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VADOVAVIMAS ORGANIZACIJAI: AUKÐÈIAUSIAS
ORGANIZACIJOS VALDYMO LYGMUO
APIBRËÞIMAI
Posëdþiø protokolas  tai dokumentas, kuriame fiksuojami posëdþio/susirinkimo
sprendimai. Protokole turi bûti nurodyta, kas dalyvavo susirinkime, kada tai ávyko, kokie
klausimai buvo svarstomi, kokie sprendimai priimti bei kas paskirtas atsakingu uþ jø
ágyvendinimà.
AUKÐÈIAUSIAS ORGANIZACIJOS VALDYMO LYGMUO
Organizacijos valdymas aukðèiausiu lygmeniu  tai visø valdymo organø veiklos uþtikrinimas
siekiant efektyvios organizacijos veiklos. Organizacijos, priklausomai nuo ástatymo, pagal
kurá yra registruotos, turi skirtingus aukðèiausius valdymo organus. Tai yra steigëjai,
dalininkai, visuotinis nariø susirinkimas ir/ar kolegialus valdymo organas  valdyba, taryba,
prezidiumas. Kasdieninæ organizacijos veiklà atlieka administracija. Administracijos veiklos
efektyvumas priklauso nuo tinkamo aukðèiausio organizacijos valdymo lygmens.
VALDYMO ORGANØ VEIKLOS REGLAMENTAS
Tai formalus, su organizacijos ástatais suderintas organizacijos dokumentas, kuriame tiksliai
apibrëþta, kokie valdymo organai dalyvauja organizacijos valdyme, kokios jø funkcijos ir
atsakomybës, veiklos principai, kiekvieno valdymo organo sudarymo principai, sprendimø
priëmimo principai bei aiðkiai nustatytos kompetencijø ribos. Ðis reglamentas sudaro
galimybes sëkmingai valdyti organizacijà, efektyviai átraukti naujus reikalingus þmones á
organizacijos valdymà bei nustato organizacijos valdymo tvarkà.
Valdymo organø veiklos reglamente turi bûti:
 Aiðkiai apibrëþta, kokie organizacijos valdymo organai dalyvauja organizacijos
valdyme (áskaitant kolegialius valdymo organus).
 Sudaryta organizacijos valdymo schema, nurodant atskirø valdymo organø ryðius.
 Apibrëþtos kiekvieno valdymo organo funkcijos, pareigos, atsakomybës ir
kompetencijos ribos.
 Nustatyta valdymo organø atskaitomybës tvarka  kokie valdymo organai kokias
ataskaitas gauna, kam pateikia savo ataskaitas, kokia forma ir kaip daþnai vyksta
atsiskaitymai.
 Apibrëþtos kiekvieno valdymo organo susirinkimø organizavimo taisyklës:
» apibrëþtas valdymo organø susirinkimø periodiðkumas,
» kada susirinkimas laikomas ávykusiu,
» kaip ir per kiek laiko gali bûti suðauktas kitas susirinkimas, jei pirminis
susirinkimas neávyko,
» kas ir kaip gali suðaukti neeiliná susirinkimà,
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» ávardytos susirinkimo vedimo procedûros bei vaidmenys,
» kokia yra sprendimø priëmimo procedûra.
 Nustatyta, koks/-ie valdymo organai yra atsakingi uþ organizacijos strateginiø
sprendimø priëmimà ir ágyvendinimo prieþiûrà.
 Nustatyta, koks/-ie valdymo organai privalo/gali kurti papildomas valdymo
struktûras bei kokias.
 Nustatyta, koks/-ie valdymo organai turi teisæ steigti naujus juridinius asmenis.
 Nustatyta, koks/-ie valdymo organai patvirtina ilgalaikio turto ásigijimo planus.
 Nustatyta, koks/-ie valdymo organai patvirtina netinkamo naudoti turto
panaudojimo ir nuraðymo tvarkà.
 Reglamento dalyje, skirtoje kolegialiø valdymo organø veiklos apraðymui
turi bûti:
» Nustatyta valdybø/tarybø/prezidiumø sudarymo tvarka bei narystës taisyklës;
» Apraðytos valdybos/tarybos/prezidiumo nariø atstatydinimo/atsistatydinimo
taisyklës;
» Apibrëþta, kokia reikalinga kolegialiø valdymo organø nariø kompetencija
ir kaip nauji kompetentingi asmenys gali bûti átraukti á ðiø organø veiklà;
» Apsibrëþta, kas gali ir kas negali dalyvauti organizacijos valdybø/tarybø/
prezidiumø veikloje;
» Aiðkiai apibrëþtos valdybos/tarybos/prezidiumo nariø ir atskirai jos
pirmininko pareigos, funkcijos ir atsakomybës;
» Apibrëþti valdybos/tarybos nariø papildomi ásipareigojimai (susijæ su veikla
tarp posëdþiø);
» Numatyta susirinkimø organizavimo ir pravedimo tvarka;
» Numatyta kas dar ir kokiomis teisëmis gali dalyvauti posëdþiuose;
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Kolegialaus valdymo organø sudarymo ir/ar rinkimø bûdai
Gali bûti naudojamas vienas ið trijø kolegialaus valdymo organø sudarymo ir/ar rinkimø
bûdø:
1. Valdyba/taryba/prezidiumas yra renkami visuotinio susirinkimo metu. Ðiuo bûdu
uþtikrinamas maksimalus nariø atstovavimas organizacijos valdyme.
2. Valdyba/taryba/prezidiumas pats parenka naujus narius. Tokiu atveju á valdymo
organà yra renkami þmonës, turintys reikalingà kvalifikacijà ir kompetencijà bei
galintys uþtikrinti efektyviausià organizacijos valdymà. Valdyba/taryba/prezidiumas
ávardija reikalavimus kandidatams ir patys ieðko arba ápareigoja administracijà surasti
tinkamus specialistus bei juos uþverbuoti. Ðiuo atveju svarbu, kad reglamente bûtø
nustatytos tø paèiø asmenø dalyvavimo organizacijos valdyme kadencijø taisyklës.
Rekomenduojama, kad tas pats valdymo organo narys nebûtø perrenkamas á valdybà
daugiau, kaip dvi kadencijas ið eilës. Rekomenduojamas kadencijos laikotarpis 
23 metai. Valdybos atrinktus naujus narius turi patvirtinti visuotinis susirinkimas.
3. Valdyba/taryba/prezidiumas yra ir sudaroma esamo valdymo organo ir renkama
visuotiniame susirinkime. Tai yra, numatytà nariø skaièiø, daþniausiai 50 proc.,
atrenka dar veikiantis kolegialus valdymo organas, o kita nariø dalis yra renkama.
Taip organizacija uþtikrina ir tinkamos kvalifikacijos þmoniø, ir narius
atstovaujanèiø þmoniø dalyvavimà organizacijos valdyme.
Nepriklausomai nuo pasirinkto sudarymo bûdo, kolegialiam valdymo organui gali bûti
suteikta iðskirtinë galimybë (be steigëjø, dalininkø susirinkimo ir/ar visuotinio nariø
susirinkimo leidimo) átraukti á savo veiklà 1 ar 2 þmones ið iðorës nelaukiant naujos kadencijos
pradþios ir suteikti jiems balso teisæ. Ði galimybë yra naudinga tokiais atvejais, kuomet valdant
organizacijà reikalinga didesnë kvalifikacija ar kuomet nariai negali ávertinti naujø kandidatø
naudos rinkimø metu. Ði kolegialaus valdymo organo teisë turi bûti átraukta á organizacijos
valdymo reglamentà bei patvirtinta aukðèiausios organizacijos valdþios.
Susirinkimø organizavimo rekomendacijos pateikiamos Darbo organizavimo
rekomendacijø dalyje.

» Apraðyta valdybos/tarybos/prezidiumo protokolø sudarymo tvarka, kas juos
tvirtina, kas protokoluoja, kam pateikiami ir kaip saugomi.
» Apraðyta administracijos vadovo skyrimo tvarka:
* Kas siûlo kandidatûras;
* Kaip nusprendþiama dël administracijos vadovo kompetencijos ir
kvalifikacijos;
* Kaip ir kas kiek laiko vertinamas administracijos vadovo darbas;
* Kaip ir kas kiek laiko administracijos vadovas atsiskaito;
* Kas negali bûti administracijos vadovu;
» Numatyta kolegialaus valdymo organø atsiskaitymo aukðèiausiems valdymo
organams forma ir periodiðkumas.
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ORGANIZACIJOS STRATEGIJA
APIBRËÞIMAI
Suinteresuoti asmenys  tai organizacijos valdymo organø nariai, dirbantieji, savanoriai ir
organizacijos nariai.
Ilgalaikiai strateginiai tikslai yra pagrindiniai organizacijos siekiai, kuriems skiriama
daugiausiai dëmesio ir iðtekliø.
Trumpalaikiai strateginiai tikslai yra numatyti tarpiniai þingsniai siekiant ilgalaikiø tikslø.
Sëkmës kriterijai  pasiektø ilgalaikiø strateginiø tikslø apraðymas, konkreèiai nurodant,
kas turi bûti pasiekta.
Konteksto tyrimai  tai iðorinës informacijos apie politinæ, finansinæ, socialinæ, technologinæ
situacijà ir kitus iðorinius veiksnius analizë bei vidinës informacijos apie organizacijos stipriàsias
ir silpnàsias puses analizë.
Poveikio grupës  visuomenës ar bendruomenës dalis, kuriai organizacija dirba ar kuriai
daro átakà.
Klientø grupë  grupë þmoniø, su kuriais organizacija dirba tiesiogiai.
STRATEGINIS PLANAVIMAS
Strateginis planavimas yra visø organizacijos suinteresuotø asmenø bendrø sprendimø bei
paþiûrø visuma, kuri kiekvienà organizacijos atstovà skatina prisiimti atsakomybæ uþ
organizacijos veiklà. Strateginis planavimas yra procesas, kurio metu nustatoma, ko
organizacija sieks ir kaip ji to sieks.
Strateginis planas turi bûti perþiûrimas kasmet bei papildomai perþiûrimas, jei á organizacijà
ateina naujas þmogus ar ávyksta kiti reikðmingi pasikeitimai organizacijoje ar visuomenëje.
Strateginá planà visada reikia perþiûrëti kartu su svarbiausiais sprendimus priimanèiais, juos
ágyvendinanèiais bei tø sprendimø veikiamais þmonëmis (áskaitant savanorius ir klientus).
Strateginio plano perþiûroje turëtø dalyvauti nuo 4 iki 10 þmoniø.
Svarbiausios strateginio plano dalys:
 Apibrëþta organizacijos vizija;
 Apibrëþta organizacijos misija;
 Nustatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai strateginiai tikslai, iðskirti jø prioritetai;
 Nustatyti sëkmës vertinimo kriterijai, pagal kuriuos vertinamas ilgalaikiø tikslø
ágyvendinimas;
 Apibrëþta, kokios programos, paslaugos arba produktai bus siûlomi ágyvendinant
ilgalaikius strateginius tikslus;
 Apibrëþtos organizacijos poveikio/klientø grupës.
Rekomenduojama strateginio planavimo þingsniø seka:
1. Apibrëþti organizacijos vizijà;
2. Apibrëþti organizacijos misijà;
9
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3. Atlikti konteksto tyrimus, vykdomø darbø analizæ;
4. Suformuluoti ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus;
5. Numatyti esminius ilgalaikiø tikslø ávertinimo rodiklius;
6. Nustatyti prioritetus;
7. Apsibrëþti poveikio/klientø grupes;
8. Ávertinti strateginio plano ágyvendinimà.
Esant reikalui, ði seka gali bûti keièiama.
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atitiktø realià ðiandieninæ situacijà, bûtø pagrásti, kad tikslai bûtø keliami remiantis
patikima informacija, ávertinant organizacijos ir iðorinës aplinkos galimybes bei
kliûtis.
Konteksto tyrimai gali bûti atliekami ávairiais metodais  SWOT, PEST, jëgø
lauko analizë ir kt. Prieð pradëdami konteksto tyrimus, turime apsispræsti, kokia
informacija mums bus reikalinga ir kokia informacija yra ðalutinë, neturinti átakos
organizacijos veiklai. Surinkus visà informacijà, bûtina jà susisteminti, atrinkti,
kas svarbiausia, bei kokia informacija turës daugiausiai átakos organizacijos strategijos
kûrimui.

Strateginio plano þingsniø ágyvendinimo rekomendacijos
I.

APIBRËÞTI ORGANIZACIJOS VIZIJÀ:

Vizija. Tai yra apibrëþimas, kuriuo pasakoma, kokia organizacija nori bûti ateityje.
Vizija turi bûti:
 Aiðki;
 Motyvuojanti;
 Numatanti plëtrà ir tobulëjimà;
 Pasiekiama;
 Atitinkanti organizacijos ir jos klientø vertybes;
 Kuriama dalyvaujant visiems suinteresuotiems asmenims.
II. APIBRËÞTI ORGANIZACIJOS MISIJÀ:
Misija. Tai yra atsakymas á klausimus  dël ko organizacija egzistuoja? Kà
organizacija veikia? Kaip organizacija tai daro? Kam ji tai daro? Kuo tai darydama
organizacija skiriasi nuo kitø?
Misija turi pasiþymëti ðiomis savybëmis:
 Iðreikðta apibendrintais sakiniais, nenurodanèiais, kada ir kaip turi bûti atlikti
konkretûs veiksmai;

IV. SUFORMULUOTI ILGALAIKIUS IR TRUMPALAIKIUS TIKSLUS:
Strateginiame plane turi bûti apibrëþti pagrindiniai organizacijos siekiai  ilgalaikiai
strateginiai tikslai (1  20 metø, priklausomai nuo to, kurio laiko strategija kuriama)
bei trumpalaikiai strateginiai tikslai ar uþdaviniai (0,5  5 metø, priklausomai nuo
ilgalaikiø tikslø trukmës). Pastarieji formuluojami, kaip tarpiniai þingsniai siekiant
ágyvendinti ilgalaikius strateginius tikslus.
Strateginiai tikslai gali bûti orientuoti tiek á veiklà ir tiesioginius organizacijos
pasiekimus (pvz., þmoniø su negalia integracija), tiek á paèios organizacijos
stiprinimà (pvz., organizacijos lëðø pritraukimo strategija yra vienas ið ilgalaikiø
strateginiø tikslø).
Strateginiai tikslai turi bûti formuluojami konkreèiai, taèiau ne visada tai ámanoma.
Tuomet ilgalaikiai tikslai gali bûti nepakankamai iðsamûs, taèiau trumpalaikiai
tikslai visada turi bûti aiðkûs, iðmatuojami ir ágyvendinami. (Detalesnës tikslø
formulavimo rekomendacijos pateiktos skyriuje Darbo organizavimas).
V. NUMATYTI ESMINIUS ILGALAIKIØ TIKSLØ ÁVERTINIMO RODIKLIUS:
Net labai tiksliai ávardytà tikslà organizacijos dirbantieji gali suprasti skirtingai,
todël svarbu apibrëþti ilgalaikiø tikslø ávertinimo kriterijus, kurie padës kontroliuoti
jø ágyvendinimà. Nustatant esminius ilgalaikiø tikslø ávertinimo kriterijus, reikia
atsakyti á ðiuos klausimus:

 Nubrëþia veiklos gaires;

 Kaip suprantate ágyvendintus ilgalaikius tikslus?

 Aiðki ir trumpa;

 Kokiais kriterijais remdamiesi suprasite, kad tikslas pasiektas?

 Suprantama þmonëms uþ organizacijos ribø;

 Kokie bus ilgalaikio tikslo kokybës saugikliai?

 Priimtina organizacijos nariams;

 Kaip atrodys galutinis ágyvendinto tikslo rezultatas?

 Apibrëþia organizacijos unikalumà.

Þinodami atsakymus á ðiuos klausimus, galite tiksliai apibrëþti, kaip suprasite, kad
ágyvendinote ilgalaikius tikslus, kad sëkmingai ágyvendinate savo strategijà.

III. ATLIKTI KONTEKSTO TYRIMUS:
Konteksto tyrimus reikia atlikti tam, kad organizacijos strateginiai sprendimai
10
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VI. NUSTATYTI PRIORITETUS:
Organizacija turi apibrëþti, kurie ilgalaikiai strateginiai tikslai yra patys svarbiausi.
Tai padeda organizacijai lengviau paskirstyti iðteklius bei numatyti laikà planavimo
procese. Atsakydami á þemiau pateiktus klausimus galite ávardyti organizacijos
strateginius prioritetus:
 Á kà pirmiausiai turite orientuotis?
 Kà tobulinsite?
 Kà darysite, ko iki ðiol nedarëte?
 Kaip tobulinsite stipriàsias veiklos puses?
 Kaip áveiksite silpnàsias puses?
 Kokius naujus projektus galite pradëti tuoj pat?
 Kokie ryðiai yra (buvo/bus) efektyviausi?
 Kokiais kriterijais organizacijos veiklà vertina aplinka?
VII. APIBRËÞTI POVEIKIO/KLIENTØ GRUPES:
Organizacija turi aiðkiai apibrëþti, kokiai poveikio ar klientø grupei tarnauja, kam
teikia paslaugas. Þemiau pateikti klausimai padës tiksliau apibrëþti organizacijos
poveikio/klientø grupes:
 Kas yra organizacijos klientai/poveikio grupë?
 Koks jø amþius?
 Kokia tai socialinë grupë?
 Kuo jie skiriasi nuo kitø?
 Kokie jø poreikiai?
 Kokios jø vertybës?
 Ko jie tikisi ir ko galëtø tikëtis ateityje?
VIII.

ÁVERTINTI STRATEGINIO PLANO ÁGYVENDINIMÀ:

Strateginis planas turi bûti perþiûrimas ir atnaujinamas kasmet. Vertinimas
atliekamas pagal trumpalaikius strateginio plano tikslus, ilgalaikiø tikslø sëkmës
kriterijus. Perþiûrima, ar organizacijos veikla veda misijos ágyvendinimo ir vizijos
siekimo link.
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ÞMOGIÐKØJØ IÐTEKLIØ VALDYMAS
APIBRËÞIMAI
Þmogiðkøjø iðtekliø valdymas  organizacijai reikalingø þmogiðkøjø iðtekliø numatymas
ir uþtikrinimas.
Þmogiðkieji iðtekliai  organizacijos dirbanèiøjø þinios, ágûdþiai bei pastangos, kurias jie
panaudoja dirbdami organizacijoje.
Dirbantieji  organizacijoje dirbantys asmenys, kuriems uþ darbà mokamas atlyginimas,
bei savanoriai.
Þmogiðkøjø iðtekliø planavimas  organizacijai tam tikru laikotarpiu reikalingø þmogiðkøjø
iðtekliø numatymas.
Darbuotojø paieðka  procesas, kurio metu surenkami kandidatai á laisvà darbo vietà.
Darbuotojø atranka  kandidatø ávertinimo procesas, kurio pabaigoje pasirenkamas
tinkamiausias kandidatas.
Reikalavimø kandidatams apraðymas - minimalûs reikalavimai, keliami á tam tikras
pareigas ateinanèiam dirbti þmogui.
Darbo atlikimo vertinimas  tai procesas, kurio metu dirbantysis ir jo vadovas susitinka
aptarti dirbanèiojo veiklos, ávertinti jà pagal abipusiai sutartus ir þinomus kriterijus.
Darbo su savanoriais reglamentas  tai taisykliø rinkinys, nustatantis esminius darbo su
savanoriðkai organizacijoje dirbanèiais þmonëmis principus.
ÞMOGIÐKØJØ IÐTEKLIØ PLANAVIMAS
Þmogiðkøjø iðtekliø planavimas  tai organizacijai tam tikru laikotarpiu reikalingø þmogiðkøjø
iðtekliø numatymas. Toks planavimas leidþia uþtikrinti, kad organizacijoje reikiamu metu
bûtø tiek tinkamos kvalifikacijos darbuotojø, kiek reikia numatytiems darbams atlikti.
Þmogiðkøjø iðtekliø planavimas organizacijoje turi vykti reguliariai, sudarant planus bent
artimiausiems ðeðiems mënesiams. Keièiantis numatytiems darbams, ðie planai taip pat
perþiûrimi ir koreguojami atsiþvelgiant á pasikeitusià situacijà.
Þmogiðkøjø iðtekliø planavimo þingsniai:
1. atliekama organizacijos þmogiðkøjø iðtekliø analizë: atsiþvelgiant á organizacijos
iðkeltus tikslus ir suplanuotus darbus, iðanalizuojama, kiek ir kokios kvalifikacijos
þmoniø organizacijoje dirba ðiuo metu;
2. numatoma, kiek ir kokius sugebëjimus turinèiø þmoniø reikës planuojamam
laikotarpiui;
3. perþiûrima, ar planuojamu laikotarpiu organizacijoje bus reikalingas skaièius
tinkamos kvalifikacijos darbuotojø;
4. numatoma, kaip pasiekti tai, ko reikia planuojamam laikotarpiui: ið kur
papildomai pritraukti reikiamos kvalifikacijos þmoniø, jei ámanoma, mokyti savus
ir kt.
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Plano formos pavyzdys
Numatomi
projektai/
darbai

Atlikimo
terminai/
data

Reikalingi þmogiðkieji
iðtekliai (vykdytojø
skaièius ir kvalifikacija)

Numatomi þmogiðkieji iðtekliai
Organizacijos
dirbantieji

Papildomai
átraukiami asmenys

 bendri reikalavimai visiems organizacijos dirbantiesiems, pridedant papildomus
punktus tam tikrus darbus atliekantiems þmonëms;
 skirtingi reikalavimai, keliami mokamiems darbuotojams ir savanoriams;
 skirtingi atskirø pareigybiø reikalavimai.
 gana daþnai reikalavimai kandidatams átraukiami atskiru punktu á darbuotojø
darbo apraðus  ðis variantas yra ypaè patogus tada, kai organizacijoje yra pakankamai
daug skirtingø pareigybiø.

1.
2.

NAUJØ DARBUOTOJØ PAIEÐKOS IR ATRANKOS TVARKA
Naujø darbuotojø paieðkos ir atrankos tvarkos apraðyme nuosekliai ir visiems darbuotojams
suprantamai apibûdinama kaip pasirenkami nauji organizacijos darbuotojai.
Darbuotojø paieðka  procesas, kurio metu surenkami kandidatai á laisvà darbo vietà.
Darbuotojø atranka  kandidatø ávertinimo procesas, kurio pabaigoje pasirenkamas
tinkamiausias kandidatas.
Numatant naujø darbuotojø paieðkos ir atrankos tvarkà, apraðoma:
1. Kokiais atvejais organizacijoje atliekama naujø darbuotojø paieðka.
2. Kokiais bûdais ieðkoma naujø darbuotojø.
3. Kiek laiko paieðka tæsiama.
4. Kaip atliekama tinkamiausiø kandidatø atranka:
 metodai - pokalbis, testai ar kiti kandidatø ávertinimo metodai;
 ávertinimo eiga;
 kriterijai, kuriais remiantis pasirenkamas tinkamas kandidatas (þr.
Reikalavimø kandidatams apraðymà).
5. Kas organizacijoje atsako uþ naujø darbuotojø paieðkà ir atrankà (tai dirbantysis,
kuris koordinuoja ðá procesà, taèiau jis nebûtinai yra paieðkos ir atrankos
vykdytojas).
Reikalavimø, keliamø kandidatams, apraðymas
Kandidatams keliamø reikalavimø apraðymas turi apimti minimalius reikalavimus á tam
tikras pareigas ateinanèiam dirbti þmogui. Ðie reikalavimai atspindi þinias, sugebëjimus,
asmenines savybes ir kitus dalykus, kuriais bûtinai turi pasiþymëti þmogus, kad galëtø
sëkmingai dirbti jam skiriamà darbà. (pvz.: turi mokëti anglø kalbà, turëti paraiðkø rengimo
patirties, vairuoti automobilá).
Ávairios organizacijos nevienodai nusprendþia, kokius reikalavimus vadinti minimaliais, kiek
tokiø reikalavimø reikia ávardyti. Svarbiausias kriterijus  reikalavimus apraðyti taip, kad jie
aiðkiai nurodytø, kokie þmonës organizacijai yra tinkami.
Kandidatams keliamø reikalavimø apraðymo forma
Gali bûti rengiami:
14
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Kandidatams keliamø reikalavimø apraðymas yra tinkamai parengtas, kai:
 Minimalûs reikalavimai yra apraðyti visoms organizacijos pareigybëms/þmonëms,
kurie yra atsakingi uþ tam tikrus skirtingus darbus.
 Reikalavimai yra kuo tiksliau ávardyti (kruopðèiai iðnagrinëjus darbo pobûdá).
 Tikslûs reikalavimai yra apraðyti ið anksto, nes naujø darbuotojø paieðkos
rezultatai labai priklauso nuo to, ar aiðkiai þinoma, kokiø þmoniø ieðkoma.
DIRBANÈIØJØ MOTYVAVIMAS
Dirbanèiøjø motyvavimo principø apraðymas
Standarto reikalavimuose numatytame Dirbanèiøjø motyvavimo principø apraðyme turëtø
bûti:
 pareikðtas organizacijos vadovø ir darbuotojø poþiûris á dirbanèiøjø motyvavimà 
tai, kas, jø nuomone, yra svarbu, siekiant, kad visi organizacijos darbuotojai jaustøsi
palaikomi ir pripaþástami;
 ávardyti organizacijai priimtini darbuotojø atlyginimo ir skatinimo metodai;
 aiðki nuostata numatomus motyvavimo bûdus bei priemones taikyti visiems
vienodai ir teisingai.
Skirtingus þmones darbe motyvuoja labai ávairûs dalykai, todël kurti motyvavimo principus
bûtø geriausia kartu su organizacijos darbuotojais, iðsiaiðkinant, kas atrodo svarbu bûtent
jiems, ko jie tikisi èia dirbdami.
Atlyginimo ir skatinimo tvarkos apraðymas
Dirbanèiøjø motyvavimo principuose atsispindi bendras organizacijos vadovø ir dirbanèiøjø
poþiûris á tai, kas svarbu motyvuojant organizacijos darbuotojus.
Apraðant atlyginimo ir skatinimo tvarkà jau yra ávardijamos konkreèios sàlygos, kuriomis
ásigali vienokios ar kitokios motyvacinës priemonës:
 kas uþ koká darbà organizacijoje gauna piniginá atlyginimà,
 kaip ir kada atlyginimas iðmokamas,
 kaip organizacijos dirbantieji skatinami uþ labai gerà darbà;
 kokiais kriterijais remiamasi sprendþiant, kuris dirbantysis turëtø bûti paskatintas.
15
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DIRBANÈIØJØ VEIKLOS PERÞVALGOS/DARBO ATLIKIMO VERTINIMAS
Darbo atlikimo vertinimas (toliau DAV)  tai procesas, kurio metu dirbantysis ir jo vadovas
susitinka aptarti dirbanèiojo veiklos, ávertinti jà remiantis abiejø pusiø sutartais ir þinomais
kriterijus. DAV metu turi bûti nuosekliai iðanalizuojama ir aptariama, kaip dirbanèiajam
sekasi atlikti bûtent jam paskirtus konkreèius darbus/veiklà tam tikrose srityse. DAV suteikia
galimybæ suderinti kiekvieno dirbanèiojo poreikius ir organizacijos lûkesèius dirbanèiojo
atþvilgiu bei kryptingai ugdyti dirbanèiojo sugebëjimus.
DAV (daþniausiai tai  vadovo pokalbis su darbuotoju) turëtø vykti bent kartà per metus.
Taip vertinimà atliekantys vadovai pakankamai gerai þinos, kuo gyvena organizacijos
darbuotojai, o patys darbuotojai tiksliau supras, ko ið jø tikimasi, kà jie daro gerai, o kokiose
srityse jiems reikëtø tobulëti.
DAV tvarkos apraðymas
Apraðant darbo atlikimo vertinimo tvarkà svarbu apibrëþti:

NVO IR SOCIALINIØ NE PELNO PARTNERIØ VADYBOS KOKYBËS STANDARTAS. REKOMENDACIJOS

DAV formos pavyzdys
DARBO ATLIKIMO VERTINIMO FORMA
susitikimo data .................................
Vertinamo dirbanèiojo pareigos, pavardë, vardas:

Vertinanèio vadovo pareigos, pavardë, vardas:

Pagrindinës dirbanèiojo atsakomybës/darbo tikslas:

1. Kas atsako uþ DAV organizavimà.
2. Kodël jis organizuojamas.
3. Vertinimo periodiðkumà  rekomenduojama vienà kartà per pusæ metø ar vienà
kartà per metus.

Dirbanèiojo veiklos tikslai praëjusiais metais:
Dirbanèiojo pasiekimai per praëjusius metus:

4. Vertintojus  kas kuriuos asmenis vertina. (Paprastai dirbantájá vertina jo
tiesioginis vadovas arba kitas dirbantysis, suformuluojantis ir paskiriantis darbo
uþduotis. Bûtina tinkamo ávertinimo sàlyga vertintojas turi gerai þinoti, koká darbà
dirba vertinamasis ir bûti matæs, kaip jis dirba).

Tobulintini praëjusiø metø dirbanèiojo veiklos aspektai:

5. Vertinimo bûdà  metodà, kuriuo atliekamas vertinimas. Priklausomai nuo
taikomo metodo, turëtø bûti apraðytas ir pasiruoðimas vertinimui bei paties
vertinimo eiga.

Ateinanèiø metø tikslai/veiksmø planas:

6. Kiekvieno dirbanèiojo darbo atlikimo vertinimo kriterijus (kriterijus svarbu
apraðyti taip, kad jie atspindëtø svarbiausius konkreèiø þmoniø atliekamø darbø
aspektus ir jais remiantis bûtø galima ávertinti, kà þmogus daro gerai, o kur jam dar
reikëtø tobulëti).

Ateinanèiø metø mokymo ir tobulinimosi planas:

7. Vertinimo rezultatø fiksavimo formà (þr. DAV formos pvz.).

Baigiamosios vertintojo pastabos:

8. Vertinimo rezultatø saugojimo bûdà.

Baigiamosios vertinamojo pastabos:

Vertintojo paraðas .................................
Vertinamojo paraðas .................................
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MOKYMØ PLANAVIMAS
Ið anksto ir pakankamai detaliai rengiant mokymo planus galima tiksliau numatyti
mokymams reikalingus iðteklius, surasti maþiausiai iðlaidø reikalaujantá mokymo bûdà ar
papildomà bûtinø iðtekliø ðaltiná.
Organizacijos dirbantiesiems reikalingas mokymas numatomas pusmeèio, jei ámanoma, metø
laikotarpiui, atsiþvelgiant á:
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 kam savanoriai atsiskaito uþ savo darbà/kas gali kontroliuoti ir reikðti pastabas
savanoriams dël jø atliekamø darbø kokybës.
Reglamente taip pat ávardijamos kitos darbo su savanoriais organizacijoje ypatybës, kurias
bûtø svarbu þinoti organizacijos dirbantiesiems ir dirbti atëjusiems savanoriams.

1. planuojamiems darbams atlikti bûtinà dirbanèiøjø kompetencijà,
2. darbo atlikimo vertinimo rezultatus,
3. darbo metu atsiskleidusius darbuotojø þiniø, ágûdþiø trûkumus.
Mokymo planas yra bendras visiems organizacijos dirbantiesiems, já sudarant akcentuojami
dalykai, kuriø reikia mokyti tam tikrus darbus organizacijoje atliekanèius dirbanèiuosius ar
jø grupes per numatytà laikotarpá.
Organizacijos dirbanèiøjø mokymo planas turi apimti ðià informacijà:
 Laikotarpis, kuriam sudaromas mokymo planas.
 Sritys/ temos, ko organizacijos dirbantieji turi bûti mokomi per ðá laikotarpá.
 Dirbantieji (dirbanèiøjø grupës), kurie turëtø bûti mokomi.
 Kas juos mokys.
 Kaip ðie þmonës bus mokomi.
 Kada vyks atitinkami mokymai (nurodomas laikotarpis, jei yra þinoma - áraðomos
datos).
 Mokymams reikalingi iðtekliai.
 Grafa pastaboms apie mokymo plano ágyvendinimà.
Pagal standarto reikalavimus nëra bûtina, taèiau norint stebëti atskirø darbuotojø mokymosi
istorijà galima naudoti individualius kiekvieno darbuotojo Kvalifikacijos këlimo apskaitos
lapus, kuriuose bûtø fiksuojama, kada ir kokiuose mokymuose ðis dirbantysis dalyvavo.
Taip susisteminta informacija praverèia paskirstant naujus darbus, atliekant DAV, planuojant
tolesnius mokymus.
DARBO SU SAVANORIAIS REGLAMENTAS
Darbo su savanoriais reglamentas  tai taisykliø rinkinys, nustatantis esminius darbo su
savanoriðkai organizacijoje dirbanèiais þmonëmis principus.
Pagrindiniai aspektai, kurie turi bûti apraðyti darbo su savanoriais reglamente:
 savanoriø átraukimo á organizacijos veiklà tikslas ir jø vaidmuo organizacijoje
(kokiais atvejais ir kodël organizacija pasitelkia savanorius, ko ið jø tikimasi);
 kokius darbus organizacijoje atlieka savanoriai;
 kas vadovauja/paskirsto darbo uþduotis savanoriams;
18
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KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE
APIBRËÞIMAI
Komunikacija organizacijoje  keitimasis informacija, þiniomis ir patyrimu organizacijos
viduje.
INFORMACIJOS SKLEIDIMO ORGANIZACIJOJE TVARKA
Nuosekliai apraðyta ir visiems þinoma informacijos skleidimo tvarka sudaro sàlygas
organizacijoje laiku ir tiksliai perduoti atitinkamø dirbanèiøjø darbui reikalingà informacijà,
operatyviai reaguoti á iðorinius paklausimus, laiku ir tiksliai paskleisti visiems dirbantiesiems
aktualià bendro pobûdþio informacijà (apie organizacijos vidaus tvarkà, apie tai, kas vyksta,
kas planuojama organizacijoje ir kt).
Apraðant informacijos skleidimo tvarkà organizacijoje, apibrëþiama:
 Kokia informacija kam turi bûti perduodama.
 Kas turi perduoti ðià informacijà.
 Kokiais bûdais/kanalais informacija turi arba gali bûti (jei tinkamø bûdø yra
numatomi keli) perduodama.
 Kokie yra informacijos perdavimo/reagavimo á uþklausimus terminai.
 Kaip ásitikinama, ar informacija pasiekë adresatà.
INFORMACIJOS SAUGOJIMO TVARKA
Aiðkus ir visiems þinomas informacijos saugojimo tvarkos apraðymas sumaþina galimybiø,
kad organizacijai vertinga informacija bus prarasta, dirbantiesiems tampa paprasèiau surasti
reikalingà informacijà.
Apraðant informacijos saugojimo organizacijoje tvarkà, numatoma:
 Kokia informacija turi bûti kaupiama ir saugoma.
 Kaip saugotina informacija registruojama.
 Kur talpinama bendro ir/ar asmeninio naudojimo ávairaus pobûdþio informacija.
 Kokie yra informacijos saugojimo ir atnaujinimo terminai.
 Kokia informacija laikoma konfidencialia, nurodant, kam ji yra prieinama.
 Kas atsakingas uþ informacijos iðsaugojimà ir atnaujinimà numatyta tvarka.

21

NVO IR SOCIALINIØ NE PELNO PARTNERIØ VADYBOS KOKYBËS STANDARTAS. REKOMENDACIJOS

IÐORINË KOMUNIKACIJA
APIBRËÞIMAI
Iðorinë komunikacija  keitimasis informacija su organizacijos iðore.
Poveikio grupës  visuomenës ar bendruomenës dalis, kuriai organizacija dirba ar kuriai
daro átakà.
IÐORINËS KOMUNIKACIJOS PLANAVIMAS
Planuodama iðorinæ komunikacijà, organizacija ávardija informacijos perdavimo organizacijos
iðorei tikslus ir prioritetus, atidþiai iðanalizuoja ir pasirenka tinkamiausiais iðorinës
komunikacijos priemones. Toks iðankstinis planavimas leidþia organizacijai efektyviau skleisti
informacijà apie save ir atskirus savo veiklos aspektus, ypaè prisimenant daþnai ribotas lëðas,
kurias organizacija gali skirti ðiai srièiai.
Organizacijos iðorinës komunikacijos planas atsako á klausimus: kodël, kà, kam, kada ir
kaip organizacija turi praneðti apie save poveikio grupëms.
Iðorinës komunikacijos plano kûrimo þingsniai:
1. Ávardijami iðorinës komunikacijos tikslai ir uþdaviniai - apibrëþiama, kodël
organizacija nori skleisti informacijà organizacijos iðorëje.
2. Apibrëþiama, kà konkreèiai reikia skleisti (naujausià informacijà, idëjas, vertybes,
tikslus ar kt.).
3. Nurodoma, kam organizacija nori skleisti ðià informacijà (kuo tiksliau ávardijant
þmones, grupes ar organizacijas, kuriems informacija skirta).
4. Iðanalizuojama, kokie yra organizacijai prieinami iðorinës komunikacijos bûdai
bei priemonës, ir pasirenkami tinkamiausi bûdai perduoti reikiamà informacijà
numatytoms poveikio grupëms.
5. Ávardijama, kada atitinkamos iðorinës komunikacijos priemonës ir kanalai
organizacijoje yra naudojamos.
6. Ávardijami bûdai, kuriais planuojama ásitikinti, ar paskleista informacija pasiekë
tuos, kam buvo skirta.
7. Numatomi finansiniai ir kiti iðtekliai, kuriø prireiks numatytiems iðorinës
komunikacijos bûdams ágyvendinti.
8. Numatomas uþ plano ágyvendinimà atsakingas asmuo.
Pastaba. Tokie patys klausimai nagrinëjami sudarant ir atskirø projektø iðorinës
komunikacijos planus, tik ðiuo atveju kalbama ne apie visos organizacijos, o konkretaus
projekto iðorinës komunikacijos tikslus ir bûdus tiems tikslams pasiekti.
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DARBO ORGANIZAVIMAS
APIBRËÞIMAI
Darbo organizavimas  þmoniø átraukimas dirbti kartu tam tikroje struktûroje, siekiant
konkretaus tikslo ar tikslø visumos.
Veiklos planavimas  tikslø formulavimo bei jø ágyvendinimui tinkamos veiksmø eigos
nustatymo procesas.
Ilgalaikis veiklos planas  planas, apimantis tam tikrà laiko periodà (metams arba ilgesniam
laikotarpiui), kurio metu manoma, kad aplinka daug nekis. Ðiame plane siekiama strateginio
plano tikslus paversti konkreèiomis uþduotimis.
Atsakomybës sritis  organizacijos veiklos sritis, uþ kurios rezultatà atsakingas konkretus
organizacijos darbuotojas.
Darbo apraðas  dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie ðias pareigas uþimanèio
darbuotojo pagrindines darbo uþduotis ir ásipareigojimus.
Kontrolë  procesas, uþtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimà.
Procedûra  pastovus veiksmø planas, pateikiantis detalius nurodymus, kaip elgtis nuolat
susidaranèiose organizacijoje situacijose.
Reglamentas  raðytinis taisykliø rinkinys, nustatantis tam tikro elgesio/veiklos principus ir
tvarkà. (pvz., susirinkimo reglamentas  susirinkimo vedimo tvarka)
VEIKLOS PLANAVIMAS
Planavimas  tai tikslø formulavimo ir jø ágyvendinimui tinkamos veiksmø eigos nustatymo
procesas. Plaèiàja prasme, planavimas  tai sprendimas, kuria kryptimi organizacija nori
judëti ir kaip ji ketina tai daryti. Planavimas turi bûti pirmas viso vadybos proceso þingsnis.
Planø sudarymo prieþastys:
1) planas padeda organizacijai sutarti ir aiðkiai ávardyti, kà ji turi daryti tam tikru
laiko momentu;
2) organizacija gauna bûtinus iðteklius tikslams pasiekti ir jais disponuoja;
3) organizacijos nariai veikia pagal parinktus tikslus ir procedûras;
4) artëjimas pasirinktø tikslø link yra valdomas ir vertinamas, kad esant reikalui
bûtø galima laiku pataisyti situacijà.
Planavimo lygiai
1. Sudaromas organizacijos strateginis planas.
2. Sudaromas ilgalaikis veiklos planas. Jis sudaromas jau suformulavus strategijà,
nes remiantis ilgalaikiais veiklos planais yra ágyvendinami strateginiai planai.
Ilgalaikis veiklos planavimas  strateginio plano ágyvendinimo bûdas.
3. Sudaromas trumpalaikis veiklos planas. Tai yra operacinis planas, padedantis
ágyvendinti ilgalaiká veiklos planà.
Pastaba: Apie strateginá planavimà þr. organizacijos strategijos dalyje.
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Veiklos plano rekomendacijos
1. Visi NVO veiklos planai yra suderinti su organizacijos strategija. Ilgalaikio
ir trumpalaikio plano tikslas yra paversti strategijà realybe. Todël ðie planai yra
bûdas strategijai ágyvendinti. Tad planavimo proceso metu, planuojantysis turëtø
turëti omenyje strateginius tikslus, organizacijos misijà. Sudaryti veiklos planai
turi paremti organizacijos strategijà.
2. Reguliariai sudaromi ilgalaikiai veiklos planai. Ilgalaikiuose organizacijos
veiklos planuose aiðkiai apibrëþiami:
a. planuojamos veiklos tikslai;
b. veiklos etapai (tarpiniai þingsniai);
c. uþ veiklà atsakingi asmenys;
d. iðtekliai;
e. priemonës ar metodai;
f. galutinis laukiamas rezultatas;
g. pasiekto rezultato ávertinimo mechanizmas.
Ilgalaikiai veiklos planai sudaromi ne reèiau kaip kartà per metus.
3. Átraukimas á planavimà. Planavimo procese vienokiu ar kitokiu bûdu turëtø
dalyvauti visi, kurie dalyvauja organizacijos veikloje (t.y. turi bûti suderintos visø
dirbanèiøjø, savanoriø, nariø nuomonës). Þmoniø átraukimas lemia didesná jø
ásipareigojimà ágyvendinti planus, ir tuomet labiau toleruojami pokyèiai.
Organizacijoje turi bûti sudaroma planavimo grupë. Galutiniame plano
formulavime turëtø dalyvauti tik tie asmenys, kurie gali priimti sprendimus.
4. Tikslø suformulavimas.
Kaip minëta aukðèiau, planavimas  tikslø formulavimo ir jø ágyvendinimui
tinkamos veiksmø eigos nustatymo procesas. Todël itin svarbu, kaip planuotojai
formuluoja tikslus.
Tikslø formulavimo seka:
 Formuluojami organizacijos tikslai.
 Formuluojami skyriø/filialø tikslai.
 Formuluojami asmeniniai tikslai.
Vëliau yra formuluojami uþdaviniai, kurie padës pasiekti iðkeltø tikslø.
Keliamø uþdaviniø rekomendacijos:
 Uþdaviniai yra realûs ir pasiekiami.
 Aiðkiai apibrëþiamas norimas rezultatas.
 Uþdaviniø ágyvendinimas turi bûti iðmatuojamas ar patikrinamas.
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 Uþdaviniai turi derëti tarpusavyje  organizacijos, padalinio, darbuotojø
lygyje.
 Uþdaviniams turi bûti nustatomi prioritetai (uþdaviniø rangavimas).
Uþdaviniø ágyvendinimo stebëjimas:
 Nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus sprendþiama, ar nenukrypstama nuo
uþdaviniø ágyvendinimo.
 Nustatyti laikà, kada bus tikrinami tarpiniai rezultatai.
 Uþtikrinti susitarimà, kad dirbantieji informuos vadovà, kai tik pastebës
nukrypimus, kuriø patys negali pataisyti.
5. Uþdaviniø formulavimas:
 Konkretumas  uþduotys yra konkreèios, apibrëþianèios vienà kryptá.
 Galimybë iðmatuoti  uþduotys yra iðmatuojamos. Tai reiðkia, kad jos turi
turëti patikrinimo rodiklius, kurie gali bûti tiek skaitmeniniai, tiek ir kokybiniai,
nurodantys vadinamàjá atlikimo standartà.
 Pasiekiamumas  uþduotys yra pasiekiamos, t.y. darbuotojø pasirengimo
lygis, jø darbo intensyvumas ir kiti resursai sudaro galimybes ðias uþduotis
atlikti.
 Adekvatumas  uþduotys yra suderinamos su ilgalaikiais tikslais, susijæ su
organizacijos veiklos ir dirbanèiojo darbo kontekstu.
 Laiko planavimas  uþduotys yra susietos laike, t.y. nustatyti laiko
apribojimai, (áskaitant tarpines ir galutines uþduotis).
DARBØ PASKIRSTYMAS
Tinkamas darbø paskirstymas sudaro sàlygas organizacijoje nepalikti darbø, kurie nepriklauso
nei vienam dirbanèiajam, darbø, kuriuos atlieka keli organizacijos dirbantieji. Tinkamas
darbø paskirstymas taip pat optimizuoja organizacijos dirbanèiøjø krûvá ir didina atliekamos
veiklos efektyvumà. Siekiant tinkamo darbø paskirstymo organizacijoje, reikia aiðkiai apibrëþti
darbo uþduoèiø, ágaliojimø bei atsakomybës srièiø paskirstymà atskiriems darbuotojams.
Tai padaryti padeda darbo apraðai, kuriuose yra apraðytos konkreèiø pareigybiø funkcijos
bei atsakomybës sritys.
Darbø pasidalijimo rekomendacijos:
 Uþduotys organizacijoje skiriamos, atsiþvelgiant á dirbanèiojo þinias bei
sugebëjimus.
 Dirbantieji, atlikdami savo uþduotis, visada þino, á kà gali kreiptis pagalbos bei
patarimo.
 Savanoriams ir mokamiems darbuotojams uþduotys skiriamos vadovaujantis
vienodais kriterijais, papildomai atsiþvelgiant á tai, kiek laiko savanoris gali skirti
darbui organizacijoje.
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Darbo apraðø parengimo procedûra:
1. Pagrindinë darbo apraðo paskirtis  kuo iðsamiau apraðyti visas dirbanèiajam
priklausanèias funkcijas. Taèiau paprastai darbo apraðe yra ir kita informacija 
darbuotojo pavaldumas, kvalifikacijos reikalavimai ir pan. Kiekviena organizacija
pati nusprendþia, kokià informacijà dës á darbo apraðus. Todël pirmas þingsnis
sudarant darbo apraðus, yra sudaryti darbo apraðo schemà, kurioje ávardijami
pagrindiniai punktai, kurie, organizacijos vadovø manymu, turëtø bûti darbo apraðe.
2. Nusprendus, kokia informacija bus darbo apraðuose, reikia surinkti informacijà
galutiniam darbo apraðø parengimui. Toks informacijos apie atliekamà darbà
rinkimas yra vadinamas darbo analize. Ji gali bûti atliekama dviem bûdais:
 Pokalbiai su konkretaus darbo atlikëjais bei jø tiesioginiais vadovais apie
konkreèias pareigybes uþimanèiø dirbanèiøjø atliekamà darbà. Pokalbis
reikalingas tam, kad bûtø galima kuo tiksliau ir iðsamiau iðsiaiðkinti darbuotojo
darbà, parengti darbo apraðà.
 Gali bûti taikoma ir kitokia procedûra, kuomet organizacijos darbuotojai
patys pildo parengtà schemà. Vëliau (rengiant darbo apraðus) ji yra tikslinama
tiek su paèiais darbuotojais, tiek su jø vadovais.
3. Darbo apraðø parengimas. Darbo analizës metu surinkta informacija
apibendrinama, iðanalizuojama ir remiantis ja pagal sutartà schemà parengiami
darbo apraðai.
4. Darbo apraðø suderinimas ir koregavimas. Parengti darbo apraðai yra suderinami
ir galutinai koreguojami, atsiþvelgiant á darbo atlikëjø bei jø vadovø prioritetus.
Darbo apraðo pavyzdys
Pastaba. Ðiame darbo apraðo schemos pavyzdyje yra pateiktos galimos darbo apraðo dalys.
Konkreèiu atveju organizacija pati pasirenka, kokià informacijà nori dëti á darbo apraðà. Tad
pateiktas pavyzdys tik parodo galimas sudedamàsias dalis, bet nenurodo, kad jos visos bûtinai
turi bûti darbo apraðe.

DARBO APRAÐAS

...
(Pareigø pavadinimas)

Organizacija (pavadinimas, adresas):

Bendras darbo tikslas:

Darbo uþduotys/funkcijos:

Èia vienu ar keliais sakiniais apraðomas pagrindinis ðias pareigas einanèio
dirbanèiojo darbo tikslas.
Èia ávardijamos visos pagrindinës ðias pareigas uþimanèio dirbanèiojo
funkcijos.




Pavaldumas:
Ryðiai (dirbanèiojo kontaktai uþ
organizacijos ribø):



Atsakomybës sritys:



Darbo sàlygos:

.......................... pareigas uþimantis dirbantysis
tiesiogiai atsiskaito uþ savo darbà
..
Èia ávardijama, su kokiomis organizacijomis darbuotojas bendrauja darbo
reikalais

....................... pareigas uþimantis dirbantysis
savo darbe atsakingas uþ:

Èia ávardijamos darbo sàlygos, kurios yra nustatytos ðias pareigas atliekanèiam dirbanèiajam (pvz., komandiruotës, darbas pamainomis ir pan.)




Reikalavimai (kandidatui á ðias
pareigas):




Èia ávardijami iðsilavinimo, kompetencijos, patirties reikalavimai ir pan.

Su darbo apraðu susipaþinau:

..........
(Dirbanèiojo vardas, pavardë, paraðas)

Vadovas:

...
(Vardas, pavardë, paraðas)

Data:
28
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SPRENDIMØ PRIËMIMAS
Valdymo sprendimø priëmimo tvarkos apraðymas organizacijai reikalingas, siekiant aiðkiai
atskirti organizacijos vadovø bei dirbanèiøjø ágaliojimus.
Yra galimi keli sprendimø priëmimo tvarkos apraðymo variantai:
 Iðskirti organizacijoje priimamus sprendimus bei numatyti asmená ar asmenø
grupæ, kuri priima konkretø sprendimà.
 Taip pat gali bûti ir platesnis sprendimø priëmimo tvarkos apraðymas. Tokiu
atveju turi bûti ávardijami ne tik organizacijoje priimami sprendimai ir juos
priimantys asmenys, taèiau ir sprendimà rengiantys dirbantieji bei numatomi
sprendimo priëmimo terminai.
Sprendimø priëmimo tvarkos numatymo procesas
 Iðskiriamos pagrindinës organizacijos veiklos sritys, kuriose priimami
organizacijai svarbûs sprendimai.
 Kiekvienoje organizacijos veiklos srityje yra ávardijami priimami sprendimai,
sudaromas priimamø sprendimø sàraðas.
 Numatomi uþ kiekvieno sprendimo priëmimà atsakingi asmenys.
 Numatomi sprendimo priëmimo terminai.
 Organizacijos dirbantieji informuojami apie sprendimø priëmimo tvarkà.
Sprendimø priëmimo organizacijoje tvarkos nustatymo PAVYZDYS
Pastaba. Þemiau pateiktame pavyzdyje yra ávardytos dvi sprendimø priëmimo sritys.
Konkreèiu atveju organizacija turi iðskirti visas pagrindines veiklos sritis. Galimos ir tokios
veiklos sritys: projektø valdymas, finansø valdymas, klientø aptarnavimas ir t.t.
Bendroji dalis
Ðis dokumentas nustato organizacijos valdymo organø ir dirbanèiøjø ágaliojimus pagrindiniø
organizacijoje priimamø sprendimø atþvilgiu.
Organizacijos ágaliojimø sistemà, jos pakeitimus ar papildymus tvirtina valdyba.
Organizacijos ágaliojimø sistemoje apibrëþtos ðios pagrindinës sprendimø sritys:
 Organizacijos valdymas
 Þmogiðkøjø iðtekliø valdymas
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Sprendimas
Organizacijos valdymas
1. Organizacijos strateginiø teiginiø ir
strateginio plano tvirtinimas
2. Organizacinës struktûros ir valdymo
principø tvirtinimas
3. Organizacijos ágaliojimø sistemos, jos
pakeitimø ar papildymø tvirtinimas
4. Organizacijos metø veiklos tikslø, planø ir
biudþeto tvirtinimas
Þmogiðkøjø iðtekliø valdymas
1. Administracijos vadovo rinkimai ir
tvirtinimas
2. Administracijos vadovo atlyginimo
nustatymas
3. Naujø darbuotojø priëmimas/atleidimas
4. Dirbanèiøjø atlyginimo principø ir tvarkos
tvirtinimas
5. Naujø pareigybiø ávedimas, senø
naikinimas ar keitimas
6. Darbo apraðø tvirtinimas
7. Savanoriø priëmimas
8. Atlyginimo tvirtinimas (ádarbinant,
perkeliant dirbantájá ar keièiant atlyginimà)

Terminai

(ðiame stulpelyje nurodomi terminai, iki
kada turi bûti priimami sprendimai)

Sprendþia/tvirtina

Iki sausio 15 d.

Valdyba

Iki sausio 15 d.

Valdyba

Iki sausio 1 d.

Valdyba

Iki vasario 1 d.

Valdyba

Valdyba
Valdyba
Administracijos vadovas
Valdyba/administracijos vadovas
Valdyba/administracijos vadovas
Administracijos vadovas
Administracijos vadovas
Administracijos vadovas

KONTROLË
Kontrolë  procesas, uþtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimà. Ji padeda vadovams
stebëti savo planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektyvumà. Esminë kontrolës dalis 
esant reikalui imtis koregavimo veiksmø.
Kas turi bûti aptarta veiklos kontrolës principø ir procedûrø apraðyme.
1. Visø pirma, organizacija turi nuspræsti, kokios jos veiklos sritys yra pagrindinës:
organizacija turi iðskirti tuos veiklos aspektus, kurie privalo efektyviai funkcionuoti,
kad galëtø sëkmingai veikti visa organizacija. Svarbiems organizacijos veiklos
aspektams kontrolës procese turi bûti skiriamas didesnis dëmesys. Tad iðskyrus
pagrindines/svarbiausias organizacijos veiklos sritis, vadovai þinos, kam
kontroliuojant skirti didesná dëmesá.
2. Numatomi uþ kiekvienos veiklos srities kontrolæ atsakingi asmenys: nustaèius
pagrindines organizacijos veiklos sritis, parenkami dirbantieji, kurie kontroliuoja
tam tikrà veiklos sritá.
3. Sukuriami standartai, kuriais remiantis vertinamas veiklos atlikimas. Taip pat
numatomi vertinimo metodai  kaip bus vertinamas veiklos atlikimas. Veiklos
atlikimo standartu yra laikomi veiklos tikslai ir uþdaviniai.
4. Veiklos atlikimo vertinimo daþnumas. Kontrolë organizacijoje turi bûti
nuolatinis besikartojantis procesas. Rekomenduotina nustatyti laiko tarpà, kuris
yra kritinis veiklos planø perþvalgai ir vertinimui (pvz., tam tikros veiklos srities
paþanga vertinama ne reèiau kaip vienà kartà per mënesá.)
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SUSIRINKIMØ ORGANIZAVIMAS
Susirinkimø reglamentas  raðytinis taisykliø rinkinys, nustatantis susirinkimø vedimo
principus ir tvarkà.
Susirinkimø reglamento sudedamosios dalys (PAVYZDYS):
A. DALYVIØ VAIDMENYS
1. Ávardijami visø susirinkimuose dalyvaujanèiø asmenø vaidmenys. Pvz.,
vadovas, nuolatinis susirinkimo dalyvis, kviestiniai dalyviai, sekretorius ir t.t.
2. Kiekvienam dalyviui susirinkime priskiriamos tam tikros funkcijos. Pvz.,
Vadovas: rengia susirinkimo darbotvarkæ, sprendþia dël teminiø klausimø
átraukimo á darbotvarkæ, skiria teminio klausimo praneðëjà ir t.t.
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E. SPRENDIMØ PRIËMIMAS
Ðioje dalyje yra apraðoma, kaip susirinkimo metu priimami sprendimai. Pvz.,
sprendimas priimamas bendru sutarimu, pritariant daugumai, nusprendus vadovui
ar pan.
F. SPRENDIMØ, IÐVADØ ÁFORMINIMAS IR ORGANIZACIJOS INFORMAVIMAS
Ðioje dalyje yra numatoma:
1. Kas yra pildoma susirinkimo protokole. Organizacija pati nusprendþia, kokie
punktai turi bûti átraukti á protokolà. Pildomø protokolo punktø pavyzdys:
 data,
 susirinkimo trukmë (pradþia ir pabaiga),

B. SUSIRINKIMØ DAÞNIS IR TRUKMË

 dalyvavusiø pavardës ir pareigos,

Ðioje dalyje yra apibrëþiama:

 svarstyti klausimai,

1. Kiek kartø organizacijoje vyksta eiliniai susirinkimai (kartà per savaitæ, kartà
per mënesá ar pan.). Patartina nustatyti ir ávardyti konkreèià susirinkimø dienà.
Pvz., pirmadieniais, pirmas mënesio pirmadienis ar pan.

 pagrindiniai informaciniai teiginiai,

2. Nustatoma susirinkimø trukmë.

 svarstymø eiga,

3. Numatomos sàlygos, kurioms esant yra ðaukiamas papildomas susirinkimas.

 priimtas sprendimas arba svarstymo iðvados kiekvienu svarstytu klausimu.

4. Nustatoma susirinkimo dalyviø skaièiaus, kuris yra pakankamas, jog vyktø
susirinkimas. Pvz., susirinkimas vyksta, jeigu jame dalyvauja ne maþiau kaip 3
nuolatiniai grupës nariai.

 teminiø praneðimø tezës,

2. Kas tvirtina protokolà.
3. Per kiek laiko nuo susirinkimo pabaigos ir kaip protokolas yra perduodamas
organizacijos darbuotojams.

C.SUSIRINKIMO DIENOTVARKË
Ðioje dalyje nustatoma:
1. Kas paprastai sudaro susirinkimo darbotvarkæ.
2. Numatomas laiko tarpas, kuriam likus iki susirinkimo, visi susirinkimo
dalyviai gauna susirinkimo darbotvarkæ. Taip pat numatomas bûdas, kuriuo
perduodama darbotvarkë. Pvz., darbotvarkë el. paðtu siunèiama kiekvienam
susirinkimo dalyviui ne vëliau kaip vienà darbo dienà iki susirinkimo.
3. Numatoma procedûra  kaip, kada ir kas gali koreguoti darbotvarkæ.
4. Nustatoma, kokie turi bûti darbotvarkës punktai.
D. S USIRINKIMØ EIGOS TVARKA
Ðioje dalyje apraðoma tipinio susirinkimo eigos tvarka. Pvz., kas pradeda
susirinkimà, ar gráþtama prie praëjusio susirinkimo sprendimø, kokie klausimai
svarstomi vëliau, kaip vyksta susirinkimø pabaiga ir t.t.
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FINANSØ VALDYMAS
APIBRËÞIMAI
Pinigø srautai  pinigø judëjimas organizacijoje, t.y. pinigø gavimas ir jø iðleidimas per
laikotarpá (pvz., per metus).
Finansø valdymas nevyriausybinëse organizacijose reikalingas tokiu atveju, kai organizacija
gauna ir leidþia pinigus bei turi turto.
Finansø valdymas nëra buhalterinë apskaita, kuriai samdoma buhalterë ir kuri atliekama
pagal LR ástatymus. Finansø valdymas sudaro galimybes planuoti, paskirstyti, naudoti ir
kontroliuoti finansinius organizacijos iðteklius. Efektyvus finansø valdymas uþtikrina, kad
turësite pakankamus finansinius iðteklius organizacijos strategijos ágyvendinimui tuo metu,
kai jø reikës.
Finansø valdymo sudedamosios dalys:
 Finansø planø sudarymas. Finansø planas yra esamø finansiniø iðtekliø, bûsimø
pajamø ir iðlaidø numatymas. Finansø planas reikalingas tam, kad galëtumëte stebëti
ir valdyti/kontroliuoti organizacijos finansiná augimà, numatyti kritimà. Já turëdami
þinote, á kà kitais metais galësite investuoti, pvz., naujas kompiuteris, biuras, kt.
 Projektø biudþetø sudarymas. Jie turi bûti sudaromi planuojant projektus.
 Finansiniø planø vykdymo vertinimas. Planø vykdymo vertinimas atliekamas
periodiðkai.
Finansiniø planø vykdymo vertinimà sudaro:
» Realios organizacijos finansinës bûklës ávertinimas
» Finansinës situacijos palyginimas su planu
» Jeigu reali finansinë situacija neatitinka planuotos, analizuojamos neatitikimo
prieþastys
» Parengiama finansiniø planø vykdymo vertinimo ataskaita.
 Pinigø srautø planavimas. Tai yra svarbi nevyriausybinës organizacijos finansø
valdymo dalis. Piniginiø srautø planavimas leidþia planuoti iðlaidas, kontroliuoti
pinigø gavimo ir iðleidimo terminus ir naudoti turimus pinigus ten, kur reikia,
tada, kada reikia. Bûna atvejø, kai jau yra pasiraðytos sutartys dël stambiø projektø
vykdymo su keliais fondais, taèiau pinigai vëluoja. Tokiais atvejais organizacija
stokoja apyvartiniø lëðø, o tinkamas pinigø srautø planavimas leidþia uþtikrinti
apyvartiniø lëðø buvimà reikiamu metu.
Planuojant pinigø srautus, turi bûti sudaromi pinigø srautø planai. Pinigø srautø
planas yra dokumentas, rodantis pinigø gavimo ðaltinius ir pinigø iðleidimà per
tam tikrà laikotarpá (pvz., per ketvirtá, pusmetá, metus).
Þemiau pateikiamas pinigø srautø plano formos pavyzdys.
Taikant ðià formà, eiluèiø pavadinimus galima pakeisti atsiþvelgiant á realiø organizacijos
iðlaidø pavadinimus. Formos stulpeliø pavadinimai yra datos, kuomet yra pildomi duomenys.
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PABAIGOJE

LIKUTIS MËNESIO

Ið viso pajamø

Ið viso

ciniai uþsakymai

Planuojami komer-

Planuojamos sutartys

finansavimai

Planuojami fondø

Planuojamos

Ið viso

ciniai uþsakymai

Patvirtinti komer-

Patvirtintos sutartys

finansavimai

Patvirtinti fondø

Patvirtintos

PAJAMOS

Ið viso iðlaidø

Ið viso

Nematerialus turtas

Trumpalaikis turtas

Ilgalaikis turtas

Turtas ir investicijos

Ið viso

Kitos nenumatytos

Reprezentacinës

Veiklos

Ið viso

...

Projekto 

Ið viso

Draudimas

Kanceliariniai reikmenys

Reklama

Internetas

Telefonai

Nuoma

SODRA

Mokesèiai

Atlyginimai

Fiksuotos

IÐLAIDOS

2003 11

2003 12

2004 02

2004 03

2004 04

PINIGØ SRAUTØ PLANO FORMA
2004 01

2004 05

2004 06

2004 07 2004 08
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