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Įvadas

Vadovėlis skirtas visų pirma studentams, studijuojantiems dalyką „Va-
dybiniai sprendimai“, kurio paskirtis – suteikti valdymo sprendimų pri-
ėmimo organizacijose žinių pagrindus, ugdyti gebėjimus kūrybiškai ir 
racionaliai priimti valdymo sprendimus, įvertinti ir valdyti individualaus, 
grupinio ir organizacinio elgesio veiksnių, komunikacijos įtaką valdymo 
sprendimų priėmimui. Vadovėlio struktūra atitinka tokio studijų dalyko 
dėstomas temas ir padeda jas įsisavinti.

Knyga skiriasi nuo kitų leidinių analogiškais pavadinimais, nes yra 
orientuota ne į matematinių metodų taikymą priimant valdymo spren-
dimus, o į vadybinių sprendimų priėmėjo elgesio ir veiksmų nuostatas, 
tiek priimant valdymo sprendimą, tiek jį įgyvendinant. Todėl gali būti 
naudojama aukštosiose mokyklose, į kurių studijų programas įtraukti or-
ganizacijų valdymo bei su organizacine elgsena susiję dalykai. 

Vadovėlyje pateikiama medžiaga suskirstyta į tris dalis. Pirmojoje 
dalyje aptariami bendrieji klausimai, reikalingi kitų dviejų pagrindinių 
dalių temoms nagrinėti. Tai – vadybinio (kitaip – valdymo) sprendimo 
samprata ir tipai; teoriniai požiūriai į valdymo sprendimų priėmimą; 
valdymo sprendimų priėmimo aplinkos svarba ir valdymo sprendimo 
priėmėjo(-ų) santykis su ja; grupių panaudojimas priimant valdymo 
sprendimus. Dvi pagrindinės (antroji ir trečioji) vadovėlio dalys atspindi 
bet kuriame vadybos vadovėlyje pateikiamus du požiūrius į valdymo 
sprendimų priėmimą: racionalų (klasikinį) ir elgesio (kitaip – administra-
cinį, subjektyvų). 

Taigi antrosios dalies „Racionalus valdymo sprendimų priėmimas“ 
tikslas – suteikti žinių, būtinų formuojant racionalaus valdymo sprendimų 
priėmimo ir įgyvendinimo organizacijose įgūdžius. Ji pagrįsta racionalaus 
(klasikinio) požiūrio į valdymo sprendimų priėmimą esmine nuostata: 
veikdami racionaliai ir logiškai, vadovai gali priimti ir įgyvendinti val-
dymo sprendimus, atitinkančius organizacijos interesus. Pagal šią nuos-
tatą formuluojamos nuorodos, kaip vadovai turi elgtis priimdami ir įgy-
vendindami valdymo sprendimus organizacijose; taip pat nurodoma, 
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kokius etapus ir darbus jie turi atlikti, norėdami iš tiesų racionaliai ir logiš-
kai priimti ir įgyvendinti sprendimą. Todėl antrojoje vadovėlio dalyje, 
kaip ir publikacijose, atspindinčiose racionalų požiūrį į valdymo spren-
dimų priėmimą, nagrinėjamas valdymo sprendimų priėmimo procesas, 
turinys, aiškinama procedūra, kurią turėtų žinoti valdymo sprendimo pri-
ėmėjas, priimdamas ir įgyvendinamas netipinius vadybinius sprendimus 
bet kurioje organizacijos valdymo srityje. Taip pat šioje vadovėlio dalyje 
trumpai aptariamos vadovų daromos klaidos šio proceso atskiruose dar-
buose, nurodoma, kur kitose dalyse jos nagrinėjamos plačiau.

Trečioji vadovėlio dalis skirta mokytis atpažinti, įvardyti ir valdyti 
pagrindinius elgesio (subjektyvius) veiksnius, kurie riboja vadovų ir kitų 
valdymo sprendimų priėmimo dalyvių racionalumą. Ji pagrįsta elgesio 
(subjektyvaus) požiūrio vyraujančia nuostata: vadovai ir kiti valdymo 
sprendimų priėmimo dalyviai niekada nebūna tikrai racionalūs ir logiški, 
todėl priimdami ir įgyvendindami valdymo sprendimus siekia patenkinti 
savo įsitikinimus ir interesus. Elgesio požiūrio atstovai nagrinėja vadovo 
ir kitų valdymo sprendimų priėmimo dalyvių elgesį, aprašo, kaip jie daž-
niausiai elgiasi priimdami ir įgyvendindami valdymo sprendimus organi-
zacijose, išskiria ir įvertina daromas klaidas. Šioje dalyje pateiktos žinios 
apie vadovo ir valdymo sprendimų priėmimo dalyvių elgesio veiksnius, jų 
daromą įtaką valdymo sprendimų priėmimui, taip pat supažindinama su 
pagrindiniais organizacijos elementais, nulemiančiais valdymo sprendi-
mų priėmimo ypatumus. Taigi trečiojoje dalyje analizuojami pagrindiniai 
subjektyvūs veiksniai suskirstyti į individualaus, grupinio ir organizacinio 
elgesio veiksnių grupes. Aptariama ir komunikacijos bei kūrybiškumo – 
kaip subjektyvių valdymo sprendimų priėmimo veiksnių – įtaka valdymo 
sprendimų priėmimui organizacijose.

Vadovėlyje aiškinami per vadybinių sprendimų dalyko paskaitas na-
grinėjami klausimai, sudaroma galimybė studentams patiems susidaryti 
nuomonę. Kiekvƒiena tema pateikiama ne tik vadovėlio, bet ir kitų au-
torių nuomonė, nuorodos į literatūros šaltinius. Skaitytojai, pageidau-
jantys išsamesnės informacijos apie nagrinėjamas temas, ras nuorodas, 
pirmiausia, į studentams prieinamus bibliotekų ir internetinius šaltinius.



I  d a l I s

Vadybiniai sprendimai 
organizacijose: bendrieji klausimai



12

1  s k y r i u s

Valdymo sprendimo samprata,  
vieta valdyme

Mokymo(si) tikslai
Studentas, sėkmingai išmokęs šį skyrių, turi gebėti:

Suvokti sprendimo priėmimo (SP) bendrąją sampratą, t. y. sugebėti 1) 
išskirti SP veiklų pobūdį ir sudėtį.
Suvokti valdymo sprendimo priėmimo sampratos ypatumus, t. y.:2) 

sugebėti išskirti valdymo sprendimo priėmimo veiklų pobūdį  -
ir sudėtį;
sugebėti paaiškinti valdymo sprendimo priėmimo panašumus ir  -
skirtumus, palyginti su individo ir grupės lygmenyse priimamais 
sprendimais.

Apibūdinti valdymo sprendimo priėmimo vietą organizacijų val-3) 
dymo veik lose.

Sprendimo priėmimo samprata

Vadybos literatūroje kol kas nėra vienos visuotinai priimtos sprendi-
mo priėmimo sampratos. Štai keli būdingi sprendimo priėmimo api-
brėžimai:

Sprendimo priėmimas – besitęsiančio proceso momentas, kai, įver- »
tinus alternatyvų atitiktį tikslui, lūkesčiai apie tam tikrą veiksmų 
kursą paskatina sprendimų priėmėją pasirinkti jį kaip labiausiai 
tinkamą tikslui pasiekti1;
Sprendimo priėmimas – veiksmų krypties konkrečiai problemai  »
spręsti nustatymas ir parinkimas2;
Sprendimų priėmimas – problemos ar galimybės atpažinimo bei  »
suradimo, kaip ją išspręsti, procesas3; 
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Sprendimų priėmimas – problemos ar galimybės identifikavimo ir  »
jos išsprendimo procesas4;
Sprendimo priėmimas – didesnio problemos sprendimo proceso  »
dalis; sprendimo priėmimas koncentruojasi apie centrinę pasirinki-
mo tarp alternatyvių veiksmų kurso pasirinkimo problemą5.
Sprendimų priėmimas – vienos alternatyvos iš daugelio gali- »
mų pasirinkimo veiksmas. Sprendimų priėmimo procesas apima 
sprendimo situacijos atpažinimą ir apibrėžimą, alternatyvų identi-
fikavimą, geriausios alternatyvos pasirinkimą ir jos įgyvendinimą 
praktikoje6.

Apibendrinant pateiktus apibrėžimus galima teigti: sprendimų pri-
ėmimas turėtų būti suprantamas kaip veiksmas arba procesas, susijęs su 
žmogaus siekiu išspręsti tam tikrą jo atpažintą ir suvoktą problemą ar 
galimybę. Būtina sprendimų priėmimo prielaida – galimybė pasirinkti iš 
kelių įmanomų būsimo elgesio ar veiksmų alternatyvų. Sėkmingas spren-
dimų priėmimas, žinoma, turėtų reikšti, kad pasirenkama geriausia įma-
noma būsimo elgesio ar veiklos alternatyva. Pateikti apibrėžimai taip pat 
akcentuoja, kad sprendimui priimti būtina priežastis. Ja, kaip matyti iš 
definicijų, gali tapti problema arba galimybė. Vadybinių sprendimų lite-
ratūroje dar vartojamas terminas sprendimo problema, kuriam apibrėžti 
išskiriami du požymiai: 1) neatitiktis tarp esamos ir norimos (tikslinės) 
situacijos; 2) bent du pasirinkimai veikti, kad būtų pasiekta norima situ-
acija (tikslas). Tada sprendimas priimamas norint sumažinti ir/ar įveikti 
tą neatitiktį, atlikus tam tikrus veiksmus.7 Taip pat galima pastebėti, kad 
sprendimo priėmimo sampratose nebūtinai minimas būtinas sėkmingo 
sprendimo priėmimo proceso elementas – pasirinktos geriausios alterna-
tyvos (priimto sprendimo) įgyvendinimas. 

Sprendimo priėmimo lygiai

Bendriausiu atveju galima išskirti 4 sprendimų (priėmimo) lygius8: 
1) individualus sprendimas,
2) grupinis sprendimas,
3) organizacinis sprendimas,
4) metaorganizacinis sprendimas.
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Individualus sprendimas pasireiškia tada, kai bet kuris žmogus priima 
sprendimą dėl būsimo savo elgesio, veiksmų tam tikroje situacijoje ir 
įgyvendina jį. Taigi šiam sprendimų priėmimo lygmeniui būdinga, kad 
asmuo, kuris priima sprendimą, niekieno neverčiamas pats jį ir įgyven-
dina. Pavyzdžiui, bet kurios organizacijos vadovas kasdien priima ir įgy-
vendina daugybę individualių sprendimų: kaip šiandien apsirengti, kur ir 
su kuo pietauti, kaip paskirstyti savo darbo laiką ir pan.

Grupinius sprendimus priima ir įgyvendina bet kuri neformali žmonių 
grupė. Kitaip tariant, grupė žmonių kartu apsvarsto būsimą savo elgesį, 
veiksmus tam tikroje situacijoje, apsisprendžia ir kartu veikdami juos 
įgyvendina. Šiam sprendimų priėmimo lygmeniui būdinga, kad išvien 
veikia žmonių grupė, kuri kartu priima sprendimą ir jį įgyvendina. Gru-
pinio sprendimo pavyzdys: krepšinį mėgstančių organizacijos vadovų  
grupės sprendimas, kur ir kokią savaitės dieną susitikti pažaisti, į kokias 
rungtynes eiti ir kaip vyks renginys; arba grupė studentų priima sprendi-
mą, kokia tema per semestrą parengti namų darbą ir pan.

Organizaciniai sprendimai priimami visų tipų formaliose organizaci-
jose. Šio lygmens vadovų sprendimai susiję su organizacijos darbuotojų 
būsimu elgesiu, veiksmais, organizacijos veiksmų kryptimis. Valdymo 
sprendimas paprastai suprantamas kaip organizacinio sprendimo sino-
nimas, nes tik formaliose organizacijoje atsiranda ypatinga darbuotojų 
kategorija – vadovai, kuriems suteikiama galia priimti valdymo sprendi-
mus. Ji pasireiškia kaip teisė daryti įtaką kitų (vadovams pavaldžių) dar-
buotojų – pavaldinių – veiksmams. Taigi priimant valdymo sprendimus 
išsiskiria vadovas, kuriam tenka pagrindinis vaidmuo ir atsakomybė už 
valdymo sprendimo priėmimą – galimų organizacijos narių, pirmiausia 
pavaldinių, elgesio, veiksmų alternatyvų formulavimą ir vieno iš jų pasi-
rinkimą. O įgyvendinant valdymo sprendimą vadovas turi užtikrinti, kad 
jam pavaldūs organizacijos darbuotojai kuo tiksliau tai padarytų. Vadi-
nasi, organizaciniam arba valdymo sprendimų priėmimo lygmeniui bū-
dinga, kad vadovas, vienas arba pasitelkęs grupę žmonių, priima spren-
dimą, kurį įgyvendina jam pavaldžių darbuotojų grupė. Organizaciniu 
sprendimo pavyzdžiu gali būti bet kurio organizacijos vadovo sprendi-
mas atlikti valdymo veiklas: priimti darbuotoją į darbą, pasirašyti sutartį 
su paslaugų tiekėju, pertvarkyti darbo organizavimo procesus, aktyvinti 
išorinę reklamą ir pan. 
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Metaorganizacinis sprendimas priimamas visų tipų formaliuose or-
ganizacijų junginiuose, pavyzdžiui, asociacijose, koncernuose, kon-
sorciumuose, sindikatuose. Šiuo lygmeniu priimami ir įgyvendinami 
sprendimai nurodo visų junginiui priklausančių organizacijų veiksmų 
kryptis, būsimą darbuotojų elgesį, veiksmus.9 Pavyzdžiui, sprendimas 
didinti darbo užmokestį visose koncerno įmonėse lemia, kad visi kon-
sorciumo nariai priima sprendimus padidinti savo darbuotojams darbo 
užmokestį.

Taigi bendriausiu atveju sprendimo priėmimą galima apibūdinti 
kaip procesą, per kurį suformuluojamos galimos individo, grupės, or-
ganizacijos ar jų junginio narių elgesio, veiksmų alternatyvos, viena iš 
jų pasirenkama ir įgyvendinama. Tokia sprendimo priėmimo samprata 
fiksuoja ne tik patį sprendimo priėmimą, bet ir praktinį darbą, kuris už-
tikrina ne tik sprendimo priėmimą, bet ir jo įgyvendinimą. Kitaip, anot 
vadybos klasiko P. Druckerio10, „nerealizuotas sprendimas tėra teigia-
mos pastangos“. 

Vadinasi, bet kuriame lygmenyje sprendimų priėmimo samprata turė-
tų apimti mąstymo (intelektualinio) ir praktinio pobūdžio veiklas: galimų 
elgesio, veiksmų alternatyvų įvardijimą, geriausios elgesio, veiksmų al-
ternatyvos pasirinkimą ir pasirinkto elgesio, veiksmų įgyvendinimą. 

Taip pat labai svarbu susidaryti nuostatą, kad sprendimų priėmimas 
bet kuriame lygmenyje neturi būti tapatinamas su problemos sprendimu, 
nes gali susidaryti įspūdis, jog sprendimai priimami tik norint išeiti iš ne-
gatyvios būsenos. Teisinga būtų vartoti situacijos sąvoką ir išskirti šiuos 
situacijų tipus: 

neigiama situacija –  » problema, kai esama situacija neatitinka pa-
geidaujamos būsenos ar lūkesčių ir neleidžia pasiekti užsibrėžtų 
tikslų; 
teigiama situacija –  » galimybė, kai susidaro situacija, kuri suteikia 
progą pranokti tikslus ar lūkesčius. 

Vadovų siekiamybė – valdymo sprendimo priėmimo proceso metu 
neigiamą situaciją paversti teigiama, t. y. problemą paversti galimybe. 
Klasikinis pavyzdys galėtų būti organizacijos vadovų sprendimas peror-
ganizuoti veiklą sunkmečio sąlygomis. Tradiciškai tai suprantama kaip 
neigiama situacija – problema, t. y. prasidėjus sunkmečiui, organizaci-
jai sudėtinga išlaikyti tą patį pelno lygį. Tačiau jei organizacija sugeba 
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įžvelgti naujas veiklos sferas, surasti naują segmentą savo produktams, 
patobulinti savo veiklų atlikimo procesus ir pan., sunkmečio sąlygomis 
gali ne tik išlaikyti tą patį pelno lygį, bet ir jį viršyti. Taigi dažnai tik vado-
vų požiūrio klausimas, kaip įvardyti, su kokia situacija susiduriama. 

Valdymo sprendimo priėmimo sampratos ypatumai

Sprendimų priėmimas – neatsiejama kiekvieno vadovo darbo dalis. Dar 
daugiau, ši veikla išskiria vadovus iš kitų organizacijos personalo grupių, 
nes tik jiems suteikiama galia priimti valdymo sprendimus, lemiančius 
darbuotojų elgesį ir veiksmus. Gebėjimas priimti sprendimus atskiria 
sėkmingai ir nesėkmingai dirbančius vadovus, nes bet kurios organiza-
cijos sėkmė priklauso nuo vadovų priimamų valdymo sprendimų. Todėl, 
apibrėžiant valdymo sprendimo sampratą, labai svarbu išskirti veiklas, 
išreiškiančias valdymo sprendimo esmę, jo ypatumus, palyginti su kitais 
sprendimų pri ėmimo lygiais. Be abejo, valdymo sprendimo priėmimas 
apima ir sprendimų priėmimui būdingas mąstymo veiklas: galimų alterna-
tyvų įvardijimą, įvertinimą ir geriausios alternatyvos išrinkimą. Valdymo 
sprendimų priėmimui prasidėti taip pat reikia priežasties – situacijos, 
kuria gali tapti problema arba galimybė. Pagrindinis valdymo sprendimų 
priėmimo ypatumas gali būti atskleidžiamas įsigilinus į vadovo praktinės 
veiklos pobūdį. Valdymo sprendimo priėmimas ir įgyvendinimas vyksta 
vadovui dirbant su pavaldiniais, nes jo priimtą sprendimą visada įgyven-
dina jam pavaldūs darbuotojai. 

Taigi susiejus valdymo sprendimo priėmimo sampratą su išanalizuo-
tais kitais sprendimo priėmimo lygiais galima teigti: valdymo sprendimo 
priėmimo samprata turi pabrėžti ir intelektualinę, ir praktinę vadovo 
veiklas, pasireiškiančias praktiniais veiksmais, darančiais įtaką kitų val-
dymo sprendimo proceso dalyvių elgesiui ir veiksmams, pirmiausia – 
diegiant valdymo sprendimą. Tik abi kartu jos užtikrina, kad organi-
zacijos tikslai bus ne tik suformuluoti, bet ir pasiekti. Todėl valdymo 
sprendimo priėmimą tikslinga apibūdinti kaip procesą, reiškiantį galimų 
organizacijos tikslų, darbuotojų elgesio ar veiksmų alternatyvų sufor-
mulavimą, vienos iš jų pasirinkimą ir įgyvendinimą padedant vadovui 
pavaldiems darbuotojams.11 
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Valdymo sprendimų priėmimo vieta organizacijų valdymo veiklose

Analizuojant vadybos literatūrą galima išskirti 2 požiūrius į valdymo 
sprendimų priėmimo vietą valdant organizacijas.

1) Valdymo sprendimų priėmimas – planavimo funkcijos dalis. Pa-
prastai visuose vadybos vadovėliuose valdymo sprendimų priėmimas 
pateikiamas kaip sudėtinė planavimo funkcijos dalis12. Pavyzdžiui: 
„Planavimas – ypatinga sprendimų priėmimo rūšis… Remdamiesi 
sprendimų priėmimo menu, vadovai nuolat kuria ir pertvarko savo or-
ganizacijas. Jie nusprendžia, kuria kryptimi nori plėtoti savo organiza-
cijas ir sudaro planus bei priima sprendimus, kad jas tinkamai nukreip-
tų13“. Šis požiūris aiškinamas tuo, kad valdymo sprendimų priėmimo 
sampratose paprastai akcentuojamas valdymo sprendimo suformulavi-
mas suprantamas kaip mąstymo veiklos rezultatas ir išreiškiamas tiks-
lais, kuriuos turi pasiekti organizacija ar jos dalis. Taip tarsi ignoruoja-
mas priimto valdymo sprendimo įgyvendinimas – darbo su žmonėmis 
veikla.

2) Valdymo sprendimų priėmimas – integruojanti, pagrindinė val-
dymo funkcija14. Šis požiūris tiksliau atspindi valdymo sprendimų pri-
ėmimo esmę. Juk pagal valdymo veiklos esmę bet kuris vadovas (kaip 
parodyta 1 pav.) priima valdymo sprendimus, kad atliktų jam pavestą 
valdymo darbą ir taip prisidėtų siekiant organizacijos tikslų. 

1 pav. Valdymo sprendimų priėmimas – integruojanti valdymo funkcija 


