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Turinys

Šis rudeninis „Valstybės tarnybos aktualijų“ numeris pirmiausiai skirtas žmogiškųjų išteklių valdymo specia
listams ir visiems, kuriems įdomūs valstybės tarnybos personalo valdymo aspektai bei netolimoje ateityje 
laukiančios naujovės. 

Daugiausiai dėmesio šiame numeryje skirta kompetencijų modeliui, kurį Valstybės tarnybos departamentas 
sukūrė pasitelkęs Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas. Apie jį trumpai žurnale pasakoja departa
mento atstovė, savo praktine taikymo patirtimi dalijasi Valstybės kontrolė, svarstymus šia tema pateikia priva
čiojo sektoriaus ekspertas. Kompetencijų tema iškyla ir kituose straipsniuose – kaip jau neatsiejama valstybės 
tarnybos personalo valdymo dalis.

„Valstybės tarnybos aktualijos“ taip pat pristato neseniai parengtą Pareigybių poreikio įvertinimo metodiką, 
sulaukusią didelio žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų dėmesio. Mėgstantiems skaičių kalbą – du depar
tamento tyrimai. O kaip bendrame kontekste atrodo Jūsų įstaiga?

Vadovus turėtų sudominti psichologės pasvarstymai apie tai, kaip vadovui įsitvirtinti naujame kolektyve ir 
įveikti natūraliai kylantį darbuotojų pasipriešinimą naujovėms. Visi, neabejingi lietuvių kalbai, kviečiami per
skaityti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos ir kalbos redaktorių mintis. Visi jie 
sutartinai tvirtina, kad taisyklinga, graži kalba – tai pagarbos skaitytojui ir sau ženklas. Šalia straipsnio rasite 
naudingų nuorodų sąrašą, kuris padės rengti teisės aktus ar kitokius dokumentus taisyklinga, pavyzdine lietu
vių kalba, kaip ir dera valstybės tarnautojui. 

Iki žiemos ir laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu vtd_pr@vrm.lt.

Valstybės tarnybos departamento kolektyvas

Mieli skaitytojai,

Sužinok pirmas apie paskelbtus 
naujus konkursus į valstybės tar
nybą, galimybes atlikti stažuotes 
užsienio šalyse ir kitą aktualią in
formaciją. Prisijunk prie Valstybės 
tarnybos departamento „Linkedin“ 
paskyros!

http://www.linkedin.com/company/valstybes-tarnybos-departamentas
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Valstybės tarnautojų 
kompetencijų modelis: 
ko juo siekiama 
ir kaip jis Veiktų?

Įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiks-
mų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprini-
mas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendi-
nimo priemonės VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos 
stiprinimas“ projektą „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų 
analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“ 
buvo sukurtas valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo 
taikymo metodika. 

Pagrindinis valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir jo 
taikymo metodikos tikslas – tobulinti valstybės tarnybos valdy-
mą. Tikimasi, kad jis sukurs galimybę kryptingai formuoti perso-
nalą taip, kad jis atitiktų pagrindines valstybės tarnybos vertybes, 
misiją ir pagrindines funkcijas; užtikrins vientisą valstybės tarny-
bos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą, integruojant žmogiš-
kųjų išteklių procesus: atranką, vertinimą, mokymą ir ugdymą, 
karjeros planavimą; leis kelti nuoseklius reikalavimus, kuriuos 
turi atitikti visi valstybės tarnautojai, ir kryptingai ugdyti valsty-
bės tarnautojus bei planuoti jų karjerą.

a k t u a l i j o s
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Reda Rekašienė,
Valstybės tarnybos departamento 
Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėja

Kompetencijų modelis – bendrųjų, 
vadybinių ir lyderystės bei specifinių ir 
profesinių kompetencijų visuma, būtina 
valstybės tarnautojams, dirbantiems vals
tybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigo
se, užtikrinanti valstybės tarnybos misijos, 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatyme nustatytų valstybės tarnybos ir 
valstybės tarnautojų veiklos etikos prin
cipų įgyvendinimą bei efektyvų valstybės 
tarnautojų pareigų atlikimą.

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam 
tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėji
mų1, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. 
Kompetencija pasireiškia kaip stebimas 
asmens elgesys.

Kompetencijų modelis yra žmogiš
kųjų išteklių valdymo pagrindas ir instru
mentas, kuriuo vadovaujantis organizuo
jami šie procesai: pirmiausia nustatomos 
organizacijos tikslams pasiekti ir funkci
joms atlikti būtinos kompetencijos, toliau, 

atsižvelgiant į nustatytas kompetencijas, 
vykdomas žmogiškųjų išteklių poreikio 
planavimas, atranka, mokymas ir ugdy
mas, vertinimas, karjeros planavimas, kai 
kuriais atvejais – ir motyvavimas (įvairiuo
se šaltiniuose nurodoma, kad kompe
tencijos su motyvavimu, ypač finansiniu, 
siejamos nedažnai, apie 20 proc. organi
zacijų).

Lietuvos valstybės ir savivaldybių 
institucijose bei įstaigose kompetenci

1 Psichologijos literatūroje dažniau vartojamas (labiau įprastas) terminas yra „gebėjimas“, o ne „mokėjimas“, tačiau šiuo atveju vartojame terminą „mokėjimas“ 
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme pateikta apibrėžtimi, toliau tekste žodžiai „mokėjimas“ ir „gebėjimas“ vartojami kaip sinonimai.
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AIŠKI KRYPTIS: 
Kompetencijų modelis turėtų harmonizuoti 
valstybės tarnybos  valdymą. Jis apimtų vi-
sus pagrindinius žmogiškųjų išteklių proce-
sus –žmogiškųjų išteklių poreikio planavimą, 
atranką, mokymą ir ugdymą, vertinimą, kar-
jeros planavimą – ir suteiktų jiems bendrą 
aiškią kryptį. 

a k t u a l i j o sa k t u a l i j o s
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jos galėtų būti integruotos į žmogiškųjų 
išteklių valdymo sistemą, apimti daugu
mą žmogiškųjų išteklių valdymo procesų 
(sričių), siekiant šių pozityvių sisteminių 
pokyčių: 

a) valstybės tarnybos vertybių įsisą
moninimo ir gebėjimo jomis va
dovautis kasdienėje veikloje; 

b) įstaigų kultūros stiprinimo ir (ar) 
keitimo, kai nustatant kompeten
cijas pereinama prie platesnio po
žiūrio, kaip valstybės tarnautojas 
turi atlikti jam priskirtas funkcijas, 
kad kurtų vertę visuomenei, įstai
gai, bei supratimo, kokia yra vals
tybės tarnautojo asmeninė atsa
komybė ir indėlis siekiant įstaigos 
tikslų, prisidedant prie valstybės 
siekių įgyvendinimo; 

c) vadovų grandies stiprinimo, ne tik 
jiems nustatant vadybines ir lyde
rystės kompetencijas, bet ir aiškiai 
apibrėžiant, kokių kompetencijų 
vadovas turi reikalauti iš sau paval
džių specialistų; 

d) personalo administravimo funkci
jas atliekančių specialistų tobulė
jimo, suteikiant jiems instrukcijas, 
metodus, užtikrinančius šiuolaikiš
ką, profesionalią, bendrą ir skaidrią 
žmogiškųjų išteklių valdymo prakti
ką valstybės tarnyboje ir veiksmin
gesnį žmogiškųjų išteklių valdymą; 

e) valstybės tarnautojų kompetenci
jos didinimo, nustatant su valstybės 
tarnybos principais, vertybėmis ir 
įstaigos tikslais, uždaviniais ir funk
cijomis susijusias kompetencijas.

Lietuvos valstybės tarnautojų kompe
tencijų modelį sudaro trys kompetencijų 
grupės:

1. Bendrosios kompetencijos, rei
kalingos bet kurioje veiklos srityje, 
todėl privalomos visiems valstybės 
tarnautojams.

2. Vadybinės ir lyderystės kompe
tencijos, reikalingos vadovaujant 
įstaigos (padalinio) veiklai, todėl 
privalomos įstaigų ir padalinių va
dovams bei pavaduotojams.

3. Specifinės ir profesinės kompe
tencijos, reikalingos vykdant pro
fesinės veiklos funkcijas. Specifinės 
ir profesinės kompetencijos nusta
tomos, atsižvelgiant į bendrąsias ir 
specialiąsias veiklos sritis. 

I. Bendrosios kompetencijos  

1.1.
Vertės visuomenei kūrimas 
Supranta valstybės tarnybos paskirtį, savo veikla ir siūlymais prisideda prie vertės visuomenei kūrimo.

1.2.
Organizuotumas 
Planuoja veiklą ir laiką, nusistato prioritetus, veikia neatidėliodamas.

1.3.
Patikimumas ir atsakingumas
Vykdo įsipareigojimus, prisiima atsakomybę už veiklą ir rezultatus, jų gerinimą.

1.4.
Analizė ir pagrindimas 
Geba atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, 
parengti pagrįstus sprendimus.

1.5.
Komunikacija 
Geba bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirinkdamas įvairias bendravimo priemones, užtikrindamas informacijos perteiki
mą bei supratimą.

II. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos 

2.1.
Strateginis požiūris 
Tikslus suderina su valstybės prioritetais, įvertina platesnį kontekstą, numato ateities galimybes ir geba jomis pasinaudoti.

2.2.
Veiklos valdymas 
Nustato veiklos prioritetus, organizuoja ir koordinuoja veiklą, užtikrindamas tikslų įgyvendinimą.

2.3.
Lyderystė 
Vadovas – pavyzdys kitiems, perteikia viziją, misiją, tikslus ir įkvepia jų siekti, suteikia reikalingą emocinę paramą, įtraukia į 
sprendimų priėmimą, ugdo, sukuria pozityvią darbo aplinką.
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III.
Specifinės ir profesinės kompetencijos 
Specifinių kompetencijų sąrašas (iš kurio renkamasi) nustatomas centralizuotai, profesines kompetencijas nusistato pačios 
įstaigos pagal pateiktus pavyzdžius ir metodikas.

Specifinių kompetencijų sąrašas (iš kurio renkamasi) nustatomas centralizuotai:

3.1.
Politinis įžvalgumas 
Teikiamus siūlymus grindžia nacionaliniu, regioniniu ar savivaldos lygmeniu aktualių poreikių analize, numato siūlymų prak
tinio įgyvendinimo modelius, geba užtikrinti aktualių programų, projektų ir kt. tęstinumą.

3.2.
Informacijos valdymas 
Geba surinkti patikimą informaciją, ją sisteminti, tvarkyti ir kaupti.

3.3.
Orientacija į klientą 
Su klientais bendrauja pagarbiai, išsiaiškina klientų poreikius ir suranda klientų poreikius atitinkančius sprendimus, tobulina 
aptarnavimo kokybę.

3.4.
Ryšių tinklo kūrimas 
Kuria, palaiko ir plėtoja ryšių tinklą, efektyviai išsprendžia problemas, pasinaudodamas ryšių tinklu, siūlo ilgalaikės partne
rystės strategijas.

3.5.
Derybų valdymas 
Geba pasirengti deryboms, valdyti derybų procesą siekdamas visoms šalims naudingų susitarimų, taikyti skirtingas derybų 
strategijas ir taktikas.

3.6.
Tarpkultūrinė komunikacija 
Supranta kultūrinius skirtumus, geba efektyviai veikti ir bendrauti skirtingoje nuo įprastos kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje.

3.7.
Konfliktų valdymas 
Geba išspręsti konfliktus: nuraminti emocijas, išsiaiškinti konflikto priežastis, rasti sprendimus. 

3.8.
Kontrolės ir priežiūros proceso valdymas 
Geba valdyti kontrolės ir priežiūros procesą, siekdamas užtikrinti kontroliuojamų subjektų veiklos atitikimą galiojančioms 
teisės aktų nuostatoms ir keliamiems reikalavimams.

3.9
Įtaka 
Geba padaryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiš
komis priemonėmis.

Profesines kompetencijas nusistato pačios įstaigos pagal pateiktus pavyzdžius ir metodikas.

Kompetencijų modelio 
santykis su valstybės 
tarnautojų atranka 

Kompetencijos turėtų tapti sudėtiniu 
atrankos kriterijumi. Vykdant centralizuotą 
atranką bendrosios (visų pretendentų), 
vadybinės ir lyderystės (pretendentų į įs
taigų ir padalinių vadovų bei pavaduotojų 
pareigybes) kompetencijos taptų sudėti
niu atrankos kriterijumi ir būtų tikrinamos 
specialiai sukurtais testais, praktinėmis 
užduotimis ir per pokalbį.

Vykdant konkursą įstaigose visų pirma 
būtų tikrinamos specifinės ir profesinės 
kompetencijos (visiems pretendentams, 
išskyrus pretendentus į įstaigų vadovus), 
taip pat gali būti papildomai tikrinamos 
bendrosios (visiems pretendentams), va
dybinės ir lyderystės (pretendentams į įs
taigų ir padalinių vadovų bei pavaduotojų 
pareigybes) kompetencijos.

Kompetencijų modelio 
santykis su valstybės 
tarnautojų vertinimu 

Kompetencijos galėtų būti valstybės 
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

kriterijumi. Vertinant kompetencijas būtų 
nustatoma valstybės tarnautojo kom
petencijų atitiktis kompetencijų reikala
vimams. Tai būtų naudojama  nustatant 
valstybės tarnautojo kompetencijos to
bulinimo poreikį ir planuojant mokymą, 
ugdymą bei karjerą. 

Kompetencijų modelio 
santykis su valstybės 
tarnautojų mokymu ir 
ugdymu bei karjeros 
planavimu

Įstaiga, vadovaudamasi kompeten
cijų modelyje nustatytomis kompe
tencijomis, kiekvienais metais įstaigoje 
dirbantiems valstybės tarnautojams 
nustatytų tobulintinas kompetencijas 
kaip mokymo ir ugdymo (ar saviugdos) 
tikslą.

Kompetencijų tobulinimas siejamas 
ne tik su mokymu, bet ir su valstybės tar
nautojų karjeros planavimu: tais atvejais, 
kai naujoms pareigoms, kurių siekiama, 
yra keliami kitokie kompetencijų reikala
vimai nei esamų pareigų, valstybės tar
nautojas siekia tobulinti ar įgyti naujoms 
pareigoms nustatytas kompetencijas. 

Kompetencijos pokyčiai (tobulinimas) 
po mokymų nustatomi atliekant kasmetį 
tarnybinės veiklos vertinimą, kurio metu 
vertinamos ne tik kompetencijos, bet ir 
peržiūrimi metų pradžioje iškelti kompe
tencijų tobulinimo tikslai ir nustatoma, ar 
jie buvo pasiekti. 

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės 
tarnautojų karjeros planavimas turi būti 
susijęs ne tik su kompetencijomis, bet 
ir kitais reikalavimais (išsilavinimu, dar
bo patirtimi, veiklos rezultatais ar kitais 
objektyviai įvertinamais kriterijais) bei pa
ties asmens motyvacija karjerai (kai kurie 
valstybės tarnautojai ir turėdami aukštą 
kompetenciją puikiai jaučiasi eidami esa
mas pareigas ir nesiekia nei vertikalios, nei 
horizontalios karjeros).

Kompetencijų modelio 
santykis su valstybės 
tarnautojų darbo 
užmokesčio ir skatinimo 
sistema 

Kompetencijų modelio nerekomen
duojama sieti su valstybės tarnautojų dar
bo užmokesčio ir skatinimo sistema.
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NAUDOS VADOVAI:
„Kompetencijų modelis – tai įrankis, skirtas pirmiausiai vadovams. Juk būtent jie atlieka 
pirminį personalo valdymo darbą. Personalo padalinio paskirtis – išaiškinti jiems šio įrankio 
naudą, kad jie norėtų jį naudoti, pagelbėti ir patarti“, – sako Augustas Ručinskas, Valstybės 
kontrolės Teisės ir personalo departamento vyresnysis patarėjas.

Valstybės kontrolės patirtis
Valstybės kontrolė kompetencijų modelį naudoja jau beveik 12 metų – nuo  2002-ųjų, kai įgyven-

dino „Phare“ Dvynių projektą. Jį įsidiegti rekomendavo užsienio ekspertai, tvirtinę, kad ši priemonė 
padės Valstybės kontrolei siekti aukštesnės auditorių kompetencijos ir užtikrins aukštą valstybinio 
audito kokybę. Projekto partnerė Jungtinės Karalystės nacionalinė audito institucija jau turėjo pa-
tirties taikydama kompetencijų modelį, tad pagelbėjo jį susikurti ir kolegoms Lietuvoje. 

„Esame Lietuvos aukščiausioji valstybinio audito institucija ir tai – labai didelis įpareigojimas iš-
laikyti itin aukštą veiklos kokybę, kurios pagrindas – kvalifikuotas personalas. Čia mums labai pade-
da kompetencijų modelis“, – sako Augustas Ručinskas, Valstybės kontrolės Teisės ir personalo de-
partamento vyresnysis patarėjas.

Iš pradžių kompetencijų modelis taikytas tik valstybiniams auditoriams. Per kelerius metus pa-
mačius modelio naudą, jo apimtys išplėstos. Dabar jis taikomas beveik visiems įstaigos tarnauto-
jams ir darbuotojams, išskyrus aptarnaujantįjį techninį personalą: vairuotojus, valytojus ir kt.

Naudoja nustatant 
mokymų poreikį

Šiuo metu Valstybės kontrolėje kie
kvienai pareigybei yra nustatytos 7 pa
grindinės kompetencijos, o joms – tam 
tikras balo standartas: vienoms pareigy
bėms jis aukštesnis, kitoms žemesnis, pri
klausomai nuo to, kokio lygio kompeten
cija yra reikalinga. 

Vienas pagrindinių kompetencijų 
vertinimo tikslų Valstybės kontrolėje – 
nustatyti mokymų poreikį. Jeigu įvertinus 
darbuotojo kompetenciją paaiškėja, jog ji 
neatitinka nustatyto standarto, ieškoma 
būdų, kaip ją pagerinti. Vienas iš būdų – 
darbuotojų mokymai.

Pasak A. Ručinsko, kompetencijų ver
tinimas ne tik užtikrina, kad viso persona
lo kompetencijos atitiktų standartą, bet 

ir leidžia kur kas efektyviau ir tikslingiau 
panaudoti darbuotojų mokymams skirtas 
lėšas. 

Kiekvienoje įstaigoje yra žmonių, ku
riems reikia šiek tiek pasitempti, tačiau yra 
ir tokių, kurių kompetencijos viršija stan
dartą, kurie savo srityje yra pasiekę tam 
tikrą ekspertinį lygį. „Labai naudinga žinoti 
apie tokius žmones dėl daugelio priežas
čių, – tvirtina Valstybės kontrolės atsto
vas. – Viena iš jų – aukšto lygio specialistus 
galima pasitelkti vidiniams mokymams. 
Valstybės kontrolė jau seniai išnaudoja šį 
potencialą. Kadangi dalies mokymų ne
bereikia pirkti iš išorės, sutaupytus pinigus 
galime panaudoti kitiems reikalingiems 
mokymams.“

Padeda planuoti karjerą

Valstybės kontrolėje kompetencijų 

modelis taip pat naudojamas kaip karje
ros planavimo įrankis. Kai yra žinomos kie
kvieno tarnautojo kompetencijos, daug 
lengviau įstaigos viduje surasti pamainą iš 
darbo išeinantiems vadovams. 

Pasak A. Ručinsko, didžioji dalis Vals
tybės kontrolės departamentų vadovų, 
skyrių vedėjų anksčiau Valstybės kontro
lėje ėjo žemesnes pareigas: pradėjo nuo 
auditoriaus ar net nuo auditoriaus padė
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jau 12 metų
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jėjo, tobulino savo kompetencijas ir kilo 
karjeros laiptais. Tik vienas kitas vadovas 
yra atėjęs iš kitur. 

„Valstybės kontrolės veiklos specifika 
lemia, kad mūsų vadovams reikia ne tik 
vadovavimo įgūdžių, bet ir daug speci
aliųjų žinių ir įgūdžių. Todėl įstaigai labai 
naudinga, kai vadovais tampa mūsų pa
čių išsiugdyti, parengti specialistai, kad 
jų įgytos žinios „neišeina“ kitur“, – tvirtina 
A. Ručinskas.

Vertinimo esmė – pokalbis

Kompetencijų vertinimo metu kom
petencijas įsivertina pats tarnautojas ar 
darbuotojas bei jo tiesioginis vadovas. 
Kasmetinio pokalbio metu jie palygina 
savo vertinimus ir priima bendrą spren
dimą, kurios kompetencijos yra tobulinti
nos.

„Manau, kad kompetencijų vertini
mas padeda suprasti kasmetinio pokalbio 
prasmę. Labai svarbu, kad ne tik skaičiai 
būtų surašomi į kompetencijų lentelę, bet 
vyktų išsamus, nuoširdus pokalbis, kad ne 
tik vadovas pasakytų, kaip vertina darbuo
toją, bet ir įsiklausytų, ką šis sako“, – teigia 
A. Ručinskas. 

Pasak jo, pokalbio metu labai svarbūs 
yra vadovo komunikaciniai gebėjimai, 
kaip jis sugeba prakalbinti darbuotoją, kad 
jis nebijotų įvardyti problemų, paprašyti 
patarimo ar pasiūlymo, išsakyti savo lūkes
čius. Būtent pokalbio metu galima suži
noti apie tas kompetencijas, kurios galbūt 
neužfiksuotos jokiose lentelėse, bet galėtų 

būti naudingos įstaigai. Taip pat tai puiki 
proga išsiaiškinti, kas motyvuoja konkretų 
žmogų, ar nėra ženklų, kad jam įstaigoje 
darosi „ankšta“, todėl būtina imtis tam tikrų 
veiksmų norint jį išlaikyti. 

„Taip, tokie pokalbiai užima daug lai
ko, – sutinka A. Ručinskas. – Bet jų svarba 
ir nauda yra akivaizdi.“ 

Ragina nebijoti naujovių

Valstybės kontrolės personalo specia
listai be nerimo laukia, kai visai valstybės 
tarnybai bus pradėtas taikyti Valstybės tar
nybos departamento siūlomas kompeten
cijų modelis. Jiems tik šiek tiek reikės pako
reguoti savo kompetencijų sąrašus. Tačiau 
ir tiems, kurie pradės nuo nulio, A. Ručins
kas pataria pernelyg nesibaiminti. 

„Kai pradėjau dirbti Valstybės kon
trolėje, kompetencijų modelis iš pradžių 
atrodė be galo sudėtingas procesas ir 
dalykas. Kas tos kompetencijos ir kaip su 
jomis reikia dirbti?! – prisimena jis. – Kol 
neįsigilini,  kompetencijų modelis atrodo 
tamsus miškas, bet labai greitai išaiškėja, 
kad viskas čia ganėtinai paprasta!“

Nustatyti kompetencijas nėra sudė
tinga, kai yra aiškios darbuotojo funkcijos. 
Taigi būtina kuo labiau į kompetencijų 
modelio diegimo procesus įtraukti visus 
įstaigos darbuotojus ir vadovus. Pirma, jie 
geriausiai žino, kas yra svarbu, antra, jei 
kompetencijų modelis nebus „nuleistas 
iš viršaus“, jei jie patys dalyvaus jį kuriant, 
greičiau supras jo prasmę ir lengviau pri
ims. 

a k t u a l i j o sa k t u a l i j o s
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NETAMSUS 
MIŠKAS:
A. Ručinskas prisimena, kad jam atėjus dirbti 
į Valstybės kontrolę kompetencijų modelio 
taikymas atrodė nesuprantamas procesas – 
tarsi tamsus miškas. „Bet jei yra aiškios dar-
buotojų funkcijas, nustatyti kompetencijas 
nėra sudėtinga, o įsigilinus ir pats procesas 
pasirodo esąs gana paprastas“, – tvirtina 
Valstybės kontrolės Teisės ir personalo de-
partamento vyresnysis patarėjas.

UŽTIKRINA 
KOKYBĘ:
Kompetencijų modelis Valstybės kon-
trolėje įdiegtas prieš 12 metų. Pagrin-
dinis jo tikslas – užtikrinti aukštą šios 
strategiškai svarbios įstaigos veiklos 
kokybę. 
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Vienas pirmųjų Lietuvoje dar 2011-aisiais prabilęs apie tai, kad 
valstybės tarnyboje reikėtų taikyti kompetencijų modelį, buvo 
psichologas, Vilniaus universiteto dėstytojas, vienos didžiausių 
Lietuvoje verslo valdymo konsultacijų ir mokymo bendrovių „OVC 
Consulting“ steigėjas, valdybos pirmininkas ir konsultantas dr. 
Virginijus LEPEŠKA. Šiandien jau artėjame prie to, kad valstybės 
tarnyboje kompetencijų modelis vis dėlto bus įdiegtas. 

Su gerbiamu V. Lepeška „Valstybės tarnybos aktualijos“ kalbė-
josi apie tai, ką kompetencijų modelis galėtų duoti valstybės tar-
nybai ir ko reiktų, kad jis iš tikrųjų veiktų ir būtų naudingas. 

Nors apie kompetencijų modelį vals
tybės tarnyboje kalbama kaip apie gana 
didelę naujovę, verslo organizacijose jis 
taikomas jau seniai ir sėkmingai. Jį taikan
čiųjų netrūksta ir Lietuvoje. 

Visos organizacijos, kurios nori didinti 
savo veiklos efektyvumą, galvoja, kaip pa
siekti, kad jų darbuotojai dirbtų geriau ir 
greičiau. Taigi imamasi įvairių priemonių: 
darbuotojai mokomi, kuriamos motyva
cinės programos, didinami atlyginimai ir 
kt. Bet neretai šios personalo specialistų 
ir vadovų pastangos neduoda apčiuo
piamų rezultatų. Kodėl? Todėl, kad dažnai 
šios praktikos tarpusavyje yra niekaip ne
susijusios: mokymas sau, vertinimas sau ir 
t. t. Bet verslas negali ilgai dirbti be rezul
tatų – jis bankrutuotų. Taigi verslo organi
zacijos natūraliai priėjo prie minties, kad 
visos personalo valdymo priemonės duos 
reikiamą efektą tik tada, kai turės bendrą 
pagrindą, veiks sistemiškai. Šiuo pagrindu 
ne vienai verslo įmonei tapo kompeten
cijų modelis.

„Manau, kad skirtumai tarp valstybi
nių ir verslo organizacijų ne tokie dideli, 
kaip dažnai kalbama. Taip, yra tam tikrų 
niuansų, kurie yra labai svarbūs ir kuriuos 
reikia įvertinti, bet pagrindiniai valdymo 
principai yra tie patys. Praktika rodo, kad 
netgi labai skirtingų organizacijų valdy
mo patirtis yra gana nesunkiai pritaikoma 
kitose. Tad esu tikras: jei kompetencijų 
modelis gali padėti pasiekti geresnių re
zultatų versle, vadinasi, jis gali pagelbėti  
ir viešajam sektoriui, – tvirtina V. Lepeš
ka. – Manau, kad Valstybės tarnybos de

partamentas žengė labai svarbų žingsnį 
inicijavęs valstybės tarnybos kompeten
cijų modelio kūrimą. Lieka tikėtis, kad po
litikai jam pritars, o įstaigos rimtai žiūrės į 
jo taikymą.“

Padeda nustatyti, 
kas svarbiausia

V. Lepeškos nuomone, gerai sukurtas 
ir nuosekliai taikomas kompetencijų mo
delis duoda pagrindą visoms kitoms per
sonalo valdymo praktikoms. Nes atsiran
da atskaitos taškas, kokių žmonių orga
nizacijai reikia, į ką būtina kreipti dėmesį 
juos atrenkant, taip pat vertinant esamus 
darbuotojus, ko juos mokyti, kaip valdyti 
karjeros procesą ir pan.

Kaip teigia organizacijų valdymo 
ekspertas, bene didžiausia kompetencijų 
modelio nauda – kad jis padeda „inven
torizuoti“ visas įstaigos veiklai reikalingas 
kompetencijas ir nusistatyti, kurios iš jų 
yra svarbiausios. 

„Gerai, kad yra kompetencijų skai
čiaus apribojimas. Jis tikrai ne šiaip sau 
sugalvotas. Bet kuriame darbe visada yra 
kelios pagrindinės kompetencijos, be ku
rių to darbo neįmanoma sėkmingai atlikti. 
Aišku, gerai, jei žmogus turi daugybę viso
kiausių kompetencijų, bet jei jis neturi tų 
pagrindinių, visos kitos netenka didesnės 
prasmės. Nėra tobulų kandidatų, kurie 
moka viską. Tad atsirenkant žmogų tie
siog būtina žinoti, be kokių kompetencijų 
jis negalės dirbti, ir pirmiausia atsižvelgti 
į jas. 

Lygiai tas pats mokant. Ugdyti šaluti
nes kompetencijas, kai trūksta pagrindi
nių, tai tas pats, kaip dažyti vidines namo 
sienas, kai stogas kiauras – darbo daug, 
išlaidos nemažos, o nauda minimali“, – 
teigia V. Lepeška.

Taigi kompetencijų modelis turėtų 
sukoncentruoti visas personalo valdymo 
priemones, įskaitant ir mokymus, į tai, kas 
yra svarbiausia. 

kompetencijų modelis – 
organizacijos Valdymo 
pagrindas

PAPRASTI 
PRINCIPAI:
Dr. Virginijus Lepeška, konsultavęs ne 
vieną organizaciją, diegiančią kompe-
tencijų modelį, ragina valstybės ir savi-
valdybių įstaigas nebijoti šios  persona-
lo valdymo priemonės. „Tai nėra kokia 
sunkiai pritaikoma teorija. Tai  labai 
aiškūs, paprasti principai, kurie pade-
da apsibrėžti, kokius mes atsirenkame 
žmones, ko iš jų reikalaujame, kaip ver-
tiname ir ko mokome“, – sako jis.
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„Paradoksalu, bet neretai darbuoto
jai negali atsakyti į paprastus klausimus: 
kokie jų darbai yra pagrindiniai, už ką jie 
yra atsakingi. Taip, visi mes darome labai 
daug įvairiausių darbų, bet vis dėlto tu
rėtume žinoti, kurie yra esminiai, kritiniai. 
Jei žmogus žino savo pagrindines atsako
mybes, jam yra aiškūs prioritetai, jo darbo 
efektyvumas bus žymiai didesnis nei to, 
kuris nežino ir visą dieną blaškosi. Lygiai 
tą patį galima pasakyti apie kompetenci
jas“, – sako ekspertas.

Tiems, kas nerimauja, kad kompeten
cijų modelis nustatys per mažai kompe
tencijų – juk kasdieniame darbe jų reikia 
kur kas daugiau – V. Lepeška atsako taip. 
Kompetencijų modelis neaprašo visko, ką 
žmogus gali ir turi žinoti bei mokėti – tik 
pagrindinius, būtinus dalykus. Tai nereiškia, 
kad negalima kompetencijų sąrašo pra
plėsti atsižvelgiant į savo institucijos veiklos 
specifiką ar kitus veiksnius. Bet pirma reikia 
nusistatyti pagrindines, kurios padės valdy
ti situaciją, apsibrėžti prioritetus ir tikslingai 
tobulinti būtiniausias kompetencijas, be 
kurių įstaigos veikla yra neįmanoma.

Nauda ir visuomenei, 
ir įstaigai, ir tarnautojui

Pasak V. Lepeškos, labai dažnai kalbant 
apie viešojo sektoriaus efektyvumo didi
nimą pirmiausia turima omenyje įvairiausi 
struktūrų pokyčiai, įstaigų sujungimai, 
funkcijų mažinimas. Tai – svarbu, tačiau to 
aiškiai nepakanka. Norint padidinti įstai
gos efektyvumą pirmiausia reikia didinti 
valstybės tarnautojų pasirengimą gerai 
vykdyti savo funkcijas, jų kompetencijas 
ir motyvaciją. Tai yra svarbiausias kompe
tencijų modelio tikslas. 

Didinant viešojo sektoriaus efekty
vumą svarbiausias taikinys yra paslaugų 
gavėjas – jis turi jausti, suprasti, pripažin
ti gaunamą naudą. Taigi ir kompetencijų 
modelis per naudą konkrečiam darbuo
tojui, per naudą įstaigai pirmiausia siekia 
naudos piliečiams. Atrodo, banali, nuolat 
kartojama tiesa, bet labai svarbu diegiant 
ir taikant kompetencijų modelį į viską žiū
rėti per šią prizmę. 

„Nuosekliai dirbant pagal kompeten
cijų modelį – pagal jį priimant, mokant, 
vertinant darbuotojus – turėtų gana žen
kliai pasikeisti viešųjų paslaugų kokybė, – 
įsitikinęs organizacijų valdymo eksper
tas. – Kokio rezultato reiktų siekti ir laukti? 
Pirmiausia – viešosiomis paslaugomis pa
tenkintų gyventojų. Kai į įstaigas besikrei
piantys žmonės jaus, kad jiems paslaugą 
suteikia kompetentingi profesio nalai, kai 
matys, kad jais iš tikrųjų rūpinamasi, ne
abejingai ir greitai sprendžiami jų klausi
mai, kai žmonės ims labiau pasitikėti vals
tybės tarnyba, tada ir bus galima sakyti, 
kad kompetencijų modelis veikia. Ar tai 
realu? Manau, kad taip!“

Įstaigoms svarbu tai, kad kompe
tencijų modelis joms padės turėti tokius 
žmones, formuoti tokį jų elgesį, kokio 
joms reikia. Ir čia labai svarbu yra tai, kad 
Valstybės tarnybos departamento siūlo
mame kompetencijų modelyje yra gana 
stiprus su vertybėmis susijęs kompeten
cijų blokas. Ekspertas tvirtina, kad kartais 
žmogaus vertybės, požiūris į darbą yra net 
svarbesnis nei profesinės kompetencijos. 
Taip yra todėl, kad profesines kompeten
cijas lenviau ugdyti nei keisti susiformavu
sias vertybes, požiūrį.

„Pažiūrėkime į dabartinę valstybės tar
nybą. Argi joje dirba neišsilavinę žmonės, 
nekompetentingi specialistai? Abejoju, 
kad šių dalykų valstybės tarnautojams la
bai trūktų. Manau, kad labiausiai valstybės 
tarnyba kenčia dėl vertybinių dalykų. Taip, 

„SAULĖLYDŽIAI“ 
NEPADĖS:
„Dabar labai populiariu kalbėti apie valsty-
bės tarnybos efektyvumą ir siekti jo reorga-
nizuojant įstaigas, sujungiant ar, atvirkščiai, 
atskiriant, optimizuojant funkcijas, maži-
nant etatų skaičių. Bet ar tikrai Lietuvos 
žmonės jaučia, kad tas efektyvumas padi-
dėjo?

„Saulėlydžių“ nepakanka, nes  reikia keisti 
ne tik struktūras, o žmones, jų požiūrį, mąs-
tymą, ugdyti reikalingas kompetencijas. Tik 
tada paprasti piliečiai pajus, kad viešasis 
sektorius keičiasi“, – įsitikinęs organizacijų 
valdymo konsultantas V. Lepeška.  
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juos sunkiau išmatuoti, įvertinti nei pro
fesines kompetencijas, bet su jais būtina 
dirbti“, – įsitikinęs jis.  

Jeigu į kompetencijų modelį įtraukia
me tokias kompetencijas kaip atsakingu
mas, orientacija į klientą, iniciatyvumas, 
mes aiškiai pasakome, kad tai yra svarbūs 
dalykai ir kad mes šiuos elgesio aspektus 
turime maksimaliai parodyti savo darbe. 
Jei žmogus žino, kad vertinimo metu į  
šiuos dalykus bus atkreiptas dėmesys, t. y. 
jie bus vertinami, jis ir stengsis juos pade
monstruoti dirbdamas. 

Dėmesys bendrosioms vertybinėms 
kompetencijoms padeda įstaigoms didin
ti darbuotojų įsitraukimą. Įsitraukęs žmo
gus yra toks, kuris gerai kalba apie orga
nizaciją, kuris nori toje organizacijoje likti 
ir deda pastangas, kad ji sėkmingai veiktų. 
Kiekvienai organizacijai labai svarbu turėti 
kuo daugiau tokių žmonių, nes jie ne tik 
stengiasi gerai dirbti taip didindami gy
ventojų pasitenkinimą, bet ir pritraukia į 
organizaciją daugiau panašiai mąstančių 
žmonių ir taip padeda organizacijai perei
ti į aukštesnį kokybinį lygį.  

Eksperto nuomone, kompetencijų 
modelis bus naudingas ir kiekvienam 
valstybės tarnautojui. Jis padės sustiprinti 
jų kompetencijas ir tapti paklausesniais 
darbo rinkos dalyviais tiek viešajame, tiek 
privačiajame sektoriuje. 

„Iš vienos pusės, žmonės valstybės 
tarnyboje yra pakankamai saugūs, nes 
juos saugo įstatymai, be aiškios priežas
ties juos tikrai sunku atleisti iš darbo. Bet iš 

kitos pusės, jie dirba tam tikro netikrumo 
sąlygomis, nes nenumano, kada artinasi 
vadovo rūstybė – juk jie dažnai nežino, 
gerai dirba ar nelabai, ar jiems užtenka ge
bėjimų ar trūksta. Kompetencijų modelis 
suteiktų daugiau žinojimo, ko iš jų tikima
si, ar jie atitinka savo vadovybės lūkesčius, 
ir tas žinojimas suteiktų tarsi pagrindą po 
kojomis“, – sako V. Lepeška.

Taip pat kompetencijų modelis turėtų 
tapti karjeros valdymo sistemos  pagrin
du – tada žmonėms  atsivertų platesnės 
karjeros galimybės. Kai aišku, kokios kom
petencijos yra reikalingos konkrečiai pa
reigybei, žmogus tiksliai žino, ko jam reikia 
išmokti, kur pasitobulinti, kad galėtų kilti 
karjeros laiptais. Toks karjeros skaidrumas 

suteikia pasitikėjimo darbdaviu – valstybe, 
pasitikėjimo savimi ir didina visuomenės 
pasitikėjimą valstybės tarnyba. 

Žinoma, nereikia tikėtis, kad įdiegus 
kompetencijų modelį pokyčiai  pasima
tys po kelių dienų ar savaičių. Paprastai 
rimtesnio efekto reikia laukti po dvejų 
trejų metų. Pasak V. Lepeškos, mechaniš
kai pradėti taikyti kompetencijų modelį 
galima labai greitai, bet pasikeisti vado
vų, personalo specialistų ir darbuotojų 
požiūriui, inkorporuoti kompetencijų 
modelį į kasdienę veiklą reikia laiko. Ir 
svarbu yra išlaukti teigiamų pokyčių 
atkakliai dirbant, nepasiduodant aplin
kinių skepticizmui, galbūt net pasiprie
šinimui. 

IŠPLAUKĘS VAIZDAS:
Kompetencijų modelis padeda pasidaryti savotišką įstaigų kompetencijų reviziją: kokių kom-
petencijų įstaigai reikia, kokių trūksta, kokių reikia įgyti. Jis padeda susidėlioti  pakankamai 
aiškius atskaitos taškus vertinant konkrečius žmones ir visą įstaigą. Be kompetencijų modelio 
ar kitos panašios priemonės tie atskaitos taškai yra ganėtinai išplaukę, vaizdas neryškus: nie-
kas tiksliai nežino, kokių kompetencijų, žinių, patirties institucijai reikia, kad ji galėtų sėkmin-
giau dirbti. O kai nežinome, ko tiksliai reikia, darome bet ką.

TVIRTAS PAGRINDAS:
Verslas dažnai yra paslankesnis, greitesnis nei viešasis sektorius, todėl įmonės, ieškoda-
mos kelių, kaip dirbti efektyviau, greičiau suprato, kad įvairioms organizacijose taiko-
moms personalo valdymo priemonėms reikalingas tam tikras pagrindas. Net ir geriau-
sios priemonės, net ir puikiausios iniciatyvos neduos bent kiek rimtesnių rezultatų, jei 
bus taikomos chaotiškai, be vientiso pagrindo. 
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Sukurti – ne tas pats, 
kas įdiegti

V. Lepeška teigia, kad jam nekyla abe
jonių dėl kompetencijų modelio naudos 
valstybės tarnybai: „Kitas dalykas, kaip įs
taigos jį įsidiegs ir naudos. Galima sukurti 
puikų modelį, galima labai gerai apsirašyti 
kompetencijas įstaigų viduje, bet jei kom
petencijų modelis veiks tik popieriuje, jei 
jis nebus gyvas, jei nebus nuosekliai taiko
mas, aišku, kad Lietuvos žmonės nepajus 
jo poveikio.“ 

Taigi pirmiausiai šio įrankio naudą 
turi suprasti įstaigų vadovai ir prisiimti as
meninę atsakomybę už jo taikymą. Kaip 
rodo V. Lepeškos ilgametė praktika, jeigu 
vadovai nepalaiko naujovių, jei jų elge
sys ir priimami sprendimai prieštarauja 
susikurtai sistemai, ji neveikia. Pavyzdžiui, 
kas įstaigoje rimtai  tikės kompetencijų 
modelio reikalingumu, jei vadovas į dar
bą priiminės „gerus“ žmones, neturinčius 
būtinų kompetencijų, nurodytų šiame 
modelyje? 

Taip pat šiam procesui yra labai svar
bus personalo specialistų požiūris. Jei jie 
pasieks, kad kompetencijų modelis taptų 
kasdienio gyvenimo dalimi, jei nežiūrės į jį 
kaip į eilinį iš viršaus nuleistą formalumą, o 
taikys kūrybiškai, tada jis duos akivaizdžios 
naudos. Kai personalo specialistai pakan
kamai įgus naudoti kompetencijų modelį, 
turėtų patys pamatyti, koks tai patogus 
įrankis planuojant įstaigai reikalingas 
kompetencijas, atrenkant tinkamiausius 
darbuotojus, kaip padeda prisitaikyti prie 
kintančių sąlygų, pasikeitusių funkcijų ir 
reikalavimų, koks yra naudingas planuo
jant mokymus ir kt. 

Kompetencijų modelį 
reikia išsiversti į savo 
kalbą

Būtent personalo specialistų kūry
biškumą V. Lepeška nurodo kaip vieną iš 
kompetencijų modelio sėkmės garantų. 
Jei įstaiga jį taikys mechaniškai, pažodžiui, 
jai gali pasirodyti, kad viskas čia surašyta 
ne jai, ne apie ją. Galima nueiti dviem ke
liais. Sakyti, kad čia viskas per daug ben
dra, čia mums netinka, dedam į šoną ir 
darom, kaip išeina. O kitas kelias – kūry
biškai interpretuoti bendrybes ir atsirinkti 
tai, kas tinka.  

„Kompetencijų modelį reikia skaityti 
realistiškai ir kūrybiškai. Juk tai bendros 
gairės, kurias reikia pritaikyti prie konkre
čios įstaigos situacijos. Primityviai tariant, 
įstaigos visiems bendrą kompetencijų 
modelį turėtų išsiversti į savo įstaigos kal

bą, t. y. adaptuoti prie savo poreikių, prie 
savo žodyno“, – pataria jis. 

Pavyzdžiui, vienoje įstaigoje sąvoka 
„bendradarbiavimas“ turės vienokį turinį, 
o kitoje visai kitokį. Ir tai visiškai įmanoma, 
tik reikia tą turinį apsibrėžti ir visiems žino
ti, kodėl jis turi būti toks, o ne kitoks. 

Tad vadovams ir personalo specia
listams V. Lepeška linki ne dejuoti, kad 
kažkokios teorijos neveikia, netinka, o iš
drįsti interpretuoti. Ir taikyti kompetencijų 
modelį ne paraidžiui, o mąstant apie savo 
įstaigą ir jos tobulėjimo galimybes. 

Svarbu mokytis vieniems 
iš kitų

Pradedant taikyti kiekvieną naujovę, 
taip pat ir kompetencijų modelį, iš pra
džių gali apimti tam tikras bejėgiškumo 
jausmas: nuo ko pradėti, galbūt aš ne
sugebėsiu to padaryti, čia per sunku, čia 
nesąmonė. Toks nusiteikimas yra ganėti
nai natūralus, bet jis labai pavojingas, nes 
veda į nesėkmę. Tad norint, kad diegimas 
vyktų kuo neskausmingiau, įstaigoms rei
kalinga metodinė pagalba. 

V. Lepeškos nuomone, galbūt būtų 
neblogai parengti kai kurių pareigybių 
kompetencijų aprašų šablonus, akcen
tuojant, kad tai tik pavyzdžiai, kad į juos 
reikia žiūrėti kūrybiškai. Kartais tas baubas 
nebeatrodo toks baisus, kai su juo susi

pažįsti. Jeigu personalo specialistas gaus 
pavyzdį, jis pamatys, kad nėra čia stebu
klų, viskas gana paprastai surašyta ir jis yra 
pajėgus kažką panašaus padaryti.  Aišku, 
kyla rizika, kad kai kurios įtaigos į pavyz
džius pasižiūrės nekritiškai ir tiesiog nusi
kopijuos, bet pradinėje stadijoje ir tai nėra 
blogai. Galbūt po kurio laiko reiktų atlikti 
geranorišką kiekvienos įstaigos kompe
tencijų reviziją ir kartu su jos atstovais pa
sižiūrėti, ką galima padaryti geriau. 

Taip pat diegiant tokias naujoves labai 
naudinga gerosios praktikos sklaida. Ir ne 
tik todėl, kad įstaigos gali pasimokyti vie
na iš kitos, pasisemti idėjų. Pasidairius po 
svetimą kiemą paprastai atsiranda noras 
pas save pasidaryti ne tik taip pat, bet ir 
dar geriau!

Dar labai svarbu personalo specialisto 
nepalikti vieno kurti įstaigos kompeten
cijų modelio. Tai nėra vien tiktai perso
nalo specialisto reikalas: į šį darbą būtina 
įtraukti padalinių vadovus ir darbuotojus. 
Juk jie turėtų geriausiai žinoti, kokių kom
petencijų jų darbui reikia. Iš principo per
sonalo specialisto funkcija čia turėtų būti 
surinkti informaciją ir ją gerai aprašyti. Jei 
visas įstaigos kompetencijų modelio kūri
mas užguls personalo specialisto pečius, 
tai neduos laukiamo rezultato. Pirma, 
vienas žmogus negali puikiai išmanyti 
visų darbo vietų specifikos, antra tokiam 
kompetencijų sąrašui bus sunkiau gauti 
kolektyvo pritarimą.

KIAURAS STOGAS:
Ugdyti šalutines kompetencijas, kai trūksta pagrindinių, tai tas pats, kaip dažyti vidines 
namo sienas, kai stogas kiauras – darbo daug, išlaidos nemažos, o nauda minimali.
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Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
pirmininkė Daiva Vaišnienė: 

Kalbos politika – reikšminga valsty
bės vidaus politikos dalis, kuria siekiama 
nustatyti, palaikyti ar pakeisti valstybė
je vartojamų kalbų statusą, vartoseną ir 
funkcionavimą. Lietuvoje valstybinės kal
bos politikos formavimasis prasidėjo 1922 
metais lietuvių kalbai suteikus konstituci
nį statusą, tačiau netrukus buvo nutrauk
tas sovietinės okupacijos. Pasak Valstybi
nės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės 
Daivos Vaišnienės, per labai trumpą laiką 
po nepriklausomybės atkūrimo sukurta 
valstybinės kalbos politikos teisinė bazė 
ir kalbos taisyklingumo priežiūros institu
cijos – didžiulis Lietuvos laimėjimas. Kita 
vertus, kalbos politikos formavimas nėra 
baigtinis procesas ir naujų iššūkių jam at
siranda nuolat. 

Kalbos politikos 
formavimo ir priežiūros 
institucijos

Šiandien lietuvių kalbai yra sugrą
žintas konstitucinis statusas, o kalbos 
tvarkyba, norminimu ir priežiūra rūpinasi 
specialiai tam įkurtos institucijos – Valsty
binė lietuvių kalbos komisija, Valstybinė 
kalbos inspekcija ir savivaldybių kalbos 
tvarkytojai.

1990 metais įkurta Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija dalyvauja formuojant kal
bos politiką, rūpinasi teisine ir administra
cine valstybinės kalbos apsauga, nustato 
lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, spren
džia lietuvių kalbos norminimo ir kodifi
kavimo klausimus, rūpinasi visuomenės 
kalbos būkle. Komisija teikia valstybės  
institucijoms pasiūlymus kalbos politikos 
klausimais, o jos posėdžiuose priimami 
teisės aktai – nutarimai – yra privalomi 
valstybės ir savivaldybių institucijoms, įs
taigoms, įmonėms ir organizacijoms. 

„Komisiją sudaro 17 Seimo skiriamų 
narių, kurie yra svarbiausių kalbą tiriančių 
mokslo ir studijų institucijų atstovai. Ne 
visi komisijos nariai yra kalbininkai – tarp 
komisijos narių būna ir tiksliųjų, gamtos 
ar socialinių mokslų atstovų“, – atskleidžia 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pir
mininkė D. Vaišnienė. 

1990 metais įsteigta ir Valstybinė kal
bos inspekcija. Iš pradžių buvusi Kalbos 
komisijos dalimi, 2001 metais ji tapo sa
varankiška Kultūros ministerijai atskaitin
ga institucija. Šiandien joje dirba dešimt 
žmonių, o savivaldybėse panašų darbą at

lieka dar 81 darbuotojas. Kaip aiškina ins
pekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, 
pagrindiniai inspekcijos uždaviniai – kon
troliuoti, kad būtų vykdomas Valstybinės 
kalbos įstatymas ir Kalbos komisijos nu
tarimai, prižiūrėti, kad viešoji kalba būtų 
taisyklinga. 

Bausti tenka nedažnai

Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, 
kurios Administracinių teisės pažeidimų 
kodeksas numato nuobaudas už lietuvių 
kalbos nevartojimą arba netaisyklingą 
vartojimą. Teisinė atsakomybė gresia už 
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Živilė Juonytė

„Valstybinė kalba – 
ne Vien įrankis 
raštams rengti.“

ATSAKOMYBĖ:
„Labai svarbu, kad kiekvienas valstybės tarnautojas suprastų, jog valstybinė kalba nėra vien 
tik įrankis raštams rengti, bet ir valstybingumo ženklas bei politikos dalis, pilietinę visuome-
nę telkiantis veiksnys. Jeigu mes suvoksime, kad tai yra mūsų darbo ir tapatybės kalba, už 
kurią esame atsakingi dirbdami valstybės tarnyboje, tada patys norėsime, kad ši kalba būtų 
prestižinė“, – teigia Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė.
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valstybinės kalbos nevartojimą numaty
tais viešojo gyvenimo atvejais, Valstybi
nės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir 
Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų 
nurodymų nevykdymą, valstybinės kal
bos nevartojimą atliekant tarnybines pa
reigas, raštvedyboje ir susirašinėjant šalies 
viduje, dokumentų pateikimą nevalstybi
ne kalba. Vis dėlto Valstybinės kalbos ins
pekcijos viršininkas D. Smalinskas teigia, 
kad nuobaudas taikyti tenka retai. 

„Kasmet patvirtiname planą, kurias 
įstaigas, įmones, žiniasklaidos priemones 
tikrinsime. Sprendimai priimami atsižvel
giant į prioritetines sritis ir rizikos veiksnius, 
matome, kur kalba yra pažeidžiamiausia. 
Pavyzdžiui, ypatingą dėmesį skiriame vai
kams ir jaunimui skirtoms laidoms ir leidi
niams“, – pasakoja D. Smalinskas. 

Reguliarios patikros atliekamos ir vals
tybės institucijose. „Tikriname, ar nelietu
viškas mokyklas baigę valstybės tarnauto
jai yra išlaikę valstybinės kalbos egzaminą, 
ar viešieji užrašai įstaigose yra taisyklingi, 
ar taisyklinga dokumentų (tiek vidaus, tiek 
siunčiamųjų) kalba. Pažeidimų kartais pa
sitaiko, tačiau įstaigos ir įmonės su mumis 
geranoriškai bendradarbiauja, atsižvelgia 
į mūsų pastabas. Kartais pasitaiko, kad 
valstybės ar savivaldybės įstaigos dar
buotojas moka lietuvių kalbą, tačiau nėra 
išlaikęs valstybinės kalbos egzamino. Įs
taigą perspėjame ir darbuotojas egzami
ną išsilaiko artimiausiu jam patogiu metu. 
Nesklandumų praktiškai nebūna, taikyti 
nuobaudų neprireikia. Be prevencinių 
patikrinimų, nagrinėjame ir skundus. Tie
sa, su valstybės institucijų kalba susijusių 

skundų pasitaiko nedažnai“, –  teigia Vals
tybinės kalbos inspekcijos viršininkas.

Iššūkis lietuvių kalbai – 
skaitmeninės technologijos

Valstybinės kalbos politikos bazė Lie
tuvoje yra itin gerai sutvarkyta, pradedant 
Valstybinės kalbos, Švietimo ir kitais įsta
tymais ir baigiant Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksu. Pasak D. Vaišnienės, 
tai galima paaiškinti istorinėmis aplinky
bėmis: „Neseniai atlikta Europos valstybių 
kalbos politikos analizė rodo, kad valsty
binės kalbos nuostatą į konstituciją įtrau
kia ir valstybinės kalbos įstatymus priima 
daugiausia tos valstybės, kuriose tam 
tikrais istoriniais laikotarpiais nacionalinių 
kalbų vartojimas buvo varžomas. Tai ypač 
būdinga Rytų Europos valstybėms. Kita 
vertus, oficialių kalbų statusas stiprinamas 
ir to nepatyrusiose šalyse. Tarkime, 2009 
metais Valstybinės kalbos įstatymas pri
imtas Švedijoje.“ 

Lietuvos Respublikos valstybinės kal
bos įstatyme nustatytos svarbiausios lie
tuvių kalbos vartojimo viešajame gyveni
me sritys, nustatyti kalbos taisyklingumo 
reikalavimai žiniasklaidai ir viešiesiems 
užrašams, reglamentuota valstybinės kal
bos apsauga ir kontrolė, numatyta admi
nistracinė atsakomybė už šio įstatymo 
nuostatų nesilaikymą. Vis dėlto D. Vaišnie
nė pabrėžia, kad įstatymas nebeaprėpia 
besikeičiančių lietuvių kalbos vartojimo 
sričių.

„Dabar galiojantis įstatymas buvo 
priimtas 1995 metais – tuo laikotarpiu, 
kai jis buvo be galo svarbus, nes įtvirtino 
lietuvių kalbą kaip valstybinę ir sukūrė sis
temą, kaip ji turėtų būti prižiūrima. Nuo 
tada pasikeitė daug dalykų. Lietuvių kalba 
pradėta vartoti naujose srityse, tarkime, 
skaitmeninėje erdvėje, o tai nustatančių 
teisės normų nebuvo sukurta. Nuostatos 
dėl lietuvių kalbos vartojimo skaitmeni
nėje erdvėje įrašytos ne tik naujame kons
titucinio Valstybinės kalbos įstatymo pro
jekte, bet ir Lietuvių kalbos plėtros infor
macinėse technologijose 2014–2020 m. 
gairėse, kurioms Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija pritarė 2013 metais ir perdavė Vy

riausybei. Šias gaires rengė didelė kalbos 
ir informacinių technologijų specialistų 
grupė. Mūsų bendro darbo reikia, kad 
lietuvių kalbai būtų gera informacinėje 
erdvėje. Jeigu jos ten nebus šiandien, ry
toj jos nebus daugelyje viešojo gyvenimo 
sričių“, – mano D. Vaišnienė. 

Įstaigų kalbos 
redaktoriai – pilkieji raštų 
kalbos kardinolai 

Pasak viešosios kalbos patikras atlie
kančios Valstybinės kalbos inspekcijos 
viršininko, pagal įstaigų dokumentus 
sunku spręsti apie jų autorių raštingumą. 
Daugumoje įstaigų dirba redaktoriai, ku
rie dokumentų kalbą suredaguoja, tad 
baigtinis tekstas dažnai skiriasi nuo pirmi
nio varianto. 

„Daug bendrinės kalbos pažeidimų 
neužfiksuojame, tačiau raštų kalba daž
nai būna neaiški: rašoma daug, bet esmė 
nepasakoma. Nurodyti, kaip reikia rašyti, 
yra nebe inspekcijos kompetencija. Aišku
mo ir tikslumo, ypač svarbių kanceliarinei 
kalbai, pasigendame kaip kalbos specia
listai, ne kaip kalbos inspektoriai“, – sako 
D. Smalinskas.

Vyriausybės kanceliarijos Redagavi
mo ir vertimo skyriaus vedėja Rasa Kunči
nienė atskleidžia, kad jų institucijos kalbos 
tvarkytojams per dieną kartais tenka su
redaguoti ir iki trisdešimties lapų keblaus 
teksto. Ypatingos atidos prireikia reda
guojant teisės aktų projektus. 

„Tai didelė atsakomybė, ypač dabar, 
kai pradėjo veikti Teisės aktų registras – 
pagrindinis valstybės registras. Priimtas 
teisės aktas įsigalioja tik jį paskelbus minė
tame registre. Bet kokia prasprūdusi neati
dumo ar loginė klaida po paskelbimo ne
gali būti ištaisyta. Tokiu atveju teisės aktą 
reikia priimti iš naujo. Todėl Vyriausybės 
nutarimo (sprendimo, rezoliucijos) tekstą 
redaktorius suredaguoja dar iki priėmimo, 
paskui jis maketuojamas, skaitoma korek
tūra. Suredaguotas teisės akto projektas 
derinamas su jo rengėjais ir tik tuomet yra 
laikomas parengtu. Taip sukuriamas tam 
tikras klaidų filtras, kad klaidų tikimybė 

a k t u a l i j o s
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AIŠKUMAS IR TIKSLUMAS: 
Pasak Donato Smalinsko, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko, kanceliarinei kalbai ypač 
svarbus aiškumas ir tikslumas. Deja, neretai raštų kalba būna neaiški: rašoma daug, bet esmė 
nepasakoma. 
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būtų kuo mažesnė. Redaguoti raštus kur 
kas paprasčiau“, – teigia R. Kunčinienė.

Terminų bankas – 
sėkmingo institucijų 
bendradarbiavimo 
pavyzdys

Siekiant suvienodinti ir sunorminti lie
tuvių kalbos terminiją, 2003 metais buvo 
priimtas Terminų banko įstatymas. 2005 
metais organizacinė ir informacinė Termi
nų banko sistema pradėjo veikti. Terminų 
bankas yra pasiekiamas Valstybinės lietu
vių kalbos komisijos svetainėje ir turi per 
20 registruotų vartotojų, daugiausia vals
tybės institucijų. Vidutiniškai per metus 
būna daugiau nei pusė milijono užklausų. 
Tiesa, banko kūrimo procesas nėra baigti
nis – Terminų bankas ir toliau tvarkomas 
Kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo 
lietuviškais atitikmenimis skyriuje.  

„Terminai į Terminų banką patenka iš 
teisės aktų, žodynų ir kitų šaltinių po to, 
kai juos aprobuoja ar jiems neprieštarauja 
Kalbos komisija. Kitaip tariant, įvairių sričių 
terminiją kuria specialistai, o kalbininkai 
dirba, kad terminai būtų tikslūs, taisyklin
gi ir vienodi. Labai svarbu, kad tas pats 
dalykas nebūtų vadinamas skirtingais 
žodžiais – tai būtų ydinga“, – teigia D. Vaiš

nienė. Ji aiškina, kad priimant sprendimą 
atsižvelgiama į termino kalbinį taisyklin
gumą ir dalykinį tikslumą.

„Jeigu terminai nėra įsitvirtinę teisės 
aktuose ir yra labai ydingi (pavyzdžiui, di
džiosios kalbos klaidos, neteiktini žodžiai), 
tokius terminus siūlome keisti. Jei mūsų 
pasiūlytas termino pakaitalas neprigyja 
konkuruodamas su anksčiau vartoseno
je įsitvirtinusiu terminu, tada priimamas 
pastarasis, tačiau jis turi atitikti kalbos 
taisyklingumo reikalavimus. Pagrindinį 
terminologijos darbą atlieka Kalbos komi
sijos Terminologijos pakomisė, o keblesni 
atvejai yra svarstomi Kalbos komisijos po
sėdžiuose“, – pasakoja D. Vaišnienė.

Prie terminijos kūrimo ir tvarkymo pri
sideda ir Lietuvos Respublikos institucijos. 
Daug duomenų Terminų bankui yra pa
teikusios Žemės ūkio, Finansų ir Aplinkos 
ministerijos. 

Valstybinė kalba – 
valstybės tapatumo 
ir prestižo dalis

Valstybinės kalbos inspekcijos virši
ninko D. Smalinsko nuomone, itin svarbu, 
kad kalbai puoselėti būtų sudarytos pa
lankios sąlygos: galima naudotis žinynais, 

žodynais, informaciniais leidiniais, veikia 
terminų ir konsultacijų bankai. Šiomis 
priemonėmis laisvai gali naudotis ne tik 
valstybės tarnautojai, bet ir visi kalbos 
vartotojai.

Kelti kalbos prestižą padeda ir įvairūs 
konkursai. „Kasmet Tarptautinės gimto
sios kalbos dienos proga Kalbos inspek
cija apdovanoja taisyklinga kalba išleistų 
knygų autorius, rengia Gražiausių lietuviš
kų įmonių pavadinimų konkursą. Esame 
organizavę Raštingiausio vilniečio ir Raš
tingiausio valstybės tarnautojo konkur
sus, kasmet vyksta Nacionalinis diktantas, 
renginius savo iniciatyva organizuoja ir 
įvairios institucijos, savivaldybės, moky
klos, darželiai“, – pasakoja D. Smalinskas.

D. Vaišnienė pabrėžia, kad kalbai 
puoselėti reikia ne tik  institucinio, bet ir 
asmeninio sąmoningumo. „Labai svar
bu, kad kiekvienas valstybės tarnautojas 
suprastų, jog valstybinė kalba nėra vien 
tik įrankis raštams rengti, bet ir valstybin
gumo ženklas bei politikos dalis, pilietinę 
visuomenę telkiantis veiksnys. Jeigu mes 
suvoksime, kad tai yra mūsų darbo ir ta
patybės kalba, už kurią esame atsakingi 
dirbdami valstybės tarnyboje, tada patys 
norėsime, kad ši kalba būtų prestižinė“, – 
teigia D. Vaišnienė.

PAGARBA:
Pasak Vyriausybės kanceliarijos Redagavimo ir vertimo skyriaus specialisčių, tvarkingi tekstai, parašyti taisyklinga kalba – tai pagarba ir skai-
tytojui, ir sau. 
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a k t u a l i j o s

Atsako Vyriausybės kanceliarijos 
Redagavimo ir vertimo skyriaus vedėja 
Rasa Kunčinienė.

Kuo svarbus kalbos redaktoriaus vaid
muo įstaigose? Kodėl svarbu, kad įstaigų 
rengiami teisės aktai ir jų projektai, siunčia
mi raštai būtų parašyti taisyklinga kalba?

Kasdienė kanceliarinė, arba adminis
tracinė, kalba turi savų ypatumų. Tai labai 
konkreti kalba, mat ja perteikiami gyvenimo 
reiškiniai reglamentuoti teisės normų. Teisės 
aktų ir dalykinių raštų kalba turi būti tokia, kad 
adresatas joje nepasiklystų ir lengvai suvoktų 
mintį, kad nekiltų sunkumų tokį dokumentą 
įgyvendinti. Vienas svarbiausių kanceliarinės 
kalbos reikalavimų – jos aiškumas ir nedvi
prasmiškumas. Taigi redaktoriaus rūpestis – 
specialistų parengtą dokumentą nugludinti, 
kad neliktų ne tik gramatinių, rašybos, skyry
bos klaidų, bet ir jokių dviprasmybių, sakiniai 
būtų paprasti, glausti, aiškūs, semantiškai 
tikslūs. Įstaigos išleidžiamų raštų ir rengiamų 
teisės aktų kalba turi būti taisyklingos admi
nistracinės kalbos pavyzdys visiems.

Tikriausiai dalį teisės aktų, kuriuos 
tenka redaguoti, jau būna peržiūrėję kitų 
įstaigų kalbos tvarkytojai. Kaip vertinate 
kolegų darbą? 

Gavę dokumentą iš kitos įstaigos, mes 
nežinome, ar jis jau perėjęs redaktoriaus 
girnas. Galime tik nujausti iš pateikto teksto 
kokybės. Dažnai atsitinka taip, kad įstaigos 
kalbos tvarkytojas būna matęs tik pirminį va
riantą, o paskui, po diskusijų, svarstymo sta
dijų, papildytas ir patobulintas dokumentas 
pasikeičia beveik neatpažįstamai. Taigi būtų 
sunku vertinti kolegų pastangas. Yra tekę 
skambinti ministerijų redaktoriams, teirautis, 
kodėl pas mus patenka kartais visiškai nesu
tvarkyti tekstai. Pasirodo, kalbos tvarkytojas 
dažnai būna niekuo dėtas. Jis gauna reda
guoti tik siunčiamus įstaigos raštus, o teisės 
akto rengėjai nemato reikalo projektą dar pa

rodyti ir kalbininkui. Taigi teisės aktų projektai 
kalbos požiūriu kartais būna ir visai prasti. 

Kokiuose tekstuose ir kokio tipo klaidų 
daugiausia pasitaiko?

„Kūrybiškiausi“ darbai – įvairios progra
mos, strategijos, išvados dėl teisės aktų pro
jektų. Tai gana laisvos formos teisės aktai, prie 
kurių neretai tenka patriūsti. Juose pasitaiko 
stiliaus, logikos, sakinio struktūros, linksnių 
vartojimo, morfologijos klaidų. Dar viena 
problema – turtinio pobūdžio teisės aktai. 
Juos dažnai lydi didžiuliai priedai, į kuriuos 
tiesiog perkelti perduodamo ar kitokio turto 
inventoriniai sąrašai. Štai čia tikros linksmy
bės –  galima rasti ir „lopetų“, ir „pajalnikų“... 
Atrodo, menkavertis darbas, su kuriuo galėtų 
susitvarkyti ministerijų redaktoriai... Bet čia 
jau teisės akto projektą rengusios institucijos 
požiūrio klausimas...

Kaip manote, ar kalbos redaktoriaus 
etatas turėtų egzistuoti kiekvienoje įstai
goje?

Redaktoriaus reikėtų, nes ne kiekvienas 
darbuotojas, kad ir koks puikus savo sri
ties žinovas būtų, yra apdovanotas talentu 
sklandžiai reikšti mintis. Painiai surašyti doku
mentai gali ne tik sukelti keblumų, kai reikia 
vykdyti tokio dokumento nuostatas, bet ir 
atbaidyti klientus – kas norės laužyti galvą, 
kai išsyk negali permanyti turinio. Paleisti 
suveltą raštą būtų tas pat, kaip sutikti svečią 
murzinam, dėmėtais drabužiais. Tai rodytų 
nepagarbą žmogui. 

Ar taisyklinga kalba turėtų būti tik kal
bos tvarkytojų, ar ir visų kalbos vartotojų 
rūpestis?

Yra žmonių, mėgstančių patraukti kalbi
ninkus per dantį – taip pasklinda legendos 
apie vielabraukį ar veidaknygę, nors kalbos 
tvarkytojai tokių žodžių niekada nė nesiūlė. 
Jų tikslas – saugoti gražią senąją kalbą. Vienas 

iš administracinės ir teisinės kalbos tvarkyto
jų rūpesčių – kad administracinė kalba, bū
dama pakankamai formali, liktų ir gyvybinga, 
humaniška, negąsdintų... Žinoma, ir kalbos 
vartotojai turėtų gerbti savo kalbą, kaip 
vieną svarbiausių tapatumo požymių. Kaip 
apsišluojame savo trobose, apsiravime dar
žus, taip visi galėtume susitvarkyti ir kalbos 
lauką: iš savo sakytinės kalbos iškuopti bent 
didžiąsias šiukšles, iš rašytinės neguiti raidžių 
su paukščiukais ir nosinėmis.

Atsižvelgiant, vadovaujantis atsi
žvelgiant į Jūsų prašymą teikiame doku
mentus (= atsižvelgdami į Jūsų prašymą 
teikiame dokumentus); vadovaujantis 
Vyriausybės nutarimu tvirtinu (= vadovau
damasis Vyriausybės nutarimu tvirtinu). 
Padalyvis nevartotinas šalutiniam to paties 
veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose saki
niuose (vietoj pusdalyvio ar dalyvio).  

Kad su bendratimi nevartotina tikslui 
reikšti: kad įgyvendinti projektą, reikia pa
rengti planą (= kad įgyvendintume projek
tą, reikia parengti planą; kad projektas būtų 
įgyvendintas, reikia parengti planą).

Deleguotos funkcijos – deleguoti 
galima tik žmones. Funkcijas galima priskir
ti, perduoti. Taigi: šias funkcijas direktorius 
priskyrė Teisės skyriui; valstybinės (perduo
tos savivaldybėms) funkcijos.

Atsakingas prieš ką (= atsakingas 
kam).

Atstovauti Lietuvą, įstaigą (= atsto
vauti Lietuvai, įstaigai).

Kompetencija – sprendžia visus klau
simus, esančius ministerijos kompetencijo

je (= priskirtus, priklausančius ministerijos 
kompetencijai); dokumentus pasirašo va
dovai savo kompetencijos ribose (= pagal 
savo kompetenciją).

Nežiūrint į ką – pensijos mokamos 
nežiūrint į tai, kurioje valstybėje tarnauta 
(= nepaisant, nesvarbu, kurioje valstybėje 
tarnauta); nežiūrint į tai (= nepaisant to), 
patarimai labai vertingi. Prieštarai (nuolai
dai) reikšti prielinksnis į su galininku nevar
totinas.

Pilnai – pilnai (= visiškai) sutiko su šia 
nuomone; tikrintojai pilnai (= nuodugniai, 
išsamiai) ištyrė pareiškimą; stengiamės kuo 
pilniau (= kuo geriau) patenkinti gyventojų 
poreikius. Prieveiksmis pilnai netinka tomis 
reikšmėmis, kuriomis nevartojamas bū
dvardis pilnas.

Savalaikis – užtikrina savalaikį nutari
mo įvykdymą (= kad būtų laiku įvykdytas 
nutarimas); būtini savalaikiai sprendimai (= 
būtina laiku priimti sprendimus). 

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kal-
bos komisijos Konsultacijų banką ir Kancelia-
rinės kalbos patarimus. 

 Terminų bankas

 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
konsultacijų bankas

 
 Lietuvių kalbos instituto kalbos konsul

tacijų bankas
 
 Didžiosios kalbos klaidos

 Privalomosios ir pasirenkamosios skyry
bos taisyklės

 Kanceliarinės kalbos patarimai

 Vietovardžių žodynas

 Lietuvių kalbos žodynas

KELI KLAUSIMAI KALBOS TVARKYTOJUI

Raštų klaidos, iš kantrybės vedančios kalbininkus
Naudingos nuorodos:

PAVYZDYS:
Redaktoriaus rūpestis – specialistų 
parengtą dokumentą nugludinti, kad 
neliktų ne tik gramatinių, rašybos, sky-
rybos klaidų, bet ir jokių dviprasmybių, 
sakiniai būtų paprasti, glausti, aiškūs, 
semantiškai tikslūs. Įstaigos išleidžia-
mų raštų ir rengiamų teisės aktų kalba 
turi būti taisyklingos administracinės 
kalbos pavyzdys visiems.

VA L S T Y B Ė S  TA R N Y B O S  A K T UA L I J O S 1 5

http://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search
http://dz.lki.lt/
http://www.vlkk.lt/lit/konsultacijos
http://www.vlkk.lt/lit/konsultacijos
http://www.lki.lt/lki/kkb/kkb.php
http://www.lki.lt/lki/kkb/kkb.php
http://www.vlkk.lt/lit/klaidos
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/skyryba/
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/skyryba/
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/
http://vietovardziai.lki.lt/
http://www.lkz.lt/
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Valstybės tarnautojų atranka: 
užsienio kalbų 

mokėjimo tikrinimas
Nuo 2013 m. birželio 1 d. būsimi vals

tybės tarnautojai, pretenduojantys į pa
reigas, kurioms yra nustatytas reikalavimas 
mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą, 
privalo pasitikrinti jų mokėjimo lygį (OL 
2004 L 390, p. 6). 

2014 m. I pusmetį Lietuvoje buvo ieš
komi 1465 karjeros arba pakaitiniai vals
tybės tarnautojai, iš kurių 659 (45 proc.)  
buvo keliami užsienio kalbos mokėjimo 
reikalavimai. Dažniausiai buvo reikalau
jama anglų kalbos, rečiau – vokiečių ir 
prancūzų kalbos. Tikėtina, kad panašios 
tendencijos dėl užsienio kalbos reikalavi
mo išliks ir 2014 m. II pusmetį. 

Iki šių metų liepos mėnesio anglų, vo
kiečių ir prancūzų kalbų mokėjimas buvo 
tikrinamas akredituotuose kalbų centruo
se. Kitų kalbų mokėjimą tikrina pačios įs
taigos. 

 
Vidaus reikalų ministro 2014 m. birže

lio 16 d. įsakymu Nr. 1V420 buvo pakeis
tos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo 
priimant į valstybės tarnautojo pareigas 
taisyklės. Pagrindinė naujovė – anglų, 
vokiečių ir prancūzų kalbų tikrinimas 
pradėtas ir Valstybės tarnybos departa
mente. 

Taigi dabar asmenys, dalyvaujantys 
konkursuose arba pakaitinių valstybės 
tarnautojų atrankose, anglų, vokiečių arba 

prancūzų kalbos mokėjimą gali tikrin
tis arba akredituotuose centruose, arba 
Valstybės tarnybos departamente. Regis
truotis į patikrinimą departamente galima 
tik tada, kai pretenduojama į konkrečią 
valstybės tarnautojo pareigybę, kuriai nu
matyta mokėti užsienio (anglų, prancūzų 
ar vokiečių) kalbą. Akredituotuose kalbų 
centruose šį patikrinimą galima atlikti ir iš 
anksto, nepasirinkus konkretaus konkurso 
ar atrankos. Abiem atvejais patikrinimo re
zultatai galioja 3 metus.

Valstybės tarnybos departamente už
sienio kalbos mokėjimas tikrinamas raštu 
ir žodžiu. Tikrinant raštu  asmuo atlieka 

klausymo, skaitymo, gramatikos užduotis, 
o kalbėjimo gebėjimus tikrina akredituoto 
centro, su kuriuo Valstybės tarnybos de
partamentas yra sudaręs sutartį Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nu
statyta tvarka, ekspertai. 

Kalbų mokėjimo tikrinimas akredi
tuotuose centruose ir Valstybės tarnybos 
departamente yra lygiaverčiai. Pagrindi
nis skirtumas, kad departamente kalbų 
mokėjimą galima pasitikrinti nemokamai.  

Nuo liepos mėnesio Valstybės tarny
bos departamente užsienio kalbų mo
kėjimą jau spėjo pasitikrinti 98 asmenys. 
Džiugina geri rezultatai –  24 proc. asme
nų pasitvirtino užsienio kalbą mokantys 

C lygiu. Neišlaikiusių testo asmenų dar 
nėra, žemiausias anglų kalbos mokėjimo 
lygis po patikrinimo buvo A2. Daugiausiai 
asmenų (97 proc.) ateina tikrintis anglų 
kalbos.

Įdomu tai, kad nors pretendentų į 
valstybės tarnybą proporcija yra apy
tiksliai 23 proc. vyrų ir 77 proc. moterų, 
užsienio klabos ateina tikrintis palyginti 
nemažai vyrų – 41 proc. vyrų ir 59 proc. 
moterų. 

Remiantis apklausos duomenimis, 
kandidatai į valstybės tarnautojus, kurie 
tikrinosi užsienio kalbos mokėjimą Vals
tybės tarnybos departamente, palankiai 
vertina tiek testą raštu (79 proc.), tiek kal
bėjimo gebėjimų tikrinimą (93 proc.). 

Užsienio kalbų mokėjimo patikrinimas 
atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respu-
blikos ir Europos socialinio fondo lėšomis 
finansuojamą projektą „Valstybės tarnau-
tojų atrankos sistemos tobulinimas“ (kodas 
Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-002).

a k t u a l i j o s

Laura Sabaliauskaitė,
Valstybės tarnybos departamento 
Testavimo grupės ekspertė
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Priimamiems valstybės tarnautojams keliami užsienio kalbos reikalavimai 

konkursų ir pakaitinių valstybės tarnautojų sk.

Nėra užsienio kalbos reikalavimo 806 (55 proc.)

Yra užsienio kalbos reikalavimas

Anglų k. 396 (27 proc.)

Vokiečių k. 117 (8 proc.)

Prancūzų k. 88 (6 proc.)

Rusų k. 58 (4 proc.)
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kai  naujokas 
yra... VadoVas

pataria psichologė

v a d o v o  s k i l t i s
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Darbo keitimas daugeliui sukelia įtampą, nerimą, netgi baimę. 
Tai suvokdami personalo specialistai, tiesioginiai vadovai stengia-
si naujokams skirti ypatingą dėmesį, „įvesti“ į kolektyvą, kuria ir 
įgyvendina adaptacines programas, pirmaisiais mėnesiais atlai-
džiau žiūri į klaidas. Juk visi supranta, kaip sunku būti naujam. 

Atjausdami naujoką pirmiausia galvojame apie paprastą dar-
buotoją, specialistą, bet juk naujokais būna ir vadovai. O jų situ-
acija naujoje darbo vietoje paprastai būna net sudėtingesnė nei 
specialistų, nes neretai naujas vadovas pasitinkamas su nepasiti-
kėjimu, net priešiškai. Kaip įsitvirtinti naujame kolektyve, įveikti 
nepasitikėjimą ir pelnyti pagarbą? Kaip susikurti racionalius san-
tykius su pavaldiniais? Ar kiekvienas gali būti vadovu? Į šiuos ir 
kitus klausimus atsako psichologė Rūta BAČIULYTĖ.  

Neretas vadovas, atėjęs į naują ko-
lektyvą, susiduria su nepasitikėjimu. O 
jei jo atėjimas susijęs su reorganizacija 
arba jis pakeičia visų mylėtą vadovą – 
netgi su priešiškumu. Dirbti tokioje 
aplinkoje – nemažas stresas. Kaip jį 
įveikti?

Daugelis žmonių nemėgsta pokyčių, 
nes tai reiškia išėjimą iš komforto zonos, 
nežinomybę. Statistika rodo, kad nuo 15 
iki 20 proc. darbuotojų linkę priešintis bet 
kokiems pokyčiams, net ir pozityviems. 
Taigi naujas vadovas turi suprasti, kad 
greičiausiai jis yra nepageidaujamas ne 
kaip konkretus asmuo, o kaip pokyčių 
simbolis. Kai žinai, kad nepalankumas yra 
niekaip nesusijęs su tavo asmenybe, o yra 
tik natūrali žmonių gynybinė reakcija, jį 
lengviau priimti ir su juo dirbti. 

Jei jau apsisprendėte tapti vadovu, 
turite susitaikyti su tuo, kad nuolat susi
dursite su pasipriešinimu, kritika, ignora
vimu, nepasitenkinimu. Susidoroti su tuo 
reikalinga tam tikra emocinė branda. O 
emocinė branda apima daug dalykų. Pir
ma, tai geras savęs, savo teigiamų ir nei
giamų savybių pažinimas. Tai gebėjimas 
laisvai išsakyti savo nuomonę ir tuo pačiu 

išgirsti kitą žmogų. Tai atsparumas stresui, 
gebėjimas kontroliuoti savo emocijas, kai 
kas nors nuvylė ar supykdė. Geras vadovas 
tokiais atvejais nereaguoja į kitą žmogų 
priešiškai, jis susivaldo ir ramiai sprendžia 
iškilusią problemą. 

Kaip minėjau, naujo vadovo atėjimas 
visada reiškia pokyčius. Kad žmonės re
aguotų kuo neskausmingiau, reikia juos 
kuo labiau įtraukti į tuos pokyčius. Tyri
mais įrodyta, kad pokyčiai vyksta lengviau 
ir efektyviau, jeigu žmonės jaučiasi po
kyčių dalyviais ir netgi iniciatoriais. Reikia 
susikviesti darbuotojus, išklausyti jų nuo
monę, pasiūlymus. Jei darbuotojai jaučiasi 
išgirsti, jei jų idėjos išklausomos ir įgyven
dinamos, tada jie tampa labiau motyvuo
ti, greičiau įsitraukia į pokyčius, priima juos 
ir patį vadovą pripažįsta savu. 

Žmonės nepalankiai reaguoja į naujo
ves ir jas atnešusį vadovą iš nesaugumo, 
o nesaugumas atsiranda dėl informacijos 
trūkumo. Šią klaidą, beje, tenka labai daž
nai pastebėti. Vadovas neturi būti slaptuo
ju agentu. Kuo vadovas labiau dalijasi in
formacija, kuo geriau darbuotojai žino, kas 
ir kodėl vyksta, tuo jie ramesni ir lojalesni. 

VADOVUI 
BŪTINAS 
ATSPARUMAS:
„Jeigu žmogus nori tapti vadovu, jis 
turi pakankamai kritiškai įvertinti savo 
emocinę brandą, atsparumą stresui bei 
frustracijai. Vien ambicijų, noro būti va-
dovu tikrai nepakanka. 

Sunku įsivaizduoti, kad naujas vadovas  
susiformavusiame ilgamečiame ko-
lektyve būtų  priimtas ypač pozityviai. 
Dažniausiai teks susidurti pasipriešini-
mu, bent jau dalies darbuotojų. Ar su-
gebėsite tai priimti? Nuo Jūsų savitvar-
dos, komunikacijos ir kitokių gebėjimų 
priklausys, ar šis priešiškumas augs, ar 
ilgainiui virs abipuse pagarba ir ben-
dradarbiavimu“, – sako psichologė psi-
choterapeutė Rūta Bačiulytė.
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Dažnai nutinka, kai atėjęs naujas va
dovas išsigąsta darbuotojų pasipriešini
mo, šaltumo ir norėdamas apsisaugoti 
atsiriboja nuo žmonių, ima elgtis direkty
viai, bendrauja tik įsakymais, nurodymais. 
Tokia strategija yra klaidinga, ji neduoda 
jokių gerų rezultatų, tik dar labiau susti
prina pasipriešinimą pokyčiams ir paties 
vadovo asmeniui.

Taip, būna situacijų, kai autokratinis 
vadovavimo stilius yra tinkamas, bet atė
jus į susiformavusį kolektyvą, ypač į vals
tybinę įstaigą, kai nelabai yra galimybių 
atleisti prieš griežtą ranką maištaujančių 
darbuotojų, tai ne geriausia išeitis. Kur 
kas tinkamesnis yra demokratinis vado
vavimo principas. Tik nemaišykime jo su 
liberaliu. Jei vadovas bus lygus tarp lygių, 
jis  neturės autoriteto. Turi būti tam tikra 
hierarchija.  

Taigi vadovas turi išlaikyti tam tik-
rą atstumą?

Matau, kad dažnai nauji vadovai daro 
vieną klaidą: jie nori kuo greičiau susi
draugauti su kolektyvu, organizuoja išky
las, pasisėdėjimus, kur neva neformalioje 
aplinkoje susidraugaujama. Deja, drau
gystė dažniausiai taip ir negimsta, o įvyks
ta priešingi dalykai – vadovas yra įtraukia
mas į intrigas, psichologinius žaidimus ir 

taip tampa pažeidžiamas. Todėl manau, 
kad būtina išlaikyti tam tikrą atstumą. Ži
noma, tai nėra lengva, ypač viduriniosios 
grandies vadovams, kurie yra arčiau pa
valdinių nei aukštesnieji. 

Vadovas negali būti pavaldinių drau
gas, jis turi atlikti administravimo, organi
zavimo, planavimo funkcijas. Jeigu jis bus 
draugas, lygus savo pavaldiniams, tada 
bus neaišku, kas už ką atsakingas. Ypač 
blogai, jei vadovas artimai draugauja su 
vienu ar dviem pavaldiniais – tai įskelia 
nesantaikos žiežirbą tarp darbuotojų, atsi
randa puiki dirva intrigoms. Tai nereiškia, 
kad vadovas negali būti draugiškas, gera
noriškas, gebantis išklausyti, objektyvus 
ir teisingas, bet neturėtų palaikyti kokių 
artimesnių ryšių su darbuotojais. 

Taip pat manau, kad darbuotojai ne
turėtų vadovui pasakoti labai intymių 
savo gyvenimo detalių: apie problemas 
šeimoje, su vaikais ir kt. Kažkokius faktus, 
susijusius su darbuotojo psichine ir fizine 
būkle, galbūt ir svarbu žinoti, kad būtų 
galima į tai atsižvelgti: pavyzdžiui, ankstė
liau išleisti iš darbo, suteikti kokią lengvatą 
ar pan., bet tikrai ne daugiau. Lygiai taip 
pat ir vadovui nereikia viešinti savo as
meninio gyvenimo ar savo jausmų. Vėlgi 
grįžtu prie emocinės brandos: jeigu vado
vas blogai jaučiasi, jis nusiminęs, darbe to 

SMULKIOS ŽUVELĖS – 
NE VADOVUI:
Naujas vadovas turi kuo greičiau nustatyti užduočių hierarchiją. Jis negali visos atsako-
mybės perleisti darbuotojams, bet kartu negali skirti pernelyg daug laiko itin smulkioms 
problemoms. 

Iš tarnybos į tarnybą

Per trečiąjį šių metų ketvirtį vals
tybės ir savivaldybių įstaigų bei jų 
padalinių vadovų grupėje įvyko ne
mažai pokyčių. Sveikiname vadovus 
su naujomis pareigomis ar pakilus 
karjeros laiptais ir linkime sėkmės!

Nauji 
vadovai 

Mindaugas 
Būta

Klaipėdos 
teritorinės ligonių 
kasos direktorius

Renaldas 
Čiužas

Valstybinės ne 
maisto produktų 
inspekcijos prie 
Ūkio ministerijos 
viršininkas

Gabrielė 
Juodkaitė
Granskienė

Lietuvos teismo 
ekspertizės centro 
direktorė

Regina 
Zasienė

Lietuvos 
Respublikos 
krašto apsaugos 
ministerijos 
Įsigijimų 
departamento 
direktorė

 

Pakilę 
karjeros 
laiptais 
vadovai 

Vytautas 
Bakasėnas

Lietuvos 
Respublikos 
sveikatos 
apsaugos 
ministerijos 
kancleris

Tomas 
Gražiūnas

Lietuvos 
Respublikos 
krašto apsaugos 
ministerijos 
kancleris
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negalima rodyti, jis turėtų sukontroliuoti 
savo emocijas ir jas išreikšti tik savo asme
ninėje aplinkoje.

O ką daryti, jei vadovu tampama 
toje pačioje įstaigoje keletą metų pra-
dirbus specialistu, kai draugauta su 
kolektyvu, kartu organizuoti vakarė-
liai, leistas laisvalaikis?

Manau, kad tai labai dramatiška situ
acija ir kolektyvui, ir ypač pačiam naujam 
vadovui. Be galo sunku staiga „atsiskirti“ 
nuo kolektyvo, o dar sunkiau užsitar
nauti autoritetą, kai apie tave kolegos 
žino daug asmeninių dalykų, kai jau yra 
susiformavusi tam tikra nuomonė. Bent 
jau kurį laiką į tokį vadovą paprastai žiū
rima kaip į išsišokėlį, nenoriai vykdomi 
jo pavedimai, priešgyniaujama. Neretai 
vadovui tenka užimti prašytojo poziciją, 
kad buvę kolegos padarytų tam tikrus 
darbus, o gali atsitikti ir taip, kad jis pats 
vienas darys tai, ko nenori daryti jo pa
valdiniai. 

Daug lengviau pradėti vadovo karjerą 
kitoje įstaigoje ar bent kitame skyriuje. 

 
Būna situacijų, kai visiems yra aiš-

ku, kad naujo vadovo atėjimas reiškia 
labai svarbius pokyčius, neretai struk-
tūrinius. O jie greičiausiai lems dalies 
darbuotojų atleidimą. Tada įstaigoje 
prasideda kova dėl išlikimo, visi sten-
giasi sustiprinti savo pozicijas, kartais 

nepavyksta išvengti intrigų. Kokia čia 
turėtų būti vadovo pozicija?

Visai neseniai teko būti organizacijo
je, kurioje vyresnį vadovą ką tik buvo pa
keitęs jaunesnis. Ir jis turėjo inicijuoti tam 
tikrus pokyčius, dėl kurių reikėjo atleisti 
dalį žmonių. Kaip gi reagavo darbuoto
jai? Darbuotojai, kurių dauguma buvo 
vyresnio amžiaus, ėmė tarpusavyje gana 
aktyviai konkuruoti. Kai kurie konkuravo 
geranoriškai, kai kurie ir piktai, su intri
gomis, bet darbo efektyvumas ženkliai 
padidėjo. Naujasis vadovas, emociškai 
stabilus ir tvirtas žmogus, į šią situaciją 
pažiūrėjo kaip į pozityvų reiškinį. Beje, ši 
konkurencija nepadarė didelės įtakos jo 
sprendimui, kuriuos darbuotojus atleis
ti, kuriuos pasilikti, nes buvo vertinamas 
darbas, produktyvumas iki pokyčių, taip 
pat lojalumas ir t. t. 

Taigi puiku, jei tokią situaciją galite 
išnaudoti pozityviai, kad darbuotojai, ku
rie daugelį metų „snaudė“, parodo, ką su
geba, atskleidžia savo potencialą. Tokiais 
atvejais ypač svarbu vadovui neįsitraukti 
į intrigas, į darbuotojų psichologinius žai
dimus.

Kai vadovas ateina į įstaigą, turė-
damas planų padaryti esminius po-
kyčius, kaip jam geriau elgtis: iš karto 
griebti jautį už ragų, kol dar nespėjo 
pasiduoti darbuotojų įtakai, ar geriau 
šiek tiek palaukti, išsiaiškinti situaciją?

Elgtis skubotai nėra teisinga strate
gija. Pirmiausia reikia susipažinti su tuo, 
ką paveldėjai: su įstaigos techninėmis, 
finansinėmis galimybėmis, žmonėmis, jų 
patirtimi, sugebėjimais. Įvertinus situaciją 
reikia išsikelti tikslus, tada suplanuoti po

Tomas 
Orlickas

Nacionalinės 
mokėjimo 
agentūros prie 
Žemės ūkio 
ministerijos 
direktoriaus 
pavaduotojas

Jūratė 
Raguckienė

Lietuvos 
Respublikos 
užsienio reikalų 
ministerijos 
kanclerė

Vygantas 
Švoba

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
kanceliarijos 
Komunikacijos 
departamento 
direktorius

Tomas 
Vaitkevičius

Nacionalinės 
teismų 
administracijos 
direktoriaus 
pavaduotojas

Vaidotas 
Urbelis

Lietuvos 
Respublikos 
krašto apsaugos 
ministerijos 
gynybos politikos 
direktorius

Danguolė 
Juozapavičienė

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos 
kanclerė 

Vida Čėsnaitė

Lietuvos 
Respublikos 
kultūros 
ministerijos 
vyriausioji patarėja

Valdas 
Lastauskas

Lietuvos 
Respublikos 
užsienio reikalų 
ministerijos 
kancleris

Henrikas 
Varnas

Lietuvos 
Respublikos 
ryšių reguliavimo 
tarnybos 
direktoriaus 
pavaduotojas

Vytautas 
Vitkevičius

Valstybinės 
mokesčių 
inspekcijos 
prie Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerijos 
viršininko 
pavaduotojas

GAISRAMS „NE!“:
 Jei vadovas nori pelnyti pavaldinių pasitikė-
jimą, jis turi nuolat komunikuoti, kas ir kodėl 
įstaigoje vyksta, kas laukia rytoj. Jei žmonės 
matys, kad vadovas žino, ką daro, jį daug pa-
lankiau priims. „Vienos įmonės darbuotojai 
skundėsi, kad šalia savo kasdienių darbų itin 
dažnai gaudavo neplanuotų „degančių“ už-
duočių. Jie nespėdavo atlikti savo tiesioginio 
darbo, todėl nuolat gyveno „gaisrų gesinimo“ 
sąlygomis. Darbuotojai jautėsi nesaugūs, iš-
sekę, pikti ant planuoti nemokančio vadovo. 
Tokiu atveju nereikia tikėtis iš darbuotojų 
didelio atsidavimo, bendradarbiavimo ir ini-
ciatyvumo“, – tvirtina R. Bačiulytė.  
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kyčių eigą ir tik tada veikti. Karštakošiškas 
sprendimas vos atėjus pulti daryti poky
čius greičiausiai susidurs su labai dideliu 
pasipriešinimu ir, manau, pokyčiai bus la
bai neefektyvūs, o gal netgi žalingi.

Kartais keičiant vadovą iš jo labai 
daug tikimasi. Jeigu jam puikiai sekė-
si ankstesnėje darbovietėje, viliama-
si, kad jis panašių rezultatų pasieks ir 
naujoje. Bet kartais tie taip laukti po-
kyčiai neįvyksta...

Nuo vadovo iš tiesų labai daug pri
klauso, bet vis dėlto vienas jis negali nieko. 
Tad labai svarbu, su kokiais žmonėmis jam 
teks dirbti ir kaip jam pavyks su jais ben
dradarbiauti. 

Privačiajame sektoriuje yra kiek pa
prasčiau – neįtikusius, nenorinčius ben
dradarbiauti ar nepakankamai kompeten
tingus darbuotojus daug paprasčiau gali
ma atleisti. Viešajame sektoriuje vadovui 
dažniausiai tenka dirbti su tokia komanda, 
kokia jau yra, net ir renkantis naujus dar
buotojus nėra visiškos laisvės. 

Taigi labai svarbu išsiaiškinti, kokių 
kompetencijų, gebėjimų darbuotojai turi, 
ir tada sudaryti sąlygas jiems išsiskleisti, 
juos tikslingai panaudoti. 

Vadovavimo sėkmę dažnai lemia ko
munikavimo gebėjimai. Iš tikrųjų reikia 
kuo daugiau komunikuoti su pavaldiniais, 
svarbius sprendimus priimti remiantis ne 
tik savo nuomone, bet ir jų, kai kuriuos 
sprendimus gal net kolegialiai priimti. Aiš
ku, reikia nepersistengti – neturi atrodyti, 
kad be pavaldinių vadovas pats vienas 
nieko negali nuspręsti. 

Pastaruoju metu vadovais neretai 
tampa gana jauni žmonės. Jei jie at-
eina vadovauti gerokai vyresniems už 

save žmonėms, tai paprastai iššūkis 
tiek pačiam vadovui, tiek kolektyvui...

Jaunas vadovas nėra blogai. Bet, kaip 
jau minėjau, jis turi realistiškai įsivertinti 
savo gebėjimus, kurių jam reikia kaip va
dovui. Ne paslaptis, kad kartais jauni žmo
nės pervertina savo galimybes. Kartu su 
kolegomis įmonėse atliekame psichologi
nį auditą. Bendraudami su jaunais žmonė
mis matome, kad jie turi labai daug tech
ninių žinių, yra aukštos kompetencijos 
specialistai, puikiai moka užsienio kalbas, 
išmano naujausias technologijas. Tačiau 
jie dažnai pervertina savo asmenines sa
vybes, tokias kaip emocinė branda.

Ir šie jauni žmonės, tikrai labai profe
sionalūs savo srityje, turintys įvairiausių 
naudingų įgūdžių ir kompetencijų, ne
moka užmegzti ryšio su žmonėmis, nėra 
išsiugdę empatijos, socialinės įžvalgos, 
gebėjimo palaikyti pokalbį, išklausyti kitą 
žmogų, išgirsti, ką jis sako, gebėjimo po
zityviai pasakyti kritiką, aiškiai, konstrukty
viai suformuluoti užduotį ir pan. Tad nere
tai vyresnis kolektyvas priešinasi jaunam 
vadovui ne dėl jo amžiaus, bet ir dėl to, 
kad jis stokoja šių savybių. Kartais nepa
tyrę vadovai, norėdami uždangstyti šiuos 
savo trūkumus, ima elgtis arogantiškai, 
demonstruoja savo pranašumą profesi
nėje srityje, puikuojasi, kad geriau išmano 
informacines technologijas, ir taip tik pa
blogina situaciją. 

Į susiformavusį kolektyvą atėjusiam 
jaunam vadovui, o ir bet kokiam vadovui, 
svarbu parodyti, kad jis gerbia ir vertina 
tai, kas buvo padaryta iki jo. Kad jo tikslas 
nėra viską sugriauti ir pradėti nuo nulio, 
kad jis nenori sumenkinti, sukritikuoti ar 
nuvertinti ilgamečių darbuotojų profesi
nės patirties, o tik remdamasis ja sukurti 
ką nors naujo. 

Perkelti 
į kitas 
pareigas 
vadovai 

Saulius 
Gasiūnas

Lietuvos 
Respublikos 
krašto apsaugos 
ministerijos 
Euroatlantinio 
bendradarbiavimo 
departamento 
direktorius

Žilvinas 
Tomkus

Lietuvos
Respublikos 
nuolatinės 
atstovybės 
prie Šiaurės 
Atlanto Sutarties 
Organizacijos 
Gynybos reikalų 
skyriaus gynybos 
patarėjas 

Valstybės 
tarnybą 
paliko 

Bronislavas 
Deveikis

Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministerijos 
vyriausiasis 
patarėjas

Gedeminas 
Vyšniauskas

Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracijos 
direktorius

Vilma 
Vildžiūnaitė

Valstybinės 
mokesčių 
inspekcijos 
prie Lietuvos 
Respublikos 
finansų 
ministerijos 
viršininko 
pavaduotoja

Vilius 
Mačiulaitis

Valstybinės 
darbo inspekcijos 
prie Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos 
vadovas, 
vyriausiasis 
valstybinis darbo 
inspektorius

Viktoras 
Majauskas

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos 
Darbo 
departamento 
direktorius

Specialistas ar vadovas?

Kartu su kolegomis atlikdama organi
zacijų psichologinio klimato tyrimus R. Ba
čiulytė pastebėjo, kad daugybei vadovų 
sunku suderinti savo, kaip specialisto, profe
sionalo, darbą su administravimu. 

Dažnai vadovais, ypač viešajame sekto
riuje, tampa geriausi specialistai. Tapę vado
vais jie savo ir nebūtinai savo noru atlieka ir 
nemažai specialisto darbo. O jeigu dar ban
do būti gerais „tėčiais“ ar „mamomis“ savo 
darbuotojams, stengiasi kiekvieną suprasti, 
kiekvieną išklausyti, tada darbo krūvis, at
sakomybė ir įtampa tampa nebepakeliami, 
žmogus perdega, išsenka, suserga kokia 
nors psichine ar fizine liga. 

Psichologė R. Bačiulytė primena, kad 
vadovas nėra aukštesnio lygio specialistas 
su didesniu atlyginimu. Tai yra visai kitas 
darbas, kuriam reikia kitokių kompetencijų, 
žinių nei specialistui. Vadovas visų pirma 
yra administratorius, jis turi skirstyti darbus, 
formuluoti užduotis, formuoti komandas, 
teikti ir priimti informaciją, prižiūrėti, kaip 
atliekami darbai. 

Taigi nusprendus tapti vadovu profesio
nalo karjera gali ir nukentėti. Todėl žmogus 
turi pasverti, ar jis jaučiasi labiau specialistas 
profesionalas, ar labiau vadovas, ir pasirink
ti, kuris kelias jam mielesnis, nes abiem eiti 
dažnai yra neįmanoma.
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Neseniai Valstybės tarnybos departamentas Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir ministerijų kan-
cleriams bei šių įstaigų personalo vadovams pristatė  Pareigybių poreikio įvertinimo metodiką, 
kurią departamento užsakymu parengė UAB „Civitta“ bei nepriklausomų vadybos ekspertų ko-
manda. Tikimasi, kad metodika padės patenkinti nuolat reformuojamos, tobulinamos ir tobulė-
jančios Lietuvos valstybės tarnybos poreikį pagrįstai, pagal objektyvius kriterijus vertinti ir pla-
nuoti pareigybių poreikį valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose. 

Metodika sukurta remiantis ne tik ekspertine patirtimi ir šiuolaikine žmogiškųjų išteklių teo-
rija, bet ir Lietuvos valstybės tarnybos esamos situacijos tyrimu bei gerosios užsienio valstybės 
tarnybų, privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų patirties analize. Ją sudaro keturi pagrindi-
niai metodai – kompetencijų analizė, atsakomybių analizė, pakeičiamumo planavimas ir darbo 
laiko kuriamos vertės analizė – kurie gali būti naudojami tiek pavieniui, tiek derinami tarpusavyje. 
Metodika skirta taikyti visų pirma instituciniu lygmeniu – įstaigų bei jų padalinių vadovams ir 
žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams.

PAREIGYBIų PLANAVIMAS 
NĖRA VIEN NAUJų 
PAREIGYBIų STEIGIMAS
Įstaigoms pristatyta 
Pareigybių poreikio įvertinimo metodika
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Valstybės tarnyba – vis dar 
ant pokyčių bangos

Pastaruosius 20 metų valstybės tarny
ba Europos šalyse nuolat kinta. Anksčiau 
skirstytos į iš esmės skirtingas postų ir 
karjeros sistemas, Europos šalių valstybės 
tarnybos sistemos darosi vis panašesnės 
tarpusavyje. Gerosios patirties sklaida, 
efektyvumo siekis, stringantis Lisabonos 
strategijos įgyvendinimas lemia tai, kad 
šalių valstybės tarnybos sistemose ma
žėja tik vienai ar kitai sistemai priskiriamų 
bruožų. Bendra šių reformų kryptis gali 
būti apibūdinta tokiais tikslais:

•	 sumažinti	viešojo	sektoriaus	adminis
travimo kaštus;

•	 pagerinti	 valstybės	 tarnautojų	moty
vaciją, įgūdžius ir veiklos efektyvumą;

•	 gerinti	 viešojo	 administravimo,	 kaip	
politikos įgyvendinimo ir keitimo ins
trumento, kokybę ir veiksmingumą, 
kuriant operatyviai į piliečių lūkesčius 
reaguojančias viešojo administravi
mo institucijas, didinant viešojo sek
toriaus įstaigų atskaitomybę už savo 
veiklą bei vadybinį lankstumą.

Šių europinių tendencijų kontekste 
Lietuva nėra išimtis. Atkūrus valstybingu
mą, šalis išgyveno keletą valstybės tarny
bos reformos bangų, svarbius pokyčius 
patiria ir šiuo metu. Iš dabar Valstybės 
tarnybos departamento siūlomų naujo
vių galima išskirti kompetencijomis grįstą 
žmogiškųjų išteklių valdymo modelį, pa
dėsiantį nustatyti vienodus kvalifikacinius 
reikalavimus panašias funkcijas atliekan
tiems tarnautojams. 

Taip pat Valstybės tarnybos departa
mento iniciatyva parengta Pareigybių po
reikio įvertinimo metodika, kurios tikslas – 
padėti įstaigoms ir jų vadovams racionaliai 
pagrįsti bei planuoti pareigybių poreikį, nu
statant pareigybių kiekį bei tarnautojų kva
lifikaciją, kuri reikalinga įstaigoms siekiant 
keliamų tikslų ir didinant institucijų kuriamą 
vertę, kaip pagrindinį jų veiklos sėkmės ro
diklį. Metodikos taikymo procesas pavaiz
duotas toliau pateiktoje schemoje.

Metodikos
taikymo
prielaidos

i
tikslai

ii
struktūra ir 

procesai

iV
situacijos 
stebėsena

V
pareigybių poreikio 

vertinimas

Vi
pareigybių poreikio 

planas

Ilgalaikis poreikis Trumpalaikis poreikis

Identifikuojama 
prielaidų pokyčio 

būtinybė

iii
pareigybės

Pareigybių
poreikio
vertinimas

Pareigybių
poreikio
planavimas

Naujų pareigybių poreikisEgzistuojančių pareigybių poreikis
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Panaudoti naujausi 
metodai

Rengiant metodiką buvo naudoja
mi tokie metodai kaip užsienio šalių – 
Airijos, Australijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Austrijos – bei Lietuvos verslo 
ir viešojo sektoriaus – TEO, „Lintel“, „Ma
xima Grupė“ ir Lietuvos verslo paramos 
agentūra – gerosios patirties atvejų bei 
lyginamoji analizė, šių organizacijų pa
tirties perkėlimo į metodiką galimybės 
vertinimas. 

Siekiant apibūdinti esamą situaciją 
Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigose, pa
gal pusiau struktūruotą klausimyną buvo 
atlikti 25 interviu su valstybės įstaigų va
dovais bei žmogiškųjų išteklių valdymo 
specialistais. Klausimynas sudarytas nau
dojant STAR metodą. 

Rengiant metodiką taip pat naudoti 
tokie metodai kaip priežastinių ryšių že
mėlapiai, sprendimų medis, darbo anali
zė, pareigybių vertinimas ir klasifikavimas, 
dokumentų analizė, tikslinės grupės inter
viu, SSGG ir PEST analizės. Taip pat atlikta 
išsami šiuolaikinių žmogiškųjų išteklių 
vadybos ir pareigybių poreikio vertinimo 
teorinių modelių analizė, metodikos pir
mojoje dalyje daug dėmesio yra skirta 
šiuolaikiniams žmogiškųjų išteklių vady
bos principams ir sampratai, apžvelgtos 
skirtingos jos interpretacijos bei ryšys su 
dabartine Lietuvos valstybės tarnybos 
praktika. Dokumente svarbi vieta skirta 
strateginei žmogiškųjų išteklių vadybai, 
planavimo procesams ir priemonėms, to
kioms kaip pareigybių analizė, vertinimas, 
darbo krūvio analizė. 

Išplės pareigybių 
planavimo suvokimą

Metodikos rengimo metu atliktas 
tyrimas parodė, kad instituciniu lygme

niu pareigybių poreikio planavimas 
neretai suprantamas siaurąja prasme – 
kaip naujos pareigybės poreikio pagrin
dimas. Vienas iš šios metodikos tikslų 
tiek valstybės, tiek įstaigos lygmenimis 
yra nukreipti šį planavimo procesą pir
miausia į vidinių efektyvumo galimybių 
paiešką ir esamų išteklių naudojimo pa
grindimą, taip parodant galimą naujų 
pareigybių poreikį arba esamų pareigy
bių perteklių.

Metodika tikimasi padėti įstaigoms 
išplėsti naudojamų veiklos planavimo 
metodų įvairovę, neapsiribojant tik di
džiausio leistino pareigybių skaičiaus 
nustatymu. Atliktas tyrimas leidžia teig
ti, jog valstybės tarnyboje pernelyg re
miamasi griežta funkcine hierarchine 
struktūra, nepakankamai taikomas pro
cesinis valdymas, darbo krūvis ne visada 
pagrindžiamas objektyviais kiekybiniais 
rodikliais, ne visada aiškūs pareigybių 
atsakomybių skirstymo kriterijai, nepa
kankamai išnaudojamos lanksčios darbo 
formos, nėra pareigybių segmentavimo 
pagal svarbą. Efektyviai veikiančioje insti
tucijoje turi atsirasti balansas tarp eksten
syvaus ir intensyvaus organizacijų vysty
mo, kadangi bendras pareigybių poreikis 
įstaigoje tiesiogiai priklauso ne tik nuo jai 
priskirtų funkcijų kiekio ir veiklos apim
ties, bet ir nuo jos organizacinės struktū
ros ir veiklos procesų efektyvumo. Dėl to 
pareigybių poreikio klausimo sprendimas 
neišvengiamai prisidės prie organizacijų 
tobulinimo.

Keturi metodai, kurie 
padės tobulinti įstaigų 
struktūrą ir efektyviau 
siekti keliamų tikslų 

Metodiką sudaro trys dalys, kuriose 
aptariami pareigybių poreikio įvertinimo 
modeliai, pristatomas pareigybių poreikio 
vertinimo Lietuvos valstybės tarnyboje ty
rimas ir siūloma pareigybių poreikio verti
nimo tobulinimo metodika. 

Pareigybių poreikio vertinimui siūlo
mi keturi tarpusavyje susiję metodai, kurie 
sujungia tiek kokybinius, tiek kiekybinius 
įstaigų veiklos aspektus: tai kompetencijų 
analizė, atsakomybių analizė (dar vadinama 
pareigybių atsakomybių priskyrimo ma
trica), pakeičiamumo planavimas ir darbo 
laiko kuriamos vertės analizė. Šie metodai 
yra pasirinkti kaip labiausiai atitinkantys vy
raujantį įstaigų organizacinės brandos lygį, 
kai pareigybių poreikis paprastai yra verti
namas ne ilgesnėje nei vienerių metų pers
pektyvoje, o žmogiškųjų išteklių vadyba yra 
fragmentiška ir tik iš dalies susieta su įstaigų 
strateginiu valdymu. Tikimasi, jog būtent šių 
metodų taikymas duos didžiausią naudą 
valstybės įstaigų valdymui – padės tobulinti 
struktūrą ir efektyviau siekti keliamų tikslų. 
Siūlomi metodai yra pritaikomi ir valstybės 
tarnautojams, ir darbuotojams, dirbantiems 
pagal darbo sutartis. Jie gali būti naudojami 
pasirinktinai – ir atskirai, ir įvairiai derinant 
tarpusavyje, kaip pavaizduota toliau pateik
toje schemoje.

ž m o g i š k ų j ų  i š t e k l i ų  v a l d y m a s

IŠPLĖS PAREIGYBIų PLANAVIMO 
SPEKTRĄ: 
Metodikos rengimo metu atliktas tyrimas parodė, kad instituciniu lygmeniu pareigybių po-
reikio planavimas neretai suprantamas siaurąja prasme – kaip naujos pareigybės poreikio 
pagrindimas. Metodika tikimasi padėti įstaigoms išplėsti naudojamų personalo planavimo 
metodų įvairovę, neapsiribojant tik didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymu.

Kokybiniai
įvertinimo
metodai

Kiekybiniai
įvertinimo
metodai

Veiklos 
analizė

Pasirengimo
veiklai analizė

atsakomybių
matrica

darbo laiko 
analizė

kompetencijų
analizė

pakeičiamumo 
planavimas
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Kompetencijų analizė – tai įstaigos 
tarnautojų turimų kompetencijų apžval
ga, siekiant įvertinti pareigybių poreikį 
pagal turimas kompetencijas ir priimti 
kitus vadybinius sprendimus, pavyzdžiui, 
sudaryti kompetencijų tobulinimo pla
nus. Kompetencijų analizė yra orientuota 
į ilgalaikį pareigybių poreikio planavimą. 

Esamų kompetencijų įvertinimas ir 
kompetencijų poreikio ateityje analizė 
padeda numatyti, kokių kompetencijų 
perteklius ar trūkumas gali susidaryti. Nu
stačius, kad įstaigai reikės tam tikrų kom
petencijų, kurių šiuo metu trūksta, galima 
priimti vadybinius sprendimus, kuriuo 
keliu eiti: ugdyti turimų darbuotojų kom
petencijas, steigti naujas pareigybes ar 

šias kompetencijas gauti perkant išorines 
paslaugas. 

Metodo taikymo eigoje yra įvertina
mos įstaigos turimų žmogiškųjų išteklių 
kompetencijos, nustatomos trūkstamos 
kompetencijos, reikalingos įstaigos funk
cijoms vykdyti ir tikslams pasiekti, įgali
namas kompetencijų ugdymas, kuris at
lieka ir darbuotojų motyvavimo funkciją. 
Įstaigai, siekiančiai efektyviai taikyti kom
petencijų analizę, būtina sąlyga – funkci
onuojantis valstybės tarnybos kompeten
cijų modelis. 

Atsakomybių analizė – tai aiškių at
sakomybės už konkrečias veiklas ir jų re
zultatus nustatymas ir priskyrimas, suda

rant atsakomybių matricą. Taikant šį me
todą, pirmiausia apibrėžiami atsakomybių 
poveikio lygiai (metodikoje siūloma nau
dotis Hay Group apibrėžtais atsakomybių 
lygiais – pagrindinis, bendras, pagalbinis, 
tolimas). Kitame žingsnyje veikla suskai
doma į keletą etapų, šie – į konkrečias 
užduotis, kurioms priskiriama pagrindinė 
atsakinga pareigybė. Viena užduotis vi
suomet turi vieną pagrindinę atsakingą  
pareigybę. 

Nuosekliai taikant atsakomybių anali
zės metodą galima tikėtis aiškiau įstaigo
je paskirstyti atsakomybes, sureguliuoti 
pareigybių skaičių įvairiose veiklose ir 
padidinti veiklos efektyvumą. Pagrindinio 
atsakomybės lygio nustatymas ir realus 
atsakomybės už konkrečias užduotis su
teikimas skatina priimti racionalius ir vei
klos efektyvumu paremtus sprendimus. 
Aiškesnė atsakomybė padeda išvengti 
funkcijų dubliavimo, nepagrįsto išteklių 
naudojimo ir galiausiai užtikrina labiau 
pagrįstą ir efektyvesnį įstaigos pareigybių 
kiekio valdymą. 

Trikdžiai, kurie gali iškilti taikant šį 
metodą, paprastai yra susiję su organiza
cinės kultūros dalykais: neretoje viešojo 
administravimo įstaigoje nėra sprendimų 
priskyrimo kultūros, darbuotojai nenori 
prisiimti galutinės atsakomybės ir tai yra 
nulemta funkcijų išskaidymo ir priskyri
mo principų neapibrėžtumo, procesinės 
dokumentacijos netobulumo bei teisinio 
reguliavimo keliamų apribojimų.

Pakeičiamumo planavimas – tai 
valstybės tarnautojų pakeitimo poreikio 
įstaigoje pagal atskiras pareigybių svar

ž m o g i š k ų j ų  i š t e k l i ų  v a l d y m a s

KURIUO KELIU 
EITI?
Nustačius, kad įstaigai ateityje reikės tam 
tikrų kompetencijų, kurių šiuo metu trūksta, 
galima priimti vadybinius sprendimus, kuriuo 
keliu eiti: ugdyti vidines turimų darbuotojų 
kompetencijas, ieškoti naujų darbuotojų, 
turinčių įstaigai trūkstamų kompetencijų, 
ar šias kompetencijas gauti perkant išorines 
paslaugas.
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bos grupes įvertinimas bei taikomų pa
keičiamumo valdymo priemonių analizė 
ir adaptavimas. Šis metodas susideda iš 
trijų etapų: 1) pareigybių segmentavimas 
į kertines ir nekertines pagal jų įtaką įstai
gos veiklai ir galimybę rasti joms pamainą; 
2) pakeičiamumo poreikio lygio (žemas, 
vidutinis, aukštas) prognozavimas kerti
niam ir nekertiniam pareigybių segmen
tui; 3) įstaigos pareigybių pakeičiamumui 
valdyti naudojamų įrankių visumos įver
tinimas ir adaptavimas atsižvelgiant į nu
matomą pakeičiamumo poreikį. 

Pareigybių skirstymas į segmentus yra 
svarbus etapas, kadangi kertines pareigy
bes sunku pakeisti tiek dėl ribotos reikia
mas kompetencijas turinčių kandidatų 
pasiūlos, tiek dėl darbo turinio ir procesų 
perdavimo sudėtingumo. Kertines parei
gybes užimančių asmenų išėjimo rizika ir 
pakeičiamumo planas turi būti individua
lizuoti. 

Nekertinių pareigybių darbuotojų 
pakeitimas yra santykinai paprastesnis, ta
čiau įstaigai svarbu identifikuoti galimus 
išeinančių ir priimamų darbuotojų srau
tus, kad būtų galima planuoti skelbiamus 
konkursus laisvoms pareigybėms užimti 
ir naujai priimamų darbuotojų mokymus 
bei užtikrinti įstaigos veiklos nenutrūksta
mumą. 

Pakeičiamumo poreikis vertinamas 
analizuojant statistinius duomenis, kurie 
atskleidžia, kokia yra darbuotojų kaita 
įstaigoje ir koks kaitos lygis gali būti pro
gnozuojamas ateičiai. Trečiajame etape 
įstaiga įsivertina vidinių priemonių, skirtų 
pakeičiamumui valdyti, visumą. 

Taikant pakeičiamumo planavimo 
metodą yra sumažinama kritinės situaci
jos rizika, jei itin svarbias įstaigos veiklai 
pareigybes užimantys valstybės tarnau
tojai išeitų iš įstaigos. Labai svarbu, kad 
pakeičiamumo planais būtų remiamasi 
planuojant darbuotojų ugdymą. Taip pat 
būtina iš anksto planuoti išorinę atranką 
į valstybės tarnybą ir tarnybinį kaitumą. 
Šio metodo sėkmę lemia aukšta įstaigos 
personalo skyriaus ir vadovų vadybinė 
kompetencija, nes į kertinį ir nekertinį 
segmentą patenkančių pareigybių verti
nimas vyksta vadybinio vertinimo būdu. 

Žinoma, gali būti sunku prognozuoti svar
biausių personalo segmentų pasitraukimą 
iš įstaigos dėl karjeros ar kitų priežasčių. 

Darbo laiko kuriamos vertės anali-
zė – tai darbo laiko, reikalingo vienam ver
tės vienetui sukurti, nustatymas, siekiant 
įvertinti ir prognozuoti pareigybių poreikį ir 
jo dinamiką ateityje. Darbo laiko kuriamos 
vertės analizė susieja darbuotojo darbo 
laiką su jo atliekamomis funkcijomis, todėl 
galima lengvai apskaičiuoti, kiek žmogiš
kųjų išteklių (t. y. vieno žmogaus valandų 
ar dienų) skiriama konkrečiai veiklai. 

MAŽESNĖ RIZIKA
Taikant pakeičiamumo planavimo metodą yra 
sumažinama kritinės situacijos rizika, jei itin 
svarbias įstaigos veiklai pareigybes užiman-
tys valstybės tarnautojai išeitų iš įstaigos.
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Jei veiklos rezultatą galima išreikšti 
tam tikrais kiekio vienetais (pavyzdžiui, 
aptarnautų klientų skaičius), tuomet nau
dojant šį metodą galima prognozuoti 
pareigybių poreikio pokyčius keičiantis 
darbo krūviui arba funkcijoms (įskaitant 
naujų funkcijų priskyrimą ar senų funkci
jų panaikinimą). Jei veiklos rezultatas yra 
vienetinis (pavyzdžiui, projektinė veikla, 
teisės aktų kūrimas), darbo laiko analizė 
padeda tinkamai suplanuoti reikalin
gus žmogiškuosius išteklius ir stebėti jų 
panaudojimą vykdant veiklą. Taikant šį 
metodą, įvertinamas turimų žmogiškųjų 
išteklių produktyvumas, stebimas ir tarp 
skirtingų padalinių ir įstaigų lyginamas 
produktyvumo rodiklių pokytis ir taip su

daromas pagrindas veiklos efektyvumo 
analizei ir darbų atlikimo normų nusta
tymui. 

Svarbu pabrėžti, jog metodas gali 
būti sėkmingai taikomas tik tada, jei 
veiklos rezultatas yra išmatuojamas ir 
veiklos atlikimo procesas yra apibrėžtas 
bei išskaidytas į smulkesnes užduotis. 
Tai yra būtina tinkamai darbo laiko ste
bėsenai darbo vietose, siekiant nustatyti 
realias darbo atlikimo normas ar faktinės 
trukmės atitiktį planui. Darbo laiko ste
bėsena gali būti vykdoma nuolat arba 
tik pasirinktą laiko tarpą (pavyzdžiui, vie
ną ketvirtį). Nuolatinė stebėsena duoda 
tikslesnius rezultatus, tačiau tam papras

tai būtinas specialus informacinių tech
nologijų sprendimas. Dėl to, esant laiko 
ar išteklių apribojimams, galima taikyti 
periodinę arba situacinę (tik pasirinkto 
proceso ar funkcijos) stebėseną. Stebint 
darbo laiko panaudojimą fiksuojama visa 
darbuotojo darbo dienos trukmė, t. y. 
darbuotojas privalo paskirstyti ir žymėti 
visą dirbtą laiką – 8 valandas.

Pristatant parengtą metodiką valsty
bės įstaigų vadovams, vieningai sutarta 
dėl būtinybės taikyti šiame straipsnyje 
aprašytus metodus pagal poreikį, nau
dojantis kvalifikuota Valstybės tarnybos 
departamento bei išorinių ekspertų pa
galba. O sėkmingo pareigybių planavimo 
įstaigoje vidinės prielaidos yra dvi: vadovų 
noras kurti efektyvesnę organizaciją ir jų 
kompetencijos šioje srityje didinimas.

Pareigybių poreikio vertinimo metodika 
parengta Valstybės tarnybos departamen-
tui įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prio-
riteto „Administracinių gebėjimų stiprini-
mas ir viešojo administravimo efektyvumo 
didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-
4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos 
stiprinimas“ projektą „Valstybės tarnautojų 
atrankos sistemos tobulinimas“.

KIEK LAIKO REIKIA ŠIAM DARBUI?
Atliekant darbo laiko kuriamos vertės analizę nustatoma, kiek reikia darbo laiko vienam 
vertės vienetui sukurti. Ši informacija padeda įvertinti ir prognozuoti pareigybių poreikį ir 
jo dinamiką ateityje.

ANT POKYČIų BANGOS:
Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje valstybės tarnyba vis dar ant pokyčių bangos. Pastaruo-
sius 20 metų ji nuolat reformuojama ieškant geriausio modelio: pigiausio ir efektyviausio. 

ž m o g i š k ų j ų  i š t e k l i ų  v a l d y m a s
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ką apie dabartinę 
Valstybės tarnautojų 
atranką mano 
personalo specialistai?

apklausos rezultatai
Valstybės tarnybos departamentas šį pavasarį atliko perso-

nalo administravimo funkcijas valstybės ir savivaldybių institu-
cijose ir įstaigose atliekančių asmenų1 apklausą. Dalis klausimų 
buvo susiję su praėjusiais metais įsigaliojusia valstybės tarnau-
tojų atrankos tvarka. Šiame straipsnyje – svarbiausi apklausos re-
zultatai ir įžvalgos, susijusios su dabartine valstybės tarnautojų 
atrankos sistema.

Kaip parodė įstaigų personalo pada
linių vadovų ir specialistų apklausa, da
bartinę tarnautojų atrankos sistemą pagal 
penkiabalę sistemą jie vertina vidutiniškai 
3,8 balo. 71,0 proc. apklausos dalyvių at
rankos sistemą vertina labai gerai ir gerai; 
blogai – tik 4,4 proc. respondentų. Paste
bėtina, jog nebuvo nė vieno, kuris sistemą 
būtų vertinęs labai blogai. Beveik ketvirta
dalis (24,6 proc.) apklaustųjų atrankos sis
temą įvertino neutraliai (žr. 1 pav.). 

71,5 proc. dalyvavusiųjų apklausoje 
patvirtino, kad jų įstaigoje buvo vykdoma 
atranka pagal naująją tvarką, o 28,5 proc. – 
kad nebuvo.

Personalo specialistams, kurių įstai
gose jau buvo vykdoma atranka pagal 
naująją atrankos į valstybės tarnybą tvar
ką, buvo pateikti 6 skirtingi teiginiai apie 
atranką ir buvo prašoma kiekvieną jų įver
tinti 5 balų skalėje nurodant, kiek sutinka 
ar nesutinka su kiekvienu iš jų. Pagal šią 
vertinimo sistemą 1 reiškia – visiškai nesu
tinku, 5 – visiškai sutinku. 

Gauti rezultatai rodo, jog apklausos 
dalyviai labiausiai pritarė teiginiams, kad:

 pretendentų anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbų mokėjimo tikrinimas 
akredituotuose kalbų centruose 
leidžia profesionaliau ir objektyviau 
įvertinti pretendentų į valstybės tar
nybą užsienio kalbų žinias (81,0 proc. 
respondentų sutiko ir visiškai suti
ko);

 Valstybės tarnybos valdymo informa
cinėje sistemoje sukurta nauja dalis 
„Prašymai į valstybės tarnautojo at
rankas“ sumažina pretendentų prašy

mų administravimo naštą (89,3 proc. 
sutiko ir visiškai sutiko).

Mažiausiai respondentai pritarė tam, 
kad:

 įstaigoje konkurso metu kandida
tams teikiamas praktines užduotis 
yra sudėtinga parengti (41,6 proc. 
visiškai nesutiko ir nesutiko) bei su
dėtinga įvertinti (46,3 proc. visiškai 
nesutiko ir nesutiko); 

1 pav. 2013 m. birželio 1 d. įsigaliojusios atrankos į valstybės tarnybą sistemos vertinimas 
(proc.)

Labai gerai
10,5

24,6

Vidurkis – 3,8

4,4

Gerai

Neutraliai

Blogai

1 Apklausoje iš kiekvienos įstaigos buvo apklausiama po kelis respondentus – personalo administravimo specialistus ir skyriaus, įstaigoje vykdančio personalo 
administravimo funkcijas, vedėją, todėl pateikiamas apklausos respondentų skaičiaus procentinis pasiskirstymas pagal gautus atsakymus netapatintinas su 
įstaigų, kurių atstovai dalyvavo apklausoje, skaičiumi (t. y. konkretus atsakymų skaičius nurodo respondentų skaičių, o ne tam tikrų atvejų skaičių įstaigoje).
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Vertinant duomenis taip pat matyti, 
jog naujoji atrankos į valstybės tarnybą 
sistema statistiškai reikšmingai dažniau 
atitinka lūkesčius respondentų, turinčių 
6–7 metus (57,6 proc. visiškai sutiko ir 
sutiko) personalo administravimo vals
tybės ar savivaldybės įstaigoje stažą, pa
lyginti su turinčiais didesnį – 8–9 metų – 
darbo stažą (29,2 proc. visiškai nesutiko 
ir nesutiko, jog sistema atitinka jų, kaip 
personalo administravimo funkcijas at
liekančių specialistų, lūkesčius).

Apklausos dalyvių, kurie nurodė, jog 
savo įstaigose yra vykdę atrankas pagal 
naująją atrankos tvarką, buvo prašoma 
nurodyti, kaip dažnai atrankų metu jie 
taiko praktines užduotis. 67,8 proc. iš jų 
nurodė, jog beveik niekada ir niekada 
valstybės tarnautojų atrankose netaiko 
praktinių užduočių. Šias užduotis skiria 
tik apie trečdalis (32,3 proc.) responden
tų.

Iš įstaigų išsiskiria Finansų ministerijai 
pavaldžios įstaigos, kurių atstovai teigia, 
kad pretendentams praktines užduotis 
pateikia dažnai (72,7 proc.). 23,5 proc. 
įstaigų, pavaldžių Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai, bei 21,9 proc. teismų 
ir prokuratūrų atstovų teigia, kad jų įs
taigose atrankos metu visada skiriamos 
praktinės užduotys. 

Tyrimo metu vykdžiusiųjų atrankas 
pagal naująją tvarką buvo klausiama, 
kaip dažnai jų įstaigose tikrinant pre
tendentų atitiktį specialiesiems reikala

vimams prašoma pateikti gyvenimo ap
rašyme nurodytus faktus patvirtinančius 
papildomus dokumentus. Paaiškėjo, kad 
62,0 proc. visada arba beveik visada pra

šo pateikti papildomus dokumentus, o 
to niekada nedaro tik 1,1 proc. respon
dentų. 

Vidurkis

3,612,2

5,7

2,9

7,5 2,5

2,5

2,9

Visiškai nesutinku

Naujoji atrankos į valstybės tarnybą sistema atitinka mano, 
kaip personalo administravimo funkcijas vykdančio 

specialisto, lūkesčius.

Pretendentų anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo 
tikrinimas akredituotuose centruose leidžia profesionaliau ir 

objektyviau įvertinti pretendentų į valstybės tarnybą užsienio 
kalbų žinias.

Įstaigoje konkurso metu kandidatams teikiamas praktines 
užduotis yra sudėtinga parengti.

Įstaigoje konkurso metu kandidatams teikiamas praktines 
užduotis yra sudėtinga įvertinti.

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje sukurta 
nauja dalis „Prašymai į valstybės tarnautojo atrankas“ 

sumažina pretendentų prašymų administravimo naštą.

Įtvirtinta galimybė konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo 
atranką organizuoti kelias dienas atrankos komisijai leidžia 

savo darbą atlikti kokybiškai.

Visiškai sutinkuNesutinku SutinkuNežinau, negaliu apsispręsti

45,9

39,1

43,4 23,3 23,7 6,8

23,3 28,7 6,5

43,4

15,4 39,4 41,6

14,7 53,0 25,4

1,1

0,7

0,7

13,3 66,7 7,9

3,9

4,1

4,1

3,0

2,9

2 pav. Atrankos į valstybės tarnybą tvarkos aspektų vertinimas (proc.)

3 pav. Praktinių užduočių taikymo dažnis valstybės tarnautojų atrankose (proc.)

Visuomet
7,2

25,1

50,2

17,6

Dažnai (beveik
visuomet)

Kartais (beveik
niekada)

Niekada

Visuomet
25,1

36,9

36,9

1,1

Dažnai (beveik
visuomet)

Kartais (beveik
niekada)

Niekada

4 pav. Papildomų dokumentų tikrinant atitiktį specialiesiems reikalavimams pateikimas 
(proc.)
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Siekiant palengvinti pretendentų 
atrankos įstaigose vykdymą, padidinti 
atrankos sistemos efektyvumą bei vals
tybės tarnautojų atrankos dalies – eg
zamino žodžiu (pokalbio) – kokybę yra 
išleista metodinė priemonė – „Praktinis 
vadovas valstybės tarnautojų atrankų 
komisijoms“, kuriame pateikiamos de
talios nuorodos ir išsamūs patarimai, 
kaip sudaryti pokalbio klausimus, kaip 

pasirinkti atsakymo vertinimo kriterijus, 
pristatyti praktinių užduočių rengimo 
principai ir kt. Kaip paaiškėjo, šios reko
mendacijos praktikoje taikomos labai 
skirtingai.

Tyrimo metu aiškintasi, kokias „Prak
tiniame vadove valstybės tarnautojų 
atrankų komisijoms“ pateiktas reko
mendacijas yra sudėtingiausia taikyti 

atrenkant pretendentus. Daugiausiai 
respondentų pripažino, kad sudėtinga 
taikyti rekomendacijas dėl pokalbio ver
tinimo kriterijaus nustatymo – 29,5 proc. 
Taip pat kyla sunkumų pagal šį vadovą 
formuluojant klausimus (13,6 proc.), ver
tinant pokalbį (9,2 proc.), rengiant prak
tines užduotis (7,7 proc.).

Pasirengimo pokalbiui

Kita

Pokalbio eigos

Pokalbio vertinimo

Praktinės užduoties rengimo

Mūsų įstaigoje šiuo praktiniu 
vadovu yra nesinaudojama

Klausimų formulavimo principų

Praktinių užduočių sudarymo
principų

Pokalbio vertinimo kriterijaus
nustatymo

5,4

29,5

13,6

6,4

1,3

9,2

7,7

13,8

13,1

5 pav. Kokias „Praktiniame vadove valstybės tarnautojų atrankų komisijoms“ pateiktas rekomendacijas sudėtingiausia taikyti (proc.)
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AR LIETUVOS VALSTYBĖS 
TARNAUTOJAI ĮSITRAUKĘ 
Į SAVO DARBĄ?

t y r i m a s

Jurgita Čyžiūtė,
Valstybės tarnybos departamento 
Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Įsitraukimas į įstaigos 
veiklą – kas tai?

Įsitraukimas į darbą – tai viena iš in
divido nuostatų, atspindinti laipsnį, kokiu 
asmuo psichologiškai susitapatina su savo 
darbu, bei laipsnį, kiek darbas jam yra 
reikšmingas. Tyrimai rodo, kad darbuotojų 
įsitraukimą lemia tai, kaip jie jaučiasi dar
bo vietoje, t. y. įsitraukimas formuojamas 
emociniame lygmenyje. Kitaip sakant, 
darbuotojo įsitraukimas yra emocinis įsi
pareigojimas įstaigai ir jos tikslams, kuris 
turi poveikį elgesiui ir pastangoms, skiria
moms darbui (kiek darbuotojai nori ir kiek 
realiai daro, kad įstaiga pasiektų savo tiks
lus). Taip pat tyrimai rodo, kad įsitraukimo 
į darbą lygis priklauso nuo autonomišku
mo, kurį turi darbuotojas, nuo jo užimamų 
pareigų ir įstaigos dydžio; taip pat nuo 
tokių organizacinių veiksnių kaip lyderio/
vadovo parama, užduočių svarba ir įvai
rumas, grįžtamasis ryšys. Vadovai dažnai 
būna labiau įsitraukę nei jų darbuotojai.

Įsitraukimas į darbą tyrinėjamas kaip 
konstruktas, kuris labiau susijęs su tuo, 
kaip žmogus priima darbą, kaip darbas 
dera su asmens savivoka, ir mažai susijęs 
su tuo, kaip gerai jis atlieka tą darbą. 

Kuo labiau darbuotojai įsitraukia į 
savo įstaigos veiklą, tuo labiau jie stengia
si. Darbuotojų įsitraukimas taip pat apima 
darbo pobūdį; pasitikėjimą ir komunikaci
ją tarp darbuotojų ir vadovų; darbuotojų 
matymą, kaip jų darbas prisideda prie 
bendros organizacijos veiklos; augimo ga
limybę organizacijoje; darbuotojo pasidi
džiavimo, pasitenkinimo darbu ar buvimo 
organizacijos dalimi jausmą. Nuo įsitrauki
mo į darbą priklauso įsipareigojimas orga
nizacijai, komandinis darbas, tarpusavio 
komunikacija ir pasitikėjimas, darbuotojo 
darbo produktyvumas ir kokybė.

Įsitraukimo evoliucija (pagal „Aon He
witt“, „Gallup Inc.“):

 

Beje, tarp įsitraukusių ir patenkintų 
darbuotojų yra didelis skirtumas. Įsitrau
kusių darbuotojų pasitenkinimas visuo
met yra didelis, o patenkinti darbuotojai 
nebūtinai yra įsitraukę į darbą.

Įsitraukimas – tai emocinė ir intelekti
nė būsena, kai darbuotojai patys aktyviai 
siekia atlikti savo darbus kaip galima ge
riau.

„Gallup Inc.“, „Aon Hewitt“ atliktų įsi
traukimo į darbą tyrimų metu pastebėta, 
jog darbuotojus galima skirstyti į kelias 
grupes: aktyviai įsitraukusius, įsitraukusius, 
neįsitraukusius ir aktyviai neįsitraukusius. 

Pirmųjų dviejų grupių darbuotojams 
būdinga tai, kad jie yra lojalūs, produk
tyvūs ir randantys pasitenkinimą darbe 
(dėmesingesni, atsakingesni, mėgsta 
savo darbą, padeda kitiems kolegoms, 
linkę dalyvauti organizacijos laisvalai
kio veiklose ir kt.). Neįsitraukusiems ir 
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Pasitenkinimas Kiek žmonėms 
čia patinka

Įsipareigojimas
Kiek žmonės 
NORI prisidėti prie 
veiklos rezultatų

Įsitraukimas
Kiek žmonės NORI 
ir tikrai DARO, kad 
veiklos rezultatai 
būtų geresni
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aktyviai neįsitraukusiems darbuotojams 
būdinga tai, kad jie nėra įsipareigoję 
savo darbo vaidmeniui ir organizacijai, 
nusivylę ir atsiriboję nuo organizacijos 
reikalų (pasyvūs, stengiasi kuo mažiau 
praleisti laiko darbe, neatlieka užduočių 
laiku, pasyvūs susirinkimų metu, vengia 
organizacijos organizuojamų laisvalaikio 
veiklų ir kt.).

Kam naudingas 
įsitraukimas ir kaip jį 
skatinti?

Darbuotojų įsitraukimą galima pa
sitelkti vertinant, kiek darbuotojai pasi
ruošę įdėti papildomų pastangų siekiant 
bendrų įstaigos tikslų, rezultatų. Jis rodo, 
ar darbuotojai supranta, ko iš jų tikimasi 
ir kokios įtakos jų darbas turi įstaigos sėk
mei, ar jaučiasi vertinami, ar turi galimybę 
augti ir tobulėti, ar darbuotojai supranta 
įstaigos strategiją ir tikslus, ar dalyvauja 
tikslų kėlimo procese arba formuluojant 
strategiją, ar darbuotojų pasiūlymai ir idė
jos yra skatinami, įgyvendinami1.

Nėra vieno universalaus būdo, kaip 
padidinti darbuotojų įsitraukimą, tačiau 
galima remtis keliais pagrindiniais princi
pais2:

1. Įsitraukimas remiasi pasitikėjimu
Kai darbuotojai nepasitiki savo įstaiga, 

kurioje dirba, jos vadovais, į visas įstaigos 
iniciatyvas jie reaguoja labai skeptiškai. 
Sunku tikėtis iš tokių žmonių puikaus klien
tų aptarnavimo, iniciatyvų įstaigos naudai 
ir pasiryžimo dėti papildomas pastangas. 
Pasitikėjimą atkurti yra sunku, bet nėra 
neįmanoma. Jei norima, kad darbuotojas 
darytų ką nors papildomai arba kad dirbtų 
ne vidutiniškai, o puikiai, reikia atsižvelgti 
į dvipusę kontakto prigimtį: darbuotojas 
dės papildomas pastangas, jei matys, kad į 
jo interesus ir poreikius yra atsižvelgiama.

2. Įsitraukimą skatina emocijos
Yra 6 universalūs įsitraukimo faktoriai: 

1. jausmas, kad esu vertinamas kaip žmo
gus ir kaip darbuotojas; 2. jausmas, kad su 
manimi ir mano kolegomis elgiamasi tei
singai; 3. jausmas, kad aš žinau, kas vyksta 
aplink mane ir mano nuomonė išgirsta
ma; 4. jausmas, kad dalyvauju priimant 
sprendimus ir turiu tam tikrą autonomiją 
darbe; 5. jausmas, kad darbe tobulėju; 6. 
jausmas, kad organizacija, kurioje dirbu, 
atlieka kažką gero ir prasmingo.

3. Įsitraukimą 20 proc. lemia or-
ganizacijos kultūra ir 80 proc. – darbo 
atmosfera

Įsitraukimas formuojamas iš viršaus į 
apačią. Tai, kas vyksta darbe tarp žmonių 

kiekvieną dieną, gali sustiprinti arba su
silpninti darbuotojų įsitraukimą. Kadangi 
didžiausią įtaką darbo aplinkai daro va
dovai, jų elgesys ypač lemia darbuotojų 
įsitraukimą. Tyrimai rodo, jog darbuotojo 
sprendimas pasilikti darbe ar ieškotis kito 
darbo, dirbti atmestinai ar įdėti papildo
mų pastangų, t. y. įsitraukti į darbą ar ne, 
80 proc. priklauso nuo jo santykių su tie
sioginiu vadovu.

Įstaigų vadovai yra atsakingi už ben
drą darbuotojų įsitraukimo lygį įstaigoje. 
Aukščiausio lygio vadovai formuoja ir re
alizuoja įstaigos vertybes. Savo elgesiu jie 
rodo pavyzdį, kuris tampa įstaigos norma 
ir keliauja į žemesnius įstaigos lygmenis. 
Vis dėlto būtent viduriniosios grandies 
vadovai, kurie kasdien tiesiogiai bendrau
ja su savo pavaldiniais, atlieka esminį vaid
menį formuojant įsitraukimą.

Valstybės tarnautojų įsi-
traukimas į darbą: apklausos 
rezultatai

2013 m. Valstybės tarnybos departa
mentas atliko visų Lietuvos Respublikos 
ministerijų karjeros valstybės tarnautojų 
bandomąją apklausą3, kuria siekta išma
tuoti ir nustatyti valstybės tarnautojų įsi
traukimą į įstaigų (ministerijų) veiklą bei 
įsipareigojimą dirbti. 

ĮSITRAUKĘ: 
Įsitraukę darbuotojai yra dėmesingesni, 
atsakingesni, mėgsta savo darbą, padeda 
kitiems kolegoms, linkę dalyvauti organiza-
cijos laisvalaikio veiklose ir kt.

1 Personalo valdymo rodiklių sąvadas. Personalo valdymo profesionalų asociacija, 2011.
2 Profiles International. Įsitraukimo kultūros skatinimas, 2011.
3 Įsitraukimo į darbą matavimo valstybės tarnyboje instrumentas, t. y. tyrimo klausimynas, struktūruotas ir parengtas pagal: (i) „Gallup Inc.“ Q12 klausimyną, 

plačiai naudojamą tiriant darbuotojų įsitraukimą į darbą, (ii) Didžiojoje Britanijoje 2012 m. atliktą valstybės tarnautojų apklausą apie įsitraukimą į darbą, (iii) 
„Aon Hewitt, Inc.“ strategiją (modelį) matuojant darbuotojų įsitraukimą įstaigoje.
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Gauti duomenys parodė, jog visų 
ministerijų karjeros valstybės tarnautojų 
bendras įsitraukimo į darbą vidurkis – 201 
balas ± 38,2 balo (mediana – 204) (įsitrau
kimo į darbą laipsnis galėjo kisti intervale 
nuo 48 balų (minimali reikšmė) iki 288 
balų (maksimali reikšmė). 

Įsipareigojimas dirbti, įsipareigojimas 
ministerijai buvo nustatomas klausiant, 
kiek ilgai valstybės tarnautojai dar norė
tų dirbti ministerijoje, ar jie ieško naujų 
darbo galimybių (darbo vietos) ir kaip re
guliariai tą daro. Paaiškėjo, kad 77,3 proc. 
respondentų norėtų dirbti ministerijoje ir 
toliau: 20,0 proc. mažiausiai artimiausius 
vienerius metus; 47,3 proc. mažiausiai 
artimiausius trejus metus, 8,5 proc. arti
miausius penkerius metus ir ilgiau (nori 
dirbti neapibrėžtą laiką, savo ateitį sieja 
su dabartine darboviete), 1,5 proc. norėtų 
ministerijoje dirbti iki pensijos. Kaip gali
ma greičiau išeiti norėtų 3,8 proc. respon
dentų. 

Taigi ministerijų valstybės tarnauto
jus pagal įsitraukimo į darbą laipsnį bei 
atsižvelgiant į įsitraukimo bendrą vidurkį 
galima skirstyti į: aktyviai neįsitraukusius 
(0,8 proc.), neįsitraukusius (25,6 proc.) bei 
įsitraukusius (73,5 proc.). 

Vertindami teiginius apie darbą 
(darbo užduotis), strateginius veiksnius, 
institucijos praktikas, veiklos valdymą, 
autonomiškumą, pasiekimo jausmą atlie
kant darbus, atlygį ir galimybes, vadovus 
ir bendradarbius, asmeninio gyvenimo ir 
darbo balansą, ministerijų karjeros valsty
bės tarnautojai, dalyvavę apklausoje, dau
giausiai pritarė šiems teiginiams (visiškai 
sutiko ir sutiko), kad: 

Apklausos rezultatai taip pat parodė, 
jog karjeros valstybės tarnautojų įsitrau
kimas į darbą skiriasi priklausomai nuo 
ministerijos bei nuo pareigų hierarchinio 
lygmens. Vadovaujamas pareigas uži
mančių asmenų įsitraukimas į darbą yra 
didesnis nei patarėjų ar specialistų.

IŠ VIRŠAUS Į APAČIĄ:
Įsitraukimas formuojamas iš viršaus į apačią. Tai, kas vyksta darbe tarp žmonių kiekvieną die-
ną, gali sustiprinti arba susilpninti darbuotojų įsitraukimą. Kadangi didžiausią įtaką darbo 
aplinkai daro vadovai, jų elgesys ypač lemia darbuotojų įsitraukimą. Tyrimai rodo, jog dar-
buotojo sprendimas pasilikti darbe ar ieškotis kito darbo, dirbti atmestinai ar įdėti papildo-
mų pastangų, t. y. įsitraukti į darbą ar ne, 80 proc. priklauso nuo jo santykių su tiesioginiu 
vadovu.

•	 87,5	proc.	–	gerai	supranta	savo	ministerijos	tikslus	ir	uždavinius;
•	 69,4	proc.	–	jų	darbas	jiems	yra	įdomus;
•	 68,5	proc.	–	supranta,	kokį	indėlį	savo	darbu	įneša	siekdami	įgyvendinti	ministerijos	tikslus	ir	uždavinius;
•	 59,3	proc.	–	kalbėdami	apie	savo	ministeriją	dažniau	vartoja	sąvoką	„mes“	negu	„jie“;
•	 64,3	proc.	–	savo	darbui	skiria	daugiau	pastangų,	nei	reikalaujama;
•	 74,5	proc.	–	žmonės,	su	kuriais	dirba,	su	jais	elgiasi	pagarbiai;
•	 73,8	proc.	–	jų	tiesioginis	vadovas	gerbia	jų	asmeninį	gyvenimą;	
•	 63,0	proc.	–	yra	atsidavę	savo	ministerijai;
•	 62,1	proc.	–	savo	kolektyve	gali	pasikliauti	kitų	pagalba,	kai	reikia	spręsti	sunkesnius	klausimus;
•	 60,1	proc.	–	tiesioginis	vadovas	pripažįsta,	kai	jie	gerai	atlieka	savo	darbą;
•	 49,0	proc.	–	didžiuojasi	kitiems	sakydami,	kad	yra	savo	ministerijos	dalis;
•	 37,4	proc.	–	savo	ministeriją	rekomenduotų	kaip	puikią	darbo	vietą.	

t y r i m a st y r i m a s
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Lietuvos valstybės tarnyba vis dar ieško savo geriausio, optimaliausio valdymo būdo. Valstybės tarny-
bos departamentas, remdamasis kitų šalių ir tarptautinių institucijų patirtimi, mokslininkų išvadomis, nuolat 
siūlo būdus, priemones, kaip išspręsti kai kurias egzistuojančias problemas ar tam tikrose srityse pasiekti 
geresnių rezultatų. Ieškodama tinkamiausių valstybės tarnybos valdymo praktikų, Lietuva, kaip ir kitos šalys, 
žvilgčioja į įvairias Europos Sąjungos (ES) institucijas. Jų žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos, daugelį metų 
kurtos geriausių šios srities ekspertų, neretai bent iš dalies galėtų būti pritaikomos ir pas mus, Lietuvoje. 

Apie kai kuriuos ES institucijų žmogiškųjų išteklių valdymo aspektus klausinėjome ne vienerius metus 
Europos Komisijoje dirbantį Mindaugą KISIELIAUSKĄ, Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių generalinio 
direktorato, A.2 skyriaus, atsakingo už vadovaujantį personalą ir Konsultacinio paskyrimų komiteto sekreto-
riatą, žmogiškųjų išteklių valdymo pareigūną, direktoriaus padėjėją.

Siūloma Lietuvoje valstybės tar
nautojų pareigybes skirstyti į vadovų ir 
specialistų, o pastarąsias išskirti į smul
kesnes grupes, pavyzdžiui, specialistų, 
vyresniųjų specialistų, vyriausiųjų spe
cialistų, ir kiekvienai iš šių grupių nusta
tyti atitinkamus išsilavinimo, patirties, 
kompetencijų reikalavimus, tai pačiai 
grupei valstybės tarnautojų priskirti pa
našias funkcijas. ES institucijose dirban

čių tarnautojų pareigybės taip pat yra 
grupuojamos. Gal galėtumėte plačiau 
papasakoti apie pareigybių ir funkcijų 
grupavimo ES institucijose principus ir 
reikšmę?

Iki 2004 metų ES institucijose darbuo
tojai buvo skirstomi į keturias kategorijas. 
2004 metais vykdant administracinę refor
mą dvi kategorijos buvo sujungtos ir dar
buotojai, kurie vykdė skirtingas funkcijas, 
įgijo iš esmės tas pačias karjeros galimy
bes ir gaudavo tokį patį atlyginimą. Taip 
pat buvo sukurta galimybė pagalbiniams 
darbuotojams karjeros pabaigoje gauti 
didesnį atlyginimą už mokamą skyriaus 
vedėjui karjeros pradžioje. 

2013 metų viduryje, atsižvelgdami į 
Komisijos pasiūlymą, Europos Parlamen
tas ir Taryba patvirtino administracinę re
formą. Šia reforma bus sustiprintas ryšys 
tarp darbuotojų pareigų lygių, jų katego
rijų ir atlyginimo. ES institucijų darbuoto
jai suskirstyti į 16 kategorijų. Sekretorės ir 
kiti pagalbiniai darbuotojai priskirti 1–4 
kategorijoms, asistentai, kurie vykdo aukš

tesnio lygio administracines, finansines ar 
teisines funkcijas – 1–9 kategorijoms ir tik 
tie, kurie vadovauja komandai arba vykdo 
aukštesnio lygio funkcijas, galės atrankos 
būdu pretenduoti į 10 ir 11 kategorijas. 
Administratoriai su aukštuoju išsilavinimu 
užims pareigybes nuo 5 iki 12 kategorijos, 
skyrių vedėjai – 9–14, direktorių patarėjai 
ir ekspertai – 13–14 kategorijų pareigy
bes. Likusios kategorijos – 14–16 – priskir
tos direktoriams ir generaliniams direkto
riams.

Ar ES institucijų darbo užmokesčio 
sistemoje yra kokių nors priedų ne kaip 
socialinių priedų (mokslui, kelionei, 
vaikams), bet priedų, susijusių su dar
bu (pavyzdžiui, dėl padidėjusio darbo 
krūvio, papildomų veiklų, pavadavimo 
ir pan.). 

Komisijoje nėra papildomų priedų, 
susijusių su darbu, nebent darbuotojas 
laikinai skiriamas eiti aukštesnes pareigas, 
negu priklauso pagal jo kategoriją. Taip 
pat ES institucijose laikoma, kad papildo

keletas klausimų 
europos komisijos atstoVui

kaip personalas valdomas 
europos sąjungos institucijose?

ž v i l g s n i s  u ž  L i e t u v o s  r i b ų

ARTĖJAMA PRIE POSTų SISTEMOS: 
„2014 metais įvykusios ES institucijų personalo valdymo reformos pagrindiniai pakeitimai susi-
ję su karjeros perspektyvomis. Reformos metu buvo sustiprintas ryšys tarp darbuotojo pareigų 
ir atsakomybės laipsnio bei jo kategorijos ir atlyginimo. ES institucijos, nors ir lėtai, visgi tolsta 
nuo linijinės karjeros sistemos link postų sistemos“, – pasakoja Mindaugas Kisieliauskas, dir-
bantis Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių generaliniame direktorate.
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mas darbo krūvis jau yra įskaičiuotas į at
lyginimą ir todėl priedai už viršvalandžius 
gali būti mokami tik žemesnių kategorijų 
pagalbiniams tarnautojams. Taip pat ES 
institucijose yra taikoma laisvo darbo lai
ko sistema, kuri leidžia darbuotojams, ku
rie dėl didelio darbo krūvio dirbo viršva
landžius, pasiimti laisvą pusdienį ar dieną, 
kai darbo krūvis mažesnis.

Kaip ES pareigūnai motyvuojami 
siekti geresnių darbo rezultatų? 

ES pareigūnai motyvuojami greites
nėmis galimybėmis kilti karjeros laiptais. 
Pavyzdžiui, administratorius pradeda 
dirbti kaip 5 kategorijos specialistas ir 
gali kilti iki 12 kategorijos, taip pat tapti 
ekspertu, patarėju ar vadovu. Kaip greitai 
pareigūnas kyla karjeros laiptais, priklauso 
nuo jo darbo rezultatų. 

Komisijos viduje yra buvę svarstymų 
apie vienkartines pinigines išmokas, ta
čiau jos turi trumpalaikį motyvuojantį po
veikį ir gali neigiamai motyvuoti likusius 
darbuotojus, kurie tokios premijos nega
vo. Lietuvoje gal reikėtų pasvarstyti apie 
galimybę vietoj klasių įtvirtinti 10 proc. 
ar 15 proc. priedą, kuris galėtų būti mo
kamas metus laiko 30 proc. darbuotojų, 
kurių darbas vertinamas ypač gerai. Jeigu 
darbuotojo darbas vertinamas ypač gerai 
keletą metų iš eilės, tai galėtų tapti nuola
tine atlyginimo dalimi.

Kaip ES institucijų pareigūnai ugdo 
savo kompetencijas? Koks kompetenci
jų ugdymo ryšys su kitomis žmogiškųjų 
išteklių valdymo procedūromis (pavyz
džiui, karjera, darbo užmokesčiu)?

Europos Komisija šiuo metu įgyven
dina naują kompetencijų ugdymo stra
tegiją. Visų pirma norima sužinoti, kokias 
kompetencijas pareigūnai jau turi įgiję. 
Tam buvo sukurtas eCV modulis, kuriame 
darbuotojai skatinami įvesti informaci
ją apie savo išsilavinimą, kompetencijas 
ir sugebėjimus. Ši informacija saugoma 
duomenų bazėje, kurioje vadovai gali 
surasti tam tikram darbui labiausiai tin
kančius darbuotojus institucijos viduje. 
Pavyzdžiui, Jums reikia ispanų kalba kal
bančio teisininko, kuris turi patirties su 
regionine politika ir derybinių sugebėji
mų. Vadovas, įvedęs atitinkamus kriterijus 
duomenų bazėje, gali surasti juos geriau
siai atitinkančius darbuotojus ir juos pa
kviesti į pokalbį.

Stengiamasi, kad darbuotojų moky
mai kuo labiau atitiktų institucijos intere
sus. Taip pat darbuotojo tobulėjimas yra 
svarbus jo vertinimo aspektas. Darbuoto
jo vadovas vertina, ar darbuotojas tobulė
ja savo darbe, ar įgijo naujų kompetencijų 
ir sugebėjimų.

Kokie yra svarbiausi atrankos į va
dovaujamąsias pareigas principai? Kaip 
vyksta atrankos procedūros?

ES institucijose galioja karjeros vals
tybės tarnybos principas. Aukščiausi pa
reigūnai taip pat yra karjeros tarnautojai, 
todėl visų pirma atranka skelbiama Ko
misijos viduje. Į generalinių direktorių pa
reigas gali pretenduoti jų pavaduotojai ir 
direktoriai, o į direktorių pareigas – skyrių 
vedėjai, direktorių patarėjai ir ekspertai. 
Išskirtiniais atvejais gali būti skelbiama iš
orinė atranka.

Atranką vykdo paskyrimų patariama
sis komitetas. Jeigu yra daug kandidatų, 
tada pirminė atranka vykdoma pagal CV. 

Atrinkti kandidatai pakviečiami į vertini
mo centrą, kur privati konsultacinė kom
panija vertina jų sugebėjimus ir komitetui 
pateikia ataskaitą apie kiekvieną kandi
datą. Tada kandidatai kviečiami į pokalbį 
su komiteto nariais. Atrinktas kandidatas 
kviečiamas į pokalbį su komisaru, atsa
kingu už generalinį direktoratą, po kurio 
jo kandidatūra teikiama tvirtinti Komisijai. 
Komisija gali nuspręsti paskirti atrinktą 
kandidatą į pareigas arba nuspręsti vyk
dyti naują atranką.

Kokios specialios taisyklės (sąlygos, 
garantijos) taikomos aukštas pareigas 
einantiems vadovams (Senior Civil Ser
vice)? Kaip jų karjera klostosi pasibai
gus kadencijai?

Kaip minėjau, ES institucijose aukš
čiausi vadovaujantieji darbuotojai yra 
karjeros tarnautojai, todėl dauguma jiems 
taikomų taisyklių yra tokios pačios kaip ir 
kitiems tarnautojams. Vienas iš ypatumų, 
kad jų pareigoms užimti gali būti skel
biama išorinė atranka, taip pat Komisijos 
sprendimu jie gali būti išleidžiami į išanks
tinę pensiją, kurios metu jiems mokama 
60–70 proc. dydžio buvusio atlyginimo 
išmoka tol, kol jie sulaukia pensinio am
žiaus.

Ar dažnai keičiasi tarnybos ES insti
tucijose reglamentavimas?

Tarnybos nuostatai pirmą kartą buvo 
patvirtinti 1962 metais, peržiūrėti 1968 
metais. Pirma didelė reforma įvyko 2004 
metais, o paskutinė peržiūra įsigaliojo šių 
metų pradžioje. Komisija stengiasi dažnai 
nesiūlyti pakeitimų, kad netrukdytų sklan
džiam institucijų darbui. Taip pat derybos 
dėl pokyčių paprastai būna gana ilgos ir 
sudėtingos, jų metu Komisija aktyviai kon
sultuojasi su profsąjungų atstovais.

2014 metais įvykusios reformos pa
grindiniai pakeitimai buvo susiję su karje
ros perspektyvomis. Reformos metu buvo 
sustiprintas ryšys tarp darbuotojo pareigų 
ir atsakomybės laipsnio bei jo kategorijos 
ir atlyginimo. ES institucijos, nors ir lėtai, 
visgi tolsta nuo linijinės karjeros sistemos 
link postų sistemos. Reforma iš esmės 
buvo skatinama darbuotojus, siekiančius 
aukštesnio atlyginimo, kandidatuoti į po
zicijas su aukštesniais reikalavimais, todėl 
buvo sumažintas kategorijų, priskirtų tai 
pačiai pozicijai, skaičius ir persidengimas 
tarp pozicijų. Taip pat reformos metu 
buvo padidintas pensinis amžius ir pa
tvirtintas metodas, pagal kurį kiekvienais 
metais patikslinamas atlyginimų lygis ES 
institucijose pagal atlyginimų kaitą valsty
bėse narėse.

ž v i l g s n i s  u ž  L i e t u v o s  r i b ų

MOTYVUOJA 
KERJERA:
ES institucijose laikoma, kad papildomas 
darbo krūvis jau yra įskaičiuotas į atlygi-
nimą ir todėl priedai už viršvalandžius 
gali būti mokami tik žemesnių kategorijų 
pagalbiniams tarnautojams.
ES pareigūnai motyvuojami karjeros ga-
limybėmis. Kuo geresni darbo rezultatai, 
tuo greičiau kylama karjeros laiptais.
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Įstaiga paskelbė 3 konkursus į iden
tiškas tarnybos vietas. Noriu juose vi
suose dalyvauti. Ar turėčiau pateikti tris 
prašymus, ar užtektų vieno?

Įstaiga nori priimti tris asmenis į vie
nodas pareigas, todėl yra paskelbti trys 
konkursai. Nors pareigos ir sutampa, bet 
tai yra atskiri, savarankiškai vykstantys kon
kursai. Asmuo gali būti priimtas į pa reigas 
tik tuo atveju, jeigu yra pateikęs prašymą 
užimti būtent tas pareigas, atitinka visus 
reikalavimus ir surenka daugiausiai balų 
konkurso įstaigoje metu. Valstybės tar
nybos departamentas tokiu atveju reko
menduotų pateikti prašymus į visus tris 
konkursus, nes taip padidintumėte savo 
šansus įsidarbinti. 

Dažnai specialiuosiuose pareigybės 
reikalavimuose nurodoma, kad kandi
datas turi mokėti anglų ar kitą kalbą 
atitinkamu lygiu. Man įdomu, kada 
reikia pristatyti pažymą apie atitinka
mo lygio užsienio kalbos mokėjimą. Ar 
pažymą reikia pateikti tik tada, kai yra 
paskelbtas konkursas į konkrečias vals
tybės tarnautojo pareigas, kurioms nu
statytas reikalavimas mokėti tam tikrą 
kalbą, ar bet kuriuo kitu metu? 

Įrodymus apie užsienio kalbos mo
kėjimo lygį turite pateikti tik tokiu atveju, 
jeigu pareigybės, į kurią pretenduojate, 
aprašyme yra nurodytas užsienio kalbos 
mokėjimo reikalavimas. Vadovaujantis 
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas 
organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 55 punktu, 
tarnybai reikalingos užsienio kalbos (ų) 
mokėjimas turi būti patikrintas iki kon
kurso pradžios. Anglų, prancūzų ir vokie
čių kalbų mokėjimas tikrinamas Valstybės 
tarnybos departamente ir akredituotuose 
kalbų centruose, kurių sąrašas yra skelbia
mas Valstybės tarnybos departamento 
svetainės skiltyje „Užsienio kalbų tikrini
mas“. Kitų kalbų mokėjimo tikrinimą orga
nizuoja konkursą paskelbusi įstaiga. 

Jeigu anglų, vokiečių ar prancūzų kal
bą tikrinsitės akredituotame centre, Jums 
bus išduota pažyma, kurią iki konkurso įs
taigoje turėsite pridėti prie savo prašymo 
Atrankos modulio Savitarnos posistemėje 
(www.testavimas.vtd.lt) arba atsinešti į 
konkursą įstaigoje. Jeigu šių kalbų mokė
jimą tikrinsitės Valstybės tarnybos depar
tamente, įstaigai, kuriai teikiate prašymą, 
papildomai pateikti nieko nebereikės, re
zultatas automatiškai bus rodomas Jūsų 
pateiktame elektroniniame prašyme. 

Valstybės tarnautojas savo inicia
tyva ir savo lėšomis darbo metu nori 
vykti į 1 dienos kvalifikacijos tobulinimo 
kursus. Ar tokiu atveju valstybės tar
nautojas gali būti siunčiamas į minėtus 
kursus įstaigos vadovo sprendimu (pa
gal Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 
5 d. 1 p.)?

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 
46 str. nuostatas, valstybės tarnautojų 
mokymas gali būti finansuojamas ne tik 

valstybės ir savivaldybių biudžeto, bet 
ir kitomis lėšomis. Šiuo atveju – asmeni
nėmis valstybės tarnautojo lėšomis. Atsi
žvelgiant į tai, kad šio įstatymo 47 str. 2 d. 
nustatyta, jog valstybės tarnautojų mo
kymą įstaigose organizuoja ir už jį atsako 
valstybės tarnautojus į pareigas priiman
tys asmenys, šalims susitarus, valstybės 
tarnautojas gali būti siunčiamas į 1 dienos 
kvalifikacijos tobulinimo kursus savo lėšo
mis,  įstaigos vadovo įsakymu garantuo
jant jam eitas pareigas ir nustatytą darbo 
užmokestį (Valstybės tarnybos įstatymo 
43 str. 5 d. 1 p.).

Ar paliekama antra kvalifikacinė 
klasė ją turinčiam valstybės tarnauto-
jui, kuris yra perkeliamas į aukštesnes 
pareigas neeilinio vertinimo metu?

 
Kvalifikacinių klasių suteikimo ir 

valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 
vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 
17 d. nutarimu Nr. 909, 28 p. nurodyta, 
kad tiesioginis vadovas, įvertinęs vals
tybės tarnautojo tarnybinę veiklą, teikia 
atitinkamą motyvuotą siūlymą – perkelti 
karjeros valstybės tarnautoją į konkrečias 
aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo 
pareigas, į kurias jis prašo būti perkeltas, 
ir suteikti jam ne aukštesnę negu turėtą 
kvalifikacinę klasę. Taigi neeilinio vertini
mo metu galima perkelti valstybės tar
nautoją į aukštesnes pareigas ir suteikti 
jam ne aukštesnę negu turėtą kvalifika
cinę klasę.
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klausiate,

atsakome!

j ū s  k l a u s i a t e ,  m e s  a t s a k o m e !

http://www.vtd.lt/index.php?-664860525
http://www.vtd.lt/index.php?-664860525
www.testavimas.vtd.lt
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j ū s  k l a u s i a t e ,  m e s  a t s a k o m e !

Esu valstybės tarnautojas ir norė
čiau sužinoti, ar galiu įstaigos darbo 
laiku dirbti kitą darbą pagal darbo su
tartį, t. y. universitete skaityti paskaitas, 
o vėliau atidirbti pagal atskirą darbo 
grafiką? Dėl kokių priežasčių man ne
galėtų būti leista skaityti paskaitų? Kaip 
dažnai gali būti sudaromas (keičiamas) 
atskiras darbo grafikas? Ar atskiras dar
bo grafikas gali nesutapti su įstaigos 
oficialiu darbo laiku? Prieš kiek laiko 
turėčiau informuoti vadovą apie darbo 
grafiko keitimą? 

Valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą 
darbą reglamentuoja Valstybės tarnybos 
įstatymo (VTĮ) 15, 16¹, 17, 24 str.

VTĮ 16¹ str. 1 d. nustatyta, kad tarnau
tojui leidžiama dirbti įmonėse, įstaigose, 
organizacijose, nepaisant jų nuosavybės 
formos, teisinės formos, rūšies bei vei
klos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo 
užmokestį ar atlyginimą (toliau – dirbti 
kitą darbą), jeigu tai nesukelia viešųjų ir 
privačių interesų konflikto valstybės tar
nyboje, nesudaro prielaidų valstybės tar
nybą panaudoti asmeniniais interesais, 
nediskredituoja valstybės tarnybos au
toriteto, nekliudo asmeniui, einančiam 
pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai 
atlikti jo pareigybės aprašyme nustaty
tų funkcijų, taip pat kai tai nėra darbas 
tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, 
kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi 
valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, 
prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors 
kitus sprendimus dėl jų ir kai nėra kitų 
aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnauto
jai negali dirbti kito darbo ir gauti atly
ginimo. 

VTĮ 16¹ str. 2 d. reglamentuoja, kad 
sprendimą dėl leidimo valstybės tarnau
tojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį 
priima valstybės tarnautoją į pareigas pri
ėmęs asmuo valstybės tarnautojo prašy
mu. 

VTĮ 17 str. nustato, kokia veikla yra 
nesuderinama su valstybės tarnauto
jo pareigomis. Kadangi paskaitų skai
tymas šiame straipsnyje nėra pami
nėtas, manome, kad tokia veikla yra 
leistina ir galima. Tačiau atkreiptinas dė
mesys, kad siekiant suderinti valstybi
nėje tarnyboje dirbančių asmenų priva
čius ir visuomenės viešuosius interesus, 
bei užtikrinti, kad priimant sprendimus 
pirmenybė būtų teikiama viešiesiems 
interesams, Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstaty
me yra nustatyti reikalavimai asmenims, 
dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie 
taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių 

reikalavimų būtina paisyti vykdant ir VTĮ 
17 str. nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą. 

Pagal VTĮ 15 str. 1 d. 11 p., valstybės 
tarnautojai privalo nenaudoti tarnybos 
(darbo) laiko kitiems tikslams, išskyrus 
šiame punkte nustatytas išimtis. Vadovau
jantis VTĮ 24 str. 5 d., valstybės tarnautojų, 
naudojančių tarnybos laiką kitam darbui, 
dirbamam turint valstybės tarnautoją į 
pareigas priėmusio asmens leidimą šio 
įstatymo 16¹ str. nustatyta tvarka, darbo 
užmokestis apskaičiuojamas proporcin
gai valstybės tarnyboje dirbtam laikui. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nuta
rimo Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo 
valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigo
se ir organizacijose“ 2.7 p., šalių susitarimu 
gali būti nustatytas ne visos darbo dienos 
ar darbo savaitės laikas, atskiras valstybės 
tarnautojo darbo grafikas. Tokiu atveju 
šiame nutarime nustatyti reikalavimai dėl 
darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdie
nės darbo laiko trukmės netaikomi. At
kreipiame dėmesį į tai, kad Darbo kodek
so 144 str. 5 d. nustatyta, kad darbuotojų, 
dirbančių ne vienoje darbovietėje arba 
vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar dau
giau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė 
negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. 

Atsižvelgdamas į minėtų teisės 
aktų nuostatas, valstybės tarnautojas įs
taigos vadovo gali prašyti nustatyti jam 
atskirą darbo grafiką (galima atitinkamai 
ankstinti darbo laiko pradžią arba vėlinti 
darbo laiko pabaigą) tomis dienomis, kai, 
pavyzdžiui, skaito paskaitas, kad paskaitų 
laikas nesutaptų su pagrindiniu valstybės 
tarnautojo darbo laiku. Taip pat atskiras 
darbo grafikas gali būti nustatytas ir ki
tomis dienomis, siekiant atidirbti tą laiką, 
kuris buvo panaudotas paskaitoms skaity
ti. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojas, 
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2006 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 741 
patvirtintų Prašymų leisti dirbti kitą darbą 
pagal darbo sutartis nagrinėjimo, spren
dimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių 6 p. 
turintis leidimą dirbti kitą darbą, sužino
jęs, kad pasikeitė įmonės, kurioje dirba 
kitą darbą, darbo pradžios ar pabaigos 
laikas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie 
tai raštu informuoja jį į pareigas priimantį 
asmenį.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad atskiro 
(individualaus) darbo grafiko nustatymas, 
esant susitarimui, yra įstaigos vadovo tei
sė, bet ne pareiga.

Esu valstybės tarnautojas ir neseniai 
dalyvau mokymuose. Jiems pasibaigus, 

po keleto dienų  gavau tokio turinio 
elektroninį laišką: „Vadovaujantis Vals
tybės tarnautojų mokymo organizavi
mo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruo
džio 28 d. nutarimu Nr. 1575, 33 punktu, 
pasibaigus mokymui valstybės tarnau
tojai Valstybės tarnybos valdymo infor
macinės sistemos Savitarnos posiste
mėje privalo užpildyti klausimyną apie 
mokymo kokybę. Atsižvelgiant į tai, 
prašome per 5 darbo dienas atsakyti į 
šiame klausimyne pateiktus klausimus 
apie išklausytą mokymo programą“. 
Kaip įgyvendinti tokį prašymą?

Norėdami užpildyti klausimyną apie 
išklausytą mokymo programą, atlikite to
kius veiksmus: 

1) bet kurioje interneto naršyklėje 
adresu www.vataras.lt prisijunkite 
prie Valstybės tarnybos valdymo 
sistemos Savitarnos posistemės. 
Kiekvienas valstybės tarnautojas turi 
galimybę prisijungti prie šios po
sistemės dviem būdais: arba su 24 
kodų prisijungimo kortele, arba su 
valstybės tarnautojo pažymėjimu 
(šiuo atveju prie Jūsų kompiuterio 
turi būti prijungtas ir įdiegtas pažy
mėjimų skaitytuvas); 

2) atsidarius pagrindiniam posistemės 
langui, jo viršutinėje horizontalioje 
juostoje raskite mygtuką Savitarna 
ir jį paspauskite; 

3) kairiajame Savitarnos posistemės me
niu pasirinkite Mokymo kokybės ir 
efektyvumo vertinimas ir  atsivers 
langas, kuriame matysite visų Valsty
bės tarnautojų registre įregistruotų 
Jūsų išklausytų mokymų sąrašą; 

4) šiame sąraše raskite eilutę su mo
kymų, nurodytų atsiųstame laiške, 
pavadinimu; šios eilutės stulpelyje 
„Mokymo kokybės anketa“ spauskite 
Užpildyti ir atsivers langas Mokymo 
dalyvių apklausa; 

5) ties kiekvienu mokymo dalyvių ap
klausos klausimu pažymėkite savo 
atsakymą;  

6) paspauskite mygtuką Siųsti ir Jūsų 
įvestas mokymų įvertinimas bus iš
saugotas sistemoje;

7) jei norite grįžti į mokymų sąrašą, 
paspauskite [Grįžti]; sugrįžę tų mo
kymų, apie kuriuos pildėte anketą, 
vietoj Užpildyti pamatysite aktyvią 
nuorodą Pažiūrėti. 
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