
 
VšĮ „Kitokie projektai“ sukurs metodologiją, pagal kurią įmonės taps adaptyvesnės 
neapibrėžtumo sąlygomis 
 
 
VšĮ „Kitokie projektai” – įmonė, žinoma kaip alternatyvių, modernių konsultavimo ir mokymo 
paslaugų tiekėja. „VšĮ „Kitokie projektai“ investicijos į MTEP“ tai naujas projektas, kurio metu 
bus siekiama sukurti mokymosi ir ugdymosi metodologiją, pritaikytą skirtingų organizacijų 
poreikiams ir padedančią vadovams ir lyderiams mokytis bei dirbti pagal savireguliuojančios 
vadybos modelį. 
 
Organizacijos turi poreikį kurti adaptyvią, greitai reaguojančią į pasikeitimus įmonės kultūrą. 
Savireguliacijos ir saviorganizacijos procesai yra nauja auganti sritis, galinti atliepti šį poreikį. 
Savireguliacija – tai visų organizacijos darbuotojų įsitraukimas atpažinti naujai iškylančius 
organizacijos ir darbuotojų poreikius, įgūdžiai juos įsivardinti, aptarti, spręsti ir veikti, kas 
reikalinga organizacijos išlikimui ir plėtrai. VšĮ „Kitokie projektai” tyrinėja esamas pavienes 
praktikas, organizacijų sėkmės atvejus, kad galėtų pasiūlyti vadovams naujų taktikų ir įrankių 
veikti neapibrėžtumo sąlygomis. 
 
„Norime savo paslaugas orientuoti įmonėms, kurios nuolat atsinaujina”, – sako projekto vadovė 
dr. Vilija Girgždė. 
 
Didelis dėmesys bus skiriamas naujos kartos mąstymo principams; reikalingoms 
kompetencijoms, inovatyvios terpės organizacijose plėtojimui. Bus sukurtas pagrindas kaip 
plėtoti santykius ir tinklus organizacijose, kūrybiškai ir aktyviai adaptaptuotis prie besikeičiančių 
rinkos sąlygų. 
 
„Savireguliuojanti komanda - tai nauja plėtros pakopa bet kuriai organizacijai. Komandos nariai  
į ją žengia dėl didesnio sąmoningumo“, sako dr.Artūras Deltuva. 
 
Sukurta metodologija užpildys konsultacinių ir mokymosi paslaugų spragą įmonėms, kurios 
siekia plėtotis naujos kartos vadybos ir savireguliacijos linkme. Sukurti produktai ir paslaugos 
patenkins klientų poreikį kurti vientisą, lanksčią ir mažiau hierarchinę organizacijos kultūrą. 
 
„Konsultacijos ir mokymai bus pagrįsti tyrimais ir sėkminga praktika. Tai bus alternatyva 
pasenusias tiesas taikančiai vadybai, kuri skatins tobulėti ir pamatyti organizacijos „šešėlius“, – 
apie projektą pasakoja dr.Viktoras Keturakis. 
 
VšĮ „Kitokie projektai” projektas (Nr. J05-LVPA-K-01-0164) įgyvendinamas pagal priemonę 
„Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai“. Į projektą investuojama beveik 270 tūkst. Eur, iš 
kurių 116 tūkst. Eur dalis -  iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.  
 
Projekto metu gautus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus planuojama 
komercializuoti ir sukurti tiek rinkos, tiek įmonės lygmeniu naujus produktus. 

 
 
  


