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SPRENDIMO PAIEŠKOS ALGORITMAS



SPRENDIMO ALGORITMAS: MISIJA IR VIZIJA



SPRENDIMO ALGORITMAS:MŪSŲ VERTYBĖS



SPRENDIMO ALGORITMAS: DARBUOTOJAI

Emocinė aplinka darbe: 

siekėme „atmokti“ baimę ir įtampą

Kūrybiški darbuotojai:
„Diena be Avilio“
LEAN Kaizen

Avanpostas:
„viduriniosios“ grandines vadovai

Pasitikėjimo kultūros kūrimas



TEISINGAS ATLYGIS

Vidutinis atlygio augimas (pagal grupes),
lyginant su 2017 m.:
• 6 proc. 2018 m.  I ketv.
• 8 proc. 2018 m. II ketv.

Darbuotojų skaičiaus mažėjimas:
• 10 proc . 2018 II ketv.



• Mokslas (ką mokome, geriausius ar 
blogiausius?)

• Mokymosi atostogos

• Lankstus darbo laikas

• Lanksti darbo vieta

• Sveikatos priežiūra, draudimas

• Materialinės vertybės (planšetė, 
telefonas ir pan.)

....

PAPILDOMOS NAUDOS

Mokamos mokymosi 
atostogos

Lankstus darbo laikas

Vadovybės siekis 
užtikrinti grįžtamąjį 

ryšį tarp darbuotojų ir 
vadovų 

KAIZEN idėjų 
taškai

Nuotolinis
darbas

„Darbo bičių“ 
rinkimai

Teisė dirbti kitą 
darbą

Mokamas kvalifikacijos 
kėlimas
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SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SOCIALINĖS VEIKLOS PLANAS

•Žoliadieniai (parama sodo gėrybėmis);

• Birželis - SM  kolektyvo vaikų diena; 

• Rugpjūtis - Mokyklinės kuprinės mėnuo (parama vaikams 
kanceliarinėmis prekėmis);

• Rugpjūtis - Velomaratonas;

• Rugpjūtis - SM sporto ir laisvalaikio šventė PRISIJUNK.

•Žoliadieniai (parama sodo gėrybėmis);

• Rugsėjo 16-22 d. - Europos judumo savaitė ir diena be 
automobilio;

• Spalis - parama gyvūnams;

•2017-11-04 - Pyrago diena;

•Lapkričio 11 d. Susisiekimo ministerijos gimtadienis.

• Kovas - knygų diena SM bibliotekoje; parama vaikams knygutėmis; 

• Balandis - akcija „Darom“;

• Gegužė - SM atvirų durų diena;

• Gegužė - savanorystė ir parama daiktais.

• Gruodis - savanorystė ir kalėdinė parama;

• Gruodis - SM Kalėdos;

• Sausio 13 d. - Laisvės gynėjų dienos minėjimas;

•Sausis - bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis dalijantis 
aktualia informacija ir ugdant atsakingą požiūrį į transporto saugą 
ir aplinkosaugą;

• Vasaris - savanorystė ir parama maistu.

ŽIEMA

gruodis/sausis/vasaris

PAVASARIS

kovas/balandis/gegužė

VASARA

birželis/liepa/rugpjūtis

RUDUO

rugsėjis/spalis/lapkritis

GERI DARBAI – VIENIJA



MOTYVACIJOS INDEKSAS



Naujų bendradarbiavimo formų paieška:

• Stažuotės

• Pa(si)keičiamumas

• ....?

SINERGIJA VIEŠAJAME SEKTORIUJE




