
 

 

 

 

Komandinis darbas ir jo organizavimo ypatumai: patarimai suaugusiųjų švietėjams 

 

 

Suaugusiųjų švietėjams svarbu išmanyti komandinio darbo pagrindus. Komandinis darbas 

padeda efektyviau organizuoti ugdymo(si) procesą, visų pirma dėl to, kad komandinio darbo rezultatai 

gerokai geresni negu individualiai dirbančių žmonių darbo rezultatai. Parengta medžiaga padėtų geriau 

suprasti komandinio darbo esmę, organizavimo principus, ypatumus, efektyvumo veiksnius.  

 

Komandos ir komandinio darbo samprata 

 

Komanda vadiname du ar daugiau žmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir daro vienas kitam 

įtaką, siekdami bendro tikslo (Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr., 2001, p. 489). Pagal 

V.Barvydienę ir J.Kasiulį (2001), pasiekusios aukščiausią lygį, efektyvios darbo grupės dažniausiai 

vadinamos komandomis. R. Bleckhard (1982) komandą apibrėžia, kaip žmonių grupę, susidedančią iš 

dviejų ar daugiau asmenų, kurie dirba kartu, kad atliktų tam tikrą užduotį. 

Komanda - tai kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas 

bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams patenkinti. 

Tokią grupę sudaro panašūs ir kartu skirtingi žmonės (Barvydienė V., Kasiulis J., 2001, p.75). Tai 

geriausiai komandą apibūdinantis apibrėžimas. 

Pagrindiniai komandos darbo bruožai pagal B. Vijeikienę ir J. Vijeikį (2000)  yra: 

1) bendradarbiavimas, 

2) tarpusavio pagalba, 

3) vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra. 

Komandinis darbas įgyja didelę reikšmę, kai reikia efektyviai įgyvendinti tikslus, greitai 

prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių vartotojų reikalavimų – naujų sudėtingų technologijų, 

profesionalaus problemų sprendimo.  

Komandų rūšys 

Tradiciškai komandos būna dviejų tipų: formalios ir neformalios (Stoner J.A.F., Freeman R.E., 

Gilbert D.R.Jr., 2001, p. 489). 

Formalias komandas sukuria vadovai sąmoningai. Joms skiriamos užduotys, kad jos padėtų 

organizacijai siekti tikslų. Populiariausia formali grupė - komandavimo komanda, kurią sudaro  

vadovas bei darbuotojai, atsiskaitantys tam vadovui. 

Kitas komandos tipas - komitetas. Tai formali organizacijos komanda, sudaroma ilgam, kad 

atliktų specifines organizacijos užduotis. Žmonės tame komitete gali keistis, bet pats komitetas išlieka. 

Kokybės būrelis - tai darbo grupė, susitinkanti aptarti būdus, kaip gerinti kokybę bei spręsti 

gamybos problemas. Komanda aptaria problemas, išsiaiškina priežastis, tariasi dėl sprendimų ir juos 

suranda. Komanda pateikia pasiūlymus organizacijos vadovybei bei personalui. Būrelių veikla greitai 

atsiperka. 

Laikinos formalios komandos suformuotos tik tam tikrai problemai spręsti vadinamos projekto 

komandomis arba užduoties „pajėgomis". Įvykdžius užduotį, išsprendus problemą, jos išformuojamos. 

Neformalių komandų susikuria visur, kur tik susiburia žmonės ir tarpusavyje nuolat bendrauja. 

Tokių komandų susidaro ir formalioje organizacijos struktūroje. Jų nariai aukoja kai kuriuos savo 

poreikius komandos poreikių labui. Neformalios komandos veikla gali pakoreguoti organizacijos 

interesus. Komanda savo žmones remia ir gina (Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr., 2001, p. 

489-490). 

Neformalios komandos grupės vykdo keturias pagrindines funkcijas:  



 

 

 

1. Remia ir stiprina savo narių pripažįstamas bendras vertybes ir normas, tai yra elgesį, kurio 

tikimasi; 

2. Savo nariams suteikia socialinio pasitenkinimo, padėties ir saugumo 

jausmą; didelėse kompanijose, kur darbdaviai žmonių nė nepažįsta,  

neformalios grupės sudaro šiems galimybę pasidalyti džiaugsmais bei 

rūpesčiais, drauge papietauti, pabendrauti po darbo; neformalios komandos patenkina žmonių 

draugystės, paramos, saugumo poreikius; 

3. Neformalios grupės padeda savo nariams komunikuoti: žmonės sužino apie jiems aktualius 

dalykus savo neformaliais ryšių kanalais, dažnai papildančiais oficialiuosius; ne vienas vadovas 

naudojasi neformaliais „tinklais", kad perduotų žinias neoficialiu būdu; 

4. Neformalios komandos padeda spręsti problemas: gali padėti sergančiam ar pervargusiam 

darbuotojui ar sugalvoti būdų, padedančių įveikti nuobodulį bei rutiną. 

Neformalios grupės gali būti vadinamos referentinėmis grupėmis – t.y. grupėmis, su kuriomis 

individai lygina ir tapatina save (Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr., 2001, p. 491).   

Sąvoką "referentinė grupė" (reference group) pirmą kartą pasiūlė H.Highman (1942), o vėliau ir 

išsamiau ją apibūdino R.Merthon, T.Newcomb, M.Sherif ir kt. Referentinės grupės vaidmuo 

neapsiriboja tam tikru standartu, kriterijumi, pagal kuriuos žmogus gali vertinti save ir kitus, bet 

kartu skiepija žmogui savo vertybes, formuoja jo vertybes taip, kad abi vertybių sistemos derintųsi.  

Kai kurios komandos yra ganėtinai savarankiškos. Jos gyvuoja be jokios formalios priežiūros. 

Todėl jos ir vadinamos savivaldos komandomis, arba savivaldos darbo grupėmis.  

Būdingi jų bruožai: 

 jos atsako už „santykinai visą užduotį", 

 kiekvienas jos narys turi įvairių su užduotimi susijusių įgūdžių; 

 komanda turi teisę nustatyti darbo metodus, grafikus, skirtingas už  

duotis savo nariams; 

 grupės kaip visumos atliekamos veiklos rezultatyvumas yra atlyginimo ir 

grįžtamojo ryšio pagrindas (Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr., 2001, p. 493). 

V. Barvydienė ir J.Kasiulis (2001), remdamiesi užsienio mokslininkais, išskyrė aukščiausio 

lygio komandas vadinamas superkomandomis. Jos kuriamos iš skirtingų organizacijos sričių ir kartu 

sprendžia problemas. Superkomandos ignoruoja tradicinę „žaidimo hierarchiją", tai yra griežtai 

nustatytą tvarką - darbininkai apačioje, o vadovai - viršuje. Šiai komandai svetima biurokratija: 

 Jos valdosi pačios, sudaro savo darbo kalendorinius grafikus. 

 Nustato rezultatyvumo normas. 

 Užsisako darbui reikalingus įrengimus bei medžiagas. 

 Gerina produkto kokybę. 

 Bendrauja su vartotojais ir kitomis grupėmis bei superkomandomis. 

Superkomandos naudingos ir gamyboje, ir paslaugų srityje bei finansinėje veikloje. Jas galima 

sudaryti tam tikram projektui, problemai įgyvendinti, arba jos gali tapti kompanijos darbo jėgos dalimi. 

Jos tinka sudėtingoms, neeilinėms problemoms spręsti ar „prasimušti" pro administravimo grandis, 

stabdančias pažangą bei mintį. Superkomanda nėra absoliučiai teisingas pasirinkimas kiekvienai 

kompanijos kultūrai. Superkomandų baiminasi ir vidutinio lygio vadovai, nes dėl jų sumažėja karjeros 

laiptelių kopiant aukštyn. Siauros srities specialistui, individualistui, karjeristui superkomanda 

absoliučiai nepriimtina. 

Organizacijose sukurtos komandos gali būti klasifikuojamos įvairiai, pagal skirtingus 

kriterijus. D.W.Johnson komandas klasifikuoja į tris tipus. Ši klasifikacija pateikiama lentelėje 

(Vileikienė B., Vijeikis J., 2000, p.15-16). 

1 lentelė 



 

 

 

Komandų klasifikacija pagal D.W.Jonhnson 

Eil. Nr. Komandos tipas Apibūdinimas 

1.  Problemų 

sprendimo komandos 

Jas sudaro 5-12 asmenų, atstovaujančių įvairiems 

organizacijos padaliniams. Jie susitinka vieną du kartus per 

savaitę darbo kokybės, efektyvumo bei darbo sąlygų tobulinimo 

būdams aptarti. 

 

2.  Specialios 

komandos 

Jos rūpinasi darbo reformomis ir naujos technologijos 

kūrimu bei įdiegimu, palaiko ryšius su tiekėjais, užsakovais bei 

klientais, taip pat atlieka atskirų organizacijos funkcijų 

koordinatoriaus vaidmenį. Specialios komandos turėtų 

pagerinti bendradarbiavimą tarp padalinių ir vadovų, kai 

priimami visų lygių sprendimai, taip pat susikurti kokybės ir 

produktyvumo tobulinimo atmosferą organizacijoje. Šio tipo 

komandos pradėtos kurti apie 1980 metus. 

3.  Savivaldos 

komandos  

Tai 5-15 žmonių, gaminančių tam tikrą produktą ar 

teikiančių tam tikras paslaugas. Komandos nariai išmoksta 

atlikti visas užduotis, tad gali keistis tarpusavyje, atlikdami 

įvairius darbus. Komanda pati prisiima valdymo 

atsakomybę: žmonės patys reguliuoja darbo ir atostogų 

laiką, būtinų medžiagų tiekimą, užsakymus ar naujų 

darbuotojų samdymą. Savivaldos komandos gali 30 % 

padidinti darbo efektyvumą bei kokybę. Šis komandos tipas 

iš esmės keičia įprastinį darbo organizavimo būdą. Save 

valdančios komandos darbą kontroliuoja pačios. Taip 

sugriaunamos hierarchinės valdymo pakopos bei 

biurokratiniai barjerai tarp organizacijos padalinių. Tokio 

tipo komandos taip pat paplito apie 1980 metus. Šis 

komandos tipas yra potencialus ateities organizacijų darbo 

būdas. 

 

 

 Komandų ir darbo grupių skirtumai 

 

Komandinis darbas yra grindžiamas bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba, tačiau jeigu 

komandą sudaro panašios ar vienodos asmenybės, komandinio darbo efektyvumas krenta, kaip 

besistengtų komandos nariai bendradarbiauti ir vienas kitam padėti. 

Tik įvairių asmenybių bruožų samplaika įgalina komandą dirbti efektyviai, nes tuomet 

komandos nariai gali mokytis vienas iš kito, papildyti vienas kitą, taip pat, tarp priešingų asmenybių 

iškylantys konfliktai padeda nesurambėti, diskutuoti ir ieškoti geriausio sprendimo. 

Žinoma, ir čia turi būti išlaikyta pusiausvyra - visiškai nieko bendro neturinčios asmenybės 

gali nuolat konfliktuoti, nenorėti bendradarbiauti, kas taipogi sumažintų komandinio darbo efektyvumą. 

Kiekviena komanda - būtinai yra grupė, bet ne kiekviena grupė yra komanda.. Tai, kuo jie 

panašūs tarpusavyje, leidžia jiems būti kartu, o tai, kuo jie skiriasi, daro buvimą kartu vaisingą ir 

visavertį. Taigi komanda - daugiau nei grupė žmonių, turinčių bendrą tikslą. Ji - daugiau negu grupės 

dalių suma.  



 

 

 

B. Vijeikienė ir J. Vijeikis (2000), remdamiesi  N.T. Katzenback ir A. Smith (1993), nurodo 

darbo grupių ir komandų skirtumus. Šie skirtumai pateikiami lentelėje. 

Komanda nuo grupės skiriasi dar ir tuo, jog pagrindiniai komandos darbo principai yra 

bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba. Kiekvienas komandos narys atlieka konkrečią rolę grupės 

veikloje, bendrai užduočiai atlikti. Kiekvienas žmogus komandoje yra lygiavertis jos narys. 

Atsižvelgiant į situaciją, jis turi ir lyderiavimo, ir narystės (dalyvavimo) teisę. Priimant sprendimus, 

siekiama susitarimo; sprendžia visi komandos nariai. 

 

 

2 lentelė 

Darbo grupių ir komandų skirtumai 

 
Eil.Nr. Darbo grupė Komanda 

1) Grupėje yra vienas ryškus jos lyderis. Jis atsako 

už visos grupės darbo rezultatus. 

Lyderiavimo atsakomybę pasiskirsto visa komanda. 

2) Grupės tikslai nėra specifiniai. Jie atitinka 

bendrus organizacijos tikslus. 

Komanda turi specifinius, aiškius ją vienijančius tikslus, 

kitaip tariant, „tikslo jausmą". 

3) Grupės laimėjimai - dažnai individualaus darbo 

vaisius. 

Komandos darbo produktas -individualaus ir visos komandos 

darbo rezultatas. 

4) Grupės darbo efektyvumas parodo Komandos efektyvumą nusako 

tiesioginis jos darbo rezultatų įvertinimas. 
 grupinio darbo rezultatų įtaką kitų organizacijos 

padalinių veiklai. 

5) Grupės darbe egzistuoja akivaizdi individuali 

atsakomybė. 

Komandos darbe yra akivaizdi ir individuali, ir visos 

komandos atsakomybė. 

6) Vertinamas ir atlyginamas individualus darbas. Vertinamas ir atlyginamas komandos darbas, taip pat 

vertinamos individualios pastangos, atliekant bendrą 

komandos užduotį. 

7) Grupės susitikimai trumpi ir neproduktyvūs. Komandos susitikimuose sprendžiamos problemos, atvirai 

diskutuojama dėl iškilusių problemų. 

8) Susitikimuose grupės nariai diskutuoja, 

nusprendžia, kam nors paveda atlikti darbus. 

Susitikimuose komanda diskutuoja, nusprendžia ir visi kartu 

padaro kas reikia. Kiekvienas prisiima rolę pagal pomėgius ir 

sugebėjimus. 

9) Grupė laikosi visuomeninių normų., įstatymų. Komanda turi savo vidinį elgesio kodeksą: įvairias nerašytas 

elgesio taisykles ir kt. 

10) Grupės struktūra pateikta, ją formuojant. Komanda turi savo vidinę struktūrą. 

 

Anot V.Barvydienės ir J.Kasiulio (2000), komandos nariai pasižymi aukšta motyvacija, kai 

įgyvendinami bendri komandos tikslai, nes jų individualūs tikslai bei poreikiai atitinka komandos 

poreikius ir tikslus. Tarpasmeniniai santykiai komandoje grindžiami priėmimu, tarpusavio supratimu, 

abipuse pagarba, pasitikėjimu ir pripažinimu. Komanda yra pajėgi prisitaikyti prie aplinkybių ir 

aplinkos pasikeitimo, įvertinti savo veiklą, ją keisti, neprarasdama tam tikro efektyvumo lygio.   

Komandoje akcentuojamos bendros visų pastangos pasiekti tikslą. Komandos nariai turi 

galimybę įgyvendinti socialinius ir psichologinius poreikius. Komandos santykiai užtikrina kiekvieno 



 

 

 

nario saugų, produktyvų buvimą grupėje. Komandos sėkmei būtinos kiekvieno jos nario žinios, įgūdžiai 

ir pastangos. Kūrėjams reikia žinių bei įgūdžių iš: 

 verslo   konsultavimo   (diagnozavimas,   derybos,   pokyčių  vadyba, vystymas); 

 tarpasmeninių kontaktų palaikymo (pasitikėjimas, priėmimas, valdymas); 

 tyrimų (apklausos, testavimas, tyrimai) vykdymo bei jų duomenų  

analizės; 

 pretenzijų sferos (ryšiai su aplinka, pranešimai). 

Ir komandos vadovams, ir jos nariams ypač svarbus proceso konsultavimas bei grįžtamasis 

ryšys. Tai - lyg komandos narių veidrodis. Patyrę konsultantai -- komandos padėjėjai, skatinantys 

žmones nagrinėti naujas komandinių rolių realizacijos galimybes, grupinių diskusijų ir sprendimų 

būdus, panaudoti valdžios įgaliojimus bei teises, taip pat komunikacijų modelius (Barvydienė V., 

Kasiulis J., 2001, p.78). 

Komandiniame darbe, siekiant komandinės veiklos rezultatų, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, 

komandos nariams būtini tam tikros veiklos gebėjimai, t. y. būtinos tam tikros kompetencijos.  

• Tyrėjai įvardija tris pagrindinius komandinio darbo elementus:  

• a) komandinio darbo žinias;  

• b) gebėjimus sprendžiant konfliktus;  

• c) požiūrį į veiklą (monitoringą, paramą ir pan.) ir nuostatas, apimančius tikėjimą 

komandos veikla, norą nuolat mokytis bei tobulėti.  

Keturios komandinio darbo kompetencijoms būtinos charakteristikos  

• kvalifikacija, 

• asmenybės bruožai,  

• vadybos srities gebėjimai, 

• nuolatinis mokymasis  

Komandos formavimo stadijos 

Nuo komandą sudarančių žmonių priklauso tai, kokios žinios ir sugebėjimai bus panaudoti 

užduočiai atlikti. Komandą turi sudaryti reikiamos profesinės kompetencijos žmonės. Komanda turi 

būti pakankamai didelė, kad galėtų sėkmingai atlikti užduotį: jei komanda per maža, ji nepajėgs 

efektyviai dirbti; jei komanda per didelė, tai kyla pavojus, kad žmonės neprisiims atsakomybės. Be 

profesinių įgūdžių, komandos nariams būtini ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Be jų neįmanomas 

efektyvus bendras darbas. Bendradarbiavimo įgūdžiai ypač svarbūs, kai tarp komandos narių daug 

demografinių skirtumų (lytis, rasė, amžius). 

V. Barvydienė ir J.Kasiulis (2001), remdamiesi R. Beckhard (1982), išskiria efektyvaus komandų   

formavimo   sąlygas: 

• aiškiai apibrėžtas komandos formavimo tikslas, kurį nustato komandos vadovas ir jos nariai; 

• noras suformuoti efektyvią komandą turi būti vadovo ir jos narių poreikis: grupė pati turi 

norėti pasikeisti; 

• svarbus vadovo ir kiekvieno grupės nario dalyvavimas formuojant komandą; 

• bendri komandos formavimo tikslai privalo būti siejami su pirminiu grupės vadovo ir jos 

narių nurodytu tikslu. 

Be to minėtieji autoriai pažymi, jog formuojant komandą, derėtų prisiminti, kad tiek grupinis, 

tiek individualus darbas turi ir privalumų, ir trūkumų. Todėl neverta piktnaudžiauti grupiniais veiksmais 

ir sprendimais, kai labiau tinka individualūs.  

Komandinė veikla tinka, kai: 
• veikla reikalauja įvairių sričių informacijos, žinių ir sugebėjimų; 

• sprendimo būdas nėra akivaizdus; 



 

 

 

• sprendimas reikalauja įvairių idėjų ir papildymų; 

• bendras sprendimas užtikrina jo įgyvendinimą. 

Individuali veikla tinka, kai: 
• paprastiems, kasdieniniams sprendimams; 

• problemoms, kurių sprendimo būdas tikslus ir aiškus; 

• sunkiai kitiems paaiškinamoms problemoms spręsti; 

• problemoms, turinčioms logišką, subtilią priežastį. 

 Organizacijose komandos sukuriamos problemoms spręsti, naujoms idėjoms kurti, 

sprendimams priimti, užduočių atlikimui koordinuoti. 

Newstrom (2000) nuomone, bendrą darbo užduotį atliekančių darbuotojų pavertimo 

vieninga komanda procesas turi pereiti keletą etapų (žr.1 paveikslą). 

 

 
1 pav. Komandos gyvavimo ciklo etapai (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 2000 p.330). 

 

Ši koncepcija netvirtina, kad reali grupė privalo pereiti kiekvieną etapą, tačiau tuo pačiu tai yra 

pakankamai paplitęs bendro darbo evoliucijos procesų modelis.   

1. Formavimas. Komandos nariai keičiasi informacija, susipažįsta ir įvertina vienas 

kitą, formuluoja grupės užduotis. Vyrauja mandagumo aura, grupės narių tarpusavio santykiai 

išsiskiria atsargumu.  

2. Sumaištis.  Komandos nariai konkuruoja dėl aukštesnio statuso, santykinės įtakos, 

diskutuoja apie vystymosi krytis. Grupė patiria išorinį spaudimą, tarp jos narių susiklosto gana 

įtempti santykiai.  

3. Norminimas. Komanda pradeda kartu judėti link bendrų tikslų, nustatoma 

konkuruojančių    jėgų    pusiausvyra,    nustatomos    grupinės    normos, apibūdinančios narių elgesį, 

komandos narių bendradarbiavimas tampa vis efektyvesnis. 

Formavimas 

Norminimas 

Darbo atlikimas 

Išforminimas 

Sumaištis 



 

 

 

4. Darbo atlikimas. Komanda pereina į brandos stadiją, ji pajėgi išspręsti pačias 

sudėtingiausias užduotis, kiekvienas narys atlieka keletą funkcinių vaidmenų. 

5. Išformavimas. Anksčiau ar vėliau išformuojamos pačios sėkmingiausios komandos, 

intensyvūs jų narių socialiniai santykiai palaipsniui silpnėja ir nutrūksta (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 

2000 p.329). 

Kiekviena komanda savita - lyg žmogaus pirštų antspaudai. Kiekviena pasižymi savomis 

tradicijomis, būdu, požiūriu ir t.t. 

Pasak V.Barvydienės ir J.Kasiulio (2001), visos komandos patiria analogiškas grupės 

formavimosi stadijas, kurios pavaizduotos 2 paveiksle.  

 
2 pav. Komandos formavimo schema (pagal S. Masytę, 1997). 

 

Skiriasi jų turinys, viskas vyksta aukštesniu lygiu. Dalis autorių antrąją stadiją skiria į dvi 

dalis, norėdami pabrėžti eksperimentavimą.  
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Pirmoji stadija - formavimasis, t.y. apsipratimas. Iš pirmo žvilgsnio naujas kolektyvas 

atrodo dalykiškas bei organizuotas, tačiau žmonės stebi vieni kitus, tyrinėja, vertina pagal išvaizdą, 

laikyseną, manieras, akivaizdžius sugebėjimus, bando nustatyti, kiek norėtų ir galėtų sau leisti pasinerti 

(bendrą veiklą ir bendravimą. Tikruosius jausmus dažnai slepia, bando didinti savo autoritetą, o sąveika 

kiek rezervuota. Tikro tikslų ir darbo metodų aptarimo, svarstymo dar pasigendama. Žmonės iš esmės 

domisi savo kolegomis, įsiklauso vieni į kitus, kūrybingo, įkvepiančio darbo dar nėra ir negali būti. 

Numatomi vaidmenys. 

Antroji stadija - diferenciacija. Ji pasireiškia piktinimusi bei nesusipratimais. Dalis autorių 

šiuos du etapus laiko savarankiškomis stadijomis. Ją dar galima pavadinti prieštaravimų, arba „artimos 

kovos" stadija. Daugelis grupėje patiria „perversmo" laikotarpį, kai vertinami lyderiai ir jų indėlis, 

formuojasi grupuotės, klanai, o tada atviriau, tiesiau išsakomi prieštaravimai. Asmeniniai santykiai 

įgauna prasmę. Žmonių privalumai bei silpnybės išplaukia į paviršių. Kolektyvas svarsto, kaip pasiekti 

sutarimą, bando gerinti tarpusavio santykius. Kartais smarkiai kovojama dėl lyderiavimo, o čia prireikia 

atitinkamo charakterio, asmenybės savybių. Paskirstomi, priimami, tikslinami, bandomi perskirstyti, 

pripildyti tam tikro turinio vaidmenys.  

Trečioji stadija - eksperimentavimas. Padidėja kolektyvo potencialas, nes išryškėja tikrieji 

lyderiai, apie juos susiburia žmonės, aiškūs tampa veiklos principai. Visiems kyla klausimas, kaip 

geriau panaudoti sugebėjimus bei išteklius. Komanda dirba protrūkiais, tačiau kyla interesas suprasti, 

kaip dirbti geriau. Atsiranda energijos labiau stengtis. Rezervuojami darbo metodai, kyla noras 

eksperimentuoti. Imamasi priemonių didinti produktyvumą, darbo našumą. Numatomi darbo standartai, 

formuojasi darbo ir veiklos normos. 

Ketvirtoji stadija - integracija, t.y. normalizavimasis. Tai efektyvaus darbo etapas. Komanda 

įgyja sėkmingo problemų sprendimo ir išteklių panaudojimo patirtį. Akcentuojamas tinkamas, 

produktyvus laiko naudojimas. Tikslinami uždaviniai. Darbuotojai vis dažniau didžiuojasi savo 

priklausymu „komandai nugalėtojai". Į problemas žiūrima realistiškai. Jos sprendžiamos kūrybiškai. 

Vadovavimo funkcijos po truputį perleidžiamos kitiems žmonėms, atsižvelgiant į iškylančius 

uždavinius. 

Penktoji stadija - branda. Šioje veiklos fazėje susiformuoja komandos santykiai, kai žmonės 

supranta vienas kitą iš pusės žodžio ar apskritai be žodžių. Tarp idealios komandos narių vyrauja tvirti 

ryšiai. Visi komandos nariai yra įgiję lyderiavimo ir narystės įgūdžių. Žmonės priimami ir vertinami 

pagal nuopelnus, o ne pagal pretenzijas. Santykiai įgyja neformalų pobūdį ir teikia pasitenkinimą. 

Asmeniniai nesutarimai greitai išsprendžiami. Komanda tampa klestinčia visuomenės dalimi ir kelia 

aplinkinių pasigėrėjimą. Ji nustato aukštus laimėjimų standartus ir rodo puikius veiklos rezultatus. 

Aukštą komandos motyvaciją palaiko narių noras būti asmeniškai reikšmingais ir vertinamais. 

Rezultatas - komanda sugeba vertinti savo veiklą, analizuoti klaidas, iš jų mokytis diagnozuoti kylančias 

problemas ir pati jas spręsti. Komanda gerbia kiekvieno nario pastangas, siekiant bendro tikslo, švenčia 

sėkmę. Tačiau Šito pasiekiama per kelerius įtempto darbo metus. Ypatingas vaidmuo tenka komandos 

vadovui, kuris tikslina užduotis, siūlo veiksmų seką, kelia orientyrus, skatina žmones tarpusavyje 

arčiau susipažinti. Kartais tai darytina atkakliai ir valdingai. Komandos vystymuisi reikia vis didesnio 

atvirumo, kolektyvinės analizės, pasirengimo skleisti informaciją, pasidalyti ja ir dalyvauti priimant 

sprendimus (Barvydienė V., Kasiulis J., 2001, p.81-83).  

J.A.F. Stoner, R.E.Freeman,  D.R.Jr.Gilbert (2001) pateikė daugiau kaip prieš du dešimtmečius 

B.W.Tuckmano pasiūlytą schemą, kurioje nedidelės grupės pereina penkis vystymosi etapus, kurie 

pateikti 3 paveiksle.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Komandų vystymosi etapai pagal B.W.Tuckman. 

 

 

Formavimasis. Pradiniame etape grupė formuojasi ir sužino, koks elgesys priimtinas 

grupei. Ištyrusi, kas pasiteisina ir kas ne, grupė nustato esmines ir neesmines taisykles, kurios apima 

konkrečių užduočių, taip pat bendrą grupės dinamiką. Apskritai šis etapas - tai orientacijos ir 

aklimatizacijos laikotarpis. 

Audra. Kai grupės nariai pradeda patogiau tarpusavyje jaustis, pradeda įsitvirtinti kaip 

asmenybės, jie gali nesutikti su formuojamos grupės struktūra. Nariai dažnai priešiškai nusiteikia ir 

Audra  

Formavimasis  

Normalizavimas  

Veikla  

Užbaigimas 



 

 

 

net priešinasi pagrindinėms taisyklėms, susiklosčiusioms formavimosi etape. Normalizavimas. 

Šiuo metu nagrinėjami ir sprendžiami konfliktai, kilę ankstesniame etape. Atsiranda grupės vienybė, 

kai grupės nariai nustato bendrus tikslus, normas ir pagrindines taisykles. Dalyvauja visa grupė, o 

ne keletas balsingesnių narių. Nariai pradeda reikšti asmenišką nuomonę ir klostosi artimi santykiai. 

Veikla. Dabar, kai struktūros klausimai jau išspręsti, grupė pradeda dirbti kaip vienetas. 

Grupės struktūra paremia ir palengvina grupės gyvenimą ir veiklą. Struktūra tampa grupės vartojimo 

priemone, užuot dėl jos kovusis. Dabar grupės nariai gali iš naujo nukreipti savo pastangas nuo grupės 

sukūrimo į grupės struktūros panaudojimą užduotims užbaigti. 

Užbaigimas. Galiausiai laikinoms grupėms, tokioms kaip užduoties grupė, tai - laikas, kada 

grupė užbaigia savo veiklą. Turėdama omenyje paleidimą grupė dėmesį perkelia nuo gero užduoties 

atlikimo į užbaigimą. Narių požiūris svyruoja nuo susijaudinimo iki depresijos (Stoner J.A.F., Freeman 

R.E., Gilbert D.R.Jr., 2001, p. 497).  

B.W.Tuckman neteigia, jog visoms grupėms griežtai priskirtini tokie rėmai, tačiau daugeliu 

atveju šie rėmai gali paaiškinti, kodėl grupės patiria sunkumų. Pavyzdžiui, grupės, mėginančios 

veikti be audros ar normalizavimosi, dažnai patirs labai trumpalaikę sėkmę, jei apskritai ją patirs. 

Visos trys schemos yra labai panašios, šiek tiek skiriasi tik stadijų pavadinimai. Tačiau 

akivaizdu, kad kiekviena komanda daugiau ar mažiau pereina visas komandos formavimosi stadijas. 

 

Komandos funkcijos 

V.Barvydienės ir J.Kasiulio (2001) nuomone, svarbiausi kiekvienos grupės, o ypač - 

komandos, uždaviniai yra 1) užduoties atlikimas ir 2) komandos narių pasitenkinimas. Tyrimai 

parodė, jog komandos nariai dažniausiai laimi ir labiausiai vertina, kai vadovas orientuoja žmones į 

tikslą, į užduotį, o gerus santykius laiko antraeiliu dalyku. Pasiektas tikslas suteikia žmonėms daugiau 

džiaugsmo negu nuolatiniai geri santykiai gamybos sąskaita. Efektyvi komanda atlieka tokias 

funkcijas: 
• siūlo, kelia užduotis ir tikslus; 

• nustato grupėje kylančias problemas; 

• prašo, patys renka svarbią informaciją ir faktus apie grupės reikalus, 

kviečia išsakyti idėjas bei nuomones; 

• teikia informaciją, siūlo idėjas ir nuomones; 

• apmąsto, interpretuoja idėjas ir pasiūlymus, patikslina neaiškius daly 

kus, siūlo alternatyvas; 

• apibendrina idėjas ir pasiūlymus, siūlo sprendimus ar išvadas, kurias 

grupė priima ar atmeta; 

• nustato, kiek sutariama dėl priimto sprendimo. 

Dažniausiai visa tai daroma vadovui nesikišant. 

Tokios grupės gali padėti, paskatinti neproduktyviai dirbančius pasitempti, tačiau gali ir 

sumažinti rezultatyvumą, nes kartais verčia darbuotojus (ypač naujuosius) sumažinti jų pastangas, kad 

šie neverstų abejoti senųjų darbuotojų darbo standartais. 

Žmonės lygina ir tapatina save su referentinėmis grupėmis. Jie linkę modeliuoti savo elgesį 

pagal tas grupes. 

Komandos formavimą ir jos efektyvumą veikia aplinkos veiksniai, kaip antai: fizinė, techninė, 

socialinė ir kultūrinė organizacijos aplinka. Svarbūs ir narystės veiksniai: žmonių asmenybės savybės, 

jų interesai, vertybių sistema, veiklos įgūdžiai. Ne paskutinį vaidmenį vaidina ir dinamikos veiksniai: 

komandos struktūra, lyderiavimo joje stilius, grupės užduotys, komandos sėkmių istorija, jos 

išsivystymo lygis. 

Komandos efektyvumo principai 



 

 

 

A. Zander siūlo tokius komandos efektyvumo siekimo principus: 
• aiškus problemos supratimas: kokių veiksmų reikalauja užsibrėžtas  

tikslas; 

• tiesiogiai su veikla susijusi diskusija, tinkamu momentu ir jos nutraukimas, kai nukrypstama 

nuo temos; 

• problemų komplekso išskaidymas ir paskirstymas kiekvienam nariui; 

• mokymas ir mokymasis dirbti kartu, priimti ir apdoroti kitų idėjas; 

• kai spendimas neaiškus, sudaryti visų galimų sprendimo būdų sąrašą; 

• jei įmanoma, išvengti bendro sprendimo poveikio; 

• išklausyti visų komandos narių nuomonės prieš priimant galutinį sprendimą; 

• būtina   garantija,  jog   priėmę   sprendimą,   žmonės   žino,   kaip  jį 

įgyvendinti, ką padaryti. 

Komandos efektyvumą galima nustatyti palyginus eilę kiekybinių ir kokybinių veiksnių, kurie 

pateikiami  lentelėje (žr. lentelę). 

 

 

 

3 lentelė. 

Efektyvios ir neefektyvios komandos palyginimas (Smilga E., Bosas A., 1999, p. 222) 

 

Kiekybiniai veiksniai 

Efektyvios komandos Neefektyvios komandos 

Žema darbo jėgos kaita 

Nedaug nelaimingų atsitikimų 

Mažas pravaikštų skaičius 

Aukštas produktyvumas 

Gera produkcijos kokybė 

Pasiekiami individualūs tikslai 

Aukšta darbo jėgos kaita 

Daug nelaimingų atsitikimų 

Daug pravaikštų 

Žemas produktyvumas 

Prasta produkcijos kokybė 

Nepasiekiami individualūs tikslai 

Kokybiniai veiksniai 

Efektyvios komandos Neefektyvios komandos 

Didelis atsidavimas darbui 

Aiškus darbo supratimas 

Aiškus kiekvieno grupės nario 

vaidmuo 

Laisvas ir atviras bendravimas 

Dalijimasis idėjomis 

Naujų idėjų generavimas 

Narių pastangos padėti vieni kitiems 
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Pasyvus požiūris į tikslo siekimą 
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nuomonių 

Nariams nuobodu dirbti 

Grupės darbu būtinai reikalingas 
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Akivaizdu, jog principų žinojimas visai negarantuoja, kad jie bus tinkamai pritaikyti 

praktikoje. Todėl A.C.Filey siūlo, prieš imantis formuoti efektyvią komandą, atsakyti į 4 pagrindinius 

klausimus: 

1. Kokias funkcijas komanda atliks? 

2. Kokio dydžio ji privalo būti? 

3. Koks būtų tinkamiausias lyderiavimo stilius? 

4. Kokios jos narių charakteristikos būtinos veiklai? 

Anot A.C. Filey, atsakymas į pirmą klausimą labai aiškus. Jis priklauso nuo informacijos ir 

laukiamų sprendimų pobūdžio. Komandos dydis priklauso nuo sprendimų socialumo (žmogiškieji 

resursai) ar mechaniškumo (technikos ištekliai). Kuo daugiau veikloje technikos, tuo daugiau narių gali 

efektyviai dirbti komandoje. Kiekvienoje komandoje lyderio vaidmuo - skatinti socialumą bei numatyti 

užduotis. Idealu, jei lyderiui būdingi abu akcentai. Grupės nariai privalo vienu metu ir kooperuotis, ir 

konkuruoti. Turi išlikti žmogaus egocentriškumo ir bendrumo pusiausvyra ir pusiausvyra tarp žmonių 

grupėje. 

 

Komandos narių vaidmenys 

 

 

 

M.Belbin (1993) išryškino skirtumą tarp funkcinių vaidmenų ir komandinių vaidmenų. 

Funkciniai vaidmenys apima: pareigas, nustatytas pareigybinėse instrukcijose. Būsimieji komandos 

nariai parenkami atsižvelgiant i jų  įgūdžius, gabumus ir patirtį toje srityje.  

Komandinis vaidmuo - vaidmuo, kuris prisiimamas, išreikšiant savo įnašą ir santykius su 

likusiais komandos nariais, dirbant kaip kolektyvo dalis. Tai nustato asmenybė ir išmoktas elgesys, o ne 

įgūdžiai, patirtis ar techninės žinios. 

Pirmas žingsnis sudarant puikią komandą yra reikiamų žmonių parinkimas. M. Belbin (1993) 

išskyrė devynis komandinius vaidmenis, kuriuos būtina atlikti komandoje, siekiant maksimalaus 

rezultato (Belbin M., 1993 p. 218). Šie vaidmenys pateikti  paveiksle.  



 

 

 

 

4 pav. Devyni komandiniai vaidmenys pagal M.Belbin.  

 

Kiekvienas komandinis vaidmuo turi tiek privalumų, tiek, kaip M. Belbin sako, "leidžiamų 

trūkumų", tai kaina, kurios reikia tikėtis, ir būti pasiruošus ją sumokėti už teigiamybes: 

Sėjikas. Šie žmonės yra labai protingi, originaliai mąstantys; pagrindinis jų įgūdis - naujų 

idėjų generavimas ir sudėtingų problemų sprendimas. Jis sėja sėklas, kurias likusi komandos dalis 

puoselėja, kol jos atneša vaisius. Sėjikas yra idėjos žmogus. Negalima sakyti, kad kiti komandos 

nariai visai neturi idėjų, bet Sėjikas mąsto radikaliai, vaizdingai ir šalutiniais būdais. Kaip be būtų, 

Sėjikai nėra geriausi žmonės įgyvendinant idėjas praktiškai - jie greitai praranda susidomėjimą ir, 

kadangi jie labiau domisi pagrindinėmis problemomis negu smulkmenomis, jie linkę ką nors praleisti 

ir daryti žioplas klaidas. 

Sėjikai labiau mėgsta dirbti visai nepriklausomai; jie individualistai ir nesuvaržyti. Paprastai 

jie intravertiški, ir gali "badyti" bendradarbius. Jie jautrūs kritikai ir pagyrimams, bet dažnai nevertina 

kitų žmonių idėjų, ir nelengvai bendrauja ne savo "radijo bangomis", jie tikisi, kad kiti Žmonės prie jų 

prisiderins. 

Sėjikai gali būti linkę per daug laiko skirti idėjoms, kurias įžiebia jų vaizduotė, tačiau kurios 

neatitinka komandos poreikių ar tikslų. Gali būti stebinančiai neproduktyvu sudėti krūvon per daug 

Sėjikų - kiekvienas gali įsikabinti savo idėjos ir už ją kovoti, kovoti iš savo kampo, nė nemanant 

priimti vienas kito pasiūlymą. 

Santrauka: Individualistas, rimtai mąstantis, visuotinai nepriimtas. 

Privalumai:   genijus,   vaizduotė,   protas,   žinios. 
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 Leidžiami trūkumai: sklando debesyse, linkęs ignoruoti realias smulkmenas ar protokolą 

(Belbin M., 1993 p. 321). 

Išteklių tyrinėtojas. Išteklių tyrinėtojai taip pat kūrybingi, bet jie negeneruoja naujų idėjų 

tokiu būdu, kokiu tai daro Sėjikai. Jiems labiau patinka iš kažko kito paimti neapdorotą idėją ir 

ją išvystyti. Jie yra atsipalaidavę, ekstravertiški ir smalsūs, o taip pat paprastai i t in populiarūs. Jie - 

įgudę diplomatai ir derybininkai. Jų pozityvi ir optimistiška prigimtis gali turėti vertingos įtakos 

komandos moralei ir motyvacijai. 

Išteklių tyrinėtojas Žvelgia išorėn, turi daugybę kontaktų komandos išorėje. Greitai 

pastebėję naujas galimybes, jie geriau sėdės kur nors ne kontoroje, gal prie telefono, ieškodami ko 

nors galimo, ar derėdamiesi dėl geriausių sandėrių. Ir be viso to, jie uždegs likusią komandą 

entuziazmu. Štai kur slypi jų didžioji vertė: jie apsaugo komandą nuo stagnacijos ir inercijos. 

Išteklių tyrinėtojai labai pasikliauja kitų žmonių stimuliacija, ir - nors jie patys dažnai būna 

entuziazmo iniciatoriai -jis greitai susilpnėja, jeigu jie negauna pozityvaus atsako iš likusių 

komandos narių. Jie taip pat linkę prarasti susidomėjimą, jei projektas jiems pasirodo 

nepatrauklus, ir gali nebevykdyti užduočių.  

Santrauka: Ekstravertiškas, entuziastingas, įdomus, komunikabilus. 

Privalumai: pajėgumas kontaktuoti su naudingais žmonėmis ir tirti naujas galimybes. 

Sugebėjimas atsakyti į iššūkius. 

Leidžiami   trūkumai:    linkęs    prarasti    susidomėjimą   praėjus    pirminei susižavėjimo 

fazei. Gali būti per daug optimistiškas ir nekritiškas (Belbin M., 1993 p. 322). 

Koordinatorius. Koordinatorius yra labai disciplinuotas ir kontroliuojantis save, be to, jis turi 

polinkį susikaupti ties užduotimi. Tai padeda išlaikyti komandą dirbančią pagal užsibrėžtą tikslą. 

Koordinatorius yra stipri vienijanti jėga komandoje, ir jis paprastai būna didžiai gerbiamas kitų 

komandos narių. 

Koordinatoriai yra pasitikintys savimi ir paprastai natūraliai palaiko autoriteto dvasią; jie yra 

geri atstovai, geri pašnekovai ir būna įgudę atpažinti individualius talentus bei išnaudoti juos visos 

komandos naudai. Dėl šios priežasties, jie dažnai būna vaidmenų kūrėjai ir ribų tarp jų nustatytojai, 

todėl nestebina, kad jie neretai tampa komandos lyderiais. Šiaip ar taip, jie gali būti vertingi 

komandoje ir nebūdami lyderiais. 

Koordinatoriai yra išmintingi ir subrendę emocionaliai; jie nėra žymiai protingesni už kitus 

komandos narius, taip pat ir ne kūrybiškesni. Jų stiprybė yra  

sugebėjime ištraukti šiuos įgūdžius iš kitų ir nukreipti juos bendriems komandos tikslams. Jie 

gali suburti komandą iš priešingų įgūdžių ir asmenybių, taip pat sukurti grupės jausmą ir išvystyti grupės 

kolektyvinį požiūrį.. 

Santrauka: Ramus, savimi pasitikintis, kontroliuojantis. 

Privalumai:   sugebėjimas   vesti   derybas   ir   priimti   visus   potencialius pagalbininkus 

pagal jų nuopelnus ir be išankstinio nusistatymo. Aiškus tikslų pojūtis. 

Leidžiami trūkumai: neišimtinis protas ar kūrybiškumas (Belbin M., 1993 p. 324). 

Formuotojas. Šie asmenybės tipai yra dinamiški ir pilni nervingos energijos. Formuotojas yra 

mokantis bendrauti, impulsyvus ir nekantrus, be to, dažnai susierzina - kartais priartėja prie paranojos. 

Jiems patinka mesti iššūkius ir kai jiems metamas iššūkis, jie stipriai orientuoti link laimėjimų. Jie nori 

rezultatų ir darys spaudimą kitiems, kad jų pasiektų - tai gali privesti prie ginčų, bet jie ilgai nesitęs ir 

bus greitai užmiršti. 

Formuotojo kaip šefo funkcija yra padėti suformuoti komandos pastangas. Formuotojai 

diskusijose visados ieško pavyzdžio, bando sujungti idėjas, tikslus ir praktinius svarstymus į vieną 

įvykdomą projektą, kurį jie skubiai vykdys sprendimais ir veiksmais. 



 

 

 

Prievartinis Formuotojo vaikymas verčia darbus darytis, ir dėl šios priežasties jie dažnai būna 

natūralūs komandos lyderiai. Jie atrodo labai savimi pasitikintys, tačiau dažnai savyje jie būna pilni 

abejonių ir tampa vėl užtikrinti, kai pasiekia rezultatų. Jie gerai dirba politinio pobūdžio situacijose, 

kadangi jei linkę pakilti virš problemų ir nieko nepaisydami tęsti darbus, be to jie nekreipia 

dėmesio į konfrontacijas ar nepopuliarių sprendimų priėmimą.  

Santrauka: Labai įsitempęs, bendraujantis, dinamiškas. 

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

apgaudinėjimu. 

Leidžiami trūkumai: linkęs į provokacijas, susierzinimą ir nekantrumą. Tendencija užgauti 

žmogaus jausmus (Belbin M., 1993 p. 324). 

Patarėjas – vertintojas. Šie žmonės yra protingi, stabilūs ir intravertiški. Jie gali būti sausos 

ir nejautrius asmenybės - netgi šaltos. Jų stiprybė yra ne idėjų generavimas, bet aiški, bešališka kitų 

žmonių idėjų analizė- Jie pasveria visus už ir prieš, yra įžvalgūs teisėjai ir retai daro neteisingus 

sprendimus. Dažniausiai Patarėjai - vertintojai neleidžia komandai imtis klaidingo veiksmų kurso. 

Patarėjai - vertintojai yra objektyvūs mąstytojai, savo laiką naudojantys prieiti išvadoms. Jie 

nelinkę kritikuoti vien vardan kritikavimo, jei kritikuoja tik kai mato trūkumą plane ar argumente. Jie 

yra visiškai neemocingi ir neentuziastingi, dažnai sunkiai motyvuojami, bet tai tuo pačiu ir 

privalumas, nes jų sprendimai būna labai objektyvūs ir retai dengiami asmeninės ar egoistinės 

nuomonės. Jie gali būti netaktiški ir netgi žeidžiantys komandos moralę, kadangi jie linkę stačiokiškai 

išreikšti savo požiūrį, tačiau jie visados yra sąžiningi ir subalansuoti. 

Svarbu išlaikyti Patarėjus - vertintojus gerai motyvuotus ir pozityvius, nes jie gali pradėti daryti 

negatyvią įtaką komandoje.  

Santrauka: Sveikai mąstantis, neemocingas, apdairus.  

Privalumai: sveikas protas, atsargumas, dalykiškumas. 

Leidžiami trūkumai: entuziazmo ar sugebėjimo motyvuoti kitus žmones trūkumas, gali būti 

be įkvėpimo arba neįkvepiantis, šaltoka žuvis (Belbin M., 1993 p. 329). 

Komandos žmogus. Komandos žmogus yra paremiantis, jautrus ir socialus, jis aiškiausiai 

atpažįsta paslėptas emocines komandos tendencijas. Tokie žmonės yra geri klausytojai ir diplomatai, 

lojalūs komandai, populiarūs ir Švelnios natūros. Jų instinktyvi reakcija į naujas idėjas yra jas plėtoti, o 

ne užkaišioti jose skyles. 

Komandos žmogaus buvimas minimizuoja tarpasmenines problemas komandoje, ir jie 

vertingiausi tose komandose, kurių nariai linkę konfliktuoti. Nestebina, kad jie yra santykinai 

nekonkurentabilūs ir kartais gali būti neryžtingi, bet jie labai svarbūs moralei, ypač streso ar krizės 

laikais. 

Kaip lyderiai, Komandos žmonės yra populiarūs, negrasinantys ir labai motyvuoti, tačiau 

jiems gali stigti dinamiškumo. 

Santrauka: Socialiai orientuoti, daugiau švelnūs, jautrūs. 

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

diplomatai. 

Leidžiami trūkumai: neryžtingi krizių momentais; jie greičiau prisitaikėliai, negu keitėjai 

(Belbin M., 1993 p. 331). 

Vykdytojas. Tai asmuo, kuris turi organizacinių įgūdžių, bendrumo jausmą ir savidiscipliną 

paversti idėjas ir sprendimus nustatytais ir valdomais uždaviniais. Vykdytojai bendrus planus 

paverčia veiksmo planais. Jie sunkiai dirba ir yra sistematiški, be to lojalūs ir neturi stipraus 

asmeninio intereso. Viena iš didžiausių Vykdytojo vertybių yra tai, kad jis yra laimingas atlikdamas bet 

kokią užduotį, kurią reikia padaryti, nekreipdamas dėmesio, ar jam asmeniškai bus malonus tas darbas, 

ar ne. 



 

 

 

Vykdytojai mėgsta kurti tvarką, ir jiems nepatinka staigūs pasikeitimai. Jiems labiausiai patinka 

braižyti laiko grafikus, sąmatas ir grafikus, kurti sistemas, tačiau jie gali būti šiek tiek nelankstūs ir 

linkę priešintis idėjoms, kurios jiems atrodo nesusijusios su reikalu, jie bendradarbiauja pritaikant 

ir koordinuojant savo pasiūlymus.  

Santrauka: Konservatyvūs, pareigingi, prognozuojami. 

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

savidisciplina.  

Leidžiami trūkumai: lankstumo trūkumas, lėta reakcija į naujas idėjas, atsparumas 

pasikeitimams (Belbin M., 1993 p. 333). 

Užbaigėjas. Užbaigėjai yra nekantrios ir intravertiškos natūros, tačiau jie gali būti ir laikomi 

ramiais. Jie rūpinasi dėl to kas gali atsitikti blogo, todėl jie nebūna laimingi, pakol atidžiai nepatikrina 

kiekvienos detalės. To rezultate jie iki skausmo sąžiningi -gali būti nuostabiais korektoriais. Tačiau 

Užbaigėjai ne itin pritariantys, jie perduoda primygtinumo jausmą, kuris paplinta visoje komandoje, jie 

taip pat netolerantiški kitų nerūpestingumui. 

Kadangi Užbaigėjai yra tokie tvarkingi ir kruopštūs, jiems sunku atstovauti, tačiau jie beveik 

niekada neatsisako sau keliamų aukštesnių standartų ir jie niekada nepraleidžia termino.   

Santrauka: Kruopštus, tvarkingi, sąžiningi, nekantrus. 

Privalumai: sugebėjimas įvykdyti ką pažadėjo, užbaigtumas. 

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

(Belbin M., 1993 p. 335). 

Specialistas. Specialistai yra pasišventę įgyti labai specializuotus įgūdžius ar žinias. Jie 

labiausiai domisi savo subjekto sritimi, kurią jie entuziastingai tobulina ir kurioje jie pasiekia tikrai 

profesionalų lygį. Jie nesiekia parodyti didelio susidomėjimo kito darbu ir, iš tikrųjų, jie gali būti tais 

vienišiais, kurie beveik nesidomi kitais žmonėmis. Specialistai turi stimulą, atsidavimą ir 

tikslingumą tapti beatodairiškais siauros srities ekspertais. 

Komandose, kurių veikla grindžiama specializuotais įgūdžiais ir žiniomis, Specialistas yra 

pagrindinis veikėjas, ir tokiose situacijose Specialistai gali tapti gerais vadybininkais dėl savo žinių 

gausumo ir kartu einančio sugebėjimo priimti sprendimus, pagrįstus subjekto perpratimo gyliu.  

Santrauka: Tikslingas, pats pradedantis, atsidavęs. 

Privalumai: puikiai apsirūpinęs žiniomis ir įgūdžiais. 

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

(Belbin M., 1993 p. 336). 

Tikėtina, kad keletas žmonių tikrai neatitiks nei vieno vaidmens aprašymo, o daugelis kitų 

atitiks dviejų ar trijų vaidmenų charakteristikas. Naudinga nustatyti kiekvienos komandos narių 

vaidmenis. Dauguma iš jų sutiks prisiimti antraeilį vaidmenį. Pavyzdžiui, turint du Sėjikus ir nei vieno 

Koordinatoriaus. Pastebėta, kad Sėjikai tarpusavyje dažnai konfliktuoja, tačiau vienas iš jų taip pat 

gali būti ir Koordinatorius, todėl jis gali vadovauti komandai. Tokiu būdu bus greitai sukurtas 

geresnis mišinys ir išvengta konfliktų, o komanda turės Koordinatorių.  

Per daug vieno tipo komandos narių sukelia sunkumus. Per daug Formuotojų (nors ir du) gali 

privesti prie konflikto ir situacijos paaštrėjimo. Tačiau per daug diplomatiškų ir nuolaidžių 

Komandos žmonių ir Vykdytojų gali sukurti laimingą, bet mažai pasiekiančią komandą, daugiau 

besistengiančią pasiekti susitarimo, o ne rezultatų. 

M. Belbin išvardina 6 pagrindinius veiksnius, kurie labiausiai įtakoja komandos 

sėkmingumą (Belbin M., 1993 p. 339). 

Vadovaujantis   asmuo.   Reikia,   kad   komandoje   kas   nors būtų vyriausias (tai neturi 

būti komandos lyderis),tam labiausiai tiktų Koordinatorius, galintis vadovauti kritiškose 

diskusijose. 



 

 

 

Vienas stiprus Sėjikas komandoje. Sėkmingos komandos turi turėti gerą Sėjiką. Įdomu, kad 

daugiau   nei   vienas   Sėjikas   sumažina komandos sėkmingumą, nes jie daugiau linksta rodyti 

skyles vienas kito idėjose, o ne vystyti savas. 

Geras protinių sugebėjimų paskleidimas. Pakankamai keista, kad svarbu ne tik turėti 

komandoje bent vieną labai protingą komandos narį ir dar vieną pakankamai protingą narį, kad vyktų 

stimuliuojančios diskusijos, bet ir kad kiti komandos nariai būtų žemesnių protinių sugebėjimų. 

M.Belbin duoda suprasti, kad jų nesugebėjimas prilygti protingesniems kolegoms verčia juos ieškoti 

kitų. vaidmenų, kuriuose jie galėtų sublizgėti, ir taip susikurtų platesnis komandos vaidmenų 

spektras. 

Asmeninių charakteristikų įvairovė, padedanti atsirasti plačiam komandinių vaidmenų 

spektrui.  Komandos, apsirūpinusios daugeliu arba visais komandiniais vaidmenimis, veikia geriau 

negu kitos. Ne tik todėl,   kad   čia   būna   mažiau   trinties   dėl   dviejų   ar   daugiau  

konkuruojančių dėl to paties vaidmens žmonių, bet ir todėl, kad jūs  

turite didesnę galimybę pasinaudoti tuo vaidmeniu, kurio jums tam tikru metu reikia. 

Geras    komandos    nario    savybių    atitikimas    jo    pareigoms komandoje.  Žmonės 

linkę  paskirstyti  pareigas  pagal  žmonių patirtį. Tačiau  sėkmingiausiose  komandose jos  nario 

pareigos atitinka jo vaidmens profilį. Nėra gerai  Sėjikui liepti užbaigti smulkmenišką  

užduotį ar surišti pasimetusius galus - tiesiog iš jo negausite geriausiu rezultatų. 

Balanso komandoje nebuvimo atpažinimas ir galimybė jų atstatyti. Komandos, kurios turi 

tokį sugebėjimą ir yra pasirengę pritaikyti ar pakeisti vaidmenis, siekiant išryškinti jų privalumus ir 

kompensuoti trūkumus, yra pranašesnės. 

Reikia pastebėti, kad geriausias komandos mišinys gali keistis, priklausomai nuo turimos 

užduoties. Ankstyvose projekto stadijose, kai vystomos ir tikslinamos idėjos, tikrai reikia Sėjiko, 

Išteklių tyrinėtojo ir Patarėjo - vertintojo. Geras Koordinatorius bus puikus komandos ar projekto 

lyderis ir padės šiems trims nariams sklandžiai dirbti kartu. Kai pradedamos naujos idėjos taikyti 

praktikoje, Vykdytojas pagyvėja kartu su Komandos žmogumi - ypač dalykuose, kurie labai 

sudėtingi ir painūs. Šioje stadijoje Formuotojo puolimas tampa svarbiu toliau vystant projektą, o kai 

jau projektas progresuos, Užbaigėjas pagyvės, kad permatytų visą užduotį. 

Taigi skirtinguose etapuose skirtingi vaidmenys yra svarbūs, ir tai gali kisti, priklausomai nuo 

projekto. Kai kurie žmonės gali atlikti pareigas keletą kartų. (Belbin M., 1993 p.341]. 

Komandinių vaidmenų balansavimas, žinoma, mažiau lemiantis tose komandose, kurių 

principinė funkcija yra veikti daugiau ar mažiau pastoviai ir nuolat metų metais veikti tik su nedideliais 

pasikeitimais. Tačiau jeigu komanda dirba greitų pasikeitimų srityje, darbo rinkoje, technikos, produktų, 

rinkų ar kaštų gamyboje; arba jeigu jų darbas labai orientuotas į projektus; arba jeigu yra konkurencija, 

spaudimas ir poreikis priimti skubius sprendimus, tada tampa gyvybiškai svarbu komandoje turėti visus 

skirtingus komandinius įgūdžius. 

 

Komandos organizavimo ratas 
Tyrinėtojai nesutaria, kiek ir kokių vaidmenų apskritai reikia, kurie yra būtini, o kuriuos 

galima kompensuoti. Komandos veikloje CJ.Margerison ir D.McCann (1991) skiria būtiną elgesį: 

tyrinėjimus ir kontrolę, taip pat vaidmenų eiliškumą; patariamasis ir organizuojamasis (Barvydienė V., 

Kasiulis J., 2001, p.81). 

Tyrinėjantis elgesys susijęs su paieška, kūrybingumu, kontaktais, t.y. į išorę nukreiptais 

veiksmais. 

Kontrolė - tai detalių analizė, sistema, standartai, taisyklės, plano laikymasis, tai - susietumą 

skatinanti veikla. 



 

 

 

Patariamasis vaidmuo - informacijos tiekimas, planų pateikimas, treniruotė bei užduoties 

atlikimui reikalinga patirtis. 

Organizuojamasis vaidmuo - visko koncentravimas į vieną vietą, siekiant užduočiai būtinų 

veiksmų. Įvertinant  vaidmenis   ir  veiklą komandoje  ir  buvo   sudarytas  komandos organizavimo 

ratas (žr. paveikslą).  

   
5 pavs. Komandos organizavimo ratas (pagal C.J.Margerison ir D.McCann).  

 

Anot autorių, reikia tik šį ratą įsukti, ir komanda veiks, funkcionuos. Vaidmenys šioje schemoje 

apibūdinami taip: reporteris patarėjas pateikia komandai informaciją ir duoda patarimų; kūrėjas 

inovatorius - žmogus, besidžiaugiąs tuo, kad gali eksperimentuoti, kurti naujas idėjas ir jas įgyvendinti; 

tyrėjas rėmėjas - kiekvienai komandai reikalingas žmogus, skleidžiantis komandos idėjas, užmezgantis 

kontaktus ir brėžias plėtros kryptis; priėmėjas vykdytojas -žmogaus, identifikuojantis realizuotas 

idėjas praktikoje, tai rinkos tyrėjas, 

stebintis komandos veiklą; įkvėpėjas organizatorius - komandos veiklos sistemos prižiūrėtojas, 

šalinantis komandos kelyje susidariusias kliūtis; užbaigėjas gamintojas - sėkmingai pabaigia visos 

komandos darbą, stengdamasis kasdien atlikti būtinas užduotis; kontroliuotojas inspektorius - 

kontroliuoja, kiek komandos užduočių atliekama, taip pat ir tai, kaip komandos nariai atlieka savo vaid-

menis; šalininkas palaikytojas - komandoje svarbūs ne tik fiziniai veiksmai, bet ir tarpusavio santykiai, 

bendrumas, socialumas, kultūrinės tradicijos, naujų komandos narių paieškos: visa tai ir yra Šio 

vaidmens užduotys; žmogus grandis („ašis") - koordinuoja, integruoja visus komandos narius, tai 

vadybininkas. „Grandis" - tai tinkamas žodis komandai jungti, vienyti, tačiau į šio žmogaus pareigas 

dar „įeina"" ir komandos prezentacijos bei reprezentacijos funkcijos. 

Pasirinkus veiklą, numačius komandos dydį, suformulavus jos veiklos tikslus, sukomplektavus 

tinkamą vaidmenų visumą, bus gauta efektyviai dirbanti komanda. Tačiau kaip visa tai realizuoti? 

Komandos narių atrankos kriterijų pagrindimas.  
Moksliniuose šaltiniuose nėra nurodoma, kaip turėtų buti atrenkami komandos nariai, 

pabrėžiamas tik komandos dydis. Dauguma mokslininkų teigia, kad optimalus komandos narių skaičius 

yra nuo trijų iki devynių žmonių ir priklauso (A. Filley, 1978) nuo informacijos ar laukiamų sprendimų 

pobūdžio. Kiti mokslininkai akcentuoja komandos narių įvairialypiškumo būtinybę. Kai komanda yra 

įvairialypė asmenybių, lyties, amžiaus, išsilavinimo ir patirties požiūriais, didėja tikimybė, kad ji turės 

visas reikalingas savybes užduotims sėkmingai įgyvendinti. Nustatyta, kad komandos pasiekia geresnių 

darbo rezultatų, kai jų nariai turi aukštus kognityvinius gebėjimus ir profesinius įgūdžius. 



 

 

 

Komandiniame darbe, siekiant komandinės veiklos rezultatų, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, 

komandos nariams būtini tam tikros veiklos gebėjimai, t. y. būtinos tam tikros kompetencijos.. Tyrėjai 

įvardija tris pagrindinius komandinio darbo elementus:  

a) komandinio darbo žinias;  

b) gebėjimus sprendžiant konfliktus;  

c) požiūrį į veiklą (monitoringą, paramą ir pan.) ir nuostatas, apimančius tikėjimą komandos 

veikla, norą nuolat mokytis bei tobulėti.  

Kiti mokslininkai pabrėžia ne tik gebėjimą parinkti ir derinti reikiamas žinias, vertybes ir 

įgūdžius, tačiau ir gebėjimą jungti į visumą net ir nesusijusias įvairių sričių žinias. Mokslinėje 

literatūroje pateikiamos keturios komandinio darbo kompetencijoms būtinos charakteristikos:  

 kvalifikacija, 

 asmenybės bruožai,  

 vadybos srities gebėjimai, 

 nuolatinis mokymasis. 

A. Sakalas, B. Neverauskas (2002), analizuodami komandos efektyvumą lemiančius veiksnius 

ir komandinio darbo objektą, komandinio darbo kompetenciją apibrėžia kaip kompleksinę 

kompetenciją, apimančią profesinę, metodinę, vadybinę, asmeninę, socialinę kompetencijas, būtinas 

siekiant gerų komandinio darbo rezultatų.  

Vadinasi, komandos narys turi turėti profesinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, atlikti komandos už-

duotis neatsižvelgdamas į turinį, naudodamas tam tinkamus metodus, gebėti bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais komandos nariais siekiant komandos efektyvumo, jausti atsakomybę bei 

pagarbą kitiems komandos nariams, vadovautis moralinėmis vertybėmis, gebėti kritiškai save vertinti, 

siekti tobulėti, išmanyti komandos organizavimo bei valdymo pagrindus ir kt. 

 

Pagrindinės komandos sudedamosios dalys yra: 

• komandos narių įgūdžiai, 

• komandos atsiskaitomybė, 

• komandos narių įsipareigojimas. 

 

Kaip sustiprinti komandos darbą: 

 

• Komandos    darbo    užduotys    turi    būti    skiriamos    konkretiems klausimams, o ne 

platiems apibendrinimams. 

• Darbas turi būti suskaldytas ir paskirtas pogrupiams bei pavieniams asmenims. 

Komandos - tai ne tas pats, kas "susirinkimai". 

• Narystė komandoje turi būti grindžiama labiau tuo, ką kiekvienas narys gali pasiekti, ir 

remtis kiekvieno turimais įgūdžiais, o ne formalia valdžia ar asmens užimama padėtimi organizacijoje. 

• Kiekvienas komandos  narys turi  atlikti  apytikriai  tokią pat darbo apimtį arba 

neišvengiamai  pasireikš  skirtingas  įsipareigojimas  dėl rezultato. 

• Komandos dirbs tik tuo atveju, jei bus sulaužytas tradicinis hierarchinis komunikacijos   

ir   tarpusavio   sąveikos   modelis.    

• Aukščiausio lygio vadovų komandos turi dirbti kartu, kaip ir visos 

kitos komandos, dėmesį suteikdamos į savo užduotį ir puoselėdamos 

atvirumo, atsidavimo ir pasitikėjimo aplinką  

 
 



 

 

 

 

Komandos vidinė sandara 
Svarbiame šiuolaikinių organizacijų komandų tyrime J.Katzenbach ir D. Smith (1993) išdėstė 

bendrą supratimą, kas verčia komandas dirbti. Jie teigia, jog pirmiausia ir svarbiausia - veiklos iššūkis. 

Tai geriausias būdas suformuoti komandas, ir dažnai pražiūrimi į komandos esmę įeinantys dydis, 

paskirtis, tikslas, įgūdžiai, požiūris ir atsiskaitomybė.  

Pagrindinės komandos sudedamosios dalys yra: 

• komandos narių įgūdžiai, 

• komandos atsiskaitomybė, 

• komandos narių įsipareigojimas. 

Šie mokslininkai taip pat nustatė, jog sunkiausia komandas suformuoti pačioje organizacijos 

"Viršūnėje", pirmiausia dėl daugelio klaidingų nuostatų apie tai, kaip komandos dirba. Jų tyrimų 

rezultatai apibendrinti lentelėje (Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr., 2001, p.505). 

Atrodo, jog kompanijos su stipriais veiklos standartais pagimdo daugiau "tikrų komandų" nei 

tos, kurios savaime jas skatina. 

Labai retai pasitaiko aukšto veikios atlikimo lygio komandų. 

Hierarchija ir komandos eina kartu beveik taip pat, kaip komandos ir veiklos 

atlikimo lygis. 

Komandos natūraliai integruoja veiklos atlikime lygį ir mokymąsi. 

Komandos - pirmiausiai veiklos atlikimo vienetai vis didesniam organizacijos 

narių skaičiui. 

 

Jie teigia, jog keletas paprastų taisyklių gali nepaprastai sustiprinti komandų veiklą, ypač 

organizacijos aukščiausio lygio komandose: 

1. Komandos    darbo    užduotys    turi    būti    skiriamos    konkretiems klausimams, o ne 

platiems apibendrinimams. 

2. Darbas turi būti suskaldytas ir paskirtas pogrupiams bei pavieniams asmenims. Komandos 

- tai ne tas pats, kas "susirinkimai". 

3. Narystė komandoje turi būti grindžiama labiau tuo, ką kiekvienas narys gali pasiekti, ir 

remtis kiekvieno turimais Įgūdžiais, o ne formalia  valdžia ar asmens užimama padėtimi 

organizacijoje. 

4. Kiekvienas komandos  narys turi  atlikti  apytikriai  tokią pat darbo  apimtį arba 

neišvengiamai  pasireikš  skirtingas  įsipareigojimas  dėl rezultato. 

5. Komandos dirbs tik tuo atveju, jei bus sulaužytas tradicinis hierarchinis komunikacijos   ir   

tarpusavio   sąveikos   modelis.    

6. Aukščiausio lygio vadovų komandos turi dirbti kartu, kaip ir visos 

kitos komandos, dėmesį suteikdamos į savo užduotį ir puoselėdamos 

atvirumo, atsidavimo ir pasitikėjimo aplinką (Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.Jr., 

2001, p.505). 

 

 

Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos: 
PALAIKANTI APLINKA. Palaikančios komandų kūrimą išorinės aplinkos formavimas reiškia, 

kad vadovybė teikia visokeriopą pagalbą darbo grupėms formuluojant bendrus tikslus, išskiria 

bendram darbui reikalingą laiką ir demonstruoja tikėjimą komandos narių sugebėjimais. Toks dėmesys 

žymiai palengvina pirmuosius jos narių žingsnius judant link komandinio darbo, padeda 



 

 

 

bendradarbiauti. Akivaizdu, kad vadovybės pastangos turi būti nukreiptos į organizacinės kultūros, 

teigiamai priimančios komandų veiklą, sukūrimą (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 2000 p.330). 

KVALIFIKACIJA IR AIŠKUS ATLIEKAMŲ VAIDMENŲ SUVOKIMAS. Komandos nariai 

turi turėti kvalifikaciją, reikalingą užduočių atlikimui, ir norą kartu dalyvauti darbo procese. Tačiau 

komandinis darbas reiškia, kad kiekvienas narys aiškiai suvokia visų grupės narių vaidmenis. Tik tuo 

atveju jie turi galimybę veikti pagal situaciją, nelaukti įsakymų iŠ aukščiau. Kitais žodžiais tariant, 

tariama, kad grupės nariai .patenkina visus darbo užduočių reikalavimus ir jų pastangos nukreiptos 

siekti komandai bendrų tikslų (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 2000 p.330). 

SUPER-UŽDUOTIS. Viena iš pagrindinių įmonės vadovybės užduočių yra išlaikyti komandos 

narius maršrute, vedančiame į bendro tikslo pasiekimą. Individualios grupės narių pastangos gali 

būti ribojamos organizacijoje priimtos politikos dėl priėjimo prie informacijos ir apdovanojimo 

sistemų. Kiekvienai komandai turi būti duota super-užduotis, arba jos aukščiausias tikslas, kurio 

siekimas suvienija bendradarbių pastangas, kuris gali būti pasiektas tik tuo atveju, kai savo naštą neša 

tiek grupė, tiek ir kompanijos vadovybė (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 2000 p.331). 

KOMANDOS APDOVANOJIMAS. Vienas iš pagrindinių komandinio darbo stimulų - 

materialinis ir moralinis apdovanojimas, kuris turi turėti vertę komandos nariams, turi būti priimamas 

kaip užtarnautas ir skatinti darbuotojus vykdyti bendras užduotis (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 2000 

p.329). 

Organizacijos vadovybė turi rasti balansą tarp kiekvieno darbuotojo iniciatyvos 

paskatinimo ir apdovanojimo ir jo įnašo į komandos sėkmę didinimo stimuliavimo. Inovacinis (ne 

materialinis) komandinis apdovanojimas gali būti, pavyzdžiui, teisės parinkti naujus grupės narius 

suteikimas, teisė pateikti rekomendacijas naujam viršininkui arba teisė pateikti pasiūlymus dėl 

disciplinos grupėje palaikymo metodų (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 2000 p.332). 

Galimos komandos problemos. 

Kadangi komandiniam darbui būdingas kompleksiškumas ir aukšta dinamika, grupė išsiskiria 

padidėjusiu jautrumu visiems organizacinės aplinkos aspektams. Komandos darbo efektyvumas auga 

lėtai, metais, tačiau subyrėti ji gali akimirksniu. Labai neigiamai veikia komandos produktyvumo 

rodiklius nemotyvuoti jos sudėties pakeitimai, darbuotojų pervedimai (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 

2000 p.332). 

Neretai komandose iškyla problemų, susijusių su tuo, kad darbuotojai nepriima nukrypimų 

nuo klasikinių valdymo formų, nes realus dalyvavimas valdyme iš jų reikalauja papildomų didelių 

laiko sąnaudų. Eksperimentai, nukreipti į komandinio darbo efektyvumo didinimą, dažnai tampa 

komandos ir vadovybės nesutarimo priežastimi. Be to, bandymai suvienyti atskirų darbuotojų 

pastangas tikrai ne visada padeda padidinti produktyvumą. 

Tais atvejais, kas darbuotojas mano, jog jo įnašas į grupės rezultatus per menkai vertinamas, 

jis gali žymiai sumažinti savo darbines pastangas. Sis fenomenas buvo pavadintas socialiniu 

neveiklumu. Jį sukelti gali tokios priežastys, kaip darbuotojui iškilęs nesąžiningumo jausmas 

skirstant darbus komandoje, grupės nario įsitikinimas tuo, kad kolegos nededa ypatingų pastangų 

vykdant užduotį, arba noras pasislėpti minioje, kas padėtų išvengti papeikimo (Ньюстром Д.В., Кеит 

Д., 2000 p.332). 

Komandos valdymo problemos ženkliai sumažina darbo produktyvumą, todėl vadovybė turi 

atidžiai išanalizuoti jo panaudojimo konkrečioje situacijoje  vertės apribojimus. Daugeliui 

vadybininkų, kuriems teko betarpiškai vadovauti komandoms, puikiai žinoma, kad grupinio darbo 

organizavimas susijęs su daugybe problemų. 

Komandos sutelktumas 

Komandos solidarumas arba sutelktumas - tai solidarumo laipsnis ir teigiami jausmai, kuriuos 

individai puoselėja savo komandos atžvilgiu (Ньюстром Д.В., Кеит Д., 2000 p.499). 



 

 

 

Komandos solidarumas arba sutelktumas, yra labai svarbus rodiklis, rodantis, kokią įtaką 

komanda gali daryti savo kiekvienam nariui. Kuo labiau sutelkta komanda, kuo stipriau jos nariai 

jaučiasi priklausą jai, - tuo jos įtaka didesnė. Jei komandos nariai jaučia stiprų ryšį su savo komanda, 

jie nebus linkę, pažeidinėti jos normų. 

Labai sutelktose grupėse įtampa ir priešiškumas yra reti reiškiniai, jose iškyla mažiau 

nesusipratimų. Tyrimai taip pat liudija, kad darnios grupės tolygiau dirba ir pateikia tolygesnį 

rezultatą, nei ne tokios darnios grupės, kuriose dažnos komunikavimo ir kooperavimosi problemos. 

Kai kooperavimasis yra ypač svarbus, pvz., siekiant strateginių tikslų, vadovai gali keturiais būdais 

padidinti komandos sutelktumą: 

• skatinti konkurenciją: konfliktas su pašaliniais asmenimis ar įeitomis komandomis padidina 

grupės sutelktumą; 

• didinti tarpasmeninį patrauklumą: žmonės yra linkę telktis  į komandas,  su kurių nariais 

jie tapatina save  ar kuriais  žavisi.  Todėl organizacija gali pradėti vilioti darbuotojus, kurių 

esminės vertybės yra tos pačios; 

• stiprinti tarpusavio sąveiką: žmonės negali mėgti visų, su kuriais tenka susidurti darbe, bet 

intensyvesnė sąveika gali padėti draugiškai bendrauti; 

• kurti darbuotojams bendrus tikslus ir bendrus likimus: grupės efektingumas yra trijų 

kintamųjų funkcija. Tie kintamieji: 

 užduoties priklausomybė - grupės narių tarpusavio sąveikos laipsnis, kurio reikalauja 

grupės darbas. Aukštas užduoties priklausomybės laipsnis padidina grupės galimybių jausmą - 

visos grupės tikėjimą, kad ji gali dirbti efektingai. 

galimybių jausmas - tai kolektyvinis grupės tikėjimas, kad ji gali būti efektinga. 

rezultatų priklausomybė - tai laipsnis, kuriuo grupės darbo rezultatus jaučia visi jos nariai 

(Newstrom, 2000 p.500]. 

Kadangi komandoms turėtų būti suteikiamas lankstumas organizuoti savo pačių reikalus, 

tai vadovas turėtų kreipti dėmesį į šio tikslo galutinį rezultatą, o ne į smulkmenas, kaip komanda 

pati organizuojasi. Komandos nariai turėtų nuspręsti, kokios užduoties priklausomybės 

reikalauja jų darbas. Tačiau nariai turi žinoti, kad organizacija jiems skiria pakankamai išteklių: 

įgūdžių, lėšų ir laisvės - "statutui" įgyvendinti. Be to, vadovai turi siekti sukurti priklausomybės 

nuo rezultato jausmą. Jei komandos narių nesieja bendras likimas, jų priklausomybės komandai 

jausmas nebus stiprus. Grupinės premijos ar bendradarbių vertinimas gali padėti pažadinti šį 

bendro likimo jausmą. Atsilyginimas nebūtinai turi būti išreikštas pinigais. Tiesą sakant, 

pripažinimas kartais gali būti toks pat stiprus motyvas kaip ir pinigai, arba netgi stipresnis. 

Svarbu prisiminti, jog komandų efektingumą veikia nacionalinė kultūra. Ne visos šalys 

vienodai žiūri į komandas. Japonija ir Skandinavijos šalys garsėja komandų darbu. Iš tiesų, tokios 

kompanijos kaip Švedijos "Volvo" didžiąją savo kultūros dalį sukūrė komandinio darbo pagrindu. 

Japonija žinoma kaip kolektyvų šalis, kur tapatybė grindžiama "priklausymu" ir labai tvirtai tikima 

grupės sprendimu. Antra vertus, Jungtinėse Valstijose kultūra susiformavusi individualybių 

pagrindu ir nepaprastai tikima individualiais sprendimais. Taigi, nors pasirodė, kad darbas 

grupėmis veiksmingas JAV organizacijose, neapsieinama be vertybių bei požiūrių keitimo.  

Komandų vidaus konfliktai 

Komandų viduje neretai kyla konfliktai. Dauguma galvoja, kad konfliktus reikia būtinai 

valdyti ir išspręsti, tačiau B. Vijeikienė ir J.Vijeikis (2000), remdamiesi Berg ir Smith teigia, kad 

tokie konfliktai yra būdingi pačiai grupės gyvenimo koncepcijai. Tokį supratimą jie vadina paradoksu 

ir netgi išskiria jo septynis aspektus: 



 

 

 

1. Tapatumo (identiteto) paradoksas yra tas, kad komandos turi vienyti skirtingų 

įgūdžių ir pažiūrų žmones vien dėl to, kad jie yra skirtingi, tuo tarpu žmonėms dažnai atrodo, kad 

komandos slopina jų individualumą. 

2. Demaskavimo paradoksas remiasi tuo, kad nors komandos nariai turi atskleisti, ką 

jie galvoja. Jei komanda nori sėkmingai darbuotą tačiau atmetimo baimė verčia juos atskleisti tik tai, 

kas, jų nuomone, bus priimtina kitiems. 

3. Pasitikėjimo paradoksas yra tas, jog siekdami sukurti pasitikėjimą komandoje, žmonės 

pirmiausia turi pasitikėti komanda; kartu komanda turi pasitikėti savo nariais, nes pasitikėjimą skatina 

tik pasitikėjimas. 

4. Individualumo paradoksas reiškia, kad komandos stiprybę sudaro tik jos pavienių narių 

stiprybė, tačiau dirbdami kartu su komanda, jie gali jausti pavojų savo individualumui.  

5. Valdžios paradoksas remiasi tuo, kad komandos galią sudaro jos narių galia, tačiau 

tapę komandos nariais jie netenka savo individualios galios - perduoda ją komandos žinion. 

6. Smukimo (regresijos) paradokso šaknys - tai, kad nors individai tampa komandos 

nariais, tikėdamiesi būti "didesni" (svarbesni) nei prieš įstodami į komandą, tačiau komanda prašo 

jų būti mažesniais, kad pati komanda galėtų tapti didesne. Šia prasme individo norui daryti pažangą 

komanda priešinasi ir verčia jį regresuoti. 

7. Kūrybiškumo paradoksas pasireiškia tuo, kad nors komandos turi keistis, kad 

išsilaikytų, tas pokytis reiškia seno naikinimą ir naujo kūrimą. Todėl bet koks priešinimasis griovimui 

mažina komandos kūrybiškumą.   

Jei komanda negali konfliktuoti savo naudai, ji negali augti. Jei komandos nariai išmoktų 

laikyti konfliktus komandoje natūraliais reiškiniais ir natūraliais skirtingu būdu veikti ta pačia kryptimi 

padariniais, jie suprastų, kad komandos konfliktas yra natūralus dalykas, kaip kad drėgnumas yra 

neatskiriama vandens savybė, o šiluma - saulės spindulių savybė (Vijeikienė B., Vijeikis J., 2001). 

Komandos ir etinės dilemos 
Komandų nariai neretai susiduria su problemomis, neturinčiomis paprastų sprendimų. Tos 

problemos yra:   

Grupės narių vertinimas.  

Komandos nario pagalba.  

Atrinkimas į komandą 

Komandos tobulumas.  "Idealios" komandos  sukūrimo procesas reikalauja žymių laiko 

sąnaudų ir pastangų.  

Todėl dėl šių etinių dilemų, formuojant komandą būtina:  
 pažinti kiekvieną komandos narį, jo privalumus ir trūkumus, stipriąsias ir silpnąsias 

savybes; tai padės suvokti, ką jis geba, kokias jo savybes būtina ugdyti; 

• įsitikinti, kiek kiekvienas narys supranta ir sutinka su keliamais tikslais ir užduotimis; tokiems 

asmenims deleguokite įgaliojimus; 

• organizuoti veiklos tikslų aptarimą taip, kad komandos žmonės turėtų 

galimybę patys prisiimti atsakomybę už jų įgyvendinimą; 

• skatinti žmones dalyvauti aptariant veiklos tikslus ir taikinius; brukamos „vadų", „bosų" 

užduotys neskatina žmogaus veikti, ir mažai tikėtina, jog jie prisiims atsakomybę už jų 

atlikimą; 

• pasakyti kiekvienam komandos nariui, kokių darbo rezultatų ir atlikimo standartų iš jo tikimasi; 

• sudaryti psichologiškai realų veikios grafiką, t.y. atsižvelgti į temperamentą, sugebėjimus, 

asmenybės tipą; 

• pasitelkti pagalbą iš šalies, jei reikia, būtina, ir tik tiek, kiek neišvengiamai   reikia, gerai 

išnagrinėjus, kas ir kodėl tą pagalbą teikia bei kokiomis sąlygomis; 



 

 

 

• grupuoti tarpusavyje susijusias užduotis taip, kad komandos žmonės 

žinotų, jog jie gali pasilengvinti darbą, bendradarbiaudami su kitais; 

• jei įmanoma, duoti žmonėms galimybę keistis darbu; tai įgalins juos 

pasijusti komandos nariais, o ne tik savo įprastų užduočių atlikėjais; 

• įsitikinti, ar komandos nariai laisvai keičiasi informacija; ir apskritai 

prisimintina, jog daug kas grįsta savireguliacija. Tad vadovas neturėtų persistengti, viską 

organizuoti; 

• skatinti neoficialius susitikimus, darbo problemoms spręsti; 

• kovoti prieš frakcijų ar grupuočių atsiradimą komandoje, nes tai blogai veikia komandos darbą; 

• vadovų veiksmai labai akivaizdūs: jie privalo rodyti, jog jie yra komandos nariai, jos dalis; 

„nežaidžiantys" kapitonai retai turi teigiamos įtakos komandą formuojant. 

 

Komandos efektyvumo principai: 

 

• aiškus problemos supratimas: kokių veiksmų reikalauja užsibrėžtas 

tikslas; 

• tiesiogiai su veikla susijusi diskusija, tinkamu momentu ir jos nutraukimas, kai 

nukrypstama nuo temos; 

• problemų komplekso išskaidymas ir paskirstymas kiekvienam nariui; 

• mokymas ir mokymasis dirbti kartu, priimti ir apdoroti kitų idėjas; 

• kai spendimas neaiškus, sudaryti visų galimų sprendimo būdų sąrašą; 

• jei įmanoma, išvengti bendro sprendimo poveikio; 

• išklausyti visų komandos narių nuomonės prieš priimant galutinį sprendimą; 

• būtina   garantija,  jog   priėmę   sprendimą,   žmonės   žino,   kaip  jį įgyvendinti, ką 

padaryti. 
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