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Gi Group – globali kompanija, sėkmingai 
vykdanti darbuotojų nuolatinio ir laikinojo 
įdarbinimo bei žmogiškųjų išteklių valdymo 
sistemų kūrimo veiklą. 



• Darbuotojų paieška ir 
atranka

• Laikinasis įdarbinimas 

• Darbuotojų valdymas           
(Site-Managed Service)

• www.gigroup.lt

• www.facebook.com/darboskelbimai
GiGroup

• Žmogiškųjų išteklių valdymo
sistemos

• Žmogiškųjų išteklių vadovų 
sertifikavimas 

• Atlygio tyrimas 
(Compensation Research)

• www.odmconsulting.com/lt

Gi Group Lietuvoje

http://www.gigroup.lt/
http://www.odmconsulting.com/lt


Apie ką kalbėsime

●Kas vis dėlto atsakingas už teisingą atlyginimo nustatymą bendrovėje?  -

RACI atsakomybių modelis

●Kas apmoka darbo užmokesčio sąskaitas? - Kaštų centrų taikymo svarba

●Kodėl atlygio valdymui reikia įjungti „dvi rankas“? – Atlygio veiksniai

●Kaip padėti vadovui priimti sprendimą dėl bazinio atlyginimo? - Bazinio 

atlyginimo sistemų tipai

●Kaip „pasverti“ pareigybes? – Global Professional System pareigybių 

vertinimo metodika

●Kada naudoti pinigus skatinimui? – Kintamos dalies sprendimų logika



Kas atsakingas už atlygio sprendimų priėmimą

RACI– metodika skirta aiškiau apibrėžti pareigybių atsakomybes. Atsakomybės 

identifikuojamos iš keturių perspektyvų:

●Atsakingas (Responsible) – kas atlieka užduotį/veiklą;

●Atskaitingas (Accountable) – kas priima sprendimus ir inicijuoja veiklą;

●Konsultuojantis (Consulted) – su kuo bus konsuoltuojamasi dėl sprendimų bei 

užduočių;

●Informuojamas  (Informed) – kas bus informuotas apie projekto sprendimus 

bei konkrečius veiksmus.



Atlygio sprendimų priėmimo perspektyvos

KAŠTŲ PERSPEKTYVA
Kaip sukurti 

subalansuotą atlygio 
sistemą už priimtiną 
biudžeto kaštų lygį?

RINKOS PERSPEKTYVA
Kokia yra darbo ir 

atlygio rinka, kurioje 
įmonė konkuruoja su 

kitomis organizacijomis?

DARBDAVIO 
PERSPEKTYVA
Kokių verslo tikslų 
siekiama atlygio sistemos 
pagalba?

DARBUOTOJO 
PERSPEKTYVA
Kaip sukurti įtikinamą 
vertės pasiūlymą 
darbuotojui?



Kas turėtų priimti finansinį sprendimą?

●Atlygis – tai organizacijos kaštai. 

●Kas turėtų priimti sprendimus dėl šių kaštų valdymo?

Funkcinis 
vadovas

Verslo 
vadovas

Įmonės  
vadovas



Bazinis atlyginimas – tai dar ne atlygio sistema
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Atlygio faktorių įtaka jo struktūrai

PAREIGYBĖ ASMUO DARBINĖ VEIKLA

Bazinis 

atlyginimas

Individualus 

padidinimas

Piniginiai 

priedai

Kompetencija, 

kvalifikacija

KPI, tikslaiPareigybės 

svoris

Atlygio faktoriai

Atlygio 

elementai

Matuokliai



Kuo turi remtis atlygio sprendimas? 

• Atlygio politika atsako į tris bazinius, 

bet kritinius klausimus apie atlygį:

– Už ką mokame?

– Kiek mokame?

– Kaip mokame?

• Atsakymai į šiuos klausimus sudaro 

pagrindą apibrėžti tinkamus atlyginimo 

būdus, atlygio lygius ir atlygio 

praktikas, pvz., fiksuoto ir kintamo 

atlygio derinys, ilgalaikis ir trumpalaikis 

skatinimas.

Esminiai klausimai

Už ką mokame? 

Kokios elgsenos 
norime

Kiek mokame?

Palyginamoji grupė
Pozicionavimas

Kaip mokame?

Atlygio praktika



Atlygio paketo pasirinkimas

Socialinių garantijų
suteikimas

B

Šiek tiek atsižvelgiama
į rezultatus

C

Pagrindinis dėmesys 
rezultatų pasiekimui

E

Atlyginimas už
atidirbtą laiką

A

Orientacija į rezultatą

D

Orientaciją į įmonės
vertės didinimą

F

Alga
Trumpalaikis 
skatinimas

Benefitai Ilgalaikis 
skatininmas

G

Savininkas



Atlygio faktorių poveikis 
P

ar
e

ig
yb

ė •Stiprybės

•Skatina prisiimti 
atsakomybę

•Skatina vertikalų augimą

•Eliminuoja subjektyvaus 
vertinimo riziką

•Grėsmės

•Mažai dėmesio veiklos 
rezultatams, atlyginama 
nepriklausomai nuo 
pasiekimų

•Nelanksti sistema, lėtai 
reaguojama į pokyčius

K
o

m
p

et
e

n
ci

jo
s •Stiprybės

•Skatina horizontalų 
augimą

•Skatina individualų 
potencialą

•Grėsmės

• Sunku išmatuoti 
skirtumus tarp 
kompetencijų lygmenų

•Mažai dėmesio 
rezultatams – mokama už 
neišnaudotas 
kompetencijas

•Sistemos valdymui 
reikalingi  gerai apmokyti 
funkciniai vadovai

R
ez

u
lt

at
ai •Stiprybės

•Mažina verslo riziką, 
perkeliant didelę dalį 
rizikos darbuotojams

•Gali būti stiprus 
motyvuojantis veiksnys

•Susieja išmatuojamus 
tikslus su atlygiu

•Grėsmės

•Gali demotyvuoti

•Neatsižvelgiama į 
pastangas ir tobulėjimą

•Gali būti per daug 
orientuotas į 
individualius rezultatus, 
pakenkiant 
komandiniam darbui 
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Pareiginio atlyginimo struktūros tipai

Pareigybinis 
tarifas

• Vienodo 
dydžio 
pareiginis 
atlyginimas, 
nėra 
diferenciacijos

• Taikoma 
gamyboje, 
prekyboje

Atlyginimų 
spiralė

• Apibrėžtais 
dydžiais 
(koeficientais) 
auganti 
atlyginimų 
dydžių seka

• Taikoma 
viešajame 
sektoriuje

Individualios 
ribos

• Kiekviena 
pareigybė turi 
savo atlygio 
ribas 
dažniausiai 
atsižvelgiant į 
pareigybės 
svorį ir rinką 

• Taikoma 
mažoms 
įmonėms, 
raktinėms 
pareigybėms

Atlyginimų 
klasės

• Pareigybės 
grupuojamos 
tarpusavyje, 
atsižvelgiant į 
pareigybių 
vertinimo 
rezultatus

• Tipinis verslo 
įmonės 
sprendimas



Atlyginimo klasių struktūra

Atlyginimo klasių struktūrą apibrėžia keturi kintamieji:
– Klasių skaičius

– Klasių plotis

– Klasių aukštis (arba persidengimas)

– Žingsnis tarp klasių

Pareigybės svoris

A
tl

yg
in

m
o
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yd

is



Pareigybių klasifikavimas pagal GPS metodiką



GLOBAL
PROFESSIONAL
SYSTEM
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Kas yra GPS?

GPS – tai efektyvus įrankis įmonių ir žmogiškųjų išteklių vadovams, siekiant 

apibrėžti ryšį tarp pareigybės, veiklos rezultatų ir atlygio bei numatyti galimybes 

darbuotojų profesiniam tobulėjimui bei atlygio kitimui.

Pareigybės santykinė vertė yra nustatoma atsižvelgiant į du parametrus:

• Pareigybės kompleksiškumą, atspindintį karjeros lygį ir sudėtingumą ir sudarantį 

galimybes palyginti su kitomis pareigybėmis organizacijos viduje.

• Organizacijos kompleksiškumą, kuris įvertina organizacinį kontekstą (ir jo 

sudėtingumą), su kuriuo pareigybė susiduria darbinėje veikloje.
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GPS proceso apžvalga

PAREIGYBĖS KOMPLEKSIŠKUMAS

1 ŽINGSNIS -
KARJEROS TIPO 
APIBRĖŽIMAS

2 ŽINGSNIS -
FAKTORIŲ 

ĮVERTINIMAS

PROFESSIONAL

MANAGER

OPERATIVE

Peržvelgti, ar priskirta 
tinkamam pareigybės tipui

3 ŽINGSNIS -
PAREIGYBĖS LYGIO 

APIBRĖŽIMAS

ORGANIZACIJOS KOMPLEKSIŠKUMAS

4 ŽINGSNIS -
ORGANIZACIJOS 

STRUKTŪROS 
APIBRĖŽIMAS

5 ŽINGSNIS –
ORGANIZACIJOS 

DYDŽIO NUSTATYMAS

6 ŽINGSNIS -
ORGANIZACIJOS 

KOMPLEKSIŠKUMO 
ĮVERTINIMAS

=

0–10 11 – 50 51– 250 251–500 501–1.500 1.501–5.000 5.001–10.000 10.001–25.000 25.001–75.000 > 75. 000 

0–0,5 SMALL SMALL

0,5–2 SMALL SMALL

 2–5 SMALL SMALL SMALL

 5–10 SMALL SMALL SMALL

10–30 SMALL MEDIUM MEDIUM MEDIUM

30–50 MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM

50–120 MEDIUM MEDIUM MEDIUM LARGE LARGE

120–250 MEDIUM LARGE LARGE LARGE LARGE

250–500 MEDIUM LARGE LARGE LARGE LARGE LARGE

 500–1.000 LARGE LARGE LARGE LARGE LARGE LARGE

 1.000–5.000 LARGE LARGE LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

5.000–10.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

10.000–25.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

25.000–50.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

>50.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

TO
TA

L 
R

EV
EN

U
ES

 (
m

ill
io

n
 E

U
R
)

HEADCOUNT (direct and indirect ees) 

ATLYGINIMŲ KLASĖ

7 ŽINGSNIS –
PAREIGYBĖS 

KOMPLEKSIŠKUMO 
KLASĖS ĮVERTINIMAS

8 ŽINGSNIS -
ORGANIZACIJOS 

LYGIO 
IDENTIFIKAVIMAS
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PAREIGYBĖS KOMPLEKSIŠKUMAS

1 ŽINGNIS – KARJEROS LYGIO IDENTIFIKAVIMAS

● Pirmas žingsnis nustatant pareigybės kompleksiškumą yra identifikuoti pareigybės tipą – pareigybės 
karjeros lygį. Priskyrimas karjeros lygmenims vykdomas, remiantis svarbiausiais pareigybės 
skiriamaisiais bruožais. 

Šiame vertinimo etape išskiriame 3 karjeros lygius:

 Darbininkai paprastai yra atsakingi už rezultatus, pasiekiamus pritaikant praktinius įgūdžius.

 Dažniausiai darbas yra konkrečiai apibrėžtas (poveikio mastas), jie dirba panaudodami praktinius 
įgūdžius (veiklos svertai), siekdami pareigybei nustatytų rezultatų (atsakomybė).

 Šiai kategorijai priskiriamos pareigybės, kurių pagrindinis bruožas – praktinė palaikomoji arba 
įgyvendinančioji veikla.

 Specialistai paprastai yra atsakingi už rezultatus, pasiekiamus pritaikant technines/teorines žinias 
ir/arba žinias, specifiškai susijusias su viena ar daugiau kompetencijų sričių.

 Specialistų darbas dažniausiai susijęs su vertinimu (poveikio mastas) ir reikalauja išmanyti metodus, 
teorijas ar principus (veiklos svertai), kad būtų pasiekti proceso rezultatai, praplėstas organizacijos 
žinių kapitalas ar įgyvendinti pokyčiai (atsakomybė).

 Šiai kategorijai priskiriamos pareigybės, kurių pagrindinis bruožas – specifinė profesinė kompetencija.
 Vadovai tipiškai yra atsakingi už rezultatus, pasiekiamus tinkamai vadovaujant pavaldiniams.

 Vadovų darbas apima tikslų kėlimą, veiklos planavimą (poveikio mastas) ir verslo žinių bei bendravimo 
įgūdžių taikymą (veiklos svertai), siekiant užtikrinti rezultatų pasiekimą ir verslo plėtrą (atsakomybė).

VADOVAI

DARBININKAI

SPECIALISTAI
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PAREIGYBĖS KOMPLEKSIŠKUMAS

2 ŽINGSNIS – FAKTORIŲ ĮVERTINIMAS

Faktoriai ir veiksniai yra organizaciniai kriterijai, naudojami pareigybių vertinimui bei 

padedantys įvertinti pareigybės kompleksiškumą. Veiksniai kiekviename karjeros lygmenyje yra 
aprašyti specifiškai, tad veiksnio svarba yra įvertinama karjeros lygmens kontekste.

● POVEIKIO MASTAS apibrėžia organizacinę aplinką, kurioje veikia pareigybė, ir veiksmų laisvę. 

● Veiksmų ir sprendimų laisvė: įvertinamas autonomiškumo lygmuo, priimamų sprendimų pobūdis ir 

kontrolės lygmuo.

● Laiko perspektyva: įvertinamas planavimo lygmuo, rezultatų realizavimo trukmė ir kontrolės dažnumas.

● Sprendimų kompleksiškumas: įvertinamas tipiškai sprendžiamų problemų sudėtingumas, situacijų, 

kuriose pareigybė veikia, nestabilumas ir rizikos, su kuria susiduria pareigybė, lygmuo. 

● VEIKLOS SVERTAI apibrėžia resursus, kurias pareigybė turi ir gali valdyti pareiginių užduočių 

atlikimui. 

● Reikalaujamas žinių lygmuo: įvertinamas reikalingas įgūdžių, kompetencijų, vidinio ir išorinio konteksto 

suvokimo lygmuo.

● Santykių ir žmogiškųjų išteklių valdymas: įvertinamas santykių organizacijos viduje ir išorėje 

sudėtingumas, su kuriuo susiduria pareigybė, bei žmogiškųjų išteklių valdymo lygmuo.

● Ekonominės įtakos apimtis: įvertinama pareigybės finansinė atsakomybė ir įtraukimo lygmuo į ekonominių 

išteklių valdymą.

● ATSAKOMYBĖ apibrėžia pareigybės atsakomybės sritis. 

● Už rezultatus (trumpalaikius): įvertinamas keliamų veiklos tikslų pobūdis ir veiklos rezultatų įtaka visos 

organizacijos rezultatams.

● Už organizacijos žinių kapitalą: įvertinama pareigybės įtaka informacijos valdyme ir žinių kapitalo didinime.

● Už pokyčius (ilgalaikius rezultatus): įvertinamas reikalaujamas pareigybės indėlis į vidutinės trukmės ar 

ilgalaikės trukmės rezultatus, tobulinant organizaciją ir vystant produktus ir/ar paslaugas.



VADOVAI ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6

MASTAS

• Poveikis vienai daliai iš 

keleto, esančių toje pačioje 

proceso grandyje. 

• Laukiamų sprendimų 

savalaikis priėmimas pagal 

apibrėžtas procedūras, 

žinomos situacijos. 

• Operatyvūs kasdieniniai 

sprendimai, rezultatų 

apskaita - iki vieno mėnesio. 

• Klaidos padariniai greitai 

pataisomi aukštesniame 

lygmenyje.

• Apibrėžtas poveikis 

proceso grandyje. 

• Kasdieniniai sprendimai ir 

alternatyvų nustatymas 

savo srityje, galimos naujos, 

bet planuojamos situacijos. 

• Rezultatai matomi per 

mėnesį/ketvirtį, orientacija į 

metines užduotis. 

• Klaidos padariniai turi 

poveikį susijusiam procesui.

• Poveikis savaraniškai 

funkcijai, nuolatinė įtaka 

keliems procesams / 

pagrindiniam procesui. 

• Naujos situacijos, 

alternatyvų paieška, 

užduočių prioritetai 

metiniams tikslams pasiekti. 

• Rezultatai vertinami po 

metų. 

• Klaidos gali turėti ilgalaikį 

poveikį pagrindiniam 

procesui.

• Esminis poveikis pagrindinės 

veiklos funkcijai. 

• Sprendimai orientuoti į 

strategijos įgyvendinimą 

(ilgalaikę plėtros perspektyvą). 

• Būtinybė palyginti esamas 

alternatyvas bei rasti naujas. 

• Kuriamas rezultatas išryškėja 

per daugiau nei metus. 

• Klaidos gali nulemti 

organizacijos nesėkmę 

pagrindinėje veikloje. 

• Ženklus nuolatinis poveikis 

visos organizacijos veiklai. 

• Sprendimai dėl  

strateginių krypčių 

pasirinkimo. 

• Atskaitomybė už kritinius 

organizacijos rezultatus ir 

jos ilgalaikę plėtrą. 

• Klaidos turi lemiamą 

poveikį organizacijos 

sėkmei. 

• Esminis poveikis visos 

organizacijos veiklai. 

• Pareiga spręsti dėl 

organizacijos misijos 

pasirinkimo ir strateginių 

krypčių nustatymo. 

• Pilna atskaitomybė už 

kritinius organizacijos 

rezultatus ir jos ilgalaikę 

plėtrą. 

SVERTAI

• Specializuotos vienos 

srities žinios

• Valdo daugiausia 

operacinių darbuotojų 

darbą. 

• Nevaldo finansinių išteklių

• Specializuotos savo ir 

bendros kitų sričių žinios

• Valdo operacinius 

darbuotojus ir/ar 

specialistus. 

• Priima sprendimus dėl 

kasdienių finansinių išteklių 

skirstymo

• Gilios savo ir gretimų 

sričių žinios

• Vadovauja kitiems 

vadovams ir/arba 

specialistams 

• Vykdo derybas su 

vidiniais/išoriniais klientais. 

• Priima sprendimus dėl 

valdomo biudžeto 

perskirstymo

• Gilios ir įvairiapusės savo ir 

gretimų sričių žinios

• Vadovauja kitiems 

funkciniams vadovams

• Vykdo strategines derybas su 

vidiniais/išoriniais klientais. 

• Valdo organizacijai reikšmingą 

viso biudžeto dalį, kontroliuoja 

investicijų srautą.

• Plačios daugumos 

organizacijos sričių žinios

• Vadovauja daliai įmonės 

vadovybės

• Reikalaujama lyderystės 

bendraujant su 

vidiniais/išoriniais 

klientais/tiekėjais. 

• Reikšmingai įtakoja visą 

organizacijos biudžetą ir jo 

pokyčius ateityje.

• Plačios visų kompanijos 

sričių žinios

• Vadovauja visai įmonės 

vadovybei

• Reikalaujami strateginiai 

santykiai su 

vidiniais/išoriniais 

klientais/tiekėjais. 

• Priima visus sprendimus 

dėl finansinių resursų ir 

investicijų

ATSAKOMYBĖ

•Vykdymo (operacijų) 

nuolatinė kontrolė

•Turi teikti darbų atlikimo 

būdų gerinimo pasiūlymus

• Operacijų ir proceso dalies 

kontrolė.

• Pagal poreikį turi 

peržiūrėti procesą savo 

kompetencijos srityje

• Biudžeto įgyvendinimo 

(taktinė) kontrolė 

• Reikalaujama nuolatos 

gerinti  proceso grandis savo 

kompetencijos srityje

• Biudžeto kontrolė iš 

strateginės perspektyvos, keleto 

funkcinių padalinių valdymas

• Reikalaujama nuolatos 

tobulinti visą procesą savo 

kompetencijos srityje

• Viso organizacijos 

biudžeto kontrolė, 

strategijos įgyvendinimas, 

viso verslo vieneto valdymas

• Reikalaujama iš esmės 

koreguoti pagrindinį  

procesą

• Ilgalaikė ir galutinė 

finansinė atskaitomybė, 

vizijos įgyvendinimas

• Nustato pagrindinių 

procesų pokyčio strategiją

VADOVAI



SPECIALISTAI PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6

MASTAS

• Mažai autonomijos ir 

pastovi vadovų priežiūra

• Standartinės problemos ir 

besikartojančios situacijos

•Autonomija pasirenkant 

procedūras ir metodus, 

reguliari  priežiūra ir 

ataskaitos.

• Besikartojančios  situacijos 

ir problemos, kurių 

sprendimo būdai žinomi.

• Planuoja savo veiklą pagal 

nustatytus prioritetus ir 

apribojimus, modifikuoja 

esamas procedūras / 

metodus.

• Besikeičiančios, tačiau 

prognozuojamos ar 

nuspėjamos situacijos, 

naujos visą sritį apimančios 

problemos.

• Nuolatos planuoja savo ir kitų 

veiklą, nustato srities  darbo 

atlikimo metodus ir kuria 

procedūras.

• Kompleksinės kelias sritis 

apimančios problemos, 

išeinančios už organizacijos ribų, 

ir nenuspėjamos bei dinamiškos 

situacijos.

• Atsako už  nustatytų 

bendrųjų veiklos gairių 

sukūrimą ir įgyvendinimą.

• Itin sudėtingos 

organizacijos plėtrą 

plačiame kontekste 

lemiančios problemos 

nuolat besikeičiančiose 

situacijose.

• Atsakingas už globalaus 

standarto apibrėžimą ir 

įgyvendinimą.

• Itin sudėtingos ir 

nuolatinės globalaus 

poveikio naujų sričių 

problemos kokybiškai 

naujose situacijose.

SVERTAI

• Vienos disciplinos žinios, 

kurias galima įgyti per 

mažiau, nei 3 mėn.

• Neturi darbuotojų 

koordinavimo galimybių.

• Kelių disciplinų žinios, 

kurias galima įgyti per 

daugiau nei vienus metus.

• Gali dalintis užduotis su 

žemesnio lygmens 

darbuotojais

• Specifinės visos 

kompetencijos srities 

(susijusių disciplinų) žinios, 

kurias galima įgyti per 

keletą metų.

• Gali vadovauti 

operatyvinių darbuotojų 

veiklai.

• Gilios teorinės ir praktinės 

tarpdisciplininės žinios, įgytos 

per ilgametę patirtį ir 

mokymąsi.

• Gali vadovauti specialistų 

veiklai.

• Gilios unikalių sričių 

tarptautinio lygmens 

ekspertinės žinios.

• Gali vadovauti 

tarpfunkcinėms specialistų 

grupėms.

• Derybos su klientais / 

tiekėjais.

• Aukščiausio profesinio 

lygmens žinios 

tarptautiniame kontekste.

• Tarporganizacinių 

komandų lyderis. 

• Derybos su klientais / 

tiekėjais.

ATSAKOMYBĖ

• Padeda daryti įtaką 

rezultatams viename 

proceso etape ar prisiima 

dalį atsakomybės.

• Atskaitomybė ir tiesioginė 

įtaka rezultatams viename 

proceso etape.

•Darbo metodų tobulinimo 

idėjos.

• Atskaitomybė už savo ir 

kitų veiksmus ir tiesioginė 

įtaka rezultatams viename 

proceso etape.

•Produktų / paslaugų 

vystymo idėjos, esamo 

proceso koregavimas.

• Funkcinė atskaitomybė ir 

tiesioginė įtaka vieno proceso 

(pilnos funkcijos) ar visos 

organizacijos rezultatams; naujų 

ekspertinių žinių vystymas.

• Inovacijų kūrimas esamiems 

produktams / paslaugoms, 

nuolatinis procesų 

optimizavimas.

• Bendraorganizacinė 

atskaitomybė ir apibrėžta 

įtaka visai organizacijai; 

naujų ekspertinių žinių ir 

tarpfunkcinių metodų 

vystymas.

• Nuolatinis inovacijų 

generavimas, procesų 

sąveika ir pertvarkymas.

•  Bendraorganizacinė 

atskaitomybė ir lemianti 

įtaka visai organizacijai; 

nuolatinė naujų industrinių 

žinių plėtra.

• Industrinių inovacijų 

kūrimas ateities iššūkiams ir 

būsimai plėtrai.

SPECIALISTAI



OPERACINIS 

PERSONALAS
OL1 OL2 OL3 OL4

MASTAS

• Pasikartojanti veiksmų 

seka, užduoties vykdymas 

nuolatos prižiūrimas. 

• Nereikalingas planavimas, 

užduotis atliekama per vieną 

dieną.

• Pasikartojančios aprašytos 

operacijų atlikimo 

procedūros, užduočiai atlikti 

gauna patarimus, reguliariai 

kontroliuojamas.

• Gali pasirinkti veiksmų 

seką, užduoties atlikimas 

trunka keletą dienų.

• Ribota operacinė laisvė 

pagal nustatytas 

procedūras, užduotį atlieka 

savarankiškai, prižiūrimas 

bendras veiklos atlikimas 

pagal standartą. 

• Siūlo ir pagrindžia savo 

prioritetus, užduočių 

atlikimas gali trukti keletą 

savaičių.

• Ribota operacinė laisvė ir 

galimybė pasirinkti metodus 

užduočių atlikimui atr 

operacinių tikslų pasiekimui. 

Gali prižiūrėti komandos veiklą.

• Nustato komandos veiksmų 

prioritetus, kontroliuojamas 

pagal rezultatų pasiekimą.

SVERTAI

• Bendriniai įgūdžiai, kuriuos 

galima įgyti per mažiau, nei 

3 mėn. patirties. 

• Nėra jokių komandos 

koordinavimo atsakomybių. 

• Specifiniai darbo vietos 

įgūdžiai, kuriems įgyti reikia 

apie mokymosi 3 mėn. bei 

ankstesnio bazinio 

pasirengimo.

• Neturi komandos 

koordinavimo atsakomybių, 

gali pavaduoti labiau 

patyrusį.

• Geri specifiniai įgūdžiai, 

įgyjami per mažiau nei 

vienus mokymosi metus bei 

remiantis ankstesne panašia 

patirtimi.

• Gali nereguliariai 

kontroliuoti mažiau 

patyrusius. 

• Ilgalaikiai specifiniai įgūdžiai, 

įgyjami per daugiau nei vienus 

mokymosi metus bei remiantis 

specifine ankstesne patirtimi bei 

plačiu praktiniu pritaikymu.

• Kontroliuoja komandos veiklą.

ATSAKOMYBĖ

• Veiksmų poveikis tik savo 

darbo vietos rezultatams.

• Nedalyvauja veiklos 

tobulinime.

• Bendradarbiavimas su 

kitais, darant poveikį 

proceso etapo rezultatams.

• Teikia su darbo vieta 

susijusių operacijų 

pagerinimus.

• Tesioginė įtaka darbo 

vietos veikiamo proceso 

etapo rezultatams.

•  Teikia pasiūlymus 

standarto patobulinimui.

• Poveikis komandos darbui, 

tiesioginė įtaka proceso etapo 

rezultatui.

• Padeda peržiūrėti operacines 

procedūras. 

OPERACINIS PERSONALAS
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PAREIGYBĖS KOMPLEKSIŠKUMAS

2 ŽINGSNIS – FAKTORIŲ ĮVERTINIMAS

Aprašomieji terminai padeda įvertinti pareigybės sudėtingumo lygį kiekviename

vertinimo veiksnyje. Galutinis bendras lygmens nustatymas atliekamas, atsižvelgiant į 
dominuojančius lygmens aprašymus vertinimo eigoje.

Jei nėra aiškiai išreikšto dominuojančio lygmens aprašymo, tuomet veiksniai
skaičiuojamas aprašomųjų terminų vertinimo vidurkis.

Pavyzdys: jame matomas vienas ML2 bei vienas ML3 įvertinimas. Rezultatas - ML2,5.

FACTOR

INDICATOR

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR
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PAREIGYBĖS KOMPLEKSIŠKUMAS

3 ŽINGSNIS – PAREIGYBĖS LYGIO APIBRĖŽIMAS

● Analizuodami 9 faktorių reikšmes, pasirenkame konkrečią pareigybę geriausiai atspindintį 

profesinį lygį.

FACTOR

INDICATOR

SCOPE LEVERS ACCOUNTABILITY

OPERATIONAL 
AND DECISION-

MAKING 
AUTONOMY

TIME 
HORIZON

NATURE OF 
THE 

SITUATION 
TO BE 

MANAGED

KNOWLEDGE 
REQUIRED

HUMAN 
RESOURCE 

AND 
RELATIONS 

MANAGEMEN
T

MANAGEMENT 
OF ECONOMIC 

RESOURCES

FOR RESULT 
(short-term)

FOR 
CORPORATE 
KNOWLEDGE 

BASE

FOR CHANGE
(long-term 

results)

2 2 3 2 2 3 2 2 1LEVEL 

ASSIGNED

LEVEL DISTRIBUTION
L1 L2 L3 L4 L5 L6

11,1% 66,7% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0%
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ORGANIZACIJOS KOMPLEKSIŠKUMAS

4 ŽINGSNIS – ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS APIBRĖŽIMAS

Organizacijos struktūra apibrėžiama dviem parametrais:

● Organizacijos poveikio mastas - įmonė nekontroliuoja kitų verslo vienetų (planeta) ar kontroliuoja 
kitus verslo vienetus (galaktika).

• Motininės organizacijos/centrinės būstinės priklauso galaktikoms, o vien tik finansinės kontroliuojančios bendrovės 
nėra priskiriamos galaktikoms.

● Geografinė aprėptis - vietinio kapitalo ar tarptautinio kapitalo organizacija. Tarptautinio kapitalo 
organizacijomis laikomos organizacijos, atitinkančios bent vieną iš šių kriterijų: 

• daugiau kaip 25% darbuotojų dirba skirtingose šalyse 

ir/arba 

• daugiau kaip 25% produkcijos pagaminama skirtingose šalyse.

Keturi struktūros tipai gaunami sukryžminus du parametrus :
GALAXY PLANET

MULTINATIONAL A B
NATIONAL C D
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ORGANIZACIJOS KOMPLEKSIŠKUMAS

5 ŽINGSNIS – ORGANIZACIJOS DYDŽIO NUSTATYMAS

Organizacijos dydis nustatomas pagal šiuos parametrus: 

● Ekonominis dydis (verslo ir finansinė apimtis): nustatomas naudojant finansinius rodiklius, 
priklausomai nuo organizacijos tipo, pvz., turtas - bankams, biudžetas - pardavimų nevykdančioms
organizacijoms, apyvarta – visoms kitoms organizacijoms. 

● Darbuotojų skaičius: jis perskaičiuojamas pilno darbo laiko ekvivalentu, įskaičiuojant nepilnu etatu 
dirbančius darbuotojus, laisvai samdomus darbuotojus ir laikinus darbuotojus, kurie dirba 
organizacijoje analizės metu.

Nustatant organizacijos dydį naudojamasi ekonominių dydžių lentele, adaptuota kiekvienai 
šaliai.

0–10 11 – 50 51– 250 251–500 501–1.500 1.501–5.000 5.001–10.000 10.001–25.000 25.001–75.000 > 75. 000 

0–0,5 SMALL SMALL

0,5–2 SMALL SMALL

 2–5 SMALL SMALL SMALL

 5–10 SMALL SMALL SMALL

10–30 SMALL MEDIUM MEDIUM MEDIUM

30–50 MEDIUM MEDIUM MEDIUM MEDIUM

50–120 MEDIUM MEDIUM MEDIUM LARGE LARGE

120–250 MEDIUM LARGE LARGE LARGE LARGE

250–500 MEDIUM LARGE LARGE LARGE LARGE LARGE

 500–1.000 LARGE LARGE LARGE LARGE LARGE LARGE

 1.000–5.000 LARGE LARGE LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

5.000–10.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

10.000–25.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

25.000–50.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

>50.000 EXTRA LARGE EXTRA LARGE EXTRA LARGE

TO
TA

L 
R

EV
EN

U
ES

 (
m

ill
io

n
 E

U
R
)

HEADCOUNT (direct and indirect ees) 
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ORGANIZACIJOS KOMPLEKSIŠKUMAS

6 ŽINGSNIS – KOMPANIJOS KOMPLEKSIŠKUMO APIBRĖŽIMAS

A
Galaxy

Multinationall

B
Planet

Multinational

C
Galaxy

National

D
Planet

National

Extralarge
VERY

COMPLEX

VERY

COMPLEX
COMPLEX COMPLEX

Large
VERY

COMPLEX
COMPLEX STRUCTURED STRUCTURED

Medium COMPLEX STRUCTURED STRUCTURED SIMPLE

Small STRUCTURED STRUCTURED SIMPLE SIMPLE

C
o

m
p

a
n

y
 C

o
m

p
le

x
it
y

VERY COMPLEX

COMPLEX

STRUCTURED

SIMPLE
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PAREIGYBIŲ LYGIO APIBRĖŽIMAS

7 ŽINGSNIS – PAREIGYBĖS LYGIO APIBRĖŽIMAS
Pareigybės lygis yra gaunamas susiejant pareigybės kompleksiškumą su organizacijos
kompleksiškumu

C
o

m
p

a
n

y
 C

o
m

p
le

x
it
y

Professional Complexity

oA oB oC oD oE

OPERATIVE
VERY COMPLEX

OL1 OL2 OL3 OL4
COMPLEX

STRUCTURED
OL1 OL2 OL3 OL4

SIMPLE

pA pB pC pD pE pF pG

PROFESSIONAL 
VERY COMPLEX

PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6
COMPLEX

STRUCTURED
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6

SIMPLE

m0 mA mB mC mD mE mF mG mH

MANAGER
VERY COMPLEX ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6

COMPLEX ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6

STRUCTURED ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6

SIMPLE ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6
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VERTINIMO REZULTATŲ PRITAIKYMAS ĮMONĖJE

8 ŽINGSNIS – BENDRO ORGANIZACINIO LYGIO APIBRĖŽIMAS

●Siekiant pilnai apimti pareigybių kompleksiškumo pasiskirstymą, įvedamas GOP 

(globalus organizacijos lygis) padedantis išranguoti pareigybės karjeros lygius.

●Persidengimas tarp skirtingų lygmenų yra apibrėžiamas individualiai kiekvienoje

organizacijoje.

●Atlygio ribos lygiams rėžiamos atsižvelgiant į palyginimą rinkoje bei vidinį

išsibarstymą. 

GLOBAL ORGANIZATIONAL LEVEL

SPECIALIST
SENIOR 

SPECIALIST
EXPERT MANAGER

SENIOR 
MANAGER

DIRECTOR

C
O

M
P

LE
X

IT
Y

C
LA

SS MANAGER mA mB mC mD

PROFESSIONAL pA pB pC pD pE

OPERATIVE oC oD



Pakėlimo už nuopelnus (merit) principas

Įvertinimas: prastai

Įvertinimas: puiku

Mažas 
atlyginimas

Aukštas
atlyginimas

Didelis augimas

Nėra augimo

Vidutinis augimas

Nedidėja arba
žemiau vidurkio



Metinio atlyginimo pakėlimo schema

Veiklos 
įvertinimo 
balas

Atlyginimo nuokrypis nuo atlyginimų klasės medianos

<0,70 <0,80 <0,90 <1,00 <1,10 <1,20 <1,30 >1,30
5 8% 6% 4% 2% 2% 2% 0,0% 0,0%
4 6% 4% 4% 2% 0% 0% 0% 0%
3 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Asmeninio atlyginimo 
santykis su vidurio 

tašku 

Intervalai pasirenkami 
pagal atlyginimų klases

Atlyginimo kėlimo 
procentas 

Apskaičiuojamas pagal 
suplanuotą atlyginimų 

pakėlimo biudžetą

Kiekybinė veiklos 
vertinimo sistema. 

Paprastai taikomas 
normalinio 

pasiskirstymo metodas

Pavyzdys

Salary system_example.xlsx


Kada naudoti pinigus skatinimui?

– Kintamos dalies sprendimų logika



Veiklos valdymo sistemų ryšys su atlygiu



Kokie rodikliai tinkami skatinimui

Netiesioginis
Poveikis išmatuojamam 

rezultatui
Tiesioginis

Neapibrėžtas Pridėtinės vertės kūrimas Apibrėžtas

Vidiniai Pasiekimą ribojantys faktoriai Išoriniai

Suinteresuoti
Subjektai, fiksuojantys 

rezultatą
Nesuinteresuoti



Skatinimo sistemos pasirinkimas

Poveikis 
pridėtinei vertei

Tiesioginis Nėra tiesioginio poveikio

Rodikliai Pridėtinės vertės Rezultato (performance)

Kintamos dalies 
dydis

Ekonominis 
pagrindimas

Poveikio elgsenai 
pagrindimas

Variacijos 
laipsnis

Aukštas Žemas 

VALUE-BASED TARGET-BASED



Į ką svarbu atsižvelgti

• Nenuvertinkite vadovų rolės - pradėkite skatinimo sistemą nuo viršaus

• Apibrėžkite ryšį su verslo tikslais – ką norite pasiekti

• Rodiklius nustatykite tiesioginio matomumo zonoje (Line of sight)

• Mažiau rodiklių – geriau! (iki 3)

• Pasirinkite reikšmingą piniginį dydį (bent 15 proc.)

• Apgalvokite nuolatinio sistemos administravimo detales

• Paskirkite atsakingus darbuotojus už administravimą

• Startuokite!

• Kontroliuokite!

• Komunikuokite!


