suderinti veiksmus

5. Įtraukti tikslinius vartotojus į veiklą

 
104 pav. Personalo išteklių audito vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Personalo vadybos egzaminas:

1. Penki didžiausi pirkėjai...

2. Penki pagrindiniai partneriai...

3. Kodėl potencialūs pirkėjai neperka produkto...

4. Ką siūlo konkurentai...

5. Kodėl pirkėjai yra mūsų...

6. Kodėl patinka konkurentai, o ne mes...

7. Kaip skleidžiama veiklos patirtis...

8. Kokios priemonės ryšiams palaikyti...

 
 

105 pav. Personalo egzamino vertės modelis 
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Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Vidiniai dalyviai:

 Vadovai

 Darbuotojai

Atsakyti į dilemą:

 Organizacijos gebėjimų ugdymas, kad strategiją paversti 
veiksmais...

 Vertės pasiūlymas vartotojams, kuris nustato, ko tikimasi iš
darbuotojų ir ką jie už tai gauna...

Vadovai ir organizacijos gebėjimai:

 požiūris į personalo vadybą;

 pasitikėjimo stiprinimas;

 orientacija į rezultatus;

 gebėjimų prioritetai ir veiksmų planas.

 
106 pav. Personalo gebėjimų ugdymo vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Keisti neteisingą požiūrį, kad:

 Konkurencingumas – strategija padauginta iš organizacijos.

 Organizacija – ne struktūra, o gebėjimas.

 Personalo vadybos darbą atlieka vadovai.

 Personalo vadyba grindžiama ne protu, o žiniomis.

 Personalo vadyba – susumuotas išdavų kompleksas.

 Personalo vadyba – nuolatinis procesas.

 Personalo vadyba – orientuota į tai kas bus.

 
107 pav. Personalo požiūrio vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Asmeniniai ir organizacijos gebėjimai:

Asmeniniai                  Organizacijos

 Techniniai         1. Žmogaus gebėjimas.   3. Organizacijos                    

kompetencija.

 Visuomeniniai  2. Visuomeniniai              4. Organizacijos   
gebėjimai                                                          gebėjimai.

Vertės pasiūlymas darbuotojams:

1. Vizija. 2. Galimybės. 

3. Paskatas. 4. Poveikis. 

5. Kolektyvas. 6. Komunikacija.

7. Eksperimentavimas.

 
108 pav. Asmeninių ir organizacijos gebėjimų vertės modelis 
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Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Lyderystė:

 Apibrėžti organizacijos strategiją ir tikslus.

 Strategija – elgsena, kurią lyderiai turi 

demonstruoti.

 Aiškūs rezultatai, kuriuos lyderiai turi pasiekti.

 Lyderystės vardas, kuris apima ką žinoti, daryti, 

pasiekti.

 Lyderystės planas rezultatams pasiekti.

 
109 pav. Lyderystės vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Vertę kuriantys personalo vadybos metodai:

 Veiklos efektyvumo srautas – atranka, mokymas, ugdymas.

 Veiklos vertės srautas – standartai, atlygis, grįžtamas ryšys.

Personalo vadybos teorija – pirmas žingsnis formuojant požiūrį
į vertę.

Antra, reikia sudaryti praktinių veiksmų sąraša vertei pasiekti.

Trečia, reikia sudaryti planą veiksmams įgyvendinti ir vertei 
pasiekti.

Planas:

Veiksmas. Kas bus daroma?

Ištekliai. Kokių tam reikia išteklių?

Atsakomybė. Kas tą darys?

Laikas. Kada tai bus daroma?

Stebėjimas. Kas tą stebės toliau ir kaip?

  
110 pav. Vadybos metodų vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Plano struktūra.

Veiksmas:   Ištekliai:   Atsakomybė:   Laikas:   Stebėjimas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

__________________________________________________

Iš viso:

 
 

111 pav. Plano vertės modelis 
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Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Standartų ir matų tipai:

Individualūs                            Komandos

 Elgesys           Kompetencijos                       Veiklos procesai

Rezultati           Valdymas pagal tikslus          Padalinių veikla

____________________________________________________

Finansiniai pasirinkimai:

Trumpalaikiai                               Ilgalaikiai

 Pinigai     Alga                                               Pelno dalis

 Akcijos Akcijų kiekis                                 Akcijų opcionas

_____________________________________________________

 
112 pav. Standartų ir finansų vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Informacijos ir veiklos srautai:

 Vertė orientuota į informaciją (į vidų ir iš vidaus).

 Vertė orientuota į veiklą (kas dirba, kaip dirba, kur dirba).

____________________________________________________

Kultūros ir gebėjimų strategijos sistema:

- Veiklos aplinkos tendencijos                  - Veiklos strategija

Kultūros gebėjimai

- Metodai ir procesai

 
 

113 pav. Informacijos ir gebėjimų vertės modelis 

 

Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Strategijos kūrimo procesas:

 nustatyti priemonę;

 nustatyti prioritetus;

 nustatyti pranašumo šaltinius;

 apibrėžti kultūros gebėjimus;

 įvardinti metodus kultūros formavimui;

 parengti įgyvendinimo planą.

----------------------------------------------------------------------------------

Pranašumo šaltiniai: inovacijos, pateikimo laikas, patogumas, 

pirmumas, kokybė, išlaidos, santykiai, kooperavimas, sinergija, 

ženklodara, platinimas, aptarnavimas.

  
114 pav. Strategijos kūrimo vertės modelis 
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Profesorius Antanas Makštutis

VALDYMAS: VEIKLOS VERTĖ

Pranašumo matai: žinoti, vertinti sėkmę, galėti, sudaryti sutartį.

Kultūros apibūdinimas: rizika, kūrybiškumas, komanda, 
lankstumas,

vartotojų orientavimas į inovacijas.

Metodai: žmonių srautas, efektyvumo valdymas, informacija, 
veikla.

Organizacijos ir personalo struktūrų suderinimas: 

-------------------------------------------------------------------------------

SUDERINTA

Organizacijos                                DAŽNIAUSIAI PASITAIKO

struktūra                             SUDERINTA

funkcinė bendroji          
priskirtoji                                      Personalo struktūra 

  
115 pav. Kultūros ir struktūros vertės modelis 

      

Įgyvendinę strateginio valdymo teorines ir praktines nuostatas, o taip pat organizacijos 

veiklos optimizavimo formas ir modelius pasieksime, kad organizacijų aplinka Lietuvoje nuolat 

gėrės, taip bus sudarytos visos sąlygos darniai valstybės ir visuomenės raidai laiduoti 

atsižvelgiant į nacionalinius išteklius, o tai laiduos nacionalinio saugumo stiprinimą ES ir 

NATO lygmeniu. 

 Organizacijos veiklos optimizavimo formų ir modelių esmė ta, kad šią medžiagą 

galima naudoti strateginio valdymo teorijai plėtoti globalizacijos sąlygomis ir realiai pritaikyti 

pavienių mikro- ir makrosistemų efektyviai veiklai įgyvendinti praktikoje personalo 

pasitenkinimui, o taip pat žmogaus ir šeimos realių poreikių patenkinimui, kuris laiduoja 

privataus saugumo stiprinimą visuomenės lygmeniu. 

     Organizacijos veiklos optimizavimo formas ir modelius rekomenduojama studijuoti 

individo intelekto ugdymui ir panaudojimui tiek žmogaus, šeimos ir personalo veiklos 

praktikoje, tiek valstybės ir visuomenės darniai raidai plėtoti Lietuvoje ES ir NATO dabarties 

bei ateities sąlygomis. 

     Organizacijos veiklos optimizavimo modeliai yra tipiniai, todėl jų taikymo formos 

labai universalios siekiant didinti visų sferų organizacijų veiklos efektyvumą, kai plėtojama 

pažanga ir demokratija. Kita vertus, taikymo metodika ir metodai grindžiami remiantis 

klasikinėmis vadybos mokyklomis, todėl visų lygių specialistams patartina iš esmės prisiminti 

vadybos pagrindus, kaip pagrindinį žinių šaltinį žmonių bendradarbiavimui gerinti dabar ir 

ateityje. 
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SAVIKONTROLĖS TEMOS IR PRATYBŲ MEDŽIAGA 
 

 Globalizacijos ir valstybės veiksnių „laisvas judėjimas“ esmė. 

 Valstybės ir visuomenės darnios raidos aplinkos modeliavimas. 

 Galimos valstybės valdymo politinės formos ir jų tendencijos. 

 Valstybės ir visuomenės pavienės sistemos. 

 Valstybė – svarbiausia visuomenės valdymo institucijų sistema. 

 Valstybės institucijų struktūra ir konstiucija. 

 Viešojo sektoriaus strateginio valdymo pagrindas. 

 Viešojo sektoriaus strategijos procesai. 

 Viešojo sektoriaus institucijos strategijos procesų rezultatas. 

 Strateginio valdymo procesų rezultatas. 

 Valstybės ir visuomenės strateginio valdymo pagrindai. 

 Istitucijų veiklos efektyvumo vertinimas.  

 Strateginio valdymo vienovė: strategija. 

 Strategijos rengimo subjektas. 

 Strategijos rengimas ir įgyvendinimas.  

 Konkrečios situacijos strategija. 

 Strateginis valdymas.  

 Strateginio valdymo principai. 

 Strateginis valdymas: stadijos, sprendimas, turinys, procesas, kontekstas. 

 Strateginio valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, reguliavimas, kontrolė, 

apskaita ir analizė. 

 Valstybės strategijos ir politikos santykis. 

 Institucija. 

 Institucijos sprendimas. 

 Valstybės valdymo sistema (VVS). 

 Visuomenės savivaldos sistema (VSS). 

 VVS ir VSS veiksnių funkciniai ryšiai ir efktyvumas. 

 VVS ir VSS efektyvumo ribos. 

 VVS ir VSS laisvės laipsnių modeliavimas. 

 Institucijos valdymo-savivaldos sistema. 

 Valstybės ir visuomenės darnios raidos modelis. 

 Darnios raidos modelio įgyvendinimo kryptys. 

 Strateginio valdymo specifika Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. 
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 Šalies institucijų sisteminė veikla. 

 ES politika ir valdymas Lietuvoje. 

 ES regioninė politika – lygių galimybių politika. 

 Regioninė politika. 

 Regioninės politikos samprata. 

 Pagrindiniai regioninės politikos principai. 

 Ekonominė politika. 

 Socialinė politika. 

 Regioninės politikos modeliai. 

 Regioninės politikos skirtumai ir ekonomikos plėtra. 

 Laisva prekyba. 

 ES fonadai ir programos. 

 Regioninės politikos nuostatos. 

 Regioninio programavimo principai. 

 Regionavimas – politinis sprendimas. 

 Regioninio programavimo vertinimo kriterijai ir metodika. 

 Valstybės ir visuomenės darnios raidos modeliai. 

 Valstybės ir visuomenės darnios raidos įgyvendinimo principai. 

 Istitucijos strateginio valdymo modelis. 

 Strateginis planavimas – pagrindinė strateginio valdymo funkcija. 

 Turto kaupimas ir plėtojimas. 

 Pažangos struktūra. 

 MTP modelis ir starteginis planavimas. 

 Institucijos strateginio planavimo modelis. 

 Institucijos veiklos optimalių poreikių laukas. 

 Institucijos paklausos-pasiūlos modeliavimas. 

 Institucijos pajamos-išlaidos. 

 Darbo efektyvumo prognozavimas. 

 Institucijos veiklos pagrindinai veiksniai. 

 Institucijos veiklos laiko funkcija. 

 Institucijos veiklos kriterijai. 

 Institucijos veiklos normatyvai ir rezultatai. 

 Institucijos modernizavimas ir pažangos efektyvumas. 

 Institucijos veiklos investicijų strategijos bruožai. 

 Institucijos investicijų strategijos perspektyvos. 
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 Institucijos investicijų veiksnių planavimas. 

 Institucijos veiklos planavimo efektyvumo formos. 

 Savikainos planavimo principai ir struktūra. 

 Institucijos veiklos nacionalinėje rinkoje modeliavimas. 

 Institucijos optimalios veiklos rezultatų planavimas. 

 Institucijos veiklos situacijų modeliavimas. 

 Sėkmės veiksnių prognozavimas. 

 Principinis institucijos veiklos optimizavimo modelis. 

 Institucijos raidos modeliavimas. 

 Valstybės saugumo strategija: darnios raidos perspektyvos. 

 Valstybės saugumo strategija: bendradarbiavimo saugumas. 

 Valstybės ir visuomenės vidinės grėsmės. 

 Valstybės ir visuomenės išorinės grėsmės. 

 Regioninios saugumo problemos ir sprendimo kryoptys. 

 Saugumo ir gynybos sistemų strategija. 

 Saugumo ir gynybos sistemų valdymas. 

 Karinio saugumo esmė ir vieta. 

 Karinio saugumo pavojai. 

 Kario-lyderio šiuolaikinė konsepcija. 

 Valstybės pažangos strategija. 

 Nacionalinio saugumo strategija. 

 Strateginis planavimas ministerijų lygmeniu. 

 Strateginio valdymo teorijos ir praktikos rezultatų apibendrinimas. 
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ŽINIŲ ĮSISAVINIMO SAVIKONTROLĖS TESTAS 

 

Klausimai ir atsakymai 

Paaiškinimas: vienas klausimas turi tris atsakymus, tačiau iš jų – tik vienas teoriškai ir 

praktiškai teisingas. Strateginis valdymas tekste – SV. Europos Sąjunga – ES. Viešoji 

politika – VP. 

1. Kas sudaro globalinių sistemų SV pagrindą?  

1. Pasaulio raidos veiksniai. 

2. Pasaulio bendrijos ekonomika. 

3. Valstybių raidos sparta. 

 

2. Kas sudaro makrosistemų SV pagrindą ? 

1. Valstybės raidos aplinkos veiksniai. 

2. Visuomenės makro- ir mikrosistemų  veiksniai.  

3. Valstybės ir visuomenės raida.                                                             

 

3. Kas sudaro institucijos SV pagrindą?                           

1. Nacionalinės rinkos veiksniai. 

2. Nacionalinės ekonomikos aplinka.                   

3. Turto pokyčiai. 

 

4. Koks institucijos pagrindinis SV uždavinys ?                                                                              

1. Būti modernia. 

2. Išteklių optimizavimo. 

3. Pirmauti visuomenėje.   

 

5. Koks valstybės pagrindinis SV uždavinys ?                                                                        

1. Laiduoti visuomenės raidą. 

2. Plėtoti pažangą. 

3. Prognozuoti išteklių efektyvumą. 

 

6. Koks šalies raidos SV laikotarpis ?                                                                                    

1. Pagal investicijų grąžinimo laikotarpį. 

2. Pagal darnią raidą. 

3. Per penkiolika metų. 
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7. Koks institucijos SV laikotarpis ?                                                                           

1. Trys-penkeri metai. 

2. Vieneri, dveji, trys- penkeri metai. 

3. Iki penkerių metų. 

  

8. Kas sudaro ES VP pagrindą ?                 

1. ES bendrijos vizija ir misija. 

2. Valdymo-savivaldos veiksnių santykis. 

3. ES valstybių-narių ekonomikos raida.   

 

9. Kas yra ES VP ekonominės politikos pagrindas?                                                                         

1. Nacionalinės ekonomikos balanso gerinimas.  

2. Valstybės ir visuomenės raidos projektavimas. 

3. Skirtumų mažinimas šalies ekonomikos plėtrai. 

 

10. Kas yra ES VP socialinės politikos pagrindas ?                                                                       

1. Gyvenimo gerovė. 

2. Šalies valdymo modernizavimas. 

3. Savivaldos plėtra. 

 

11. Koks yra ES VP regioninės politikos pagrindinis principas ?                                                                  

1. Savivaldos konsepcijos. 

2. Bendruomenės teritorijoje. 

3. Valdymo konsepcijos.                

 

12. Kas laiduoja laiduoja laisvą prekybą pagal ES VP ?                                                                      

1. Konkurencija. 

2. Restruktūrizacija ir modernizacija.   

3. Regionų nacionalinė politika.  

 

13. Kokia yra darbo optimizavimo priklausomybė ?                                                                       

1. Darbo ir normatyvo. 

2. Darbo našumo ir užmokesčio. 

3. Darbo vertės ir vartojimo. 
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14. Kas laiduoja išteklių optimizavimą organizacijoje ?                                                                                                         

1. Veiklos normatyvai darbo vietose. 

2. Pasirašytos sutartys. 

3. Veiklos finansinis balansas.                                                

  

 15. Kokia projektavimo metodika ?                                                       

1. Griežtai pagal nacionalinio banko reikalavimus. 

2. Veiklos optimizavimo ir investavimo. 

3. Dumenis parenkam ir prognozuojam.  

 

16. Kada investuoti neracionalu?                                                                                          

1. Neesant pelno ir palūkanų skirtumui. 

2. Esant rizikos laipsniui. 

3. Esant netolygiam pelningumui. 

 

17. Kas lemia bendradarbiavimo saugumą?                                                                                    

1. Politinė, ekonominė, socialinė aplinka. 

2. Šalies vidinių grėsmių tendencijos. 

3. Globalizacijos rezultatai. 

 

18. Nuo ko priklauso karinio saugumo stiprinimas?                                                             

1. Nuo socialinių-ekonominių veiksnių. 

2. Nuo politinių sprendimų. 

3. Nuo visuomenės pasirengimo remti saugumą. 

 

19. Kas sudaro saugumo ir gynybos institucijų strategijos pagrindą?                                     

1. Visapusiškas žmogaus pasirengimas karo tarnybai. 

2. Terorizmo grėsmių silpninimas. 

3. Politinių ir karinių sąjungų kontūrai. 

 

20. Kas sudaro nacionalinio saugumo pagrindą ?              

1. Saugumo ir gynybos sistema. 

2. Privataus saugumo stiprinimas. 

3. Šalies politikos strategija.                           
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Vertinimo sistema 

 

Pateikta 20 klausimų, o kiekvienam klausimui po 3 atsakymus ir iš jų  tik vienas 

teisingas. Testas vertinamas 10 balų, o tai reiškia, kad vieno klausimo teisingas atsakymas 

vertinamas 0,5 balo. Šiuo būdu studijuojantis strateginio valdymo terijos ir praktikos medžiagą 

kiekvienas individualiai turi galimybę pasitikrinti visos medžiagos įsisavinimo lygį. 
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BAIGIAMOJI DALIS 

 

Strateginio valdymo teorija ir praktika yra neatskiriami procesai, nes jų veiksniai 

prognozuojami metodologija ir metodika, o patikrinami metodais praktikoje. Strateginio 

valdymo teorija ir praktika skirta didinti visuomenės veiklos efektyvumui, kuris nusakomas 

bendruoju demokratijos ir pažangos plėtros rezultatu. 

Bendrasis plėtros rezultatas – žmogus, šeima, organizacijų personalas visuomenėje, 

kurios mikro- ir makrosistemose gausu sudėtingų vidinių ir išorinių problemų, darančių įtaką 

demokratijos ir pažangos procesams. 

Spartus pažangos plėtojimasis pasaulio bendrijoje, tam tikrame krašte ir valstybėje 

sudaro sąlygas visuomenės raidoje rastis tiek teigiamiems, tiek neigiamiems procesams, kurie 

supriešina žmones valstybės lygmeniu, nes valstybės valdymo sistema (VVS) nesuspėja 

užtikrinti visuomenės savivaldos sistemos (VSS) plėtros regionuose bendruomenių lygmeniu, 

kurios efektyviau rengtų problemų sprendimo strategijas ir optimaliai jas įgyvendintų savose 

savivaldybėse.  

Šiandieną nuo žmogaus, šeimos, organizacijų personalo bendradarbiavimo iš esmės 

priklauso pažangos ir demokratijos lygis valstybėje. Visuomenės raidos pažanga ir demokratija 

rodo žmogaus, šeimos ir organizacijų personalo veiklos rezultatus, kuriuos apibūdina žmonių 

bendradarbiavimas ir VVS valstybėje. Nuo žmonių bendradarbiavimo ir VSS pokyčių priklauso 

žmonių gyvenimo lygis ir žmonių gyvenimo kokybė, tai – pagrindiniai demokratijos raidos 

visuomenėje vertinimo išplėstiniai rodikliai. 

Šiandieną ypač matyti strateginio valdymo metodologijos, metodikos ir metodų 

įgyvendinimo svarba mūsų visuomenės darniai raidai laiduoti, taip pat kitose kaimyninėse 

valstybėse, nes tik žmonių bendradarbiavimas valstybės lygmeniu sudaro realias sąlygas 

optimizuoti mikro- ir makrosistemų veiklą, gerinti politinės, ekonominės ir socialinės aplinkos 

veiksnių vienovę.  

Strateginio valdymo modelyje „žmogus, šeima – visuomenė ir valstybė“ ypatingą 

reikšmę turi valstybė su VVS, kuri yra svarbiausia visuomenės politinės sistemos organizacija, 

per kurią strategiškai valdoma visuomenė su VSS ir žmogus su šeima mikro- ir makrosistemose, 

taip pat per VSS saugoma žmogaus ir šeimos – visuomenės bendroji socialinė, ekonominė, 

politinė struktūra ir nuolat užtikrinama visuomenės bendroji gyvenimo lygio bei gyvenimo 

kokybės darni raida.  

Gerai išmanyti VVS ir VSS teoriją ir gebėti ją realiai taikyti praktikoje – žmonių 

problemų optimalaus sprendimo bendruomenėse perspektyva. VVS ir VSS teorijos tobulinimas 
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ir taikymas dabar ir ateityje yra būtina sąlyga norint kryptingai gerinti žmonių santykius rengiant 

aukštos ir aukščiausios kvalifikacijos specialistus Lietuvoje. 

Šios studijos tikslas – pateikti studijuojantiesiems aukštosiose mokyklose ir jų 

specialistams, taip pat mokslininkams, verslininkams, vadovams, politikams, dėstytojams, 

doktorantams, kitiems skaitytojams VVS ir VSS strateginio valdymo teoriją, jos taikymo 

praktikoje metodus ir praktines galimybes optimizuojant žmonių bendradarbiavimą Lietuvoje. 

Prieš pradedant studijuoti šios knygos medžiagą (tekstas; pav. – 115; matematinių 

modelių – 25; lentelių – 5), reikia įgyti žinių iš bendrųjų mokomųjų dalykų, taip pat gerai 

suprasti mokslo ir technikos pažangos veiksnių ryšius valstybės ir visuomenės darniai raidai 

laiduoti globalizacijos sąlygomis. 

Ši knygos medžiaga – bazė norint tobulinti VVS ir VSS šalies saugumo bei gynybos 

institucijose visuomenės lygmeniu, taip pat nustatant privataus saugumo gerinimo nacionalinio 

saugumo lygmeniu prioritetus Lietuvoje. 

Autorius linki visiems sėkmingų studijų, kurios skiriamos kiekvienam, besidominčiam 

privataus saugumo stiprinimu nacionalinio saugumo lygmenių bendroje ES ir NATO erdvėje 

globalizacijos sąlygomis. 
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