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Vadovavimas ir lyderystė. 
Komandos formavimas ir 
stiprinimas. Kaip suburti 

efektyvią komandą

Lyderystė

• Kas yra lyderis?

• Kaip jis toks tapo?

• Kas yra mokymasis?

• Ko reikia mokytis?

• Kas man gali padėti tokiu tapti?

Vadovo tikslas – būti lyderiu

Sukurti viziją

Gauti pritarimą

Numatyti kelią

Apgalvoti darbo procesą

Suburti komandą

Vesti
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Vadovo darbo sritys

Komandos
formavimas

Užduočių
atlikimo

užtikrinimas

Darbuotojų
auginimas

Lyderiavimo veiksniai

Lyderystės stilius

Pavaldinio parengtis Darbo situacija

Lyderiavimo stiliai

• Rėmimo
– įtraukia darbuotojus ieškant sprendimų, kurie turės 

jiems įtakos;
– padeda darbuotojams jaustis laisvai, užduoti 

klausimus ir aptarti svarbius dalykus;
– periodiškai kviečia darbuotojų susirinkimus;
– padeda darbuotojams užsibrėžti ir realizuoti 

asmeninius planus;
– išklauso  darbuotojų problemas nekritikuodamas ir 

neteisdamas
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Lyderiavimo stiliai

• Mokymo
– įtikinamai pateikia vadovybės poziciją;

– stengiasi skatinti piniginiais ir nepiniginiais 
apdovanojimais;

– įtikinėja darbuotojus, kad jie patys sugeba  atlikti 
darbą;

– giria darbuotojus už gerą darbą;

– stebi darbą ir su darbuotojais aptaria, kaip  jiems 
sekasi.

Lyderiavimo stiliai

• Delegavimo
– deleguoja daug atsakomybės pavaldiniams ir 

prašo juos sutvarkyti detales;

– tikisi, kad darbuotojai patys ras ir ištaisys  savo 
klaidas;

– aptaria su darbuotojais darbo  rezultatus;

– leidžia darbuotojams rizikuoti ir ieškoti 
naujovių.

Lyderiavimo stiliai

• Nurodymo
– duoda detalias  instrukcijas;

– nustato darbuotojams  specifinius tikslus ir 
uždavinius;

– dažnai patikrina darbą, kad reikalai eitų, kaip 
numatyta;

– parodo, kaip reikia  atlikti kiekvieną užduotį, 
kad darbas būtų padarytas
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Darbo situacija

• Laikas. Kuo mažiau laiko, tuo direktyvesnis stilius.

• Užduoties struktūra. Kuo apibrėžtesnė užduotis, tuo direktyvesnis 
stilius.

• Darbo efektyvumas. Kuo direktyvesnis stilius, tuo efektyvesnis 
darbas rezultato prasme, bet mažiau efektyvus mokymosi bei 
atmosferos prasme.

• Kas turi daugiau informacijos? Jeigu tai lyderis, tai jis gali elgtis 
direktyviau. Jei darbuotojas efektyviau būti demokratiškesniu.

• Darbuotojų kompetencijos ir patirties lygis. Kuo didesnė 
kompetencija ir patirtis, tuo mažiau direktyvus gali būti lyderis.

• Darbo tvarka ir vidaus politika. Jeigu sprendimai liečia vidaus darbo 
tvarką, lyderis būna direktyvesniu.

Situatyvi lyderystė
(Hersey, Blanchard,Johnson, 1996) Lyderio elgesys:

Deleguoju Įtikinu

Dalyvauju Nurodau

Orientacija į užduotį: vadovavimasmažai daug

daug
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Situatyvi lyderystė 
(Hersey, Blanchard,Johnson, 1996) darbuotojo elgesys:

Gali, bet nenori
(nesaugus)

Negali, bet nori
(pasitikintis savimi)

Gali ir nori
(pasitikintis savimi)

Negali ir nenori
(nepatikimas)
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Nepriklausomumo lygio skalė

40 30 20 10
0

Didelis 
nepriklausomu
mas

Nuo 
vidutiniško iki 
didelio 
nepriklausomu
mo

Nuo 
vidutiniško iki 
mažo 
nepriklausomu
mo

Mažas 
nepriklausomu
mas

Delegavimo Rėmimo Mokymo Nurodymo

Kas yra delegavimas?

Suteikiama galia

Užtikrinamas 
atskaitingumas

Perduodama atsakomybė

Delegavimas tai darbuotojų įgalinimas veikti ir priimti sprendimus. Deleguodami jūs 
suteikiate galią, atsakomybę ir atskaitingumą.

Delegavimas

• Paaiškink kodėl deleguoji?

• Įvardink kokio rezultato tikiesi.

• Pristatyk išteklius, kuriais galima remtis.

• Nubrėžk terminus

• Pasitikslink kaip suprato.

• Numatyk kontrolę ir priežiūrą.

• Pasiūlyk palaikymą.
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Į ką atkreipti dėmesį deleguojant

• Suplanuokite iš anksto

Tai leis kokybiškai perduoti užduotį. Darbuotojai 
nemėgsta greitai atlikti reikalingų darbų. 
Paskutinės minutės darbai turi ribotą skaičių 
darbuotojų, kuriems galima deleguoti. 

• Saugokite darbuotojams perduotų užduočių 
nuosavybę

Papildomas nurodinėjimas menkina darbuotojo 
nuosavybės užduočiai jausmą.

• Suteikite įgaliojimus užduočiai atlikti

ĮSITRAUKIMO Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ LYGIAI 

• Adekvataus sprendimo priėmimo metodo išsirinkimas yra sąmoningas 
pasirinkimas padarytas asmens, atsakingo už sprendimo rezultatą.

Nuosavybės laipsnis

Įsitraukimo laipsnis

Sprendimas ir 
informavimas

Informacijos iš 
darbuotojų surin-

kimas ir sprendimas

Informacijos iš grupės 
surinkimas ir 
sprendimas

Susitarimas

Delegavimas 
įvardinant 

apribojimus

Grįžimas atgal

Svarstytini faktoriai
Poreikis motyvuoti
Laiko apribojimai

Sprendimo svarba
Reikalinga informacija

Sugebėjimai
Komandos formavimas

Kas yra grupė?

 Žmonės, tarpusavyje susiję, vienas apie 
kitą žinantys ir suvokiantys save kaip 
grupę.

“Organizational behavior” -

Andrzej Huczynski, David Buchanan
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Komanda ir jos privalumai

• Grupė žmonių, siekiančių bendro tikslo ir sugebančių 
efektyviai pasiskirstyti vaidmenimis ir funkcijomis.

• Komanda yra nedidelė žmonių grupė, turinčių vienas 
kitą papildančių savybių. Jie įsipareigoję ir bendrai 
atsakingi už bendrą tikslą ir metodus, bei uždavinių 
įvykdymą.

• “The Wisdom of Teams” – J.R. Katzenbach & D.K. Smith

• Kai komanda dirba efektyviai,
– Greičiau išsprendžiamos sudėtingos problemos (naujo produkto/paslaugos 

kūrimas, kūrybiniai sprendimai);

– Sinergija: 1+1=3

– Emociškai palaiko komandos narius (komandos dvasia);

Komandos vystymosi stadijos

Susipažinimas

Konkurencija

Jausmas “Mes”

Savarankiškumas

Užbaigimas

Patyrimo ratas

Patyrimas

Analizė

Išvados

Eksperimentas
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PPP analizės modelis

Produktas

ProcedūraPersona

Komandos

efektyvumas


