
 

 

202X- 202Y METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

ĮMONĖS VEIKLOS SANTRAUKA  

Šioje dalyje turi būti pristatyta įmonė, aprašytas jos steigimas, istorija, 

nurodomi rekvizitai, bendri duomenys. 

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PASKIRTIS 

Šioje dalyje derėtų apibrėžti strateginio plano tikslą, pvz. strateginis 

veiklos planas skirtas efektyviam žmogiškųjų, finansinių, technologinių ir 
kitų išteklių panaudojimui įvertinti bei suplanuoti, įgyvendinant 
strateginius tikslus, siekiant nustatytos įmonės vizijos ir vykdant įmonės 
misiją. Strateginis veiklos planas užims svarbią reikšmę ĮMONĖS valdyme 
ir siekiant numatytų tikslų per ateinančius 3 (galite nurodyti 5) metus. 
Siekiant atitikti kintančią aplinką, planas gali būti tikslinimas, kad atitiktų 
realius įmonės poreikius ir padėtų siekti teigiamų vystymosi rezultatų. 
 

ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖ KRYPTIS 

Šioje dalyje yra aiškiai apibrėžiama įmonės vizija, misija, vertybės ir 

strateginė kryptis ar kryptys. Šiek tiek paaiškinimo: Misija, vizija, vertybės 

reikalingos tam, kad pripažinti ir suprasti, kodėl apskritai, ką nors darome. 
Būtina analizuoti ir nustatyti vidines ir/ar išorines priežastis, dėl kurių mes 
ką nors darome ir siekiame. Taip pat misija, vizija ir vertybės užtikrina, kad 
aukščiausio lygio vadovai suprastų ir prisimintų atsakomybę bei 
įsipareigojimas dėl to, ką daro. 
Taigi, kas yra misija? Misija – pats plačiausias Įmonės veiklos ir gyvenimo 
krypties apibūdinimas, t.y. nusako, kuria linkme Įmonė eina. Pvz. Google 
misija yra „organizuoti pasaulio informaciją ir padaryti ją visuotinai 
prieinama ir naudinga“. Pirmiausia misija nusako pačią bendriausią 
Įmonės paskirtį, tikslą. Misija padeda atsakyti į klausimą – „kodėl įmonė 
egzistuoja?“  bei „ko steigėjai siekė ją steigdami?“. Misija, žinoma, laikui 
bėgant gali keistis, todėl reikia nebijoti ją nuolat peržiūrėti ir jei reikia 



 

atnaujinti. Misija neturi būti siaura, geriau, kad ji būtų pakankamai plati, 
kad užtektų vietos minties laisvei. Vadinasi, misijos tikslas – apibrėžti 
kompanijos linkmę bei pakankamai ją išskirti nuo kitų. 
Jeigu įmonė turi misiją, turi turėti ir viziją. Vizija – tai svarbiausios įmonės 
sritys, įgyvendinant misiją. Pvz. Google misija yra „organizuoti pasaulio 
informaciją ir padaryti ją visuotinai prieinama ir naudinga“ tuo tarpu vizija 
galėtų būti „tapti lyderiu tarp interneto paieškos tiekėjų“. Vizijos 
apibrėžimas gyvai ir vaizdžiai apibūdina įmonę – ką ir kaip ji veikia. Vizija – 
tai tarsi glaustas ir patrauklus įmonės struktūros ir veiklos apibūdinimas. 
Vizija reikalinga tam, kad kaip patrauklus vaizdinys,  apibūdintų kaip 
judėdama įmonė suplanuoja savos veiklą. Įmonės viziją galima vadinti 
viena iš didžiausių drąsintojų, nes jei ji pakankamai gyvybinga, patraukli ir 
kupina prasmės – nariai sugebės padaryti stulbinančius žygius, kad ją 
įgyvendintų. Vizijos kūrimas ir jos turėjimas padeda išsakyti norus ir 
svajones dėl ateities. Vizija kompanijai dar padeda tuo, kad leidžia išsikelti 
tikslus, kurių sieks ir kurie padės išgyvendinti tai, kas yra užsibrėžta. 
Įmonei nusistatyti vertybes yra ypatingai svarbu. Vertybės – tai savybės, 
kurios įmonė įgyvendinant savo viziją, labiausiai brangina. Vertybės 
išreiškia kertinius įmonės kultūros prioritetus. Jos apima ir tai, kaip nariai 
elgiasi įmonėje. Vertybių svarbumas atsispindi tame, kad jos tampa kaip 
gairės įmonės nariams, nes nusako, kuo turi remtis, ką nors veikdami ir 
kas jiems bus svarbu. 
Taigi, be šių trijų – be sutarimo šiose trijose srityse – jokia įmonė nebus 
gyvybinga. Jos nusako: ką įmonė stengiesi daryti, kaip nori tai pasiekti ir 
kokia kryptimi judėti. Tai kaip liniuotė, su kuria įmonė bet kada gali 
pasitikrinti, kur dabar yra ir kaip tai atitinka jos planus. Netgi jei norisi 
„konkrečios ir apčiuopiamos“ veiklos, šių žingsnių negalima praleisti. Po to 
gali tekti brangiai sumokėti už tokį aplaidumą. 

VIDINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ  

Šioje dalyje yra atliekamas įmonės struktūros tyrimas pagal pagrindinius 

kriterijus, t.y.  



 

- Įmonė (personalo kvalifikacija, sutelkiant dėmesį į rezultatą, skyrių 
sąveika) 

- Gamyba (darbo įrangos aprašymas, kokybė, produktų kokybė, prekių 
kaina ir pan.) 

- Finansai (pelnas, kaina, greitis, pinigai, stabilumas) 
- Inovacijos (naujovės, modernumas, investicijų atsipirkimas) 
- Rinkodara (reklama, prekės ženklas, vartotojų apklausos, asortimentas, 

papildomos paslaugos, klientų aptarnavimas) 

IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

Šioje dalyje yra pateikiami Įmonės išorės veiksniai tokie kaip: 

- politiniai veiksniai (bendroji politinė situacija, įstatymai ir teisės aktai) 
- ekonominė situacija (valiutos, infliacija/defliacija, gyventojų pajamų 
lygis, mokesčiai, ekonomikos dinamika) 
- socialiniai veiksniai (demografinė padėtis, užimtumo lygis, kultūriniai 
skirtumai ir ypatumai) 
- paklausa (įvertinti rinkos dydį, pokyčius) 
- konkurencija (konkurentų identifikavimas, aprašymas) 
- technologiniai veiksniai (mokslas, pramonė, inovacijos) 
- gamtiniai ir aplinkos veiksniai (klimatas ir pan.) 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ  ANALIZĖ 

Šioje dalyje yra pateikiama SSGG arba SWOT (anglų k.) analizė, detalesnis 

paaiškinimas žemiau. 

SWOT analizė (angl. strengths – stiprybės, weaknesses – silpnybės, 
opportunities – galimybės, threats – grėsmės), SSGG analizė (Stiprybių, 
silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė), strateginio planavimo metodas, 
naudojamas įmonę veikiantiems palankiems ir nepalankiems vidiniams ir 
išoriniams veiksniams nustatyti. Suformulavus įmonės tikslą 
analizuojamos jos stiprybės (su įmonės ištekliais ir gebėjimais susiję 
palankūs vidiniai veiksniai, kurie suteikia jai potencialų pranašumą prieš 
konkurentus), silpnybės (nepalankūs vidiniai veiksniai – trūkumai, 
palyginti su konkurentais), galimybės (palankūs išoriniai veiksniai, kurie 



 

gali padėti siekti tikslo) ir grėsmės (nepalankūs išoriniai veiksniai, kurie 
trukdo siekti tikslo). Įvertinus šias keturias veiksnių grupes sudaroma 
įmonės strategija ir pasirenkami konkretūs veiksmai tikslui pasiekti. SWOT 
analizė leidžia įmonei ne tik geriausiai panaudoti jos turimas stiprybes ir 
galimybes, bet ir rasti būdų, kaip naudojant teigiamus vidinius ir išorinius 
veiksnius neutralizuoti neigiamus ar net paversti silpnybes stiprybėmis, 
grėsmes – galimybėmis kitoje aplinkoje (pavyzdžiui, įžengiant į naują 
rinką). SWOT analizės metodas sukurtas Jungtinėse Amerikos Valstijose 
20 a. 7 dešimtmetyje, jis taip pat gali būti taikomas projektų 
įgyvendinimo, valstybių, ekonominės veiklos rūšių, pavienių žmonių 
veiklos strategijoms kurti. 
Kaip pavyzdį siūlome: 

STIPRYBĖS 

 (ką įmonė gali ir yra pajėgi 
įgyvendinti) 
Analizuojant įmonės stipriąsias 
puses dažniausiai atsižvelgiama į 
jos klientūrą – kodėl reikia 
naudotis būtent šios įmonės 
paslaugomis, kuo ji yra naudinga, 
kokie įmonės privalumai, palyginus 
su konkurentais, ką įmonė yra 
pasiekusi. 

SILPNYBĖS 

(ko įmonė nesugeba atlikti) 
Suprantama – kiekviena įmonė turi 
silpnųjų pusių, kurios yra ar turi 
būti taisytinos, tačiau jas reikia 
pateikti taip, jog klientai suprastų, 
kad įmonė jas stengiasi pašalinti 
klientų vardan. Silpnosios įmonės 
pusės turėtų atspindėti tokius 
aspektus: ką įmonė turi patobulinti 
ir kokių aspektų ji turėtų vengti, 
kas nepatinka esamiems įmonės 
klientams bei kokių klientų 
poreikių įmonė negali visiški ar 
tinkamai patenkinti, teikdama savo 
paslaugas ar prekes. 

GALIMYBĖS 

 
(kokios galimybės įmonėi yra 
naudingos) 

GRĖSMĖS 

 
(kokios sąlygos įmonėi yra 
žalingos) Analizuojant įmonės 



 

Šis elementas turi atskleisti įmonės 
galimybes bei ateities pajėgumus, 
kurie turi apimti tokias sritis ar 
aplinkas: konkurencinė aplinka, 
sociokultūrinė aplinka, politinė ir 
teisinė aplinka, technologinė 
aplinka (išorinė aplinka). 
Suprantama, ne ką mažiau svarbu 
atskleisti ir vidines įmonės 
galimybes – pokyčiai vadovybėje ar 
akcininkuose, aukščiausiuose 
padalinių vadovų postuose ir pan. 

grėsmes (kaip ir galimybes) 
patartina tirti įmonės vidinę bei 
išorinę aplinkas. Suprantama, 
įmonės grėsmės turi būti pateiktos 
taip, jog jas būtų galima 
konvertuoti į galimybes (kaip ir 
silpnybes į stiprybes). 

 
Galimi vidiniai privalumai 

• Pirmavimas pagal gamybinį pajėgumą – įmonės ir įranga 
• Geras klientų požiūris į pakartotinius pardavimus 
• Ilgalaikės sutartys 
• Svarbiausiose srityse turimi įgūdžiai ir žinios 
• Geri finansiniai rezultatai ir pelno išlaikymas 
• Rinkos lyderio reputacija 
• Integruotos įmonės strategijos 
• Sėkmingas masto ekonomikos vystymas 
• Savos ir patentuotos technologijos 
• Mažų sąnaudų / veiksmingos operacijos 
• Reklamos kampanijų metu išpopuliarinti prekių ženklai 
• Veiksmingi rinkodaros metodai ir gera pardavimo komanda 
• Patyrusios, ilgai dirbančios vadovų komandos 
• Inovacijų skatinimas 
• Aukštos kokybės produktai, užtikrinti investicijų į tyrimus ir plėtrą 
 
Galimi vidiniai trūkumai 



 

• Ribojami tyrimai ir plėtra – polinkis pasitenkinti esamais produktų 
projektais, o ne kurti naujus 
• Ribotas arba pasenęs produktų asortimentas, atgyvenusi infrastruktūra 
ir procesai 
• Ribota vadybinė patirtis ir įgūdžiai 
• Neapibrėžta strateginė kryptys 
• Prastai įgyvendinama strategija 
• Maža pelno marža arba mažas pelningumas, palyginti su konkurentais 
• Prasta reputacija rinkoje 
• Neišvystytas paskirstymo ir logistikos tinklas 
• Prastesni negu konkurentų rinkodaros įgūdžiai 
• Svarbiausių įgūdžių ar kompetencijų stoka 
• Operacinės įrangos ir aparatūros problemos 
 
Galimos išorinės galimybės 

• Galimybė įdiegti naujas technologijas 
• Geros rinkos vystymo perspektyvos 
• Galimybė plėstis naujose rinkose arba segmentuose 
• Gebėjimas pritaikyti įgūdžius ir praktines žinias, kuriant naujus 
produktus ar verslus 
• Produktų pajėgumas keistis, siekiant atitikti besikeičiančius vartotojų 
poreikius 
• Naujų rinkų atsiradimas, panaikinus prekybos kliūtis patraukliose 
užsienio rinkose 
• Integracija per tiekimo grandinės valdymą 
• Galimybė augti dėl didėjančios paklausos rinkoje 
 
Galimos išorinės grėsmės 

• Užsienio konkurentai, atsiradę dėl mažesnio mokesčio už įėjimą į rinką 
• Užsienio valiutų kurso svyravimai ir užsienio vyriausybių prekybos 
politika, veikianti užsienines rinkas ir pajamų vertę 
• Demografiniai pokyčiai, veikiantys produktų paklausą 



 

• Išaugęs pakaitinių produktų pardavimas 
• Lėtesnis, negu reikalauja gamyba, rinkos augimas 
• Rinkos recesijos grėsmė 
• Nesėkmingas naujų produktų tiekimas ir / ar mažas produktų 
patikimumas 
• Išaugusi paskirstytojų, didmenininkų ir mažmenininkų derybinė galia, 
svarbesnė už pardavimą vartotojams 
• Pirkėjai yra geriau informuoti apie konkurentų produktus, kurie atitinka 
jų poreikius / skonį. 
 

PRIORITETINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

Šiame skyriuje pateikiamas strateginės veiklos pertvarkymo/plėtros 
kryptys, nustatytos įvertinus strateginius pertvarkymo/plėtros aspektus. 
Numatomais pokyčiais siekiama įstaigos veiklos optimizavimo ir 
efektyvumo didinimo, išskirtinumo įgijimo, stipriųjų savybių plėtojimo.  

Planuojamos strateginės plėtros kryptys: 

 Pirma kryptis; 

 Antra kryptis; 

 X kryptis. 

Prioritetai Tikslai 

I prioritetas. XX 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

II prioritetas. XX 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS  

Visų numatytų pokyčių įgyvendinimui ir veiklos plano įgyvendinimui 
nustatomas bendrasis infrastruktūros, žmogiškųjų ir finansinių išteklių 



 

poreikis. Pagrindiniai veiklos optimizavimo procesui reikalingi 
infrastruktūros ištekliai:  

1) Materialieji ištekliai – patalpos, įranga, finansiniai ištekliai. 

2) Žmogiškieji ištekliai - personalo vykdomos funkcijos.  

3) XX – XX. 

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMO 
PRIEMONĖS 

Rizikos valdymas yra vienas iš svarbiausių sėkmingo pokyčių 
įgyvendinimo uždavinių. Didelę reikšmę turi aiškus pagrindinių rizikos 
veiksnių įvardinimas bei pagrindinių rizikos valdymo priemonių 
pasirinkimas. Žemiau pateikiama rizikos veiksnių, bendrų visam įstaigos 
veiklos optimizavimo procesui, analizė. 

Rizikos veiksniai ir jų valdymo priemonės 

Rizikos 
veiksniai 

Rizikos veiksnių 
paaiškinimas 

Valdymo priemonės 

   

   

   

   

   
   

Apibendrinant rizikos veiksnių analizę, galima teigti, jog norint pasiekti 
įstaigos veiklos ... {įrašyti veiksmus, priemones ir pan.} 

Uždaviniai  Priemonės 
Atlikti 

iki 

 
Lėšos 

uždaviniams 
įgyvendinti 

 

Atsakomybė  
(kas 

atsakingas) 

Laukiamas 
rezultatas 
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