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ĮVADAS
Ekonominės krizės metais resursų taupymas tampa neišvengiamu viešųjų organizacijų
prioritetu. Maţėjančios biudţetų pajamos, programų asignavimų „apkarpymai“ verčia valstybės
ir savivaldybių įstaigas priimti neeilinius sprendimus. Dalis jų priima personalo, finansų,
materialiųjų resursų ribojimo priemones. Kitos ieško originalesnių, novatoriškesnių išeičių. Kita
vertus, nepaisant nepalankių aplinkos veiksnių orientavimasis į piliečius (jų poreikius, lūkesčius,
aktyvų dalyvavimą susijusį su viešųjų paslaugų teikimu) išlieka iššūkiu šiuolaikinėms valdţioms.
Juolab, kad paslaugų teikimo procesai keičiasi dėl elektroninių priemonių skverbties, asmenų
dalyvavimo viešajame administravime sampratų kaitos.
Praktinių problemų analizė, bendrosios viešųjų paslaugų tobulinimo kryptys yra tik
pirmasis ţingsnis praktinių problemų sprendime. Tad aktualus išlieka tobulinimo tikslų
apsibrėţimas, tinkamų organizacinių modelių ir priemonių pasirinkimas. Šiuolaikinėse viešųjų
paslaugų teikimo praktikose viena iš tokių priemonių yra susijusi su viešųjų paslaugų centrų
(toliau tekste – VPC) steigimu. Šios inovacinės priemonės didţiausias privalumas - jos
universalus pritaikomumas bei daugialypis funkcionalumas organizaciniu, veiklos, teisinio
statuso aspektu. Trumpai charakterizuojant galima pastebėti, kad ši priemonė leidţia suderinti
taupančios, orientuotos į piliečius, nebiurokratiškos, visuminės (perţengiančios institucines –
ţinybines ribas, įvedančios naują koordinavimą) institucijos sampratas. Be to, paslauga gali tapti
ne tik pavienių organizacijų taikoma inovacine priemone, bet ir centrinės valdţios įgyvendinamu
instrumentu, taikomu pagal pertvarkų įgyvendinimo principą „iš viršaus į apačią“. Pritaikomumo
savybes galima būtų vardinti kalbant apie galimas VPC veiklų imtis (nuo aptarnavimo iki
teisinio konsultavimo paslaugų), o taip pat organizacinius modelius. VPC daţniausiai teikia
paslaugas vieno langelio principu visais galimais komunikaciniais kanalais.
Galiausiai pagrindinis šios inovacijos privalumas yra susijęs su potencialiais veiklos
rezultatais. Vakarų šalyse atlikti praktikų tyrimai rodo, kad VPC veikimas leidţia sutaupyti apie
20 procentų finansinių resursų. Be to, jų steigimas daţnai pagerina paslaugų kokybę, padidina
prieinamumą, veiklos skaidrumą. Ir tai priemonė, kuri dominuoja reformatorių pasirinkimuose.
VPC praktinis pritaikymas siekiant išvengti taikymo grėsmių reikalauja tam tikro
pasirengimo bei galimybių įvertinimo. Akivaizdu, kad net gerosios patirties projektų atrankai,
novacijų strategijų ir modelių adaptavimui yra reikalinga analizė. Juolab, kad anglosaksų šalyse,
o taip pat Portugalijoje, Olandijoje, Danijoje VPC turi keliolikos metų taikymo praktikas. Kita
vertus, ne visos jų taikymo istorijos yra sėkmingos, nevisus tikslus pavyksta įgyvendinti. Reikia
atsiţvelgti į tai, kad Lietuvos viešųjų organizacijų poreikiai, galimybės, o ir teisinė aplinka,
organizacinė kultūra turi savitumų.
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Galimybių studijos objektas – uţsienio valstybėse tarp įvairių viešųjų paslaugų teikimo
organizacinių formų išsiskiriami vadinamieji VPC – viešieji juridiniai asmenys ir neturinčios
juridinio asmens statuso organizacijos, kurių uţdavinys – uţtikrinti vienodo lygio viešųjų
paslaugų teikimą skirtingo ekonominio ir socialinio išsivystymo regionuose, savivaldybėse,
kaimo vietovėse, kurios yra nutolusios nuo didţiųjų administracinių centrų.
Galimybių studijos tikslas – išanalizuoti VPC steigimo Lietuvos viešajame
administravime galimybes.
Uţdaviniai:
1. Išstudijuoti viešųjų paslaugų sampratas uţsienio valstybėse;
2. Išnagrinėti ir įvertinti uţsienio valstybių patirties atvejus steigiant VPC;
3. Išstudijuoti VPC steigimo (kūrimo) procesą bei pateikti administracinius modelius;
4. Išstudijuoti partnerystės sutarties turinio bei galimų partnerių dalyvavimo VPC
steigime variantus;
5. Išanalizuoti VPC aprūpinimo finansiniais, materialiniais ir ţmogiškaisiais ištekliais
variantus.
Tyrimo koncepcija – atsiţvelgiant į uţsakomojo tyrimo tikslus siekiama sistemiškai
išnagrinėti VPC veikimo Vakarų šalyse gerąsias praktikas, pradedant sampratomis, steigimo
procesų, organizacinių modelių, aptarnavimo praktikų analize, baigiant jų funkcionavimo
skirtinguose administraciniuose - socialiniuose vienetuose rezultatais. Gerosios patirties analizė
apima dvi koncepcines kryptis. Pirma, siekta sistemiškai išnagrinėti VPC sampratas, steigimo
paskatas, tikslus ir modelius bei veikimo rezultatus. Antra, nemaţa dėmesio skiriama atskirų
centrų steigimo iniciatyvų, veiklos atvejų analizei. VPC steigimo poreikių analizė sudaro šios
studijos pagrindą. Šiuo atveju analizuojami ne tik tiesioginiai poreikiai, galimos paskatos,
aplinkos veiksniai, bet ir vieno kontakto principo taikymo bei administracinių paslaugų
tobulinimo praktikos. Tokia sąsaja remiasi prielaida, kad tarp šių dviejų reiškinių yra tiesioginė
priklausomybė. Dvi sąlyginai savarankiškas dalis sudaro galimų išteklių bei LR teisinių pagrindų
keitimo analizė. Šias tyrimo kryptis jungia ne tik problematika, koncepciniai pagrindai, bet ir
kokybinio tyrimo metodologija, kuri padėjo atskleisti nagrinėjamos inovacijos taikymo
problematiką.
Metodologijos pagrindimas
Atsiţvelgiant į galimybių studijos tikslą, naudojama integruota tyrimo metodologija.
Viešųjų paslaugų teikimo organizavimo tyrimas įtraukia kiekybinę antrinių statistinių duomenų
analizę bei kokybinę pirminių ir antrinių duomenų analizę (ţr. 1 priedą). Remiamasi statistine ir
dokumentine medţiaga (Valstybės kontrolės ataskaitos, Saulėlydţio komisijos prie LR
Vilnius, 2010
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Vyriausybės protokolai ir pan.), atlikta administracinių paslaugų, kaip inovacijos, analize.
Atskleidţiant administracinių paslaugų tobulinimą įvestos antrinės, t.y. jau publikuotos
mokslinės literatūros ir dokumentų analizės, gauti duomenys susiejami su pirminio, mūsų atlikto,
kokybinio tyrimo duomenimis.
Siekiant išanalizuoti Vakarų šalių gerosios patirties atvejus, naudotasi ne tik
akademinėmis publikacijomis, projektų aprašymais, dokumentine medţiaga, bet ir kokybinio
tyrimo duomenimis.
Uţsakomojo tyrimo tikslas įpareigojo tyrėjus atlikti VPC steigimo teisinę analizę.
Atliekant ją analizuoti pagrindiniai administracinės teisės šaltiniai (įstatymai, LR Vyriausybės
nutarimai, ministrų įsakymai) bei atskirų įstaigų norminiai aktai.
Uţsienio patirties atrankos kriterijai
Vakarų šalių patirties analizė rėmėsi keliais kriterijais:
1. Visapusiškumas ir kompleksiškumas. Taikant šį kriterijų siekta atskleisti
skirtingoms viešojo administravimo ir savivaldos tradicijoms priskiriamų šalių VPC
iniciatyvas. Remiantis šiuo kriterijumi pasirinkti ne tik Vakarų Europos, bet ir
Australijos (Naujojo Pietų Velso valstija) atvejai. Kompleksiškumo kriterijumi
naudotasi siekiant išanalizuoti VPC steigimą, kaip nacionalinio masto reformų atvejus
(Naujojo Pietų Velso valstijos, Norvegija, Portugalija) bei kaip vietos valdymui skirtas
(teisiškai neprivalomas) iniciatyvas (Danija). Be to, pasirinktų šalių atvejai priklauso
skirtingoms teisinėms viešojo administravimo tradicijoms. Portugalijoje veikia
„klasikinė“ kontinentinė administracinė teisė. Panašiais teisiniais pagrindais
reguliuojami viešojo administravimo subjektų santykiai ir tyrimui atrinktose šalyse.
Tuo tarpu anglosaksų valstybėse VPC kūrimui taikoma tiek privatinė teisė (pvz.,
jungtinių paslaugų sutarčių sudarymui), tiek viešoji (parlamentinė -statutinė teisė),
kuri kardinaliai skiriasi nuo pasirinktų Europos atvejų.
2. Skirtingi VPC steigimo tikslai. VPC daţniausiai buvo steigiami siekiant padindinti
paslaugų prieinamumą - priimtinumą. Ne maţiau reikšmingas buvo ir kaštų
sumaţinimo tikslas. Kartais kelti siauresni, labiau specializuoti tikslai. Tad renkantis
atvejus siekta parodyti skirtingus VPC steigimo orientyrus.
3. Organizacinių modelių sklaida ir jų pritaikomumas. Viena iš svarbiausių veiklos
charakteristikų yra VPC organizavimo modeliai. Todėl renkantis net penkis atvejus
siekta pateikti modelių spektrą, išanalizuoti jų privalumus ir trūkumus.
4. Veiklos rezultatai. Kaip rodo akademiniai tyrimai, VPC veiklos rezultatai – tikslų
įgyvendinimas, kaštų rezultatas ar kaštų efektyvumas, paslaugų kokybė (asmenų
Vilnius, 2010
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pasitenkinimas, standartų išlaikymas) – ne visuomet yra pakankamai aukšti. Renkantis
patirties atvejus atsiţvelgta į šių kriterijų reikšmę. Remiantis šiais kriterijais galima
apibrėţti atskirų modelių adaptavimui Lietuvoje galinčias kilti grėsmes.
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1. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TOBULINIMAS:
STEIGIMO ASPEKTAI

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ CENTRŲ

1.1 Viešųjų paslaugų centrų samprata
VPC pavadinimas nedaţnai minimas viešojoje kalboje, tarnautojų ir akademikų
diskusijose. Išties tai nulemia ne tik panašių centrų veikimo praktikos trūkumai, bet ir vientiso
aiškaus apibrėţimo nebuvimas. Šalyse, kurios yra įsteigusios tokius centrus, jie vadinami labai
skirtingai. Daţniausiai - jungtiniais paslaugų centrais, „vieno sustojimo krautuvėmis“, socialinių
ir kitų paslaugų tarnybomis ir pan. Taip pat jungtinių paslaugų centrai yra labai skirtingi pagal
savo pobūdį. Vienuose iš jų koncentruojamos aptarnavimo, kituose informacinių technologijų
(toliau tekste – IT) ar personalo valdymo paslaugos. Tad VPC, kaip specializuotas tipas, daţnai
painiojami su jungtinių paslaugų centrais kaip bendresniu apibūdinimu.
Skaitant akademinę literatūrą galima pastebėti, kad neabejojama teze, jog VPC terminas
nėra integralus organizacinio, veiklos ir teisinio statuso aspektais. Šveicarų tyrinėtojai W.
Brenner, V. Schulz atliko mokslinių publikacijų analizę siekdami nustatyti VPC terminijos
vartoseną. Jie padarė išvadą, kad nėra vientisos šio termino apibrėţties, kadangi skirtingi autoriai
akcentuoja skirtingas reikšmes. Pasak tyrimo daţniausiai paslaugų centrai suprantami kaip
organizacinių procesų konsolidacija (centralizavimas organizacijoje). Ne maţiau populiari
samprata, kad paslaugų centrai yra skirti palaikančių procesų perėmimui. Tuo tarpu apibrėţimai
akcentuojantys kaštų maţinimą, orientaciją į vartotojus, paslaugų kokybės tobulinimą naudojami
rečiau1.
Ţvelgiant į šio termino etimologiją galima pastebėti, kad ji reiškia paslaugų
centralizavimą. Šiuo atveju centralizavimas organizaciniu aspektu reiškia ne tik inovatyvų
paslaugų apjungimą, bet ir procesų standartizavimą2.
Tikslesnis terminas, atspindintis paslaugų teikimo procesą, būtų jungtinės paslaugų
centrų arba/ir organizacijos sąvoka. Šis terminas apima paslaugų teikimą tam tikro, daţniausiai
sutartinio bendradarbiavimo forma. Bendradarbiavimas šiuo atveju reiškia tam tikrų funkcijų ar
veiklos procesų perkėlimą į tam tikrą organizacinį vienetą3. Funkciškai centralizavimas gali

1

Brenner W., Schulz V. Characteristics of shareds ervice centers. Transforming Government: People, Processand
Policy.Vol.4, No.3, 2010, p.211-213.
2
Fischer, T.M., Sterzenbach, S., ZP-Stichwort: Shared Service Centers, Zeitschrift für Planung &
Unternehmenssteuerung, N.17, 2006, p. 123.
3
Bergeron, B. Essentials of shared services. 2003 Hoboken, New York: Wiley, p. 3-5.
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apimti tiek asmenų aptarnavimą (vadinamus kontakto procesus)4, tiek vidinius procesus,
susijusius su administracinių sprendimų priėmimu, taip pat finansų, personalo valdymą ir pan.
Apibrėţimas
VPC - viešasis juridinis asmuo ir/ar neturinti juridinio asmens statuso organizacija,
kurios uţdavinys – uţtikrinti vienodo lygio viešųjų paslaugų teikimą skirtingo ekonominio ir
socialinio išsivystymo regionuose, savivaldybėse, kaimo vietovėse, kurios yra nutolusios nuo
didţiųjų administracinių centrų.
Plačiąja prasme VPC steigimas reiškia asmenų aptarnavimo ir/ar administracinių
paslaugų teikimo centralizavimą sutartiniais pagrindais. Paslaugos tokiose organizacijose
teikiamos remiantis vieno langelio principu. VPC centrų paslaugų katalogas gali būti platus įtraukiamos administracinės ir viešosios paslaugos (pvz. socialinės, skundų ir įmokų priėmimo,
komunalinės, viešojo transporto bilietų pardavimo, pašto paslaugos ir pan.). Susitarus gali būti
teikiamos ir verslo paslaugos.
Steigimo tikslai.
Daţniausiai VPC kuriami siekiant šių pagrindinių tikslų:
1. paslaugų prieinamumo ir priimtinumo piliečiams padidinimas (taip pat įtraukiamas
savalaikiškumo didinimas, procedūrinis supaprastinimas, aukštesni kokybiniai
standartai, vartotojų poreikių tenkinimas);
2. asmenų aptarnavimo ir paslaugų teikimo kaštų sumaţinimas;
3. funkcijų koncentracija aptarnaujant piliečius (t.y., skirtingų institucijų net ir skirtingo
valdymo lygio - centrinės – vietinės valdţios arba ţinybų paslaugų sutelkimas);
4. specializavimas.
VPC gali būti steigiami siekiant sutelkti keliolika (daţniausiai išskiriama 10-14) veiklos
procesų perkeliant juos iš kelių įstaigų aptarnavimo padalinių. Praktika rodo, kad daţniausiai
VPC steigiami siekiant sujungti šias paslaugas:
asmenų aptarnavimo;
administracinių paslaugų (procedūrų vykdymas bei administracinio sprendimo
priėmimas);
elektroninių paslaugų;
IT ir duomenų sistemų5.

4

Seddon J. Systems thinking in the public sector: the failure of the reform regime and a manifesto for a better way.
Axminster: Triarchypress, 2008, p.148; 182.
5
Spoehr J., Barrett S., Burger A. The Shared Services Experience Report 2: Lessons from Australia. Adelaide: The
Australian Institute for Social Research, 2007, p.8-10; Niehaves B., Krause A., Shared service strategies in local
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Apibendrinantys pastebėjimai
Nors VPC terminas nėra nusistovėjęs, siauresni, paslaugų pobūdį apimantys
apibrėţimai, išsprendţia dviprasmybių problemas. Tad pavadinimuose, informavime
apie veiklas pateikiami paslaugų identifikatoriai, paslaugų poţymių išskyrimas, kuris
galėtų palengvinti suvokimą apie centrų veiklas.
Su VPC steigimu ir veikla daţniausiai siejami du pagrindiniai tikslai: aptarnavimo
kaštų sumaţinimas (kaštų-rezultato aspektas) bei paslaugų prieinamumo ir
priimtinumo piliečiams padidinimas. Pastarasis tikslas dominuoja Vakarų šalių
steigėjų pasirinkimuose.
1.2 Viešųjų paslaugų centrų steigimo idėjiniai ir politiniai kontekstai
VPC steigimo veiksnius bei paskatas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
1) piliečių ir interesų grupių spaudimas;
2) idėjos apie paslaugų tobulinimą;
3) integruotų paslaugų perėmimo judėjimas bei gerosios patirties projektų perėmimas;
4) nacionaliniu bei subnacionaliniu lygiu įgyvendinamos reformos6.
Piliečių spaudimas
Pereinant prie trumpos šių veiksnių apţvalgos galima pastebėti, kad piliečių spaudimas,
susijęs su biurokratizmo, komplikuotų administracinių procedūrų supaprastinimu, yra vienas iš
pagrindinių veiksnių. Daţniausiai šis spaudimas yra realizuojamas įtakojant politinius
sprendimus.
Idėjos apie paslaugų tobulinimą
Paslaugų steigimą lėmė ne tik piliečių spaudimas ar kiti ideologiniai - politiniai veiksniai.
Politikų, aukštųjų administratorių sampratas formavo dvi viešosios vadybos ir piliečių
dalyvavimą skatinančios vertybinės orientacijos.
Vadybinių koncepcijų poveikiai
Daugiau kaip prieš dešimtmetį anglosaksų bei kai kuriose Vakarų Europos šalyse
pradėtos įgyvendinti idėjos, besiremiančios Naujosios viešosios vadybos mokymais. Australijos,
Portugalijos VPC steigimas gali būti vertinamas kaip klasikiniai pavyzdţiai. Iš dalies vadybinės
idėjos įtakojo ir Norvegijos VPC steigimą viešojo sektoriaus įdarbinimo ir socialinio draudimo
fondų reformų kontekste.
Government – a multiple case study exploration. Transforming Government: People, Process and Policy.Vol.4,
No.3, 2010, p.266-271.
6
Bovaird T., Löffler E., Management and Governance, London: Routlege, 2003, p. 46 – 48.
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Šias idėjos papildo politiniai sprendimai kaip paskatos. Pavyzdţiui, Nyderlandų teismų
administracijos VPC steigimą 1998 - 2003 m. paskatino teisingumo ministerijos siekiai
kontroliuoti išlaidas, spręsti vidinius konfliktus, padidinti paslaugų patikimumą7. Norvegijoje
steigiant VPC siekta sumaţinti nedarbo ir kitų socialinių pašalpų išmokas bei pagerinti
įdarbinimo paslaugas.
Be idėjų, pirminių sumanymų, generuojančių planus ir praktinius modelių taikymus, ne
maţiau svarbus buvo ir gerosios patirties perėmimas. Atlikti tyrimai rodo, kad viena iš
pagrindinių paskatų VPC steigimui yra gerosios patirties pavyzdţių perėmimas tiek iš verslo,
tiek iš viešųjų organizacijų8. Pavyzdiniai projektai paskatomis tampa pavienių centrų steigimo
atvejais. Kita vertus, daţnai informacija apie juos yra skleidţiama centrinės valdţios (pvz.,
Kanados Iţdo rūmų iniciatyva 1999 - 2003 m.; JK Bendruomenių ir vietos valdţios
departamentas 2006-2009) ir tampa reformos, pagal strategiją „iš viršaus į apačią“, dalimi. Tai
įgyvendinama atliekant nuolatinius tyrimus, skleidţiant informaciją, teikiant apdovanojimus ir
t.t..
Kita vertus, VPC steigimas yra tapęs savotišku judėjimu, kurį formuoja konsultacinės
arba IT, ryšių su klientais valdymo sistemas siūlančios tarptautinės korporacijos. Accenture,
Deloite, A. T. Kearney, Oracle, IBM, Fujitsu, CISCO vaidmenis gerosios patirties skleidime
galima vertinti keliais aspektais9. Šiame sąraše išskirtinis yra Accenture vaidmuo, kuri ne tik
konsultuoja vyriausybes ar atskiras institucijas steigiant paslaugų centrus, bet ir atlieka
sisteminius asmenų aptarnavimo tyrimus10. Tokiu būdu ši institucija kaupia ţinių kapitalą bei
įgauna autoritetą konsultavime. Tuo tarpu ryšių su klientais, informacijos, finansų valdymo
sistemas siūlančios įmonės VPC modelių sklaidą sieja su savo verslo tikslais. Pastebėtina tai, kad
jų indėlis yra pakankamai ryškus. Pavyzdţiui, Oracle kompanija 2009 m. savo paslaugas teikė
keliems vyriausybės departamentams, Nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai, įkalinimo
įstaigoms ir kitoms agentūroms bei savivaldybėms11. Šių korporacijų dalyvavimas projektuose

7

Janssen M., Joha A., Motives for establishing shared service centers in public administrations. International
Journal of Information Management, N.26, 2006, p.111.
8
Spoehr J., Barrett S., Burger A. The Shared Services Experience Report 2: Lessons from Australia. Adelaide: The
Australian Institute for Social Research, 2007, p.12-15; Whitfield D., Shared Services in Canada.
A Report for the Public Service Association of South Australia. European Services Strategy Unit.2007, p.9; Head,
Ch.. Modern Public Services: Shared Services. Bigger, cheaper, better? http://www.lcpe.gov.uk/Library/pdf/cm070119-SharedServices.pdf.
9
Newman G., Shared services, Commercial models enabling sharing, Public Sector. IBM, 2007, https://www935.ibm.com/services/uk/igs/pdf/shared-services-pov_ibm1226_08_final.pdf.; United Kingdom: Stop, Start, Save
Shared Service Delivery In Local Government. Deloltte. 2009, http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/GPS/UK_GPS_StopStartSave.pdf.
10
Howard H., Wilson D.A., Shared services insights: An implementation model for successful public-sector
programs. Accenture, Outlook Point of View. 2006. N.1.
11
Shared Services in the Public Sector.Oracle. http://www.oracle.com/global/uk/publicsector/documents/shared_services_brochure_0.pdf.
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apimdavo ne tik informacinių sistemų sukūrimą/pritaikymą, bet ir planavimo, modeliavimo
procesus. Taip pat aktualizuojama partnerysčių svarba, centrų steigimų praktikų perėmimas.
Tokie faktai leidţia daryti prielaidą, kad šios kompanijos matydamos nišą kartu yra tapusios
(bent jau JK) inovacinio judėjimo pagrindu.
Ne maţiau svarbi paskata yra susijusi su piliečių įtraukimu į viešųjų paslaugų teikimą.
Išties piliečiai dalyvauja vedini idėjomis. Šios administravimo filosofijos nuostatos akivaizdţiai
simboliškai atsispindi kai kurių VPC steigime. Danijos VPC steigimas įgyvendintas remiantis
šūkiu: „Piliečiai centre“, „Piliečių dalyvavimas viešajame administravime“, be to patys centrai
buvo pavadinti „Piliečių paslaugų centrais“ ir t.t12. Kita vertus, ne tik simboliniai dalykai, bet ir
tokiais principais, kaip nuolatiniu konsultavimu, priimtinumu, prieinamumu, bendradarbiavimu
paremti sprendimai faktiškai realizavo idėjines nuostatas.
Apibendrinantys pastebėjimai
Pagrindinės VPC steigimo paskatos buvo susijusios su vadybinėmis bei piliečių
dalyvavimo paslaugų teikime idėjomis. Šios nuostatos lėmė savitą VPC
koncepcijų pasirinkimą bei atitinkamų priemonių taikymą.
VPC steigimas kai kuriose šalyse tapo sudėtine struktūrinių, kokybės,
koordinavimo reformų dalimi, kurias rengė ir įgyvendinimui vadovavo
centrinės valdţios. Tokios reformos palengvino VPC steigimą sukurdamos
politinį palaikymą, numatydamos finansavimą. Tai dar galima tapatinti su
svarbia VPC steigimo paskata.

12

PedersenL.H.,Olsen A.L., Bhatti Y., Municipal Citizen ServiceCentresandtheDanishstructuralreform. Conference
paper, 2007, p.2.
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2. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ CENTRŲ STEIGIMO GEROSIOS PATIRTIES ATVEJAI
Analizuojant VPC steigimo galimybes svarbu atsiţvelgti į panašių centrų veikimo
praktikas, aptarti organizacinių modelių, steigimo proceso privalumus ir trūkumus. Juolab, kad
kai kurie centrai yra įsteigti ir veikia jau keliolika metų. Kai kur VPC reformos yra
baigiamosiose stadijose. Tad šiame skyriuje bus analizuojami pasirinkti atvejai remiantis
pagrindiniais kriterijais:
steigimo tikslai;
steigėjai ir steigimo procesas;
steigimo ir jų veiklos teisiniai pagrindai;
organizaciniai modeliai;
materialinis aprūpinimas;
steigimo ir veiklos finansavimas;
ţmogiškųjų išteklių problemų sprendimai;
centrų administravimas;
veiklos prieţiūra ir kontrolė;
paslaugų teikimo ypatumai ir veiklos rezultatai.
2.1 Viešųjų paslaugų centrų steigimo tikslai
Kaip jau minėta įvadinėje šios studijos dalyje, VPC daţniausiai steigiami siekiant
orientuoti paslaugas į piliečius bei kitus asmenis, kuriems teikiamos paslaugos. Ne maţiau
svarbu atskirais atvejais būdavo ir veiklos kaštų sumaţinimas siekiant didesnio efektyvumo. Be
to, VPC steigimas daţnai tapdavo platesnių, daţniausiai struktūrinių, reformų priemone. Tad tik
ţvelgiant į šiuos reformų kontekstus galima suprasti VPC atsiradimą.
VPC steigimas Danijoje
Ši Šiaurės Europos valstybė kartu su Olandija yra neabejotina lyderė administracinių
procedūrų verslui ir piliečiams supaprastinime13. Galima klausti, kokią reikšmę šiuose viešojo
sektoriaus tobulinimo kontekstuose turi VPC steigimo iniciatyva.
VPC kaip priemonė buvo pastebėta Danijos politinio ir administracinio elito. 2002 m.
Danijos vyriausybė, pradėdama funkcijų pertvarkymo reformą, numatė ir įdarbinimo paslaugų

13

Denmark - Efficient E-GovernmentforSmarterPublicServiceDelivery. PreliminaryreportonDenmark. OECD eGovermentStudies, Paris, 2010; OvercomingBarriers to AdministrativeSimplificationStrategies,
Guidanceforpolicymakers. OECD, 2009, p.10 http://www.oecd.org/dataoecd/13/40/42306414.pdf.
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centralizavimą sukuriant vieno lygio įdarbinimo sistemą14. Šios priemonės įgyvendinimo
pasekmė - 77 savivaldybėse įkurti vieno langelio centrai, pavadinti „Jungtiniais įdarbinimo
paslaugų centrais“. Kiek vėliau įkurta 12 antrojo lygio centrų, pavadintų „Bandomaisiais darbo
centrais“. Šios dvi organizacijos turėjo teikti konsultavimo įdarbinant, išmokų bedarbiams
administravimo paslaugas, suvienydamos valstybinių įstaigų ir savivaldybių organizacinius
padalinius. Šie įdarbinimo centrai reorganizuoti 2009 m. visus įgaliojimus paslaugų teikimui
perduodant Savivaldybėms. Toks siaurai specializuotų organizacijų steigimas ne visiškai atitinka
dominuojančią VPC sampratą ir organizacinį tipą.
Visai kitokio organizacinio tipo VPC buvo pradėti steigti prieš penketą metų ir sėkmingai
šiuo metu veikia Danijos savivaldybėse. Tai kitos, sąlyginai antrosios, reformos rezultatas. 2007
m. Danijos centrinė valdţia pradėjo savivaldos/regioninę struktūrinio pobūdţio reformą, kurios
pagrindinis tikslas buvo išreikštas leitmotyvu: „Piliečiai yra svarbiausi“15. Svarbiausias šios
reformos tikslas buvo vietos ir regioninio lygio valdymo struktūrų kaita, siekiant suformuoti
regionus bei sustambinti savivaldybes. Tuo tarpu VPC steigimu stengtasi sumaţinti galimą
piliečių pasipriešinimą, sukurti ir išlaikyti palankias nuostatas reformų atţvilgiu. Šios reformos
priemonės įgyvendinimui 2005 m. priimtas Danijos karalystės VPC16. Pagrindinis VPC steigimo
tikslas – didesnio paslaugų prieinamumo ir priimtinumo piliečiams uţtikrinimas.
Juo siekta sudaryti teisines prielaidas bei paskatinti savivaldybes steigti VPC. Kita
vertus, reikia pastebėti, kad vieno langelio principu kuriami piliečių priimamieji (teikiamos tik
savivaldybės paslaugos) Danijos savivaldybėse (jų steigimą paskatino Naujosios viešosios
vadybos idėjos) veikė jau 1989 - 2005 metais17. Tad naujų centrų steigimas nebuvo tuščioje
vietoje. Reikalingas buvo tik reorganizavimas. Faktiškai 2005-2006 m. įkurta 93 VPC,
daţniausiai naujai įsteigtose savivaldybėse. Vėliau šis procesas tęsėsi apimdamas vis didesnį
savivaldybių skaičių.
VPC steigimas Australijoje
Australijoje, Naujojoje Pietų Velso valstijoje VPC įkurti daugelyje administracinių
vienetų. Steigimo projektuose dalyvavo federalinės, valstijų ir savivaldos valdţios institucijos.
Daţniausiai jos buvo steigiamos kaimiškose, nutolusiose nuo miestų vietovėse. Tokie VPC
steigti Naujojoje Pietų Velso valstijoje, remiantis „Valdţios prieinamumo programa“. Pilotinis
14

Lægreid P., Christensen T., Askim J. Fimreite A. L., Reform of the employment and welfare administrations – the
challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences, N.73
(3), 2007, 390-391.
15
Pedersen L.H.,Olsen A.L., Bhatti Y., Municipal Citizen Service Centres and the Danish structural reform.
Conference paper, 2007, p.2.
16
Forslagtill ov om kommunale borgerservicecentr, L 72. Vedtaget af Folketingetved 3. behandlingden 16. juni
2005.
17
Pedersen L.H., Olsen A.L., Bhatti Y., Municipal Citizen Service Centres and the Danish structural reform.
Conference paper, 2007, p.6.
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programos projektas pradėtas vykdyti 1997 m., kaip skirtingų tiesioginio bendravimo su klientais
modelių bandymas, skleidţiant valdţios informaciją ir teikiant paslaugas kaime bei nutolusiose
bendruomenėse. Steigiant centrus jokie papildomi teisės aktai nebuvo priimami.
Ši programa turėjo keletą tikslų:
1. skatinti paslaugų prieinamumą kaimo ir nutolusiose vietovėse;
2. sudaryti galimybes valstijos valdţiai dalyvauti teritorijose;
3. taupyti nemaţinant paslaugų skaičiaus ir apimčių;
4. maksimaliai pagerinti esamos infrastruktūros panaudojimą.
2000 m. vasario mėn. atliktas pilotinės programos vertinimas nustatė, jog „valdţios
prieinamumo programa pasiekė savo tikslus“. Buvo patvirtintas tolesnis finansavimas ir
programos plėtra.
Ţymus reformų tyrinėtojos John Halligan pastebėjo, kad naujomis reformomis siekta
išbalansuoti ir atnaujinti viešąjį valdymą [...], siekta sukurti naują koordinavimą, integruoti
federalinio, valstijų ir savivaldybių įstaigų veiklas18. VPC steigimo kontekste siekta sumaţinti
siaurai specializuotų įstaigų, federalinių ir valstijų agentūrų veiklos fragmentiškumą, remiantis
taip vadinamos visaapimančios valdţios idėja. Akivaizdu, kad didelei teritoriniu aspektu
valstybei tai buvo itin reikšminga. VPC steigimas maţesnėse, nutolusiose nuo miestų vietovėse,
buvo ir praktiškas.
VPC steigimas Jungtinėje karalystėje
Jungtinėje Karalystėje VPC steigimas buvo dvejopas. JK vyriausybė 2009 m. pabaigoje
paskelbė strateginį planą pavadinimu „Suteikti pirmenybę aptarnavimui“19. Šios strategijos
pagrindinis tikslas – valstybės institucijų bei paslaugas teikiančių institucijų sustiprinimas.
Išvestinis tikslas - piliečių ir visuomenės sustiprinimas. Numatyta valstybei pavaldţių agentūrų
sujungimas, elektroninių paslaugų plėtra bei biurokratiškumo sumaţinimas. Šiame priemonių
plane sujungiami ir agentūrų aptarnavimo centrai. Svarbus buvo ir taupymo aspektas
(pagrindinis šūkis – „geresnės paslaugos uţ maţesnę kainą“). Įgyvendinus strategiją planuota
sutaupyti tris milijardus svarų kasmet. Tai aišku liko tik planais, nes Gordon Brown vyriausybė
siūlydama šią reformą siekė išsilaikyti, kaip vėliau pasirodė nesėkmingai, valdţioje. Kita vertus,
tai parodo centrinės valdţios siekius sukurti aptarnavimo tarnybas, kurios būtų perėmusios
aptarnavimo funkcijas iš specializuotų įstaigų, vadinamų „agentūromis“. Konservatoriai pradėtą
reformą galutinai nutraukė.

18

Halligan J., Reintegrating Government in Third Generation Reforms of Australia and NewZealand. Public Policy
and Administration. 2007; N.22 (2), p.218-219.
19
Putting the Frontline First: smarter government. Presented to Parliament by the Chiefsecretary. December 2009.
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Pasak Christopher Head, pagrindinis tikslas kuriant VPC Jungtinėje Karalystėje - išteklių
sutaupymas sujungiant gyventojų aptarnavimą. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad nemaţa dalis
savivaldybių yra maţos, tad atsiranda poreikis tokiam koncentravimui. Kita vertus reikia
pastebėti, kad JK jau seniai veikia jungtinės organizacijos, kurios administruoja (planuoja
poreikius, atlieka viešuosius pirkimus, priţiūri) komunalines ir kitas viešąsias paslaugas. Tai
parodo, kad šioje šalyje jau seniai egzistuoja paslaugų teikimas sutartiniu būdu.
VPC steigimas Portugalijoje
Vieno langelio principo diegimas Portugalijoje priskiriamas pirmajam administracinių
reformų tipui. Vėliau, 2004 m., naujuoju Viešojo administravimo įstatymu buvo įteisintas
jungtinių paslaugų teikimas visame viešajame administravime. M. Madureira ir F. Ferraz
teigimu, tokių pastangų dėka paslaugų teikimas tapo daug prieinamesnis piliečiams. Pasak
tyrinėtojo: „jie gali gauti daug paslaugų vienoje vietoje“. Pastebėtina, kad Portugalijos VPC
modelis sulaukė ES pripaţinimo.
Portugalijos VPC centrai atsirado dar 1999 m. Pirmiausia jie įsteigti Lisabonos ir Porto
miestuose. Akivaizdu, jog steigimas nebuvo lengvas, šį procesą lydėjo didelis pasipriešinimas.
Steigėjai turėjo įtikinti ministerijų ir centrinės valdţios institucijų pareigūnus. Pasak Ferraz
Esteves de Arauja: „vyko mūšis dėl pagrindinių viešųjų paslaugų teikimo piliečių centruose“.
Vėliau piliečių centrų idėja buvo įtvirtinta teisiškai, Ministrų tarybos rezoliucija Nr. 155/200.
Paţymėtina, jog idėja perimta adaptuojant Brazilijos piliečių aptarnavimo centro Bahija
valstijoje modelį. Tokių centrų įsteigta 2020.
Pirmojoje projekto įgyvendinimo stadijoje dalyvavo 33 įstaigos - paslaugų teikėjai.
Renkantis dalyvius atsiţvelgta ne tik į jų teikiamas paslaugas, bet ir organizacinius, finansinius,
personalo, IT bei telekomunikacijų išteklius. Steigimo pradţioje pasiektas pirminis susitarimas,
po kurio sekė dvišalių sutarčių tarp VPC ir paslaugos teikėjų pasirašymas. Taip 33 institucijos
prisijungė prie projekto.
Pagrindiniai VPC steigimo tikslai buvo – priimtinumas vartotojams (procedūrų
supaprastinimas teikiant paslaugas ir skaidrumo aspektai) bei kokybės uţtikrinimas
(kompetentingi darbuotojai). Tai pat akcentuotas ir naujų technologijų panaudojimas
aptarnavime.
Norvegijos specializuotų VPC kūrimas
2005 m. Norvegijos parlamentas patvirtino įdarbinimo ir socialinės gerovės reformą.
Reforma siekta suvienyti socialinio draudimo, įdarbinimo politikas bei įgyvendinti jas per
paslaugų teikimą piliečiams. Šis viešųjų politikų ir administravimo sričių suvienijimas
20

Pinheiro L.G., One Stop Shop: Easier, Faster and Cheaper. The Portuguese Experience. Paris, 2010,
www.oecd.org/dataoecd/55/62/44796252.pdf.
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įgyvendintas sukuriant specializuotas „Darbo ir gerovės“ agentūras (toliau tekste – agentūros).
Jos turėjo būti vadovaujančios – koordinuojančios bei uţ valstybinių institucijų paslaugų teikimą
atsakingos institucijos. Paslaugas teikti turėjo specializuoti VPC. Jiems socialinių paslaugų
teikimą turėjo deleguoti savivaldybės, kaip steigėjos ir agentūrų partnerės.
Pagrindinis reformos tikslas – įdarbinimo ir socialinių paslaugų (gerovės) institucijų
reorganizavimas. Išvestiniai tikslai - veiksmingesnis ţmonių integravimas į darbo rinką,
ilgalaikių bedarbių skaičiaus sumaţinimas bei paslaugų orientavimas į vartotojus. Išties
Norvegijoje, sukūrusioje aukštą gerovės lygį, dalies visuomenės dalyvavimas darbo rinkoje buvo
pakankamai pasyvus. Tad reikėjo reformos, kuri įteisintų šį dalyvavimą. Tyrinėtojų Tom
Christensen ir Per Lægreid nuomone veiksmingumo ir draugiškumo vartotojui tikslų iškėlimą
nulėmė Naujosios viešosios vadybos reformos21. Vėliau jas papildė visuomenės dalyvavimo
paslaugų teikime, prieinamumo didinimo, paslaugų spektro išplėtimo tikslai.
Beveik dešimtmetį trukusios didţiausios Norvegijos istorijoje reformos įgyvendinimą
tyrinėtojai skirsto į du etapus:
Pirmajame etape, prasidėjusiame 2001 m., pradėtas reformos koncepcijos rengimas,
planavimas22. Svarstant institucines reorganizacijas ilgai ginčytasi parlamente dėl
kelių ţinybų sujungimo sukuriant pamatus bendram paslaugų teikimui. Vyriausybės
paruoštas pirminis reformos projektų paketas parlamente atmestas kaip neišbaigtas.
Taigi, maţumos vyriausybė 2003 m. turėjo pradėti reformos rengimą iš naujo. 2004 m.
pateiktame reformos pakete numatyta visiškai integruoti paslaugas remiantis vieno
langelio principu23. Taip pat pasiūlyta suvienytoms paslaugoms skirti vadovaujančią
instituciją bei pagal kelis partnerystės organizacinius modelius sujungti paslaugas
piliečių aptarnavimo proceso pagrindu. Svarbu pastebėti, kad sujungimui numatyta
panaudoti VPC. Galiausiai vyriausybės pasiūlymui pritarė parlamentas. 2006-06-01
buvo įsteigta agentūros organizacija bei pradėtas pasirengimas VPC steigimui
savivaldybėse24.
2006 – 2009 m. pradėtas reformos įgyvendinimas, kurio metu pakeisti galiojantys
įstatymai25, kurta agentūros organizacija bei, svarbiausia, aptarnavimo ir paslaugos
centrų tinklas (numatyta šias veiklas atlikti iki 2010 m.). Faktiškai dar 2006 m.
21

Christensen T., Lægreid P., Reforming Norway‟s welfare administration,Statskontoret, 2010
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/Om%20offentlig%20sektor/Om-offentlig-sektor-3.pdf, p.27.
22
Christensen T., Lægreid P., ReformingNorway‟swelfareadministration,Statskontoret, 2010
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/Om%20offentlig%20sektor/Om-offentlig-sektor-3.pdf, p.13-15.
23
Fimreite A.N., Lægreid P. Reorganizing the welfare state administration, partnership, networks and
accountability. Public Management Review, Vol.11, Issue 3, 2009, p.282-286.
24
Lægreid P., Christensen T., Askim J. Fimreite A. L., Transforming heavily institutionalized agencies: post-NPM
reform in the Norwegian welfare state 2009, http://folk.uio.no/josteira/Utrecht.NAV.revised.doc.
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pradėjo veikti agentūros grafystėse bei pamaţu pradėti kurti VPC. 2010 m. reforma
turėtų būti pabaigta.
Reformos įgyvendinime ne viskas buvo sklandu. Pirmiausia reformos eiga buvo
koreguota 2007-2008 m. įkuriant parengimo paslaugos atlikimui padalinius (angl. „backoffice“),
kurie perėmė IT sistemų ir duomenų valdymą. Nesklandumų kilo ir dėl reikalingų papildomų
išteklių, kuriuos skyrė Norvegijos vyriausybė. Galiausiai 2008-2009 m. prasidėjo vieša kritika,
kurios pagrindas buvo ilgas laukimas iki administracinių sprendimų suteikimo kai kuriuose
centruose.
Reformos mastas nedidelei viešojo administravimo sistemai išties buvo stulbinantis.
Pertvarkos palietė 16000 valstybės tarnautojų, 2 milijonus vartotojų, įvyko dviejų stambių
ţinybų (įkurtų dar XIX a. pabaigoje) reorganizacija26.

Reformos kaina buvo milţiniška.

Reformai iki 2010 birţelio 1 d. buvo skirta 240 milijardų Norvegijos kronų.
Baigiant galima pastebėti, kad kuriant aptarnavimo ir paslaugų centrus remtasi šūkiu
„Daugiau ţmonių darbe – maţiau pašalpų“. Galutinius reformos rezultatus yra sudėtinga vertinti.
Net ir šiuo metu, numatytam terminui artėjant į pabaigą, reforma nėra visiškai pabaigta.
Apibendrinančios pastabos
Daug politinių, administracinių, socialinių – ekonominių veiksnių paskatino VPC
steigimą Vakarų šalyse. Nagrinėjant tikslus galima pastebėti, kad pagrindinis tikslas yra paslaugų
prieinamumas – priimtinumas (ţr. 1 lentelę). Kita vertus, daugelis VPC steigimo iniciatyvų,
išskyrus Portugalijos, JK, buvo platesnių, daţniausiai struktūrinių, reformų priemone.
1 lentelė
VPC steigimo tikslai
VPC steigimo
pavyzdţiai
Danijos
savivaldybių

Pagrindiniai tikslai

Konteksto faktai

Didesnio paslaugų prieinamumo ir priimtinumo
piliečiams uţtikrinimas.

Australijos
Naujojo Pietų
Velso valstijos

Prieinamumas nutolusiose vietose, sutaupymas
nemaţinant paslaugų skaičiaus ir apimčių,
geresnis infrastruktūros panaudojimas.

JK centrinės
valdţios įstaigų

Valstybės institucijų bei paslaugas teikiančių
institucijų sustiprinimas. Išvestinis tikslas piliečių ir visuomenės sustiprinimas.
Išteklių sutaupymas suvienijant gyventojų
aptarnavimą.

Atsirado kaip savivaldos/regioninės
reformos priemonė turėjusi
sumaţinti įtampas.
Viena iš reformos priemonių, kuria
siekta sumaţinti siaurai
specializuotų įstaigų - federalinių ir
valstijų agentūrų - paslaugų
fragmentiškumą.
Reforma parengta kaip „politinio
išsigelbėjimo“ planas. Reforma
nutraukta pasikeitus vyriausybei.

JK savivaldybių

Portugalijos

26

Priimtinumo vartotojams (procedūrų
supaprastinimo paslaugų teikime ir skaidrumo

Reforma prasidėjo vietos valdţios
lygiu kaip pavienės iniciatyvos. VPC
steigimas apima tik atskiras
savivaldybes, grafystes.
Reforma inicijuota dviejų
savivaldybių.

About NAV, http://www.nav.no/page?id=1073743655.
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Norvegijos
specializuotų
VPC steigimas

aspektai) bei kokybės uţtikrinimas
(kompetentingi darbuotojai).
Vartotojų integravimas į darbo rinką, ilgalaikių
bedarbių skaičiaus sumaţinimas bei paslaugų
orientavimas į vartotojus.

Valstybės įdarbinimo, socialinių ir
socialinio draudimo paslaugų
pertvarkos priemonė.

2.2 Viešųjų paslaugų centrų steigėjai ir steigimo procesas
Danijos VPC atvejis
Danijos Įdarbinimo centrų (specializuotų VPC atvejis) steigimas parodo, kad šie centrai
įsteigti centrinės valdţios sprendimais. Taigi, šiam procesui būdingas privalomumo, o ne
savarankiškos VPC steigimo iniciatyvos aspektas. Kita vertus, pertvarkos įgyvendinimas nebuvo
veiksmingas - nepasiekti tikslai, kelis kartus keisti VPC įgaliojimai ir funkcijos27. Be to, VPC
veikla buvo nuolatinių svarstymų ir spaudimo iš profsąjungų pusės objektas. Kaip jau minėta, šie
VPC buvo reorganizuoti 2009 m., visas administravimo funkcijas perleidţiant savivaldybėms.
Savivaldybių VPC, skirtingai negu specializuotų įdarbinimo centrų steigimas, buvo
akivaizdţiai sėkmingesnis sprendimas. Ši iniciatyva nekelia debatų: VPC ir jų veikla piliečiai
pasitiki, tyrimai rodo akivaizdų pasitenkinimą jų paslaugomis (80-90 proc. respondentų
patenkinti jų veikla). Tai nulėmė pats steigimo pobūdis. 2005 m. pradėta Piliečių paslaugų
centrų, t.y. VPC reforma nebuvo akivaizdţiai nuleista „iš viršaus į apačią“ (dalis tyrinėtojų
mano, kad centrinė valdţia, priimdama įstatymą ir vykdydama reformą, panaudojo politinį administracinį spaudimą28).
Pereinant prie steigimo proceso analizės, galima pastebėti, kad pirmiausia Vidaus reikalų
ir Sveikatos apsaugos ministerija paruošė VPC įstatymą, kuriuo sudarė galimybę savivaldybėms
steigti VPC, susitarimo pagrindu perimant valstybės įstaigų ar kitų savivaldybių paslaugų
teikimą. Antra, centrų sumanymą palaikė dalies Danijos savivaldybių asociacija „Danijos vietos
valdţia29. Ji, remdama vyriausybės reformą, teikė savivaldybėms konsultacijas bei skleidė gerąją
praktiką. Savivaldybių VPC steigimu buvo suinteresuoti ir vietos politikai siekiantys politinių
tikslų. Pagrindinė šio proceso tyrinėtoja Lene Holm Pedersen teigia, kad savivaldybių politinis
elitas paskatino ir įstatymo parengimą30. Įgyvendinimo procesą palengvino tai, kad savivaldybės
turėjo plačią sumanymo įgyvendinimo laisvę. Daţnai jos rėmėsi ankstesne patirtimi, susijusia su
vieno langelio principo taikymu piliečių aptarnavime. Buvo pasitelkti privačių konsultacinių
įmonių, kitų asociacijų ekspertai.
27

Askim J.,Fimreite A.L., Pedersen L.H., Moseley A., One stop shops: An emerging instrument for joining up the
21st century welfare state. Paper for EGPA Conference, 2-5 Sept. 2009, Malta, p.12.
28
Pedersen L.H., Olsen A.L., Bhatti Y., Administrative Professionals and the Diffusion of Innovations – The case of
citizen service. Forthcoming in Public Administration, 2010.
29
Ji atstovauja 98 Danijos savivaldybes (http://www.kl.dk/English/Local-Government-Denmark/)
30
Pedersen L.H., Medborgeren i centrum. PapertilNopsakonferencen i Tromsö, Norge, 2008.
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Australijos VPC atvejis
Australijos, Naujojo Pietų Velso valstijoje, įgyvendinant „Valdţios prieinamumo
programą“, įsteigti 64 VPC31. Šiuo metu veikia 62 VPC. VPC informuoja apie valdţios
teikiamas paslaugas, remdamiesi vieno langelio principu. Klientai gali gauti įvairias paţymas,
leidimus (pvz., ţvejybos leidimas), sumokėti baudas bei gauti kitų paslaugų32.
VPC paslaugų teikimo funkcijas delegavo devynios valstijos lygio įstaigos

(dar

vadinamos valdţios prieinamumo programos paslaugų agentūros) bei dešimt federalinės valdţios
agentūrų (Naujojo Pietų Velso ţuvininkystė; Sąţiningos prekybos biuras; Įstatymų paţeidimų
biuras; Kelių ir eismo administracija (toliau KEA); Gimimo, mirties ir santuokos registras; Būsto
departamentas; Nacionalinių parkų, faunos ir floros departamentas; Naujojo Pietų Velso
Laivybos administracija; Valstybės pajamų tarnyba). Tokių VPC steigimas federaliniu lygiu
išties yra svarbus ţingsnis, perţengiantis konstitucinį funkcijų paskirstymą. Kita vertus, galima
pastebėti, kad Naujajame Pietų Velse yra sujungtos net 19 siauriai specializuotų agentūrų
funkcijos. Tai parodo aukštą integracijos mastą.
Naujojo Pietų Velso KEA suteiktas ne vien paslaugų, bet ir valdţios prieinamumo
programos vadovaujančios agentūros statusas. Šis statusas buvo suteiktas po atlikto minėto
pilotinės programos rezultatų vertinimo.
VPC steigimas Jungtinėje karalystėje
Kaip jau minėta JK savivaldybės pačios iniciavo VPC steigimą. JK vyriausybė tik atliko
stebėtojo vaidmenį33. Svarbu pastebėti, kad JK VPC daţniausiai neišskiriami iš kitų jungtinių
paslaugų centrų (pvz., koncentruojančių IT, personalo valdymo paslaugas).
Kitas klausimas - kas yra VPC steigėjai. Daţniausiai tai yra kelios savivaldybės (tiek
ţemesnio, tiek aukštesnio lygmens - vadinamosios grafystės) arba didesnės savivaldybės, kuriose
VPC sujungia įstaigų ir įmonių paslaugas. Pavyzdţiui, Stafordšyro grafystėje partnerystę įkūrė
dešimt vietinės valdţios tarybų (ţemesnio lygio savivaldybės). Analogiškai Vočesteršyro
grafystėje – šešios savivaldybės. Stafordšyro VPC tarybos tarpusavyje bendradarbiauja
naudodamos bendrą ryšių su klientais sistemą bei kitas mokesčių ir rinkliavų surinkimo sistemas.

31

Government Access Program. http://www.directory.nsw.gov.au/gap.asp.
The Audit Office of New South Wales (2006). Agencies Working Together to Improve Services. New South
Wales: Audit Office
http://www.audit.nsw.gov.au/publications/reports/performance/2006/collaboration/collaboration-contents.html ţr.
33
Turle M., Shared services: An outline of key contractual issues. Computer law&security review. 2010,Vol 26.
p.178–184; Front office shared services (FOSS) Project, http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=6440077.
32
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Kitas VPC steigimo JK ypatumas - akivaizdus konsultantų, didelių korporacijų
(„Fujitsu“, „Accenture“, „Deloite“ ir kitų) dalyvavimas34. Jos yra suinteresuotos parduoti ryšių
su klientais duomenų valdymo sistemas. Be to, kaip siūlymo dalį pateikia ir konsultacijas
steigimo metu. Tai akivaizdu analizuojant jų rinkos apţvalgas, pirkimo pasiūlymus ir pan.
VPC steigimas Portugalijoje
Portugalijoje 1997 m. spalio 21 d., Ministrų Tarybai patvirtinus rezoliuciją Nr. 176/97,
įkurta VPC steigimo grupė. Steigiant šią grupę siekta identifikuoti paslaugas bei sukurti
vartotojams teikiamų paslaugų katalogą. VPC steigimo grupės penki nariai buvo tiesiogiai
atskaitingi valstybės sekretoriui, atsakingam uţ Viešąjį administravimą ir administravimo
modernizavimą.35 Ši darbo grupė atliko pirmuosius paruošiamojo pobūdţio darbus. Ji parengė
steigimo projektą. Po dvejų metų veiklą perėmė įkurtas Piliečių vieno langelio centrų valdymo
institutas. Jis turėjo vykdyti steigimo ir naujai įsteigtų VPC centrų veiklos prieţiūrą.
Palyginimui, Portugalijos verslo centrų steigimui skirtas trumpesnis pasiruošimo laikas.
Steigimas įteisintas specialiu nutarimu, kuris įgaliojo Registrų ir Notarų instituto prezidentą
įsteigti Verslo centrus.
VPC steigimas Norvegijoje
VPC steigimas vyko įdarbinimo bei pensijų fondo pertvarkos pagrindu. Jos rengimas
kiek įstrigo pirmaisiais įgyvendinimo metais (2001-2003) dėl politinių veiksnių ir planuojamų
reorganizuoti įstaigų pasipriešinimo. Be to, ir politikų, administracinio elito bei ekspertų
nuomonės pradėtos reformos atţvilgiu nebuvo vienareikšmės36. Norvegijos savivaldybės
nevienareikšmiškai pasisakė uţ siūlomų administravimo ir VPC steigimą37. Šių VPC
formavimas buvo ir Norvegijos karalystės vyriausybės prioritetas. Galiausiai kompromisas dėl
tinkamo VPC steigimo buvo pasiektas. Tyrinėtojų Tom Christensen, Per Lægreid analizė
atskleidţia, kad pagrindinė kliūtis reformos įgyvendinimui buvo ţemi Norvegijos pareigūnų,
tarnautojų koordinavimo gebėjimai bei neigiami poţiūriai į horizontalius koordinavimo
instrumentus38. Kitaip sakant, tarnautojams buvo sunku suprasti, kaip kelios institucijos gali
34

United Kingdom: Stop, Start, Save Shared Service Delivery In Local Government. Deloltte. 2009,
http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/GPS/UK_GPS_StopStartSave.pdf; Howard H., Wilson
D.A., Shared services insights: An implementation model for successful public-sector programs. Accenture, Outlook
Point of View.2006. N.1.
35
1st Quality Conference: Sharing Best Practises (2000). Citizens‟ One-Stop-Shop. Lisbon, Portugal,
http://www.4qconference.org/en/previous_quality/1QC/PT_One_Stop_Shop.doc.
36
Lægreid P., Christensen T., Askim J. Fimreite A. L., Reform of the employment and welfare administrations – the
challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences,
N.73(3), 2007, 393-394.
37
Christensen T., Lægreid Reforming Norway‟s welfare administration, Statskontoret, 2010
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/Om%20offentlig%20sektor/Om-offentlig-sektor-3.pdf, p.23.
38
Lægreid P., Christensen T, The Challenge of Coordination in Central Government Organizations: The Norwegian
Case. Public Organization Review, 2008, vol.8, p.97–116
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teikti aptarnavimo paslaugas po vienu stogu. Taigi, „ţinybinės kultūros slenksčiai“, neigiamos
nuostatos apie atsakomybės sričių išplėtimą, paslaugų sujungimą tapo reformą stabdančiais
veiksniais. Daugelis sprendimų po ilgų interesų derinimų buvo pasiekti kompromiso būdu.
Pavyzdţiui, Norvegijos savivaldybės išsireikalavo, kad steigiamų aptarnavimo centrų
administravimas nebūtų grieţtai unifikuotas ir standartizuotas.
Pereinant prie reformos įgyvendinimo galima pastebėti, kad Vyriausybė ir jos įgaliotos
institucijos didelį dėmesį skyrė informavimui ir konsultavimui apie reformos tikslus, procesą bei
priemones. VPC agentūros 2007 m. sukūrė VPC steigimo vadovą, kuris turėjo palengvinti šių
organizacijų atsiradimą39. Šiame vadove pateiktos planavimo, organizavimo bei aptarnavimo
priemonių kūrimo rekomendacijos.
Galima pastebėti, kad agentūros pateiktame VPC steigimo vadove rekomendacijos buvo
labai praktiškos. Jos apėmė kiekvieną steigimo ţingsnį pridėdamos komentarus bei nuorodas į
teisės aktus.
Po minėtų paruošiamųjų darbų bei sutarčių pasirašymo VPC steigėjams rekomenduota
pereiti prie centrų projekto įgyvendinimo organizavimo. VPC steigimo vadove akcentuojamas
visuomenės įtraukimas panaudojant plačias komunikacijos bei konsultavimo priemones. Kartu
su viešinimu numatytos ir diskusijos su visuomene dėl paslaugų poreikių, jų atrankos į
numatytus sąrašus. Šioje vietoje galima pastebėti, kad nors dalies paslaugų sujungimas buvo
privalomas, vis dėlto išliko tam tikro manevravimo laisvė. Pavyzdţiui, savivaldybės galėjo
įtraukti ir kai kurias sveikatos apsaugos paslaugas.
Kita vertus, šis pasirinkimas reiškė ir praktinių paruošiamųjų darbelių atlikimą. Paslaugų
ir aptarnavimo procedūrų aprašų, aptarnavimo tvarkų, paslaugų vartotojų poreikių nustatymai ir
kiti dalykai buvo įtraukiami į projekto steigėjų darbotvarkes.
Apibendrinančios pastabos
Nagrinėjant VPC steigimą pasirinktose valstybėse galima pastebėti, kad šios pertvarkos
nuo pirminių sumanymų iki pagrindinių projektų uţbaigimo apėmė 4-7 metus. Reformų procesas
dėl politinių veiksnių kiek ilgiau uţtruko Norvegijoje (ţr. 1 pav.). Kita vertus, visos reformos
yra įgyvendintos per pastarąjį dešimtmetį.

39

Håndbok for etableringav NAV-kontor med ned tellings kalender. 2007,
http://kommune.nav.no/_binary?download=true&id=805354916

Vilnius, 2010

22

1 pav. VPC steigimo periodai
Nagrinėjant steigimo proceso ypatumus reikia atkreipti dėmesį, kad daugeliu atvejų VPC
steigimas suvienijo skirtingo valdymo lygio institucijas (centro - vietos arba centro –regionines).
Išimtis yra tik JK savivaldybių VPC. Juose yra sujungtos vietinio valdymo lygio institucijos. Dar
vienas ypatumas - privačių paslaugų teikėjų įtraukimas.
2 lentelė
VPC steigimo būdas ir procesas
VPC steigimo
atvejai
Danijos
savivaldybių

Steigėjai

Steigimo būdas ir procesas

Valstybinės
įstaigos ir
savivaldybės.

Australijos
Valstijų
(Naujojo Pietų
Velso atvejis)

Federalinės ir
valstijos
institucijos.

JK
savivaldybių

Savivaldybės.

Steigimas nėra privalomas.
„Iš viršaus į apačią“ –
skatinimo, „skandinaviškų“
netiesioginių poveikių būdas.
Susitarimai dėl steigimo
programos.
Sutartinis – plataus
bendradarbiavimo.
Iš dalies - „iš apačios į viršų“.
Savarankiškas, be aukštesnės
valdţios paskatų

Portugalijos

Savivaldybės,
įtraukiant į
paslaugų teikimą
privačias įmones.

Norvegijos
specializuotų
VPC
steigimas

Centrinės
valdţios
institucijos su
savivaldybių
dalyvavimu.
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„Iš viršaus į apačią“.
Vyriausybės įsteigta darbo
grupė ir sukurtas institutas,
atsakingas uţ koordinavimą,
prieţiūrą.
„Iš viršaus į apačią“, tačiau be
plataus bendradarbiavimo.

Paskatos ir palaikančios
priemonės
Vyriausybės parengta teisinė
bazė, plati konsultacinė parama.
Steigimo metodika.
Savivaldybių asociacijos parama.
Valstijos koordinavimas.
Programinis įgyvendinimo
modelis.
Regioninio koordinavimo
programos ir veiklos planai.
Platus konsultacinių įmonių
dalyvavimas VPC steigime.
Vyriausybės parengta teisinė
bazė, konsultacinė parama.
Privačių paslaugų teikėjų
įtraukimas.
Vyriausybės parengta teisinė
bazė, specialiai įsteigtos
prieţiūros, koordinavimo
agentūros.
Plati konsultacinė parama,
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parengtos steigimo metodikos,
planai ir t.t..

Kaip matyti iš 2 lentelės VPC steigimo būdas labai variavo. Norvegijoje, Australijoje, su
išlyga ir Danijoje tai buvo centrinės valdţios inicijuotos ir įgyvendintos (ar tik koordinuotos)
programos. Jos visos buvo įgyvendintos plačios (Danijos, Australijos, Portugalijos) ar siauresnės
„iš viršaus nuleistos“ partnerystės pagrindais. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad nemaţą vaidmenį
atliko ir administravimo kultūra. Pavyzdţiui, Portugalijoje savivaldybėms iniciatorėms reikėjo
įtikinėti centrinę valdţią dėl galimybės steigti VPC. Kita vertus, įkurti VPC tapo gerosios
patirties pavyzdţiu kitiems steigimo projektams. Skandinaviškos administracinės kultūros raiška
akivaizdi VPC steigimo iniciatyvų atveju Norvegijoje ir Danijoje. Danijoje Vyriausybė
netiesiogiai skatino VPC centrų steigimą plačia konsultacine, metodine ir, tam tikrais atvejais,
finansine parama. Taip pat Danijos centrinės valdţios institucijos parengė ir priėmė atitinkamus
teisinius VPC steigimui pagrindus.
Kiek kitas yra savivaldybių VPC steigimo JK būdas. Čia daţniausiai kelios savivaldybės
pačios, matydamos praktinę naudą (išteklių taupymo tikslas), steigė VPC. Didele dalimi tai
skatino paslaugų teikimo praktikos bei konsultacinių kompanijų poveikiai.
2.3 Teisiniai viešųjų paslaugų centrų veiklos pagrindai
VPC,

kaip

ir

daugeliui

administracinių

inovacijų,

yra

reikšmingas

teisinis

reglamentavimas. Juolab, kad tai reiškinys, daţnai susijęs su naujo tipo juridinių vienetų
sukūrimu bei jungtinių paslaugų sutarčių sudarymo reglamentavimu.
Šioje studijos dalyje atlikta pasirinktų valstybių nacionalinės teisės analizė steigiant VPC.
Taip pat nagrinėti sutartiniai santykiai tarp paslaugų teikėjų. Atlikti lyginamąją analizę yra
pakankamai komplikuota dėl skirtingų teisės tradicijų ir įstatyminių pagrindų, reguliuojančių
santykius tarp viešojo administravimo subjektų.
Danijos VPC steigimo reglamentavimo atvejis
Danijos VPC steigimo teisinis reguliavimas nebuvo imperatyvus ir privalomas. Įstatymą
galima priskirti prie dispozityvaus reguliavimo tipo. Išties dauguma jo normų yra leidţiamojo
tipo. Tai akivaizdţiai patvirtina faktas, kad dalis savivaldybių 2009 m. nebuvo įkūrusios VPC.
Nuodugniau analizuojant galima pastebėti, kad VPC steigimas yra visiškoje savivaldybės
atsakomybėje. Tai numato Danijos VPC įstatymo antroji norma. Nors ji nėra imperatyvi, pagal ją
numatomos tam tikros sąlygos paslaugų teikimui.
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Įstatymas „Dėl piliečių

paslaugų centrų“ (priimtas 2005.06.16) apibrėţia sutartinius

santykius dėl paslaugų teikimo tarp savivaldybių bei kitų, daţniausiai ministerijoms pavaldţių,
įstaigų40.
Svarbiausios Danijos VPC įstatymo nuostatos
1. Įstatymo tikslas paskatinti Vietines tarybas steigti Piliečių paslaugų centrus, kurie
įgalins piliečių dalyvavimą viešajame sektoriuje.
2. Administracinės paslaugos teikiamos Piliečių paslaugų centruose yra savivaldybių
atsakomybėje. Savivaldybė teikia savo ir kitų institucijų administracines paslaugas
piliečiams pagal 2 dalį.
3. Pagrindinės nuostatos: a) Piliečių paslaugų centras, kaip aptarnavimui vadovaujanti
institucija, gali teikti savivaldybių bei kitų institucijų paslaugas bei atskleisti
informaciją piliečiams pagal šių institucijų pavedimus. Informacijos atskleidimas yra
numatomas tik vykdant prieţiūros, kontrolės ir kitas funkcijas susijusias su Piliečių
centrų pagrindiniais uţdaviniais; b)Piliečiui pateikus prašymą turi būti suteikiama
informacija reikalinga tolimesniems procedūriniams sprendimas. Informacija ir
prašymai paslaugoms turi būti priimami nepriklausomai nuo administracinio
teritorinio vieneto, kuriame administraciniai sprendimai turi būti priimami. Paslaugas
teikiančiai institucijai, priklausomai nuo jurisdikcijos, turi būti perduodama
informacija iš piliečių paslaugų centrų.
Įstatyme numatomos sąlygos, kurių pagrindu gali būti priimami susitarimai, pasirašomos
paslaugų sutartys. Šiuo atveju svarbiausia įstatymų leidėjui sureguliuoti santykius dėl piliečių,
kaip paslaugos gavėjų, informacijos apsaugos (antroji norma). Toks didelis dėmesys šių
susitarimų aspektams atsirado dėl pakankamai grieţto tarnybinės informacijos (kitų institucijų
administruojami registrai ir informacinės sistemos) panaudojimo, kuris

numatytas Danijos

karalystės viešojoje teisėje (Duomenų apsaugos įstatymas bei poįstatyminiai teisės aktai41).
Taigi, tam, kad VPC darbuotojas galėtų prisijungti prie Valstybinių registrų informacijos
perdavimui elektroninėmis sistemomis, reikėjo VPC įstatymo normos. Danijos karalystės
Duomenų apsaugos įstatymas numatė prisijungimo autorizacijos (sudaromos galimybės tik VPC
darbuotojams) bendruosius saugumo, teisingo duomenų panaudojimo principus. Jungiantis prie
registrų, numatyti jų duomenų panaudojimo kriterijai.
Taip pat įstatyme numatyta, kad prašymai gali būti priimami bet kuriame
administraciniame vienete. Tokiu būdu uţtikrinamas prieinamumas, o kartu ir apsikeitimas

40
41
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dokumentais, reikalingais administracinių sprendimų priėmimui. Taigi įstatymas numato
bendradarbiavimą ne tik su valstybės institucijomis, bet ir tarp VPC.
Svarbu pastebėti, kad nors pats įstatymas yra lakoniškas, jo projekto teikime ministerija
pakankamai plačiai išaiškino atskirų normų taikymo aspektus, jų suderinimą su kitais teisės
aktais. Taip pat pateiktos ir rekomendacijos tokių centrų steigimui.
Pavyzdţiui, Danijos VPC koordinuojanti institucija, Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų
ministerija42 nurodo, kad savivaldybės steigdamos VPC gali centralizuoti aptarnavimą
instituciniu lygiu bei susitarti su kitomis institucijomis. Pastebima, kad vietinė valdţia gali
aptarnauti bei paslaugas teikti ne tik fiziniu būdu, bet ir komunikaciniais kanalais. Vyriausybė
numatė, kad savivaldybės gali naudoti turto valdymo priemones (bendra informacija,
registravimas, teisinis konsultavimas, nuoroda į kitą instituciją), supaprastintą paslaugų teikimą
(pagalba pateikiant/uţpildant prašymus ir kitus dokumentus, pagalba pateikiant dokumentus
kitoms institucijoms). Taip pat nustatyta, kad savivaldybės gali tarpininkaudamos priimti kitų
įstaigų rinkliavas uţ suteiktas paslaugas.
Be to išaiškinime nurodoma, kad pagal šią normą būtų galima teikti pačias įvairiausias
viešąsias paslaugas. Kartu buvo atlikti kai kurie įstatymų pakeitimai, turėję palengvinti paslaugų
teikimą. Pavyzdţiui, pakeistos normos, kuriomis supaprastintos piliečių pasų išdavimo tvarkos.
Tam tikri pakeitimai atlikti teisės aktuose, numatančiuose prašymų priėmimą. Kita vertus,
Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerija rekomendavo steigiant paslaugų centrus įtraukti
šias paslaugas (ţr. 3 lentelę). Numatyta, kad paslaugų sąrašas nėra baigtinis ir jos gali būti
išplėstos.
3 lentelė
Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos rekomenduojamas paslaugų sąrašas
Danijos paslaugų centrams
Savivaldybės funkcijų pagrindu teikiamos paslaugos
Tėvo, motinos globos paţymos, ....
Įdarbinimo paţymos.
Dokumentų, susijusių su municipalinių būstų skyrimu, perkėlimu,
paskolų būstų nuomai išdavimas.
Prašymų dėl socialinės paramos priėmimas.

Valstybės funkcijų pagrindu teikiamos
paslaugos
Licencijų prekybai alkoholiu išdavimas.
Su nekilnojamo turto kadastru (registro,
planų) susijusių paslaugų teikimas.
Prekybos leidimų išdavimas.
Įvairių pašto paslaugų,
apmokėjimo paslaugos.

įvairių

įmokų

Prašymų priėmimas dėl paramos naudojimuisi privataus odontologo
paslaugomis.
Prašymų priėmimas dėl apmokėjimo uţ suaugusiųjų mokymąsi.
Paslaugų susijusių su pensijos administravimu teikimas.
Įvairios informacijos iš registrų išdavimas.
Prašymų dėl apmokėjimo uţ laikiną nedarbingumą (dėl sveikatos
problemų) priėmimas. Paţymų dėl nedarbingumo išdavimas.
Statybų, rekonstrukcijos leidimų išdavimas
42
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Licencijų, vairavimo teisių išdavimas/pratęsimas.
Automobilių leidimų parkavimui išdavimas. Parkavimo bilietų
pardavimas.
Pasų išdavimas, įvairių su tapatybės dokumentais susijusių
procedūrinių dokumentų pateikimas.
Prašymų dėl vienkartinės paramos skyrimas.
Prašymų dėl vaikų darţelių, slaugos namų, studentų studijų ir pan.
priėmimas.
Informacijos dėl mokesčių teikimas, pvz., mokesčių grąţinimas,
konsultavimas dirbant su elektroninėmis sistemomis, mokesčių
deklaracijų uţpildymas.
Teisinis konsultavimas dėl socialinių paslaugų.
Paţymų dėl kompensacijų uţ šildymą priėmimas.
Šaltinis: Forslag till ovom kommunale borger service centre. Indenrigs-og Sundheds ministeriet, 2004-2200-21,
30.11.2004.

Nagrinėjant 3 lentelėje pateiktus duomenis galima pastebėti, kad reformos koncepcijoje
savivaldybių VPC numatyta perduoti tik kelias valstybinių įstaigų funkcijas (realus paslaugų
skaičius - 5). Išties tai nedidelis skaičius. Vėlesnė VPC veikimo praktika parodė, kad šis skaičius
buvo išplėstas tiek valstybės įstaigų aptarnavimo funkcijų, tiek grupės konsultacinių paslaugų
perėmimu. Kita vertus, pateikta rekomendacija atskleidţia, kad valstybinių funkcijų perėmimas
neturėjo sukelti didelių kliūčių43. Iš esmės ministerija rekomendavo centralizuoti ir
sukoncentruoti savivaldybės paslaugų teikimą, papildant keliomis valstybinių įstaigų funkcijomis
bei pašto paslaugų ir įvairių įmokų priėmimo paslaugomis.
Reikia atkreipti dėmesį, kad Danijos VPC neįpareigojo pasirašyti paslaugų teikimo
sutarčių su valstybinėmis institucijomis. Danijos vyriausybės išaiškinime, vadovaujantis
Administracinių procedūrų įstatymo 7 paragrafo normomis, vykdančioji (t.y. asmenų
aptarnavimo paslaugą teikianti) įstaiga, gavusi prašymą, gali jį perduoti kitoms institucijoms.
Tuo tarpu kitos institucijos negali deleguoti savivaldybėms savo funkcijų vykdymo. Taigi,
įstatymas numatė VPC prašymo priėmimo bei administracinio sprendimo priėmimo teisę. Kita
vertus, Danijos centrinė valdţia tuo neapsiribodama kūrė teisinius pagrindus, kurie sudarė teisinę
bazę pačioms savivaldybėms perimti administracinių paslaugų teikimą, jungiantis prie
valstybinių įstaigų registrų ir kitų duomenų sistemų.
VPC steigimo reglamentavimas JK ir Australijoje
Skirtingai negu Danijoje, anglosaksų valstybių tradicijoje nėra administracinės teisės,
apibrėţiančios santykius tarp skirtingo valdymo lygio institucijų. Dėl to šie santykiai daţniausiai
įtvirtinami sutartimis, kadangi federalinės bei valstijų agentūros turi plačią teisinę autonomiją.
Nagrinėjant Naujojo Pietų Velso VPC steigimo atvejį galima pastebėti, kad jo teisinis pagrindas
buvo Supratimo memorandumas tarp federalinės ir valstijos valdţios. Santykius įtvirtino kiek
vėliau pasirašyta programa.
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Supratimo memorandumas apima tokius straipsnius: centro valdančios agentūros
pareigos, paslaugos atlikimas, apmokymai, pastatai, apmokėjimas, ginčų sprendimas, draudimas,
auditas ir ataskaitų teikimas.
Panaši teisinė padėtis yra ir JK. Savivaldybių teisę steigti VPC numato JK parlamento
leidţiami įstatymai. Pavyzdţiui, Vietos valdţios „Prekių ir paslaugų“ įstatymas44 numato
sutarčių dėl paslaugų teikimo sudarymą tarp savivaldybių. Taip pat Anglijos Vietos savivaldos
įstatymo 2003 ir 2004 m. pataisos45 numato „prekybos paslaugomis teisę“, o tai reiškia galimybę
perleisti paslaugas pagal terminuotas sutartis (teorijoje tai įvardijama, kaip išorinių kontraktų
taikymas). Tai numato ir Anglijos Bendroji teisė, leidţianti platų „administracinių, profesinių ir
techninių“ paslaugų teikimą. Apskritai JK teisė yra palanki VPC steigimui (skirtingiems teikimo
būdams, skirtingų organizacijų įkūrimui) bei sutartinių santykių tarp paslaugų teikėjų sudarymui.
Išskirtinis bruoţas yra galimybė perleisti asmenų aptarnavimą bei paslaugų teikimą privatiems
asmenims.
Pavyzdţiui, nuo 2002m. Stafordšyro grafystės savivaldybės pasirašė vadinamąją
bendradarbiavimo sutartį dėl VPC steigimo, o tiksliau - ryšių su klientais valdymo.46 Šis
dokumentas suteikia vienodus steigėjų atstovavimo įgaliojimus, numato tolygius finansinius
įnašus paslaugų teikime. Sutartis numato ir pasitraukimo iš projekto galimybę apie tai pranešus
prieš dvejus metus. VPC centro veikloje atsirado precedentas: dviejų savivaldybių tarybos,
abejodamos VPC veiklos veiksmingumo pasitraukė iš projekto.
2003 m. pasirašytas susitarimas ir pradėta įgyvendinti partnerystės programa, kuri
numatė viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimą (vartotojų poreikių tenkinimas, aukštesnė
paslaugų kokybė). Sudarant partnerystės sutartį, buvo numatyta, jog partneriai teiks paslaugas
vieno langelio principu, panaudodami visus kontaktų su asmenimis kanalus bei toliau naudos
ryšių su klientais valdymo sistemą. Šis pavyzdys parodo, kad Stafordšyro grafystės savivaldybės
sudarė net kelis sutarimus, norėdamos išplėsti VPC veiklą.
Norvegijos VPC steigimo ir veiklos reglamentavimas
Norvegijos VPC veiklą - paslaugų teikimą - grindţia šių centrų veiklos sutartys ir teisės
aktai, reglamentuojantys organizacijų veiklą, bei grupė paslaugų įstatymų, poįstatyminių teisės
aktų. Pirmuoju atveju galima pastebėti, kad dar antrojo reformos etapo pradţioje 2005 m.
vyriausybė priėmė koncepciją dėl VPC centrų steigimo. Joje buvo numatyta: „sukurti piliečių
aptarnavimo, įdarbinimo ir gerovės (socialinio draudimo) centrus. Aptarnavimo paslaugos turi
būti teikiamos, remiantis privalomosiomis sutartimis. Kiekvienoje savivaldybėje turi būti
44
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kontaktų centras su privalomuoju teikiamų paslaugų sąrašu47. Beje, įstatymų leidėjai priţiūrėjo
sutarčių sudarymo tvarkas. Tai rodo 2006 - 2008 m. teisės aktai, numatantys paslaugų sutarčių
koregavimą, santykių tarp VPC ir agentūrų reguliavimą ir kt. Išties šiais papildančiais
dokumentais reaguota į VPC steigimo problemas, praktikams kylančius neaiškumus ir pan. Kita
vertus, šie pakeitimai nereiškė esminių pasikeitimų VPC organizavime. Greičiau tai buvo
teisinės, steigimo procesus tobulinančios, iniciatyvos48.
VPC steigime teisinio reguliavimo aspektu itin svarbus yra paslaugų sutarčių sudarymas
tarp Savivaldybės bei valstybinių institucijų. (ţr. 4 lentelę).
4 lentelė
Administraciniai susitarimai dėl VPC steigimo
Valstybinių institucijų veiksmai

Patarimai įgyvendinimui

Ketinimų deklaracijos pasirašymas.

Bendradarbiavimo vietos susitikimams
numatymas

Sutarties dėl steigimo proceso sudarymas.
Susitarimas dėl administravimo modelio ir jo
sukūrimo.

Direktoriaus skyrimas ir steigimo procedūrų
numatymas
Susitelkimas į dialogą

Funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas.

Partnerystės tarp valstybės ir savivaldybės
uţtikrinimas. Pasikeitimas patirtimi.

Paslaugų teikimo principų numatymas.
Paslaugų administravimo principų numatymas
Sutartis dėl centro atidarymo.

Šaltinis: Håndbok for etablering av NAV-kontor mednedtellings kalender. 2007,
http://kommune.nav.no/_binary?download=true&id=805354916

Po politinių sprendimų paprastai

sekdavo administraciniai. Faktiškai savivaldybėse

būdavo pasirašomos pagrindinės sutartys, kuriose aiškiau apibrėţiama šalių atsakomybė. Reikia
pabrėţti, kad sutartys nebuvo unifikuotos formos. NAV agentūra nepateikdavo netgi pavyzdinės
formos, kadangi siekta suteikti steigėjams daugiau sprendimų laisvės bei galimybės atsiţvelgti į
vietinius paslaugų teikimo ypatumus.
Tyrinėtojo Lars Monkerund atlikto tyrimo 2008 m. rezultatai rodo, kad sutartys,
pasirašytos tarp agentūrų bei VPC, labai varijavo49. Sutarčių pasirašymas priklausė ne tik nuo
minėtų lokalių ypatumų, bet ir nuo politinio spaudimo dėl sandorių pakeitimo, kuris atsirasdavo
po kiekvienų savivaldos rinkimų. Kita įdomi iš savivaldybių kilusi iniciatyva - naujų partnerių
47
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paslaugų teikimui įtraukimas. Net 44 procentai savivaldybių numatė bendradarbiavimą su
papildomais partneriais. Tokia praktika daţniausiai pasitaikė maţiausiose gyventojų skaičiumi,
turinčiose didţiausią bedarbių skaičių savivaldybėse.
Apibendrinančios pastabos
Nagrinėjant VPC steigimą ir veiklos reglamentavimą galima pastebėti, kad Danijoje ir
Norvegijoje buvo priimti specialūs įstatymai, kurie numatė VPC steigimą. Danijos įstatymas dėl
VPC numatė teisę steigti tokius centrus, apibrėţė atsakomybę ir įgaliojimus. Pastebėtina, kad
Danijos savivaldybių įstatymai neįpareigojo pasirašyti paslaugų teikimo sutarčių su
valstybinėmis institucijomis. Savivaldybės pagal veikiančias normas galėjo priimti prašymus bei
persiųsti juos įgaliotoms institucijoms. Kita vertus, Danijos įstatymų leidėjai didesnį dėmesį
sutelkė į VPC teises naudotis valstybinių įstaigų registrais, duomenų sistemomis, o kartu patiems
teikti paslaugas.
Norvegijos VPC steigimą reglamentuoja plati teisinė bazė. Teisinio reguliavimo aspektu
centrų steigime itin svarbus yra paslaugų sutarčių sudarymas. Sutartys tarp savivaldybių bei
valstybinių institucijų sudaromos dėl steigimo bei atskirų paslaugų teikimo. Pastebėtina, kad
tiek Danijoje, tiek Norvegijoje yra parengti išsamūs įstatymų ir tvarkų išaiškinimai, teikiamos
konsultacijos.
JK karalystės teisiniai pagrindai (Parlamento priimti įstatymai, teismų sprendimai) yra
palankūs VPC steigimui. Jie numato ir aptarnavimo, ir administracinių paslaugų teikimo nuomą
(angl. outsourcing), privatinės teisės taikymą steigiant paslaugų bendroves ir panašiai.
2.4 Viešųjų paslaugų centrų organizaciniai modeliai
VPC kūrimo procese be tikslų formulavimo, paslaugų kultūros numatymo, esminis yra
tinkamo centrui organizacinio modelio pasirinkimo klausimas. Jis apibrėţia paslaugų teikėjo,
organizacijos modelio pasirinkimą bei resursų paskirstymą. Dar daugiau - daugelyje studijų yra
pastebima, kad tinkamas modelio pasirinkimas gali sumaţinti rizikos veiksnius ir yra vienas iš
VPC sėkmės garantų. Kita vertus, VPC modeliai turi savų organizacinių ypatumų. VPC
steigimas ne visuomet gali reikšti paslaugų centralizavimą arba priešingai, paslaugų nuomą, kaip
dalies funkcijų decentralizavimą. Toks centras gali būti kuriamas kaip tarpdepartamentinis
vienetas vienos ţinybos ar institucijos pavaldume. Šiuo atveju visa veiklos procesų kontrolė bus
vykdoma centrą įkūrusios institucijos50. Kita vertus, asmenų aptarnavimo ar kitos veiklos gali
būti perleistos išoriniam teikėjui, kaip pvz., paslaugų nuoma. Šiuo atveju neišvengiami sutartiniai
50
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santykiai, aiškus dalies atsakomybės sutartiniu pagrindu perleidimas. Tokia centralizuoto bei
decentralizuoto modelio takoskyra yra sąlyginė. Praktikoje kuriamos tarpinio tipo organizacijos,
daţnai įgaunančios savitų organizacinių, o kartu ir teisinio statuso ypatumų.
Teorinėse ir praktinėse studijose, modeliuojančiose VPC steigimą, VPC modeliai
daţniausiai skirstomi pagal pasirinktus kriterijus. Šias tipologijas nulemia ne tik organizacinių
modelių analizė, bet ir informacijos apie atvejų studijas sintezė bei praktinių modelių
apibrėţimas. Pavyzdţiui, britų ekspertas Christopher Head, atlikęs jungtinių paslaugų teikimo
organizacinę analizę JK savivaldybėse, išskyrė devynis modelius bei klasifikavo juos pagal
dalyvaujančių viešųjų organizacijų skaičių bei kontrolės laipsnį (kiek dalyvaujantys partneriai
gali kontroliuoti paslaugų teikimą51).
Išanalizavus pagrindines studijas atrinkti daţniausiai praktikoje taikomi VPC modeliai
(ţr. 5 lentelę)52.
5 lentelė
VPC modeliai
Paslaugų teikimas viešosiose
organizacijose
1. Centralizuotų paslaugų
organizacija (vienos įstaigos
lygmuo, angl. in-house )

Mišrūs modeliai
4. Specializuotos
aptarnavimo/paslaugų
pardavimo organizacijos

2. Neformalaus
bendradarbiavimo

5. Uţdaros akcinės bendrovės

3. Sutarčių pagrindu sudaryta
partnerių organizacija

6. Organizacija, kurioje vienas
iš partnerių teikia aptarnavimo
paslaugas

Paslaugų nuoma/pirkimas iš
išorės
7. Konsorciumo

8. Paprastosios paslaugų
nuomos (angl. outsorcing)

Šaltinis: Head, Ch. (2006). Modern Public Services: Shared Services.Bigger, cheaper, better? Priega per internetą
http://www.lcpe.gov.uk/Library/pdf/cm-070119-SharedServices.pdf; Janssen M., Centralized or decentralized
organization?, Proceedings of the 2005 national conference on Digital government research. Atlanta: Digital
Government Society of NorthAmerica, 2005, p.247-246.

1. Centralizuotos paslaugų organizacijos (vienos įstaigos lygmuo) modelis
Šis modelio pasirinkimas atspindi centralizacijos tendenciją. JK, Danijos ir kitų šalių
savivaldybės, regioninio ir centrinio pavaldumo ţinybos daţnai sujungia aptarnavimo procesus,
siekdamos specializuoti darbuotojų veiklą, sumaţinti kaštus. Iš esmės taip pritaikomas vieno
langelio principas kuriant priimamuosius, vieno telefono linijas, elektroninių paslaugų portalus.
51

Head, Chr. (2006). Modern Public Services: Shared Services.Bigger, cheaper, better?
http://www.lcpe.gov.uk/Library/pdf/cm-070119-SharedServices.pdf ţr. 2010-08-16; Janssen M., Joha A., Motives
for establishing shared service centers in public administrations. International Journal of Information Management,
N.26, 2006, p. 103-104).
52
Murray J.G. Rentell P.G., Procurement as a shared service in English local government. International Journal of
Public Sector Management. Vol.21,No.5,2008, p.550-551).

Vilnius, 2010

31

Sėkminga praktika minėtose šalyse peraugdavo į neformalių partnerysčių tipo modelius. Taigi
šis modelis tarnaudavo, kaip pereinamasis etapas prie jungtinio VPC steigimo.
2. Neformalaus bendradarbiavimo modelis
Danijos, JK yra atvejų, kada pasirenkamas neformalaus bendradarbiavimo formalių
sutarčių pagrindu modelis. Šis modelis naudojamas galimybių tyrimo ir pradiniuose paslaugų
teikimo etapuose. Šis modelis yra tarpinis, kadangi tarp VPC steigėjų gali kilti ginčų, neigiamai
veikiančių projektą. Taigi, kai VPC steigimo projektas pasiekia pradinę stadiją bei pereinama
prie resursų ir rizikos pasidalinimų, tada yra reikalingi aiškiau įpareigojantys sandoriai,
lemiantys kitų modelių pasirinkimą.
3. Sutarčių pagrindu sudarytos partnerių organizacijos modelis
Šis modelis naudojamas kai siekiama sukurti naujus VPC. Sutarčių pagrindu naujai
įsteigtai organizacijai ar vienam iš partnerių daţniausiai perleidţiamos piliečių aptarnavimo
funkcijos. Pagrindinis modelio privalumus – pakankamai didelis lankstumas. Panašus modelis
taikomas dalyje Danijos bei Norvegijos VPC.
4. Specializuota aptarnavimo/paslaugų pardavimo organizacija
JK, Australijoje, Norvegijoje bei kitose Vakarų šalyse daţnai kuriamos paslaugų įmonės,
teikiančios informavimo, konsultavimo, dokumentų išdavimo paslaugas bei atliekančios kitas
funkcijas. Daţniausiai tokį pasirinkimą nulemia keli dalykai. Pirma, paslaugų perdavimas verslui
nėra politiškai ar dėl kitų aplinkybių priimtinas. Antra, kuriant tokią įmonę galima išlaikyti
aptarnavime dirbančiųjų darbo vietas. Trečia, toks modelis yra tinkamas centralizuotom
reformom, kurios įgyvendinamos pagal principą “iš viršaus į apačią”.
5. Uţdarosios akcinė bendrovės modelis
VPC įmonės steigimas yra vienas iš populiariausių pasirinkimų JK, Portugalijoje.
Viešosios organizacijos, kaip steigėjai, pagal aiškiai apibrėţtus susitarimus kuria įmonę.
Steigimo sutartys apibrėţia kiekvieno dalyvio indėlį pagal numatytas akcijas. Išties šio modelio
pagrindinis privalumas, pasak Ch. Head, slypi jo paprastume, įmonės veiklos ekonomijoje ir
savarankiškume. Pagal tokį modelį įgyvendinami projektai aiškiai paskirsto atsakomybę tarp
dalyvių. Kita vertus, svarbus ne tik įmonės steigimas, bet ir pats susitarimas aiškiai išdėstytas
kontrakte. Anglosaksų teisės tradicijos šalyse gali būti skirtingų UAB modelių.
Tokio projekto pavyzdys gali būti „Customer Services Direct“ įmonė, įsteigta Suffolko
grafystėje. Jos steigėjos - dvi savivaldybės, kurios skirtingais komunikaciniais kanalais
(internetu, telefonu, faksu, priimamajame) pateikia vartotojams visą spektrą paslaugų vieno
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kontakto principu. Šios įmonės veikla pripaţįstama kaip gerosios patirties pavyzdys 53. Kita
vertus, tai patvirtina ir viešai skelbiamos audito ataskaitos, patvirtinančios tinkamą personalo,
finansų vadybos bei strategijos įgyvendinimą54. Beje, kuriant šią organizaciją buvo pasirašytos
net papildomos sutartys apibrėţusios bendradarbiavimą tarp savivaldybių.
6. Organizacija, kurioje vienas iš partnerių teikia aptarnavimo paslaugas
JK, iš dalies Norvegijos VPC praktikos atskleidţia, kad stipresnės organizacijos gali tapti
pagrindiniais paslaugų teikėjais. Tai aktualu stengiantis išnaudoti turimus infrastruktūros
resursus, pvz., priimamuosius, informacinius tinklus, centralizuotą paslaugų tinklą, panaudojant
ţmogiškuosius išteklius ir t.t.. Pagrindinis tokios organizacijos privalumas – maţesni veiklos
kaštai. Kita vertus, toks modelis turi ir akivaizdţių trūkumų, susijusių su interesų derinimais tarp
vadovaujančio rangovo ir partnerių. Tokios organizacijos pavyzdţiu gali būti „Worcestershire
Hub“, įkurta 2002 m. partnerystės tarp Vorčesterio grafystės ir šešių savivaldybių pagrindu.
Grafystė tapo pagrindiniu centro steigėju, o vėliau sutartys buvo sudarytos su savivaldybėmis ir
privačiais paslaugų teikėjais55. Atlikta atvejo studija rodo, kad dar prieš keliolika metų įkurtas
VPC plečiasi, siekdamas išplėsti paslaugų spektrą bei įtraukti viešojo saugumo, įdarbinimo
paslaugas. Kita vertus, pastebima, kad steigėjų interesų derinimas ir sprendimų priėmimas vyksta
keliais organizaciniais lygiais, t.y. panaudojant strateginių sprendimų (vadovų taryba), vadybinį
(vadybinė grupė) bei organizacinį (kelios paramos darbo grupės) lygius.
7. Konsorciumai
Viešajame sektoriuje konsorciumo ar kiti jungtinių bendrovių modeliai yra populiarūs
komunalinių paslaugų, mokymo projektų įgyvendinime. Šio modelio pagrindinis privalumas –
neribotas viešųjų organizacijų skaičius. Paprastai steigėjai sukuria konsorciumą, o vėliau
prisijungiančios organizacijos pasinaudoja šiuo modeliu priimdamos nustatytas sąlygas. Vėlesnis
jų dalyvavimas organizavimo keitime įmanomas tik priimant sprendimus valdyboje. Faktiškai
konsorciumas, kaip aptarnavimo paslaugas teikianti organizacija, įgauna pakankamai didelę
sprendimų autonomiją. Atlikti tyrimai rodo, kad konsorciumų modelis VPC steigime yra
pasirenkamas tik tam tikrais atvejais.
8. Paprastoji paslaugų nuoma
VPC paslaugos gali būti privatizuojamos. Tiksliau, jos gali būti perleidţiamos kartu su
aptarnavimo atsakomybe privačioms bendrovėms. Toks modelis daţnai taikomas JK, Australijos
savivaldybėse. Bet šis modelis turi ir trūkumų. Nustatyta, kad sudėtinga yra sukurti
53
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konkurencines aplinkas paslaugų pirkimui, administruoti sutartis56. Paslaugų nuoma yra itin
populiari anglosaksų tradicijai priskiriamose šalyse, kuriose paslaugų nuomos praktikos siekia ne
vieną dešimtmetį57. Kita vertus, toks paslaugų perleidimas siejamas su viena iš privatizavimo
formų ir jautriai priimamas kai kuriose kontinentinės Europos viešojo administravimo sistemose.
Be to, šiose šalyse tam būtų nepalankios viešosios teisės principai ir normos.
VPC modeliai gali būti skirstomi ne tik pagal teisinius/organizacinius, bet ir pagal
aptarnavimo ir paslaugų teikimo proceso kriterijus. Steigiant VPC centrus daţniausiai taikomi
du modeliai:
asmenų aptarnavimo centrų;
asmenų aptarnavimo ir paslaugų teikimo centrų.
Steigiant VPC daţniausiai atsiţvelgiama į tai, kad steigėjai negali arba nesiekia
koncentruoti administracinių paslaugų (dėl steigėjų interesų paslaugų teikime nesutapimo,
darbuotojų kompetencijų trūkumo, duomenų, reikšmingų paslaugos suteikimui, valdymo
apribojimo).
VPC modelis yra sudėtingesnis, reikalaujantis platesnių sutartinių įgaliojimų ir funkcijų
perleidimo. Jis turi nemaţai privalumų: paslaugas galima suteikti apsiribojant vieninteliu piliečio
kontaktu arba sutrumpinant paslaugos parengimui ir suteikimui skirtą laiką. VPC darbuotojų
teikiamos konsultacijos gali būti kokybiškesnės, neabejotinai didėja paslaugų priimtinumas ir t.t.
Piliečiui gali pakakti vieno apsilankymo aptarnavimo centre, jeigu dokumentai yra persiunčiami
paštu. Pastarasis dokumentų perdavimo asmenims būdas yra labai populiarus JK, Danijoje,
Norvegijoje.
VPC centrų organizaciją ir administraciją gali koreguoti aptarnavimo ir paslaugų kanalų
integravimas. Daţnai praktikoje kartu su fiziniais VPC įkuriami elektroninių paslaugų portalai
bei vienas elektroninio pašto adresas paslaugos suteikimui; centralizuota vieno telefono tarnyba,
vienas faksimilės aparato numeris; įrengiami kompiuterizuotos savitarnos moduliai, vaizdinės
aptarnavimo vietos neprigirdintiems ir pan.
Apskritai, tradicinės bei moderniosios elektroninės priemonės papildo fizines VPC
aptarnavimo funkcijas, įgaliną didesnę aptarnavimo ir paslaugų teikimo procesų koncentraciją
bei tampa priimtinesnės vartotojams.
VPC organizavimas Danijoje
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Danijos VPC steigimo iniciatyvas sąlyginai galima suskirstyti į kelis etapus. 2002 m.
pradėtų VPC statusas buvo panašus į neformalaus bendradarbiavimo modelį. Kaip pastebi danų
tyrinėtojai, tai buvo labiau panašu į organizacinį sulipdymą, o ne į funkcinę integraciją58. Tai
atitiktų anksčiau aptartą sutarčių pagrindu sudarytą partnerių organizacijos modelį. Šioje
organizacijoje administracinė atsakomybė yra paskirstoma dvejopai. Savivaldybės tampa
atsakingos uţ neapdraustų piliečių išmokų administravimą ir kitas paslaugas, o valstybė - uţ
apdraustų59. Kiekvienu konkrečiu atveju šis pasidalinimas buvo apibrėţtas vidiniais susitarimais.
Tai buvo susiję su susitarimais dėl infrastruktūros investicijų, einamųjų kaštų ir kitų dalykų.
Kitokio pobūdţio organizaciniai modeliai pasirinkti steigiant savivaldybių vadinamuosius
Piliečių paslaugų centrus. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pagrindinis jų steigimo tikslas buvo
kuo didesnis administracinių ir kitų viešųjų paslaugų prieinamumas bei priimtinumas (paslaugos
suteikimas per kuo trumpesnį laiką bei kitų poreikių tenkinimas)60. Didelė dalis savivaldybių,
kurdamos organizacinius modelius, daţniausiai numatė paslaugų suteikimą pirmojo kontakto
metu (tai reiškia, kad buvo sujungiami aptarnavimo bei administracinio sprendimo rengimo ir
priėmimo/dokumento išdavimo procesai). Jeigu buvo neišvengiamas antrasis kontaktas, buvo
numatytas asmens bendravimas su darbuotoju, priėmusiu prašymą pirmojo susitikimo metu.
Pastebėtina, kad Danijos savivaldybių VPC organizavimo modeliai nėra visiškai unifikuoti, nors
juos jungia panašūs tikslai, funkcijų paskirstymas, organizacinė kultūra. VPC įstatyme numatyta,
kad savivaldybės, susitarusios su kitomis institucijomis, gali pačios teikti šių institucijų
paslaugas, o ne tik tarpininkauti priimdamos prašymus.
Kita vertus, VPC organizavimo modeliai, būdai nebuvo „nuleisti iš viršaus“, tad steigėjai
rinkosi jiems priimtiniausius. Pagal teikiamų paslaugų apimtis tyrinėtojai skiria tris VPC centrų
kategorijas: 1) informacinius (suteikiamos pagrindinės nuorodos į paslaugų teikėjus); 2)
vadinamuosius patogiuosius prekybos centrus, kuriuose suteikiama dalis paslaugų (panaudojami
visi elektroniniai aptarnavimo kanalai); 3) vadinamąsias tikrąsias „vieno sustojimo parduotuves“
(arba vieno langelio tarnybas), kurios išskirsto klientus pagal paslaugas. Tokio tipo centruose
paslaugos integruojamos, o ne lokalizuojamos, dauguma VPC Danijoje veikia kaip paslaugas
integruojančios organizacijos. Perėjimas nuo vienos organizacijos, prie kitos buvo laipsniškas.
Atlikti empiriniai tyrimai rodo, kad šį perėjimą nulėmė aukšti darbuotojų administraciniai
gebėjimai (apklausos duomenų analizė parodė stiprius sąryšius tarp inovacijų VPC bei tarnautojų
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profesionalumo)61. Be to, Danijoje atliktame tyrime pasitvirtino hipotezė, kad tokius centrus
palankiais ekonomikai laikais pirmiausia sukūrė finansiškai pajėgesnės, bet nebūtinai didesnės
gyventojų skaičiumi savivaldybės. Taip pat apklausos liudija tai, kad svarbų vaidmenį atlieka
ideologija bei atskirų savivaldybių gyventojų spaudimas, atstovaujant savo interesus.
Nagrinėjant VPC steigimą svarbu trumpai aptarti jų steigimo geografinės vietos, tinklo
aspektus. Savivaldybės pasiremdamos svarbiausiu priimtinumo kriterijumi, pačios galėjo
pasirinkti steigimo vietą. Dalis savivaldybių steigė VPC atsiţvelgdamos į gyventojų, paslaugų
vartotojų bendruosius ir socialinius - ekonominius poreikius (geografinėje atskirtyje esančios
vietovės ir pan., galimi neigiami reformos padariniai ir t.t.). Nagrinėjant kai kuriuos ypatumus
galima pastebėti, kad 2005-2007 m. dalis VPC centrų maţose savivaldybėse uţdaryti dėl maţo
vartotojų skaičiaus. Taip pat pasitaikė atvejų, kai VPC buvo įsteigti bibliotekose. Šiuo atveju
nedidelėse gyvenvietėse mokymus praėję bibliotekininkai teikė ir administracines paslaugas.
Bibliotekose paprastai stovi kompiuteriai, kuriais teikiamos informacinės ir elektroninės
paslaugos. Bibliotekininkai atlieka tik konsultavimo dirbant su jais paslaugas. Taigi šiuose
nedideliuose centruose orientuojamasi į savitarną62. Kita vertus, didmiesčiuose, pavyzdţiui
Kopenhagoje, tokie centrai išdėstyti atskiruose rajonuose, remiantis prieinamumo bei poreikių
kriterijais. Septynių centrų egzistavimas parodo, kad VPC steigimas nebūtinai reiškia paslaugų
centralizavimą.
VPC organizavimas Norvegijoje
Agentūrų (uţ VPC steigimą ir valdymą atsakingos bei ministerijai pavaldţios institucijos)
ir VPC valdymas ir administravimas numatytas remiantis specialiu partnerystės modeliu. Uţ
naujai sukurtas institucijas buvo atsakingi du steigėjai - centrinės valdţios agentūra ir
savivaldybės. Tai reiškia, kad VPC buvo atskaitingi tiek savivaldybėms, kaip pagrindiniam
steigėjui (horizontali atsakomybė), tiek agentūroms (vertikali atsakomybė) (ţr. 2 pav.).
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Bendradarbiavimas
Organizacinė
kultūra

2 pav. Norvegijos VPC steigimas
Galima išskirti kelis svarbius dalykus Norvegijos VPC steigime:
partnerystė buvo teisiškai imperatyvi ir privaloma visoms savivaldybėms;
VPC turėjo būti teikiamos socialinės (savivaldybių atsakomybės) ir įdarbinimo,
socialinio draudimo paslaugos (valstybės institucijų atsakomybė).
VPC vadovavimas buvo jungtinis: vieną vadybininką skirdavo savivaldybė, o kitą agentūra, atstovaujanti valstybės valdţią.
Svarbu yra tai, kad Norvegijos VPC organizacijos pagrindus sudarė privalomos sutartys.
Teisinis reguliavimas numatė tam tikrą organizacinį lankstumą. Steigėjai galėjo nesilaikyti
rekomenduojamo organizacinio modelio, įtraukti papildomas paslaugas. Tai įvardinta, kaip
„atsiţvelgimas į lokalius poreikius ir ypatumus“.
VPC steigimo sutartyse numatytas pavyzdinis administravimo modelis. Jis apėmė
jungtinį vadovavimą, t.y. savivaldybės ir agentūra skirdavo kadencijai aptarnavimo – VPC
vadovus. Sutartyse buvo numatomas pagrindinių privalomų paslaugų sąrašas. Sutartys apimdavo
ir paslaugų procedūrų aprašymus.
Faktiškai nemaţa dalis savivaldybių pasinaudojo galimybe koreguoti siūlomą modelį ir
aptarnavimą standartizuojančias pavyzdines tvarkas. Pavyzdţiui, kai kurios savivaldybės įtraukė
paslaugas, susijusias su vaikų prieţiūros konsultavimu, imigrantų konsultavimu, alkoholio
vartojimo prevencija ir pan. Alkoholio vartojimo prevencijos paslaugas įtraukė net 89 proc.
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savivaldybių. Kitos daţniausiai įtrauktos veiklos – skolų turinčių ţmonių konsultavimas,
socialinės paslaugos vaikams (57 proc.).63
Apibendrinančios pastabos
Apibendrinant galima pastebėti, kad Danijoje savivaldybių sukurtuose VPC (Piliečių
paslaugų centrai) pasirinkta optimali organizacija. Ji iš dalies atitinka šio poskyrio pradţioje
išskirtą „centralizuotos paslaugų organizacijos (vienos įstaigos lygmens) modelį“. Šiuo atveju
išlygą reikia daryti todėl, kad savivaldybių įsteigti centrai perima ir centrinės valdţios paslaugų
teikimą, tik ne sutarčių, o nacionalinės administracinės teisės pagrindu.
Patys VPC yra tikslingai susieti su pagrindiniais tikslais - kuo didesnis priimtinumas, ir
prieinamumas piliečiams. Pirmiausia šie VPC yra ne tik asmenų aptarnavimo, bet ir paslaugų
suteikimo organizacijos (jose priimami sprendimai, išduodami dokumentai). Iš dalies ši
organizacija atitinka anksčiau aptartą centralizuotos paslaugų organizacijos modelį. Viena jo
ypatybė - visų paslaugų suteikimas centre išskiria šias organizacijas iš minėto modelio
apibrėţimų. Išties, centrinės valdţios įstaigos perleidţia faktinį administracinių paslaugų teikimą
savivaldybių įsteigtiems VPC. Techniškai tai įgyvendinama sudarant galimybę prisijungti prie
informacinių sistemų bei gautos informacijos pagrindu parengti administracinį sprendimą ir
išduoti dokumentą (paţymas, leidimus ir t.t.).
Apibendrinant galima pastebėti, kad Norvegijos VPC modelis atitinka sutarčių pagrindu
sudarytą partnerių organizacijos modelį. Viena vertus, aptarnavimo ir paslaugų centras nėra
visiškai integralus ir centralizuotas organizavimo, prieţiūros ir kontrolės aspektu. Kita vertus,
modelis atitinka centrinės valdţios siekius apjungti paslaugų grupę, orientuojantis į tam tikrus
vartotojus. Kartu sprendţiama bedarbių įtraukimo į darbo rinką problema.

2.5 Viešųjų paslaugų centrų materialinis aprūpinimas
Danijos VPC materialinis aprūpinimas
Danijoje daugelis savivaldybių VPC buvo įkurti buvusiose Rotušės priimamuosiuose ar
kituose paslaugų (pvz., socialinių, jaunimo) centruose64. Net ir miestuose, kur savivaldybės
buvo panaikintos, pastatuose išlaikyti paslaugų centrai. Tai buvo aktualu, siekiant reformai
legitimumo ir prieinamumo. Taigi, didelių investicijų į infrastruktūrą nereikėjo. Kita vertus, dalis
savivaldybių, siekdamos pertvarkyti paslaugų centrus, investavo į pastatų atnaujinimą,
daţniausiai atskiriant vieno kontakto principu dirbančius priimamuosius ir administracinių
sprendimų rengimų grupes.
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Pavyzdţiui, Fredericia Rotušėje esantis paslaugų centras atrodo taip: „Erdviame
priimamajame yra sukurta 50 darbo vietų. Priimamojo patalpos yra erdvios, patogios klientams.
Ši „priešakinė“ linija dirba tiesiogiai su klientais. Priimamojo interjeras atnaujintas 2006 m.
pagal „atvirumo kriterijus“. Antrajame aukšte darbuojasi specializuotos darbo grupės,
rengiančios dokumentus dėl išėjimo į pensiją, vedybų, licencijų, pasų išdavimo, statybų leidimo,
santuokos registravimo ir t.t. Keturiolika tokių darbo grupių dirba paslaugų departamente“65.
Šiame VPC yra eilių valdymas, specialios patalpos individualiems, diskretiškiems pokalbiams.
Kompiuterinės darbo vietos pirminei informacijai surasti. Darbo valandos šiuose VPC yra
pakankamai lanksčios, t.y. darbo dienomis 10:00 – 18:00 (penktadieniais darbo diena baigiama
14:00, kadangi sumaţėja interesantų srautai), o šeštadieniais nuo 10:00 iki 14:00 val..
Pastebėtina, kad, nemaţa dalis Danijos Savivaldybių VPC pradėjo dirbti ir šeštadieniais66. Toks
ţingsnis 2008-2009 m. buvo pristatomas, kaip inovatyvi priemonė, kuria atsiţvelgiama į
piliečių/vartotojų interesus.
Kiek kitaip atrodė Odense Piliečių paslaugų centro pastato pritaikymas. Jam numatyta
skirti 3000 m2 patalpas. Pirmajame aukšte numatant priimamojo įkurdinimą, o antrajame
patalpas paslaugų rengimo padaliniams (t.y. paslaugos dokumento administracinio sprendimo
parengimui „Back office“). Išties priimamajame įkurtos visos reikalingos priemonės - eilių
valdymo sistema, kompiuterių informaciniai moduliai interesantams, patogios darbo vietos
priimamuosiuose.
Investicijų į infrastruktūrą ir darbuotojus reikalavo keliami tikslai. Pavyzdţiui,
Kenterminde bendruomenės aiškinamajame rašte išdėstyti tokie kokybiniai reikalavimai
paslaugoms:
„Piliečiai:
netoleruoja klaidų,
pageidauja daugiau individualaus aptarnavimo,
reikalauja aiškių aptarnavimo standartų skirtingais kontaktų kanalais,
nori daugiau savitarnos priemonių,
reikalauja didesnių gebėjimų iš aptarnaujančių darbuotojų,
nori perėjimo nuo reaguojančių prie numatančių poreikius paslaugų (SMS ţinutės,
elektroninis paštas, elektroninės paslaugos)“67.
Australijos VPC materialinis aprūpinimas

65

Borgerne skal have en god oplevelse, http://www.kl.dk/Dokumenter/Artikler/VDU/2008/01/Borgerne-skal-haveen-god-oplevelse/
66
Plg. Gerosios patirties aprašymai, http://www.kl.dk/.
67
Borgerservice i Kerteminde Kommune, Sagsid. 27040, Dok.id. 70315, Maj. 2006.

Vilnius, 2010

39

Australijos Naujojo Pietų Velso valstijoje steigiant VPC nereikėjo statyti naujų pastatų.
Valstijos ir federalinės agentūros panaudojo jau turimą pastatų, IT sistemų infrastruktūrą. VPC
daţniausiai įsteigti automobilių registravimo, teismų arba kitų įstaigų pastatuose.
Paprastai tipinį centrą sudaro keletas patalpų, kuriuose yra aptarnavimo vietos. Be to
darbuotojas be įprastų priemonių gali pasinaudoti kasos aparatu ir mokėjimo kortelių skaitytuvu.
Centruose yra aiškiai išdėstyta nukreipiamoji informacija. Be to, kai kurie centrai, siekdami
didesnio saugumo darbuotojams, sukūrė apsauginius skydus darbo vietose.
Portugalijos VPC materialinis aprūpinimas
Piliečių centrai įkurdinti nenaudojamose valstybės arba savivaldybių patalpose, „taip
siekiant suteikti naują gyvenimą seniems pastatams”68. Patalpų pasirinkimą nulėmė steigėjų
susitarimai, kurie priimti kompromiso būdu pirmiausia atsiţvelgiant į vartotojų poreikius. Jeigu
patalpos priklausė miesto savivaldybei, Piliečių vieno langelio centrų valdymo institutas nemoka
nuomos mokesčio uţ patalpų ar pastato naudojimą. Kitais atvejais savivaldybės išnuomodavo
rekonstruotas ir atnaujintas patalpas ir institutui. Pasitaikė, kad VPC patalpos buvo išnuomotos iš
privačių savininkų (kai piliečių centrai įsteigti prekybos centruose).
Patalpų remonto kaštai 2007 -2010 m. svyravo nuo 800 EUR/m2 iki 1200 EUR/m269.
Centrų pertvarkymą finansuoja centrinė valdţia ir Europos Sanglaudos fondas. Patalpos, kuriose
veikia piliečių centrai, turi atitikti nustatytus reikalavimus: ploto ne maţiau kaip 2000 m 2,
lengvai pasiekiamas viešuoju transportu ir patogus automobilių parkavimas. Juose turi būti
įrengti oro kondicionieriai, liftai, interjeras orientuotas į patogumą (pvz., eskalatoriai, aiškios
nuorodos interesantui). VPC yra įrengtos vidinės garso ir vaizdo sistemos70, kai kuriuose
centruose - bankomatai, teikiamos foto paslaugos. Taip pat numatytos patogios laukimo vietos
priimamuosiuose, dalis jų specialiai pritaikytos neįgaliesiems, asmenims su kūdikiais ar maţais
vaikais71. Be abejo, kiekvieno centro įrengimas priklausė nuo pastato savybių ir vietinių
ypatumų.
Nagrinėjant Portugalijos VPC materialinį aprūpinimą galima pastebėti, kad pagal
reikalavimus įrengiamas centro priimamasis (ţr. 3 pav.), atskirai įrengiamos ir patalpos
paslaugas rengiančiam personalui (angl. backoffice). Priimamajame yra įrengiamas savitarnos
portalas, kuris išduoda kai kuriuos dokumentus ir pateikia informaciją.

68

Interviu su tarnautoja B.Pereira, 2010.09.15.
Ten pat.
70
1st Quality Conference: Sharing Best Practises (2000). Citizens‟ One-Stop-Shop. Lisbon, Portugal
http://www.4qconference.org/en/previous_quality/1QC/PT_One_Stop_Shop.doc.
71
Carvalho, C., Brito, C., Cabral, J.S. , Assessing the Quality of Public Services: A Conceptual Model. FEP
Universidade Do Porto. FEP Working Paper, 2009, No.
345.http://www.fep.up.pt/investigacao/workingpapers/09.11.23_wp345.pdf.
69
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3 pav. Portugalijos VPC planas
Portugalijoje piliečių centrų darbo laikas yra ţenkliai ilgesnis nei kitose šalies viešojo
administravimo įstaigose. VPC atsidaro darbo dienomis 8.30 val., o baigia darbą 20 valandą.
Šeštadieniais dirbama iki 15.00 val. Beje, paprastai darbuotojai darbo dienomis dirba dviem
pamainomis.72 Tyrimai rodo, kad tokios plačios darbo valandos yra priimtinos interesantams.
Norvegijos VPC materialinis aprūpinimas
Vadovaujančios teritoriniuose vienetuose institucijos-agentūros metodiškai vadovavo
VPC steigimui. Jos siūlė konceptualius ir praktinius sprendimus dėl centrų pastatų įrengimo, IT
sistemų integravimo, duomenų panaudojimo bei kitus reikšmingus dalykus. Išties tokie
pasiūlymai iš pirmo ţvilgsnio gali būti siejami su perdėtu globėjiškumu. Kita vertus, agentūros
turėjo teisinius įgaliojimus, jos buvo vienos iš steigėjų. Galiausiai centrinės valdţios subtili
savivaldos prieţiūra ir nepastebimi poveikiai sudaro Skandinavijos savivaldos sistemos vieną iš
pagrindinių bruoţų. Norvegijoje šie darbai atlikti dar reformos įgyvendinimo pradiniame etape.
Tai buvo susiję su pirminiu sistemų adaptavimu funkcijų sujungimui. Kai kurie procesai, pvz.,
prašymų, einamųjų klaidų registravimas, nebuvo teisiškai privalomi. Tad savivaldybės,
72

1st Quality Conference: Sharing Best Practises (2000). Citizens‟ One-Stop-Shop. Lisbon, Portugal,
http://www.4qconference.org/en/previous_quality/1QC/PT_One_Stop_Shop.doc.
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ieškodamos individualių sprendimų, turėjo parengti, adaptuoti jau veikiančias sistemas.
Agentūros, koordinuodamos veiklas, perėmė vadovavimą tik sprendimams, kurie reikalavo
integracijos.
Steigiamiems VPC rekomenduota:
turėti vieną elektroninio pašto dėţutę bei nuorodų sistemą, rodančią dirbančiųjų
sąrašus;
turėti savivaldybėje veikiančią socialinių paslaugų sistemą;
turėti veikiančias valstybinių paslaugų sistemas;
sukurti intraneto sistemą komunikacijos palaikymui tarp partnerių;
sukurti darbuotojų prisijungimo prie sistemų autorizavimo korteles;
sukurti vidaus telefono tinklą tarp VPC ir valstybinių įstaigų, savivaldybių padalinių,
rengiančių administracinius sprendimus dalies paslaugų teikimui.
Didţiąją dalį kaštų, susijusių su sistemų integracija ir IT infrastruktūros sukūrimo
savivaldybėms, padengė valstybė.
Be IT sistemų ne maţiau svarbus buvo fizinių tarnybų įkūrimas. Jų vietos parinkimas
buvo diskusijų ir derybų objektas. Aišku, jam galiojo tam tikri demografiniai, paslaugų vartotojų
skaičiaus (bedarbių, socialinių paslaugų vartotojų) administraciniame vienete kriterijai. Kitas
dalykas - pastato koncepcija bei priimamojo įrengimo ir išdėstymo struktūra. Pastebėtina, kad
konceptualius pagrindus tam parengė agentūros 2007 m. Juose priimamųjų darbe be vieno
langelio principo, remtasi ir priimtinumu vartotojams (piliečių nukreipimas/priėmimas;
individualus, anonimiškas konsultavimas). Šių kriterijų parinkimą nulėmė pats paslaugų pobūdis.
Socialinių, įdarbinimo, pašalpų ir pensijų skyrimo paslaugoms reikalingas individualus
konsultavimas. Čia skirtingai negu kitoms administracinėms paslaugoms reikšmingas gali būti
individualus pokalbis. Agentūros rekomendavo be atvirų darbo vietų (vadinamųjų langelių)
sukurti ir uţdaras (stiklinėmis pertvaromis atskirtas nuo bendrųjų priimamojo patalpų) darbo
vietas. Vidutinio dydţio NAV centre rekomenduota įkurti apie 7 langelius priimamajame bei 7
konsultavimo kabinetus su nedidelio aukščio (apie 1,30 m) stiklinėmis pertvaromis (ţr. 6
schemą).

Vilnius, 2010

42

4 pav. NAV agentūros rekomenduota VPC patalpų įrengimo schema
Norvegijos valdţia apibrėţė principus, kuriuos rekomendavo taikyti VPC įrengime:
Orientacija: darbas ir aktyvumas orientuotas į klientų aptarnavimą.
Pagrindinis vaidmuo: priimamojo administratorius.
Pagrindinė taisyklė: individualizuoti pokalbiai, spausdintuvas naudotinas kuo maţiau.
Visi kambariai prieinami neįgaliesiems
Kontrastuojančios spalvos naudojamos nukreipimui73.
Specialiai sukurtas VPC ţenklas. Raudona spalva, kuri atsispindėjo NAV dizaine,
daţniausiai perkelta į interjerus ir priimamųjų baldus kaip pagrindinė nuoroda (ţenklas ir
simbolis) į institucijos tapatybę. Apskritai, agentūros rekomendavo kuriant interjerus, parenkant
priimamųjų baldus naudoti keturias spalvas, kurios turėjo atskirti tam tikrus procesus.
Apibendrinančios pastabos
Nagrinėjant VPC patalpų parinkimo bei kito materialinio aprūpinimo praktikas galima
pastebėti, kad centrai įkurdinti remiantis grieţtais reikalavimais ir standartais (ţr. 6 lentelę) arba
bendresnėmis rekomendacijomis.
73

Conny Moss ef in, Anbefalt fysis kut forming – publikum sareale i NAV kontor. 2.okt. 2007.
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Steigiant centrus daţniausiai buvo išnaudojamos viešojo administravimo įstaigų patalpos
(išimtis patalpų nuoma Portugalijoje). Vidutinio dydţio miestuose centrai daţniausiai įkurdinti
2000-3000 m2 dydţio priimamųjų patalpose, remiantis patogumo naudojimui, priimtinumo
klientui ir atvirumo principais (ţr. 6 lentelę). Siaurai specializuotų VPC steigimas kiek skyrėsi:
Bergeno mieste buvo įsteigti vadovaujantis naudotojų artimumo gyvenamajai vietai principu. Be
to, priimamuosiuose numatyta ne tik atviro, bet ir anonimiško konsultavimo darbo vietos.
6 lentelė
VPC vietos, patalpų parinkimo, priimamųjų įrengimo ypatumai
VPC steigimo
atvejai
Danijoje

Patalpų steigimo ypatumai
Savivaldybė apsisprendţia
savarankiškai dėl VPC vietos ir pastato
parinkimo.
Nėra grieţtų reikalavimų, pateikiamos
tik bendros rekomendacijos.

Australijos
Naujasis Pietų
Velsas
Portugalijoje

Norvegijoje

Priimamųjų įrengimo
ypatumai
Priimamuosiuose įrengta
daug darbo vietų.
Taikomas kuo „didesnio
atvirumo“ kriterijus.

Daţniausiai steigta savivaldybių
Rotušėse.
Susitarimo būdu patalpas pasirenka
steigėjai. Panaudotos esamos patalpos.

Odense centras. 3000 m2
patalpos, 90 aptarnavimo
vietų.
Priimamųjų įrengimas
nėra standartizuotas.

Steigimą priţiūri ir finansuoja Piliečių
vieno langelio centrų valdymo
institutas, kuriam deleguoti įgaliojimai.

Reikalavimai VPC - ne
maţiau, kaip 2000
m2ploto.

Nustatyti labai grieţti reikalavimai
patalpų parinkimui ir įrengimui.

Patogūs priimamieji.
Kai kurie centrai įsteigti
prekybos centruose.

Steigiami valstybės bei savivaldybių
nenaudojamose patalpose.
NAV (valstybės įgaliotos institucijos)
pateikė grieţtus reikalavimus.
VPC daţniausiai įkuriami savivaldybių
patalpose.

Įrengiant remtasi
priimtinumo vartotojams
kriterijumi (sukurti
uţdari kabinetai
anonimiškam
konsultavimui).

Kita
VPC steigimo kaštus
daliai savivaldybių
padengė centrinė valdţia.
Dalis VPC įkurdinti
nedidelių gyvenviečių
bibliotekose.
VPC įsteigti kai kuriose
įstaigose (teismai,
registrų centrai ir pan.).
Kai kuriuose VPC
įrengtos kavinės,
bankomatai, teikiamos
foto paslaugos.

Unifikuotas ţenklas,
baldai, nukreipimo
priemonės ir t.t.
Dalis VPC įkurdinti
nedidelių gyvenviečių
bibliotekose.

Bergenas. 8 centrai
skirtingose miesto
dalyse.

2.6 Viešųjų paslaugų centrų steigimo ir veiklos finansavimas
VPC finansavimą sunku įvertinti, nes trūksta duomenų. Galima sąlyginai įvertinti
konkrečių centrų steigimą. Pateikta diagrama parodo, kad Odensėje, Bergene, Vočesteršyre
centrų steigimas kainavo nuo 1,5 iki daugiau 3,5 mln. eurų (ţr. 5 pav.). Akivaizdu, kad Bergene
VPC kaštai išaugo dėl to, kad buvo įsteigti net aštuoni aptarnavimo centrai, o Odensėje tik
vienas. Vočesteršyre VPC kaštus nuo 2003 m. padidino įdiegta vartotojų valdymo sistema ir jos
aptarnavimas (kaštai 1,4 mln. svarų).
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5 pav. Atskirų centrų steigimo kaštai (eurais)74
Nagrinėjant bendrus reformos kaštus galima pastebėti, kad Australijos „Valdţios
prieinamumo programos“ biudţetas yra maţesnis nei 1 milijonas Australijos dolerių. Iš
programos lėšų kartais nuperkami kompiuteriai arba tobulinami klientų aptarnavimo stalai,
tačiau tai – vienkartinės dotacijos. Visas kitas išlaidas dengia VPC valdanti įstaiga. Nagrinėjant
Portugalijos patirtį reikia pabrėţti, kad finansavimas jiems buvo skirtas iš ES Sanglaudos fondo
ir kofinansavimas iš nacionalinio biudţeto.
Apibendrinančios pastabos
Apibendrinant galima pastebėti, kad pavienių VPC steigimas Vakarų šalyse kainuoja
milijonus eurų. Nemaţa dalis kapitalo kaštų yra skirta įdėjimams į materialųjį (pastatų
rekonstrukcijos, atnaujinimas) ir nematerialųjį turtą (IT sistemos, baldai, priimamųjų įranga). Šie
kaštai ţenkliai išauga, jeigu reikia steigti naujus VPC, išplėsti padalinių tinklą ar naudoti
duomenų valdymo sistemas. Kaip rodo Vočesteršyro VPC steigimo pavyzdys, dalis šių išlaidų
atsiperka per sumaţėjusias einamąsias išlaidas. Kita vertus, ne visais VPC steigimo atvejais –
naudos kriterijus laikomas svarbiausiu.
2.7 Ţmogiškųjų išteklių problemų sprendimai
Danijos VPC ţmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai
74

Oppstart av NAV - kontor i Bergen kommune - gjennomføringsplan, 9. november 2006, Nr. SARK-4030200605909-39; Odense Byrad, onsdag den 16. februar 2005,
http://www.odense.dk/Topmenu/Kommunen/Politik/Odense%20Byraad/Dagsordner%20og%20referater/Dagsordne
r%20og%20referater%20fra%202005.aspx?position=20.3&unid=1CFC374808CEDC29C1256FAB004B77CD;
Idea Knowledge (2006). Case study: Staffordshire Connects partnership. Priega per Internetą
http://www.idea.gov.uk/idk/aio/5651162 2010-08-09.
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2008 m. Danijos VPC, remiantis atliktos studijos duomenimis, dirbo vidutiniškai 39
vadybininkai. Jiems vadovavo 1-4 lygių linijiniai vadovai. VPC centrų darbuotojai yra sutartiniai
tarnautojai. 2005 m. priimtame VPC paslaugų įstatymo išaiškinime numatyta, kad Savivaldybių
tarybos gali pačios nusistatyti darbuotojų priėmimo ir atleidimo, o taip pat ir vadovų skyrimo
tvarkas75.
Darbuotojų kompetencijoms keliami reikalavimai yra pakankamai platūs. Daţnai jie būna
susiję ne tik su piliečių konsultavimu, administracinių paslaugų teikimu, bet ir su skundų ir
poreikių nagrinėjimu. Pavyzdţiui, Aukštesnioji Taastrup savivaldybė įsteigė Piliečių centro
konsultanto pareigas, kad sustiprintų dialogą tarp vietos valdţios ir savivaldybės. Į šios
pareigybės aprašymą įtrauktos tarpininkavimo, veiklos stebėsenos, konsultavimo (paslaugos
teikėjų ir piliečių) funkcijos76.
Šis pareigybės aprašymas atskleidţia, kad profesinių orientyrų pagrindą sudaro bendras
bei visuminio pobūdţio, o ne siauriai specializuotas dėmesys piliečiams. Šiuos reikalavimus
tiksliai atspindi įrašas Hjørring savivaldybės Piliečių paslaugų politikos dokumente: „Piliečių
paslaugų centro darbuotojai turi būti draugiški, paslaugūs, kompetentingi. Jie turi turėti
įvairiapusio ţinojimo bei informacijos valdymo ţinių“77.
Pereinant prie paslaugų centro darbuotojų funkcijų galima pastebėti, kad tarnautojų
pagrindiniai uţdaviniai yra susiję su interesantų informavimu (85% respondentų); konsultavimu
(78% respondentų). Nemaţai laiko uţima ir administracinių sprendimų parengimas (77%
respondentų).
2009-2010 m. Danijos VPC įgyvendina grupę priemonių (geriausiai atspindi „Jungtinis
paslaugų projektas“), susijusių su kokybės gerinimu. Didţioji jų dalis yra nukreipta į tarnautojų
gebėjimų dirbant su klientais tobulinimą78. Be to, Danijos savivaldybės taiko paslaugų matavimo
instrumentarijų79,tarp kurio priemonių yra ir darbuotojų vertinimas. VPC centrų paslaugų
tobulinimą skatino centrinės valdţios inicijuota kokybės reforma, pradėta 2008 m.. Jos metu
pasiūlyta net

180 savarankiškų iniciatyvų,

kurių nemaţa dalis buvo įgyvendintos

savivaldybėse80.
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Forslagtillovomkommunaleborgerservicecentre. Indenrigs-ogSundhedsministeriet, 2004-2200-21, 30.11.2004
High-Taastrup:Borgerrådgiverputsthecitizen at the centre,
http://www.kl.dk/Dokumenter/Artikler/ANA/2008/09/Hoje-Taastrup-Borgerradgiver-satter-borgeren-i-centrum/
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Borgerservicepolitik – Ny Hjørring Kommune,
http://www.borgerservicedanmark.dk/fileadmin/user_upload/documents/Politikker/Borgerservicepolitik.doc
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Coherent action for citizens in difficult situations, http://www.kl.dk/Det-FalleskommunaleKvalitetsprojekt/Artikler/60640/2009/07/Sammenhang-i-opgavelosningen-Styrket-indsats-for-borgere-i-vanskeligesituationer/.
79
Målinger i borgerservicecentre,
http://www.borgerservicedanmark.dk/aktuelle_projekter/maalinger_i_borgerservicecentre/
80
Denmark - Efficient E-Government for Smarter Public Service Delivery. Preliminary reporton Denmark. OECD eGovermentStudies, Paris, 2010, p.41-42.
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Australijos, Naujojo Pietų Velso VPC ţmogiškieji ištekliai ir jų valdymas
Įsteigus VPC darbuotojų skaičius nesikeitė. Dauguma darbuotojų yra įdarbinti pagal
darbo sutartis.Kai kuriuose centruose įdarbinti „valandininkai“. Paprastai personalas dirba 15
valandų per savaitę, tačiau esant poreikiui darbo valandų skaičius padidėja iki 20 valandų. Tai
lemia netolygus interesantų srautų pasiskirstymas. Šis faktas atskleidţia personalo valdymo
lankstumą sprendţiant galimų eilių susidarymo problemas.
Visus personalo mokymus centralizuotai finansavo Naujojo Pietų Velso valstijos
vyriausybė. Per atskiras „Valdţios prieinamumo programos“ priemones. Paţymėtina, kad uţ
visos programos įgyvendinimą yra atsakingas vienas darbuotojas, kuris 50 - 60 % savo darbo
laiko skiria šiam darbui.
Stafordšyro VPC ţmogiškieji ištekliai ir jų valdymo ypatumai
JK Stafordšyro grafystės savivaldybėse VPC steigėjose dirba apie 12 tūkst. darbuotojų81.
Kuriant vieno langelio centrus, savivaldybių darbuotojai perkelti į įsteigtus centrus.
Reorganizacijos metu išlaikyti visi įsipareigojimai ir garantijos, apimančios darbo uţmokestį,
teises į pensiją ir tinkamas darbo sąlygos. Stafordšyro grafystės Moorland savivaldybė nustatė 10
kompetencijų sistemą, pagal kurią yra vertinama darbuotojų veikla. Personalui yra
organizuojami mokymai, kad darbuotojai įgytų reikalingų kompetencijų. Darbuotojai privalo
turėti bendravimo, darbo su klientais, pokyčių valdymo kompetencijų. Didelis dėmesys yra
skiriamas uţduočių atlikimo kokybei.
Portugalijos VPC ţmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai
Portugalijoje VPC kaip savarankiškos įstaigos statusas yra lankstus personalo valdymo
aspektu. Pirmaisiais steigimo metais centrų darbuotojai buvo priimami (taip dalis priimama ir
šiuo metu) į darbą pagal darbo sutartis. Darbuotojų atranka vykdoma atsiţvelgiant į darbuotojų
įgūdţius ir kompetencijas bei jų psichologines charakteristikas (kas aktualu įtampos ir konfliktų
valdyme). Daţniausiai priimami darbuotojai, turintys darbo privačiame sektoriuje patirties.
Su darbuotojais sudaroma terminuota dvejų metų darbo sutartis. Toks statusas po dvejų
metų suteikia teisę prisijungti prie karjeros valstybės tarnautojų ir toliau tęsti darbą VPC. Taigi
šiuo metu, praėjus maţdaug dešimtmečiui, dalis darbuotojų

priklauso karjeros valstybės

tarnautojų kategorijai. Paprastai jiems yra paskiriamas asmenų aptarnavimo koordinatoriaus
vaidmuo. Kita vertus, egzistuoja populiarus stereotipas, kad VPC darbuotojais turėtų būti
tarnautojai (t.y. administracinis elitas)82. Portugalų tyrinėtojų nuomone mišrus personalo
81
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valdymas yra privalumas, leidţiantis pritraukti nemaţai kandidatų tiek iš verslo, tiek iš valstybės
tarnybos bei atsirinkti geriausius83. Portugalijos VPC darbuotojams keliami itin aukšti profesiniai
reikalavimai (ţr. 7 lentelę).
7 lentelė
Profesiniai reikalavimai Portugalijos VPC darbuotojams
Reikalavimai

Išsilavinimas

Profesinė patirtis

Įgūdţiai

Ne maţesnė negu 3
metų patirtis asmenų
aptarnavimo
koordinavimo
pozicijoje.

Gebėjimas vadovauti komandai, dirbti
esant įtampai, profesionaliai valdyti
konfliktus, bendrauti su skirtingos
socialinės padėties ţmonėmis, analizuoti
ir priimti sprendimus, imtis iniciatyvos ir
kūrybingai spręsti problemas, mokėti
gerai organizuoti, planuoti ir laikytis
terminų. Geri IT įgūdţiai, laisvai kalbėti
angliškai.
Geri IT įgūdţiai, atsakomybės jausmas,
geri bendravimo įgūdţiai.
Reikalavimus numato paslaugas
teikiantis centras.

Pareigų pavadinimas

Centro vadybininkas

Aukštasis
bakalauro
laipsnis.

Paslaugų specialistas

Vidurinis
Darbo su klientais
išsilavinimas.
patirtis.
Specializuoti komandos
Reikalavimus
Reikalavimus numato
koordinatoriai ir
numato paslaugas paslaugas teikiantis
paslaugų specialistai
teikiantis centras.
VPC.
Lentelė sudaryta: autorių pagal interviu duomenis.

Darbuotojų kompetencija tobulinama darbuotojams dalyvaujant intensyvioje apmokymo
programoje, kurią koordinuoja Piliečių vieno langelio centrų valdymo institutas. Ši institucija,
prieš atidarydamas piliečių centrą, organizuoja pradinius mokymus, vėliau, centro veiklos metu,
– tęstinius. Įvadiniuose mokymuose dalyvauja visi centro darbuotojai. Paprastai organizuojami
trijų savaičių mokymai nuotoliniu būdu bei dviejų dienų auditoriniai uţsiėmimai. Tokiuose pat
mokymuose dalyvauja ir naujai samdomi darbuotojai. Tęstinių mokymų metu studijuojami du
moduliai: lyderystės (20 val. per vieną ar pusę mėnesio) - centro vadybininkams ir darbo grupių
koordinatoriams; paslaugų (50 val. per du mėnesius) - visiems priimamųjų darbuotojams84.
Pagrindiniai programos dalykai apima: aptarnavimo; tarpasmeninių santykių ir darbo su
klientais; lyderystės mokymus. Daţniausiai taikomi interaktyvūs mokymo metodai, pvz.,
vaidmenų ţaidimai, komandinio darbo mokymai85.
Apibendrinamosios pastabos
Gerosios patirties duomenų analizė rodo, kad VPC priimamuosiuose ir juos
papildančiuose paslaugų rengimo padaliniuose įdarbinama daug darbuotojų. Taip siekiama
uţtikrinti konsultavimo kokybę bei laiku suteikti paslaugas. Be to, personalas turi būti
83
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dėmesingas klientams, gebėti juos išklausyti. Danijoje jis turi sugebėti atsakyti ir spręsti bet
kokias kylančias problemas. Taigi, vienas iš reikalavimų - labai plačios bendrosios
kompetencijos. Į bendrąsias kompetencijas atsiţvelgiama atrankos ir priėmimo metu, vėliau
skiriami įvadiniai ir tęstiniai mokymai (Portugalijos pavyzdys).
Dauguma VPC darbuotojų dirba pagal darbo sutartis. Kiek kitokia praktika taikoma
Portugalijos VPC valdyme. Dalį šio personalo sudaro pagal darbo sutartis priimti darbuotojai.
Kitą dalį sudaro valstybės tarnautojai. Pagal sutartis įdarbinti darbuotojai po dvejų tarnybos metų
įgauna teisę tapti valstybės tarnautojais.
2.8 Viešųjų paslaugų centrų administravimo ypatumai
VPC administravimas Danijoje.
Nagrinėjant Danijos VPC administravimą galima pastebėti, kad planavimo pagrindas yra
strateginis planas86. Jį turi net 69% savivaldybių VPC. Likusios remiasi einamaisiais planais.
Galima pastebėti, kad dauguma juos priėmė 2006-2007 m. Danijos VPC taikomas ne tik
strateginis ir einamasis planavimas. Danijos VPC į paslaugų planavimą, tiksliau į jų prioritetų
numatymą, yra įtraukiami ir piliečiai.
2008 m. apklausos duomenys rodo, kad paslaugų planavime prioritetai yra teikiami
socialinėms paslaugoms (41% respondentų), taip pat paslaugoms vaikams ir jaunimui (29% ir
26% respondentų).
Kita charakteristika atskleidţianti centrų administravimą yra susijusi su funkcijų
pasiskirstymu. 2008 m. tyrimas rodo, kad 18 procentų VPC specializuojasi asmenų aptarnavime
(informavimas, konsultavimas, prašymų priėmimas), o 88% atlieka ne tik asmenų aptarnavimą,
bet priima ir teikia paslaugas (t.y. rengia dokumentaciją bei priima administracinius sprendimu).
Taigi, galima konstatuoti, kad dauguma Danijos VPC nėra tik siaurai asmenų aptarnavimo, bet
greičiau viešųjų paslaugų centrai87.
Danijos VPC organizacinės struktūros yra labai skirtingos. Jas sieja vienas bendras
bruoţas - tai lanksčios, daţniausiai nehierarchizuotos organizacijos. Pavyzdţiui, 2005 m. naujai
įsteigta Kertemindės savivaldybė įkūrė tris VPC. Kiekvienam centrui vadovauti skirtas
komandos lyderis88. Visi darbuotojai dirba aptarnavimo padalinyje. Taigi, čia nėra specializuotų
skyrių (angl. backoffice) rengiančių paslaugas. Beje, reikėtų pastebėti, kad šiuose aptarnavimo
padaliniuose dirba didesnis darbuotojų skaičius negu paprastai būna interesantų. Nesant
interesantų jie atlieka kitas uţduotis, susijusias su paslaugų teikimu ar atskirų padalinių veikla.
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Toks uţduočių paskirstymas yra tikslingas. Pirmiausia siekiama, kad esant didesniam lankytojų
skaičiui interesantams priimamajame nereiktų ilgai laukti. Antra, stengiamasi, kad visi
darbuotojai turėtų nuolatines darbo su piliečiais praktikas Pats vadovas tiesiogiai dalyvauja
teikdamas paslaugas. Ši savivaldybė siekė daugumai interesantų suteikti paslaugas pirmojo
apsilankymo (orientuojamasi į vieną kontaktą) metu.
Kita organizacinė ypatybė - klientų segmentavimas išskiriant atskiras jų grupes. Atskiri
VPC išskiria socialinių paslaugų gavėjus, jaunimą ir pan. Taigi, daţniausiai siekiama
specializuoti veiklą, o ne pereiti prie paslaugų koordinavimo. Kita vertus, kaip pastebi L.H.
Pedersen, IT infrastruktūra ir paslaugų sistemos maţina koordinavimo poreikius padėdamos
darbuotojams teikti paslaugas89. Štai viena savivaldybė, siekdama suteikti visas reikiamas
paslaugas sprendţiant interesanto rūpesčius, pasitelkė kelias IT sistemas.
VPC administravimas Australijoje, Naujame Pietų Velse
Australijoje Naujojo Pietų Velso Kelių ir eismo administracija valdo 24 centrus, vietiniai
teismai – 27 centrus, likusieji centrai priklauso Laivybos administracijai, Šiaurės Pakrantės
Sveikatos Tarnybai ir kitoms. Anksčiau minėtos institucijos centrams delegavo paslaugas, kurias
pateikiame lentelėje (ţr. 8 lentelę). Iš viso yra teikiama virš 47 paslaugų rūšių. Siūlomų paslaugų
spektras

varijuoja

priklausomai

nuo

vietovės,

tačiau

svarbiausias

principas,

kuriuo

vadovaujamasi, – patenkinti vietinės bendruomenės poreikius.
8 lentelė
Naujojo pietų Velso VPC teikiamos administracinės paslaugos
Agentūros

Paslaugos

Sąţininga prekyba

Statybininko licencijos tikrinimas;
Verslo įmonės pavadinimo patikrinimas;
Verslo įmonės pavadinimo registracijos mokesčio apmokėjimas;
Vartotojų skundų priėmimas;
Prašymai dėl asociacijų steigimo ir kiti susiję reikalai;
Prašymai dėl statybos leidimo;
Paţyma dėl automobilio/valties registravimo.
Valties valdymo ţinių patikrinimo testas, išduodant teises;
Valties valdymo teisių pratęsimas;
Valties registracijos pratęsimas;
Adreso pasikeitimas;
Komercinio laivo registracijos pratęsimas;
Komercinio laivo atnaujinimas;
Privačių laivų švartavimosi vietų atnaujinimas;
Saugios laivybos vadovas.
Gimimo liudijimas;
Vardo, pavardės pakeitimas;
Mirties liudijimas;

Naujojo Pietų Velso Laivybos
administracija

Gimimo, mirties ir santuokos
registras
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Kelių ir eismo administracija

Senėjimas, negalia ir pagalba
NPV ţuvininkystė
Būsto departamentas
Vietiniai teismai

Nacionalinių parkų, floros ir
faunos tarnyba
Valstybės pajamų tarnyba

Santuokos liudijimas.
Adreso pakeitimas;
Vairuotojų ţinių patikrinimo testas;
Vairuotojo paţymėjimo atnaujinimas;
Pranešimas dėl transporto priemonės perleidimo;
Registracijos atnaujinimas;
Registracijos sertifikatų ir lipdukų pakeitimas;
Registracijos prašymo perdavimas.
Prašymas dėl pensininko paţymėjimo.
Ţvejo licencijos išdavimas.
Įvairios su apgyvendinimu, turto, nuomos valdymu susijusios
paslaugos.
Taikos teisėjas;
Informacija apie teismo procesą ir jo procedūras;
Teismo paskirtų baudų sumokėjimas;
Santuokų registravimas;
Viešojo pasitikėjimo agentai (valios, nekilnojamojo turto
administravimas, notaras);
Viešosios tvarkos pareigūnas (gina ţmonių su negalia teises,
interesus);
Civilinių skundų dėl nesumokėtų skolų deponavimas.
Metinių leidimų automobiliui įvaţiuoti į nacionalinius parkus ir
rezervuarus išdavimas.
Baudų sumokėjimas.

VPC administravimas Portugalijoje
Portugalijoje VPC vadovauja vadybininkas bei keli jo padėjėjai. Papildomai įkurta VPC
taryba, kurią sudaro organizacijų partnerių deleguoti asmenys. Ši taryba nagrinėja problemas ir
pataria vadovams dėl centrų ir maţesnių (vadinamųjų pagalbos paslaugų „taškų“, teikiančių dalį
paslaugų) jų padalinių administravimo90.
Teigiama, jog santykiai tarp VPC ir Piliečių vieno langelio centrų valdymo instituto yra
hierarchiniai, nors komunikacija tarp piliečių centrų vadybininkų ir instituto prezidento
neformali. Kadangi valdymo padalinys neturi galių, jis privalo informuoti vadovaujančią
instituciją. Piliečių centrai neturi nei finansinės autonomijos, nei biudţeto. Finansų valdymas
vyksta institute. Pavyzdţiui, jei VPC reikia įsigyti įrengimų, jis turi informuoti Piliečių vieno
langelio centrų valdymo institutą, pateikdamas savo poreikių sąrašą. Piliečių vieno langelio
centrų valdymo institutas priima sprendimus, remdamasis piliečių centro vadybininko
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pasiūlymu. Tarp instituto ir piliečių centro įdiegtas IT tinklas. Taigi, galima teigti, jog viskas
sprendţiama centralizuotai91.
Piliečių centrai teikia paslaugas tiesiogiai bendraudami su klientais (prekybos centro
modelis). Kiekvienas centras turi 22 maţesnius padalinius vadinamus „Pagalbos paslaugų
taškais“.
Centrai verslui

Centrai piliečiams

Teikiamos paslaugos

Centrinės valdţios paslaugos
Mokesčiai;
Socialinė apsauga;
Registrai (ţemės,
verslo, transporto
priemonių, gyventojų);
Sveikatos apsauga;
Įdarbinimas;
Emigracija;
Licencijos ir leidimai.

Vietinės valdţios paslaugos
Savivaldybių paţymos ir
leidimai;
Savivaldybių vandens
tiekimas;
Komunalinėspaslaugos.

Privačios paslaugos
Bankų;
Mobilaus ryšio;
Pašto paslaugos;
Kabelinės televizijos;
Komunalinės.

6 pav. Portugalijos vieno langelio centrų teikiamos paslaugos
Šiuose centruose teikiamos trijų rūšių skirtingų valdymo lygių ir privataus sektoriaus
paslaugos:

(i) centrinės valdţios paslaugos; (ii) vietinės valdţios paslaugos; (iii) privačios

paslaugos (ţr. 6 pav). Paprastai viešųjų ir privačiųjų paslaugų santykis yra apie 60/40. Piliečių
centruose nuo jų įsteigimo 1999 - 2010 m. buvo aptarnaujama 80 milijonų klientų.
Paslaugų administravimas Norvegijoje
Nagrinėjant VPC administravimą galima pastebėti, kad agentūros numatė, jog į
aptarnavimo procesą reikia įtraukti:
paslaugų teikimą pagal individualius poreikius ir planus;
kuo daugiau paslaugų suteikti pirmojo kontakto metu;
tam tikroms paslaugoms atskirti aptarnavimo (informavimas, konsultavimas, prašymo
priėmimas) bei pačios paslaugos suteikimo (pvz., pensijos paskaičiavimas
interesantui) vietas. Tai taikoma pirmiausiai agentūros paslaugoms;
aptarnavimo ir paslaugų teikimo procesus struktūriškai atskirti gali jo vadovai,
atsiţvelgę į VPC organizacines charakteristikas (pvz., dydis) bei kitus ypatumus.

91

Carvalho, C., Brito, C., Cabral, J.S. (2009). Assessing the Quality of Public Services: A Conceptual Model. FEP
Universidade Do Porto. FEP Working Paper No. 345,
http://www.fep.up.pt/investigacao/workingpapers/09.11.23_wp345.pdf.

Vilnius, 2010

52

Aptarnavimo kokybė yra VPC veiklos pagrindas92.
Nagrinėjant šiuos pasiūlymus reikia atkreipti dėmesį, kad bendroji aptarnavimo veikla
derinta su individualizuotu dėmesiu atskiriems klientams (vadinamosios atvejo vadybos veiklos
formos). Individualūs planai buvo itin reikšmingi teikiant įdarbinimo bei kai kurias socialines
paslaugas. Kita vertus, skatinta ir klientų savitarna naudojantis kompiuterizuotais portalais.
Faktiškai įgyvendinti visas priemones tikintis geriausių rezultatų, kaip parodė nesėkmingos
atskirų VPC veiklos praktikos, ne visuomet buvo paprasta. Juolab, kad teikiant socialines ir
įdarbinimo paslaugas laiko sąnaudos dirbant su klientais yra neišvengiamos.
Aišku ne tik įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai apibrėţė ir nustatė tvarkas. VPC
centruose didelis dėmesys teiktas veiklos procesų apibrėţimui bei pritaikymui jų praktikoje. Šiuo
atveju asmenų aptarnavimas suprantamas kaip procedūrų grandinė, pradedant interesanto
kreipimusi ir baigiant jam rūpimo reikalo sprendimu.
Dar viena inovacija – veiklos vadyba bei lyginamųjų rodiklių sistemos pritaikymas
analizuojant ir lyginant VPC veiklas. Bergene pakankamai sėkmingai vyko tarpinstitucinis
(savivaldybė – agentūra) bendradarbiavimas. Centro valdytojai nusprendė taikyti kaštų –
efektyvumo principus įvairiose veiklose. Taip pat didelis dėmesys sutelktas kokybiniams interesantų aptarnavimo laiko, prieinamumo didinimo - kriterijams. Analizuojant veiklos
rezultatus pritaikytos veiklos vadybos priemonės matuojant pagal skirtingus rezultatų kriterijus.
Apibendrinamosios pastabos
Nagrinėjant VPC centrų administravimo bruoţus galima pastebėti, kad administravimo
veikla priklauso nuo turimų įgaliojimų ir organizacijos (ţr. 9 lentelę). Dauguma centrų neturi
plačių įgaliojimų ilgalaikiame planavime, finansų valdyme. Tai yra steigėjų kompetencijoje.
9 lentelė
VPC funkcijos ir paslaugų teikimo ypatumai
VPC steigimo
atvejai
Danijos
savivaldybių

Administravimo charakteristikos

Paslaugų teikimo ypatumai

Savarankiški vienetai, turintys
administracinę ir dalinę finansinę
autonomiją.

Aptarnavimas ir paslaugų teikimas.
Orientuojamasi į paslaugų suteikimą vieno
kontakto (arba vieno apsilankymo) metu arba
prašymų persiuntimą.

Linijinė struktūra (Odense VPC
atvejis).

Portugalijos
VPC

92

Ilgalaikis, einamasis planavimas. Į
planavimą įtraukiama visuomenė.
Paprastos struktūros (iki 3vadovavimo
lygmenų).
Nesavarankiški vienetai turintys
administracinę autonomiją (finansų
nevaldo).

Dauguma paslaugų savivaldybės. Valstybės
paslaugų skaičius nėra didelis (jis varijuoja, tai
priklauso nuo centro).
Didelis dėmesys kokybės vadybai.
Aptarnavimo ir paslaugų teikimas.
Orientuojamasi į paslaugų suteikimą „vieno
kontakto“ būdu.
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Veiklą tiesiogiai priţiūri Centrinės
valdţios institucija. Uţduotis centre
paskirsto vadybininkas.

Norvegijos
specializuotų
VPC steigimas

VPC turi nedidelius padalinius,
kuriuose teikiama dalis paslaugų.
Sąlyginai savarankiški vienetai turintys
dalinę administracinę ir finansinę
autonomiją.
Remiamasi strateginiais ir einamaisiais
planais.

Teikiamų paslaugų spektras yra itin platus.

Specializuotos paslaugos.
Centrai išdėstomi pagal poreikius.
Didelis dėmesys skiriamas veiklos ir
organizacinės kultūros vadybai.

Funkcinė struktūra.
Veiklas priţiūri, planuoja ir
koordinuoja Savivaldybės ir NAV
agentūros.
Centrai daţniausiai įkurdinti
savivaldybių patalpose

Nagrinėjant struktūras galima pastebėti, kad jos yra kiek skirtingos. Struktūros
pasirinkimas priklauso nuo organizacijos modelio, paslaugų būdo teikimo (aptarnavimas ir/ar
paslaugų rengimas) ar atsakomybės uţ jas. Daţniausiai taikomos 1-2 vadovų grandţių struktūros.
Kai kurios VPC turi patariamąsias tarybas, kurios atstovauja steigėjų interesus bei atlieka
planavimo, interesų derinimo funkcijas (Norvegijos, Naujojo Pietų Velso atvejai).
Visas VPC jungia vienas bendras bruoţas - jos visos sąlyginai nedidelės. Taigi uţduočių
paskirstymas daţnai būna lankstus. Be to, uţduočių paskirstymas yra orientuotas į interesantus
(Danijos, Australijos atvejai). Veiklos tobulinimui daugelyje nagrinėtų atvejų taikomi kokybės,
veiklos vadybai principai.
2.9 Paslaugų teikimo ypatumai ir veiklos rezultatai
VPC veiklos rezultatai Portugalijoje
Registrų ir duomenų bazių panaudojimas rengiant paslaugas yra svarbiausias veiksnys
uţtikrinęs VPC sėkmę93. Visi VPC jungiasi prie duomenų bazės, kurios pagalba pasinaudojama
valstybės ir savivaldybių registrų duomenimis. Taigi VPC veikia ne tik, kaip aptarnavimo
centras, bet ir kaip administracinių sprendimų priėmėjas (teikiamos ir „backoffice“ paslaugos).
Tyrinėtojo Ferraz Esteves de Arauja tyrimas atskleidė, kad galimybė naudotis registrų
duomenimis leidţia darbuotojams suteikti paslaugas ţymiai greičiau nei kitose viešojo
administravimo institucijose.
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Gyventojų apklausų pagrindu atlikti tyrimai rodo, kad ţmonės labiausiai patenkinti
paslaugų koncentracija94. Tyrimu konstatuota, kad VPC perėmė vadinamąją “parduotuvių
kultūrą”. Tokios aplinkos suformavimas sukėlė perdėtus lūkesčius. Dauguma interesantų pradėjo
centruose lankytis šeštadieniais, o tai nulėmė eilių atsiradimą95.
VPC veiklos rezultatai Norvegijoje
Iš pirmo ţvilgsnio norvegai sugebėjo susidoroti su sudėtinga struktūrine reforma, kurios
pagrindu įsteigti VPC. Apibendrinus tyrinėtojų nuomones galima pastebėti, kad institucinio
bendradarbiavimo, vertikalaus ir horizontalaus koordinavimo procesai nors ir nelengvai, vis tik
buvo įgyvendinti. Pamaţu formuojasi ir juos palaikančios kultūros. Sąlyginai sėkmingai yra
baigiamas ir VPC steigimas. Kaip rodo apklausos, dalimi centrų (Bergeno apklausų duomenys
pateikti priede) gyventojai yra patenkinti.
Kita vertus, išanalizavus spaudos portalų duomenų bazes bei remiantis atskirais
tyrinėjimais galima pastebėti ir ryškias centrų veikimo problemas. Jos buvo susijusios su
galutinio sprendimo dėl paslaugos suteikimo vėlavimu. Norvegijos viešojo administravimo
įstatyme numatyta, kad paslaugos turi būti suteikiamos „be perdėto vėlavimo“96. Šiame įstatyme
nenumatyti įpareigojantys periodai. Priešingai, įstatymas numato, kad taikant procedūras reikia
vadovautis protingumo principu. Akivaizdu, kad tai yra įstatyminė spraga. Beje, jų išvengė kai
kurie centrai gavę vidinius procedūrinius dokumentus ir apibrėţtus standartus (nustatė NAV
agentūros). Tokia spraga galėjo būti palikta siekiant apsisaugoti nuo perdėm didelių investicijų
(didesniam paslaugų skaičių būtų reikėję daugiau darbuotojų) į VPC veiklą, o tai galėjo rimtai
sustabdyti reformą.
Pagal NAV agentūrų nustatytus standartus yra apibrėţti reikalavimai (ţr. 10 lentelę).
10 lentelė
VPC procedūriniai standartai ir jų taikymas 2008 m.
Paslauga

Standartas (laiko
limitai)

Ilgiausi terminai

4 mėnesiai
2 mėnesiai
2 mėnesiai

Praktikos.
Suteikimui tenkantis
vidutinis laikas 2009
m. liepa
5,2 mėnesio
1,9 mėnesio
3 mėnesiai

Neįgalumo išmoka
Išmoka reabilitacijai
Paramos vaikams
išmokos
Vienišų tėvų išmokos

1 mėnesis

1,9 mėnesio

3 mėnesiai

8 mėnesiai
5 mėnesiai
6 mėnesiai
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Pastebėtina, kad ne visos agentūros laikėsi šių standartų. 2008 m. laiko standartų
nesilaikymas NAV paslaugų sektoriuje padidėjo dvigubai. Gyventojai pradėjo skųstis, kad ilgai
laukia ir negali pragyventi be išmokų97. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentelės, paslaugų
suteikimo laikas iki galutinio rezultato net padvigubėjo. 2009 m. pradţioje jau pasirodė kritiniai
straipsniai su antraštėmis „Reforma skęsta“98. Ţurnalistai, praktikai ir ekspertai pradėjo aiškintis
prieţastis. 2008 m. „paslaugų laukimo“ krizės prieţastys aiškintos darbuotojų, centrų trūkumu.
Taip pat ţema darbuotojų kompetencija. Atrodo, kad dalis darbuotojų nesugebėjo per trumpą
laiką perprasti visų procedūrų. Kita vertus akademikai ir spauda pradėjo kalbėti apie kultūrinius
(t.y. savivaldybių bei valstybinių institucijų ir jas perėmusių NAV) skirtumus bei nesugebėjimus
juos apjungti. Išties ţvelgiant į šį įgyvendinimo procesą iš 2010 m. pabaigos perspektyvos
akivaizdu, kad trūko darbuotojų, ypatingai tuo metu, kai konjunktūriškai dėl bedarbystės,
sezoninių ligų padidėdavo interesantų srautai. Tuo tarpu 2008 m. buvo įsteigta tik dalis VPC
(2009 m. pradėjo dirbti dar 156 nauji centrai). Be to, 2010 m. pasitenkinimo rodikliai ţenkliai
pakilo (tai parodo Bergeno VPC pavyzdţiai. Šis miestas 2008 m. buvo probleminis, o vėliau
vartotojų pasitenkinimo gautomis paslaugomis rodikliai pasiekė 90 proc.). Neseniai, 2010 m.
atliktos vartotojų apklausos duomenys (apklausta daugiau negu 2000 respondentų) rodo, kad trys
iš keturių Bergeno miesto gyventojų yra patenkinti teikiamomis paslaugomis. Iš apklausos
akivaizdu, kad pasitenkimas dviejų (iš aštuonių veikiančių) centrų paslaugomis yra itin aukštas
(vid. 85 procentai interesantų), o kitų kiek ţemesnis. Šio tyrimo duomenys rodo, kad interesantai
labiausiai patenkinti darbuotojų geranoriškumu, dėmesingumu. Jie dţiaugiasi, kad yra gerbiami,
komunikacijos metu nepertraukinėjami. Didţiausios problemos, beje kaip ir kituose Norvegijos
VPC, yra susijusios su eilėmis. Bergene, tokių skandalų, kaip Osle dėl ilgo laiko suteikiant
paslaugas nekilo. Vis tik vartotojai eilėmis ir galutinės paslaugos suteikimo greičiu skundţiasi.
Galima sakyti, kad reforma įstrigo tik viename iš įgyvendinimo etapų dėl nenumatytų
aplinkos veiksnių bei tam tikro nepasiruošimo (prastas darbuotojų parengimas, veiklos
suderinamumo ir koordinavimo problemos).
VPC veiklos rezultatai Danijoje
Atlikti kokybiniai tyrimai atskleidţia, kad tiesioginių sąryšių tarp savivaldos reformos
(jos pagrindinis tikslas – orientacija į piliečius), atliktos 2002-2007 m., ir piliečių centrų steigimo
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nebuvo99. Taigi, reformos tikslai ir šūkiai, o iš dalies ir centrų steigimas, tebuvo priedanga
struktūrinėms reformoms. Juolab, kad savivaldybių sujungimas į stambesnius vienetus reikalavo
dėmesio paslaugų prieinamumui siekiant pokyčių legitimumo.
Tai iš dalies parodo ir VPC paslaugų vartotojų paveikslas. 2008 m. atliktas tyrimas rodo,
kad 90 procentų fiziniu kanalu suteikiamų paslaugų vartotojais yra pagyvenę ţmonės. Taip pat
daţnai kreipiasi interesantai, kuriems reikia kompleksinių paslaugų. Tai daţniausiai yra susiję su
socialinėmis paslaugomis100. Šiuo atveju daţnai suteikiamos ne tik administracinės paslaugos,
pvz., pašalpų mokėjimas, bet ir viešosios, pvz., socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos ir
pan. Tokia padėtis susidarė dėl vienos prieţasties. Didelę dalį paslaugų Danijos savivaldybės
perkėlė į elektroninę erdvę. Vienas iš elektroninės valdţios strategijos tikslų buvo portalų
piliečiams ir verslui sukūrimas ir prieinamumo padidinimas. Piliečių portalais siekta, kad didėtų
naudojimosi elektroninėmis paslaugomis savitarna101. Tų pačių tikslų siekia ir savivaldybės
savomis iniciatyvomis. Taigi, sparti elektroninė plėtra maţina fizinių aptarnavimo paslaugų
poreikius. Tai itin akivaizdu atskirose piliečių grupėse.
Apskritai Danijos savivaldybių VPC koncentruojamos tiek administracinės, tiek viešosios
paslaugos. Pavyzdţiui, nedidelės Skiv savivaldybės paslaugų centre teikiamos pensijų
administravimo, įvairių socialinių išmokų, statybų ir prekybos leidimų išdavimo, mokesčių
administravimo, santuokos registravimo, o taip pat kultūros, laisvalaikio, turizmo ir kitų
paslaugų102. Kopenhagos piliečių portale yra penkios populiariausios paslaugos, kurias
daţniausiai uţsisako miesto gyventojai ir svetimšaliai. Tarp jų maitinimas mokykloje,
gyvenamosios vietos registracija, sveikatos bei parkavimo kortelių uţsakymas bei socialinės
globos ir darţelių paslaugų rezervavimai103.
Šių metų geguţės mėnesio apklausų duomenys rodo, kad Odense piliečių centro
vartotojai yra patenkinti paslaugomis: apie 90 proc. yra labai patenkinti darbuotojų paslaugumu,
geranoriškumu bei įsiklausymu. 2010 m. apklausos duomenimis yra 34 proc. nepatenkintų, kad
reikia ilgai laukti, kol gaus paslaugą. Ši nepatenkintų vartotojų dalis, lyginant su 2009 m.
duomenimis padidėjo 14 proc. Išanalizavus gautus duomenis nustatyta, kad paslaugų laukimas
yra susijęs su sezono metu padidėjusiu interesantų, siekiančių gauti pasus, srautu. Atsiţvelgus į
tai, prailgintas centro darbo laikas. 2010 m. pirmą pusmetį Odense VPC numatytas asmens
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aptarnavimo laikas – apie 30 min. 2010 m. antrą pusmetį jį planuota sutrumpinti iki 15 min.
Respondentės Lone Sunesen pateikti einamųjų metų duomenys rodo, kad šiuos uţdavinius
pavyks realizuoti104.
2.10 Vakarų šalių viešųjų paslaugų centrų modelių ir gerųjų patirčių perėmimo ir
adaptavimo galimybės
Išanalizavus VPC gerosios patirties pavyzdţius, priimtiniausi adaptavimui
Lietuvoje atrodo Danijos, Portugalijos ir tam tikru atveju Norvegijos pavyzdţiai. Tokius
pasirinkimus lemia ne tik bendrosios charakteristikos, kaip viešojo administravimo ir savivaldos
sistemų dydţiai, administravimo ir teisės tradicijų panašumai, bet ir VPC taikymo turinio gerųjų
patirčių privalumai.
Danijos, Portugalijos, Norvegijos VPC buvo steigiami siekiant paslaugų teikimo
priimtinumo ir prieinamumo piliečiams. Šių tikslų galėtų būti siekiama ir steigiant VPC
Lietuvoje. Dėl jų galima sulaukti visuomenės palaikymo. Be to, jie atitinka šiandieninius
iššūkius, kylančius ar keliamus viešajam administravimui ir siejamus su piliečių įtraukimu į
viešųjų paslaugų teikimą (pvz., nustatant paslaugų poreikį, numatant prioritetus). Juos gali
papildyti ir tikslai didinti asmenų aptarnavimo ir/ar paslaugų teikimo efektyvumą arba sumaţinti
kaštus . Pastarieji tikslai buvo antraeiliai steigiant Danijos, Portugalijos VPC . Visgi atskiros
institucijos juos kėlė ir jų siekė kaip papildomų arba net prioritetinių. Galima susidurti su jų
įgyvendinamumo problema. Vis dėlto jie atrodo patrauklūs siekiant politinio ir institucinio
palaikymo.
Svarstant uţsieninio VPC steigimo būdo ar proceso pritaikymo Lietuvoje
galimybes patrauklūs atrodo Danijos ir Portugalijos pavyzdţiai. Danijos atveju Vyriausybė kartu
su Savivaldos asociacija sėkmingai pasirinko ir atliko konsultavimo ir koordinavimo vaidmenis
savivaldybėms steigiant VPC. Tai galima pagrįsti keliais argumentais. Pirma, Danijos
savivaldybės neprivalėjo steigti VPC (18 proc. ir šiandien nėra jų įsteigusios), tačiau anksčiau
minėtos institucijos aktyviai skatino tai daryti ir rėmė pradėtus projektus. Centro valdţios
institucijos, sudariusios teisines galimybes, tiesiogiai nesikišo į centrų steigimą, o tik teikė
konsultacinę pagalbą, toliau tobulino teisės aktus, parengė teisinius pagrindus informacinių
technologijų (IT) ir duomenų sistemų integravimui ir pan. Antra, VPC reformos rezultatai rodo,
kad VPC steigimo procesas buvo sėkmingas.
Portugalijos VPC steigimo patirtis rodo, kad VPC steigimo sumanymai, inicijuoti
savivaldos atstovų, sulaukė atgarsio centro valdţioje. VPC steigimas ir tolesnis valdymas
sukoncentruotas centrinės valdţios lygmens institucijose. Sumanymas, pirma pradėtas
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įgyvendinti dviejose savivaldybėse, po sėkmingo išbandymo tapo nacionalinės pertvarkos
reiškiniu. Kitas Portugalijos VPC steigimo privalumas buvo verslo įmonių dalyvavimas
įsitraukiant į tam tikrų paslaugų teikimą. Šie gerosios patirties pavyzdţiai rodo, kad VPC
steigimą galėtų inicijuoti Vidaus reikalų ministerija arba kitos atsakingos Lietuvos institucijos.
Jos galėtų prisidėti prie teisinių pagrindų VPC steigimui sukūrimo, metodinio konsultavimo ir
galimos finansinės paramos numatymo.
Išanalizavus pasirinktus koncepcinius ir gerosios praktikos modelius, pastebima,
kad Lietuvoje, sudarius galimybes, galima būtų adaptuoti du modelius: „sutarčių pagrindu
sudarytos partnerių organizacijos“ ir „organizacijos, kurioje vienas iš partnerių teikia
aptarnavimo paslaugas“. Pirmojo modelio pagrindinis privalumas yra gana didelis jo lankstumas.
Privalumu galima laikyti ir tai, kad šis modelis naudojamas, kai siekiama sukurti naujus VPC.
Antrojo modelio – „organizacijos, kurioje vienas iš partnerių teikia aptarnavimo paslaugas“, –
privalumai yra susiję su galimybe išnaudoti pagrindinio partnerio materialiuosius (informacines
sistemas, priimamuosius ir pan.) bei ţmogiškuosius resursus.
Šių modelių tinkamumą parodo ir gerosios jų pagrindu veikiančių VPC taikymo
patirtys Danijoje ir Norvegijoje. Kaip plataus profilio paslaugų centras, adaptavimui Lietuvoje
priimtinesnis, atrodo, būtų Danijos VPC modelis (atitiktų „organizacijos, kurioje vienas iš
partnerių teikia aptarnavimo paslaugas“, modelį). Jį taikant galima panaudoti jau Lietuvoje
veikiančių vieno langelio tarnybų sėkmingos veiklos patirtį. Pasirinkus tokį modelį, VPC
steigimas nebūtų susijęs su radikaliais pokyčiais (panašiai reorganizacija vyko ir Danijos
savivaldybėse) bei galimu politikų ir visuomenės pasipriešinimu. Be to, šis modelis gali
sumaţinti galimus nesėkmių pavojus. Matyt, jis sėkmingiausiai galėtų būti pritaikytas Lietuvos
savivaldybėse. Adaptuojant šį modelį reiktų koreguoti. Pirmiausia, šis VPC organizavimo
modelis turėtų būti orientuotas į asmenų aptarnavimą, o ne į paslaugų suteikimą pirmojo
kontakto metu. Šį modelį galėtų papildyti sutartys su ministerijų pavaldumo įstaigomis dėl kai
kurių galimų administracinių paslaugų teikimo.
Norvegijos VPC organizavimo modelį (atitiktų „sutarčių pagrindu sudarytos
partnerių organizacijos“ modelį) ir gerąsias jo taikymo patirtis galima būtų panaudoti steigiant
siauresnės specializacijos, socialinius VPC. Tokie centrai leistų jungti Lietuvos savivaldybių
administracines bei socialines ir ministerijų pavaldumo įstaigų (teritorinių darbo birţų,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių) teikiamas paslaugas. Šis VPC
modelis leistų jungti asmenų aptarnavimo paslaugas, steigėjams išlaikant administracinių
paslaugų teikimą ir administracinių sprendimų priėmimą. Sutartiniai organizavimo pagrindai
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suteiktų tokiai VPC organizacijai lankstumo. Kita vertus, abu aptarti modeliai gali būti lengvai
modifikuoti ir pakeisti kitais.
VPC steigimui aktualūs aprūpinimo materialiaisiais ištekliais bei finansavimo
aspektai. Lietuvoje steigiant VPC, galima būtų atsiţvelgti į tai, kad Portugalijoje (išskyrus du
centrus, įsteigtus prekybos centruose) ir Danijoje VPC steigimui panaudotos viešojo
administravimo įstaigų patalpos. Danijoje jie daţnai steigti buvusiuose savivaldybių piliečių
aptarnavimo priimamuosiuose, tokiu būdu išvengiant didelių investicijų į tinkamos asmenų
aptarnavimui infrastruktūros kūrimą. Kita vertus, nedidelėse Danijos, Norvegijos savivaldybėse
ar atskirose gyvenvietėse VPC įkurti bibliotekose. Toks pasirinkimas steigėjams leido padidinti
centrų priimtinumą piliečiams arba sutaupyti resursus, remiantis anksčiau paslaugas teikusiomis
įstaigomis. Portugalijos VPC steigimas buvo susijęs su didesniu paslaugų koncentravimu. Taip
pat pasinaudota ir partnerystės su verslu sumanymais, VPC įkurdinant dalį privačių teikėjų
teikiamų paslaugų (bankinių paslaugų terminalus, foto paslaugas ir kt.). Ši skirtinga patirtis gali
būti panaudota tiek steigiant VPC Lietuvos didmiesčiuose, tiek didesniuose kaimiškųjų
savivaldybių seniūnijų centruose.
Nagrinėjant VPC steigimo finansavimo gerąsias patirtis, atrinkti Portugalijos ir
Danijos VPC steigimo atvejai. Danijoje nemaţa dalis VPC kūrimo buvo dengiama iš steigėjų
biudţetų. Juolab kad tam skirtos lėšos nebūtinai buvo didelės. Tai pirmiausia taikytina atvejams,
kai nereikėjo rekonstruoti ar statyti piliečių aptarnavimo priimamųjų. Ne maţiau patraukli kiek
kitokio pobūdţio Portugalijos VPC steigimo patirtis. Portugalijos VPC steigimas buvo
finansuojamas iš ES struktūrinės paramos fondų ir iš nacionalinio biudţeto. Tokiu būdu galima
buvo sukurti aukštesnius asmenų aptarnavimo standartus atitinkančią infrastruktūrą. Šių patirčių
derinimas leistų tikėtis sukurti paskatų mechanizmą, kuris būtų aktualus VPC steigimui
Lietuvoje.
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3.VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ CENTRŲ STEIGIMO LIETUVOS VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO SISTEMOJE GALIMYBĖS
VPC centrų steigimas daţnai priklauso ne tik nuo sėkmingų VPC pavyzdinių modelių, jų
taikymo patirties perėmimo, bet ir nuo išteklių panaudojimo galimybių, įstaigų interesų
suderinimo, veiklos organizavimo sprendimų bei eilės kitų veiksnių. Šiame skyriuje, daugiausiai
remiantis atlikto kokybinio tyrimo duomenimis, analizuotos nuomonės apie VPC steigimo
galimybes pagal šiuos pagrindinius kriterijus:
steigimo tikslai;
galima organizacija ir jos įgyvendinimo būdai;
aprūpinimo materialiniais, finansiniais ir ţmogiškaisiais ištekliais galimybės;
reikiamų teisinių pagrindų sukūrimas.
Atliekant kokybinį tyrimą didelis dėmesys kreiptas ne tik į bendrąsias nuomones, bet ir
atskirų institucijų patirtis, taikant asmenų aptarnavimo tobulinimo iniciatyvas, susijusias su
procesų centralizavimu, tarpinstituciniu bendradarbiavimu ir kitomis praktikomis.
3.1 Viešųjų paslaugų centrų steigimo tikslų numatymas
Kokybinio tyrimo duomenys rodo, kad didesnė dalis respondentų pateikė kiek atsargias
ar net neigiamas nuomones VPC105 taikymo atţvilgiu. Daţniausiai buvo pateikiami tokie
argumentai: „nebus poreikio“, „neatitiks ţmonių lūkesčių greitai, pirmojo apsilankymo metu
gauti paslaugą“, „iškils kliūčių, nes bus neįmanoma realizuoti apsikeitimo informacija“, „mūsų
teikiamos paslaugos yra netinkamos“, „esame nusivylę bendradarbiavimu su kai kuriomis
valstybinėmis institucijomis“ ir t. t.106. Išties tokias nuostatas gali nulemti nesusipaţinimas su
siūloma aptarnavimo naujove, instituciniai interesai, subjektyvios patirtys ir kiti veiksniai.
Kritiškai vertinant, galima pastebėti, kad kai kurios nuomonės atrodė argumentuotos, aiškiai
pagrindţiančios ekspromtu kylančias vizijas. Viena respondentė taip pastebėjo: „Ţinot kaip aš
pasakysiu. Man atrodo daugiau sumaišties (kalbama apie VPC) jie neįneš [...] Kuo daugiau
kanalų, tuo geriau. Vis tiek orientuokimės į ţmogų. Čia (turima galvoje valdţios įstaigose)
sėdint, vis tiek galvokim apie ţmogų. Ne, kad klerkui būtų gerai, o piliečiui. Klerkas privalo
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Tyrimo pradţioje, fokus grupėms ir individualiems respondentams buvo pristatyta VPC samprata, pateikti keli
skirtingose šalyse veikiantys bruoţai. Vėliau diskusijų metu atsakyta į kylančius klausimus. Tokia pristatymo forma
jiems leido suprasti galimybių studijoje pristatomą reiškinį bei atsakyti į pateikiamus klausimus.
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Kauno fokus grupė, 2010.06.28; Prienų fokus grupė,2010.06.23; Telšių fokus grupė,2010.07.02; Kauno m. sav.,
individualus interviu, 2010.07.28; Regitros fokus grupė,2010.07.23; SODROS valdyba individualus interviu,
2010.07.16; Klaipėdos Sodra, individualus interviu, 2010.07.07.
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prisitaikyti. Taip, kad aš manau, kad kuo platesnės paslaugų teikimo galimybės, tuo yra patogiau
ţmogui107.
Remiantis šiuo pastebėjimu galima atkreipti dėmesį į priimtinum1 vartotojui bei
prisitaikymo prie jo poreikių svarbą. Šių galimų VPC steigimo tikslų raiška pabrėţta naudojantis
retorine „ţmogaus“ ir „klerko“ takoskyra. Ne visi pasisakymai turėjo empatijos atspalvį. Daţnai
pozityvų pastebėjimą apie VPC naudą vartotojams sekdavo racionalios išlygos, kuriomis
atkreiptas dėmesys į vartotojų poreikių ištyrimą, pirminio projekto pilotavimą, grėsmes dėl
galimu nekokybiško aptarnavimo ir pan108.
VPC steigimo tikslas – aptarnavimo priimtinumas
Nuodugniau analizuojant pozityvias nuomones apie VPC steigimą galima atkreipti
dėmesį į tai, kad akcentuotas aptarnavimo priimtinumo aspektas. Vienas respondentas teigė:
„Kad nereiktų ţmonių siuntinėti. Ţmogus galvoja, man reikia to, jis ateina čia. Mes sakom jam,
ne, paslauga ne čia. Tuomet jis vaţiuoja į Kauno g. 3, vėliau į SODRĄ. Tai kliudo ...“ 109. Kaip
alternatyvą šis respondentas pateikė asmenų aptarnavimo koncentracijos viename centre
siūlymą. Jam antrino ir kiti respondentai minėdami, kad toks paslaugų sutelkimas gali būti
svarbus vyresnio amţiaus vartotojams ar socialinių-administracinių paslaugų gavėjams. Tai rodo,
kad klientų segmentavimas, keliant galimus VPC tikslus, yra pakankami svarbus dalykas. Juolab,
kad nemaţa dalis interviu dalyvių akcentavo socialinio centro steigimo naudą, apimančio
socialines, socialines – administracines (Administracinės paslaugos, kuriomis skiriamos
socialinės išmokos) bei įdarbinimo paslaugas. Beje, šios paslaugų grupės susiejimo poreikį
daţnai grindė savivaldybes ar Sodros institucijas atstovaujantys respondentai. Jų nuomone, tokia
sąsaja leistų įvairiais lygiais koncentruoti paslaugas (pvz., siūlyta koncentruoti pensijų skyrimo,
kurias teikia net 6 skirtingos įstaigos, paslaugas).
VPC steigimo tikslas – aptarnavimo prieinamumas (geografinės vietos aspektas)
Tyrimo duomenų analizė atskleidţia, kad poţiūriai į VPC steigimą prieinamumo
(geografinės vietos parinkimo) aspektu - nevienareikšmiai. Respondentai tarpusavyje
diskutuodami fokus grupėse pastebėjo, kad VPC įkūrimas didmiesčio centrinėje dalyje ar
viename prekybos centre galėtų būti naudingas tam tikrai vartotojų grupei. „Jis būtų orientuotas
į ţmogų, kuris laiko neturi. Jam neįdomu ar jis nesupranta (paslaugų teikimo aspektų) [...]
Tikslingiausias tokio centro sukūrimas būtų skubančiam ţmogui“110. Respondentai kalbėjo, kad
tokių centrų įkūrimas būtų naudingas miesto centre dirbantiems ţmonėms, kurie galėtų gauti
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Klaipėdos m. sav., individualus interviu, 2010.07.07.
Telšių fokus grupė, 2010.07.02; Kauno fokus grupė, 2010.06.28.
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Vilniaus m. sav., skyriaus vedėja, 2010.07.12.
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visas paslaugas miesto centre111. Kiti oponavo pateikdami priešingus argumentus susijusius su
nepatogumu dėl galimo automobilių parkavimo problemų, nepatogumo interesantams ir pan.
Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad Ministro pirmininko tarnyba turi susikūrusi pirminį, svarstymo
stadijos VPC modelį. Jame numatytas keturių VPC centrų steigimas Vilniaus mieste. Pagrindinis
jų lokalizavimo kriterijus: „Ten, kur didelė gyventojų koncentracija (miegamuosiuose rajonuose,
prekybos centruose)“112. Kita vertus, respondentas fokus grupėje pristatydamas VPC išdėstymo
sumanymą didmiestyje, suabejojo šio kriterijaus taikymu kaimiškose vietovėse. Nepaisant
galimų skirtumų VPC centrų išdėstyme, šiame pastebėjime taip pat dominuoja prieinamumo bei
priimtinumo kriterijai.
„Kam tas centras? – Ir taip visos įstaigos šalia, tik per aikštę pereiti reikia“113. – taip
apie esamą įstaigų išsidėstymą kalbėjo vienas respondentas. Kartu jis akcentavo, kad centrų
steigimo poreikis išties daug aktualesnis gali būti didmiesčiuose, o ne rajono centre.
Fokus grupių diskusijose paslaugų prieinamumo problematika susieta su galimu VPC
steigimu kaimiškų seniūnijų centruose ar maţesniuose gyventojų (ir ar paslaugų vartotojų)
skaičiumi rajono centruose. Toks tikslas grįstas maţėjančiu paslaugų naudotojų skaičiumi,
elektroninių paslaugų naudotojų kaime augimo tendencijomis bei būtinybe spręsti dėl
paskutiniųjų tendencijų nedidelių padalinių veikimo klausimus atskirose institucijose114. Tuo pat
metu pabrėţta, kad tam tikras skaičius paslaugų naudotojų visada išliks ir į jų poreikius būtina
atsiţvelgti. Respondentai pabrėţė, kad nedidelių aptarnavimo „taškų“ atsiradimas yra galimas ir
būtų vienas iš paslaugų teikimo kaimiškose seniūnijose sprendimo būdų115. Taigi, šiais
ekskursais ir pabrėţtas, ir aktualizuotas VPC poreikis kaimiškose vietovėse, kuriose sparčiai
maţėja paslaugų naudotojų skaičius. Kita vertus, paslaugų teikimo uţtikrinimas yra aktualus
politiškai bei viešojo intereso atstovavimo aspektu.
VPC steigimo tikslas – paslaugų suteikimo savalaikiškumas ir išteklių taupymas
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Iš dalies tokius galimus poreikius pavirtina Vilniaus m. savivaldybės darbuotojų pateikiami duomenys. Pasak jų,
apie 90 proc. asmenų gyvenamosios vietos deklaravimui prašymus pateikia centriniame priimamajame, o ne
savivaldybėse. Nors gauti šią paslaugą galima ir seniūnijose. Darbuotojai, neigdami informacijos trūkumo veiksnį,
tokią tendenciją siejo su interesantų pasirinkimais (Vilniaus m. sav. skyriaus vedėja, 2010.07.12).
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MP tarnybos fokus grupė, 2010.07.12.
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Prienų fokus grupė, 2010.06.23.
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Regitros fokus grupė, 2010.07.23; Registrų centro direktorius, 2010.07.12.
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Tai akivaizdu iš VMI, VĮ „Regitros“, „Registrų centro“, atstovų pasisakymų, kuriuose pastebėta, kad šiuo metu
vyksta svarstymai apie maţesnių teritorinių padalinių likvidavimą bei paslaugų teikimą nuotoliniu būdu. Diskusijos
Saulėlydţio komisijoje atskleidţia, kad siūloma pertvarkyti ir Migracijos tarnybas. G. Kazakevičiaus nuomone,
reikalinga diskusija apskritai dėl centrinės valdţios veiklos regionuose (šiuo atveju „front office“ būtų Migracijos
tarnybos, o „back office“ – Migracijos departamentas). Pasak jo, Europos Sąjungos šalys eina link „front office“
integracijos. Šie svarstymai rodo, kad VPC steigimas galėtų tapti praktine priemone įgalinančia „nuotoliniu būdu“
teikiamų paslaugų konsultavimą bei einamųjų išlaidų sumaţinimą (Valstybės valdymo tobulinimo komisijos
(Saulėlydţio komisijos) posėdţio protokolas, 2010.07.14, Nr. 63-17).
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Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kiti VPC steigimo tikslai - taupymas ir paslaugų
suteikimo savalaikiškumas aktualizuoti tik kelių respondentų. Dar daugiau paslaugų suteikimo
savalaikiškumas matytas kaip objektyvi problema: „ţmonės norės gauti paslaugą vietoje, o
prašymo priėmimas ir nurodymas ateiti po trijų ar penkių dienų nepateisins jų lūkesčių [...] toks
centras veiks, kaip priimamasis“116. Vertinant šią nuomonę galima atkreipti dėmesį į tai, kad
savalaikiškumas gali tiesiogiai priklausyti nuo reikalingo kontaktų (apsilankymų priimamajame)
skaičiaus administracinės paslaugos priėmimui. Taigi, jeigu VPC tarnaus kaip informavimo,
prašymų priėmimo ir konsultavimo centrai (o perkeliamas paslaugų rengimas uţtruks
interesantui nepriimtiną periodą), tai jie gali sumaţinti tokių centrų priimtinumą.
Apibendrinančios pastabos
Įstaigoms inicijuojant VPC steigimą reikėtų atsiţvelgti į jų priimtinumo ir prieinamumo
tikslus. Pirmuoju atveju, didţiausias privalumas būtų asmenų aptarnavimo ir/ar administracinių
paslaugų rengimo vienoje vietoje koncentravimas. Šis tikslas leistų išvengti interesantų
„siuntinėjimo“, galimo biurokratizmo raiškų. Tai turėtų atitikti ir nemaţos dalies interesantų
išankstinius lūkesčius - ypatingai didmiesčiuose arba kai kuriose kaimiškose seniūnijose.
Kokybinio tyrimo duomenys rodo, kad prieinamumas VPC įkurdinimo vietos aspektu gali būti
keliamas kaip papildantis tikslas. Tai rodo sąlyginai prieštaringos praktikų ir galimų interesantų
nuomonės. Be to, šio tikslo formulavime bei įgyvendinimo numatyme svarbi gali būti steigėjų
pozicija ir interesai, steigėjų susitarimai bei konsultacijos su piliečiais.
Kuriant VPC steigimo praktinių sumanymų pagrindus reiktų atsiţvelgti į tai, kad
paslaugų suteikimo savalaikiškumas ir išteklių taupymas nėra akivaizdus. Tad kiltų grėsmės
tokių tikslų įgyvendinimui.
3.2 Galima viešųjų paslaugų centrų organizacija ir veikla
VPC centro organizacija
Kokybinio tyrimo metu respondentų netiesiogiai klausta apie paslaugų teikimo būdus,
galimą VPC organizaciją. Išanalizavus bei apibendrinus kokybinius tyrimo duomenis, galima
išskirti du siūlymus:
VPC steigiamas vienos organizacijos aptarnavimo skyriaus pagrindu, jungtinei veiklai
sudarant paslaugų teikimo sutartis;
VPC steigiamas, kaip nauja įstaiga, teisiškai viešojo (Biudţetinės įstaigos - BĮ,
Viešosios įstaigos -VšĮ) ar privataus (Uţdarosios akcinės bendrovės - UAB) juridinio
asmens pagrindu.
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VPC steigiamas vienos organizacijos aptarnavimo skyriaus pagrindu
VPC steigiamas vienos organizacijos aptarnavimo skyriaus pagrindu daugeliui
respondentų atrodė daug priimtinesnis. Daţniausiai tai yra grįsta esamomis bendradarbiavimo
praktikomis (daţniausiai susijusiomis su informacijos apsikeitimu iš duomenų sistemų, dalies
funkcijų perleidimu), galimu kompetentingų darbuotojų delegavimu bei nedideliais resursais,
kurių reiktų tokio centro steigimui. Nuomonės apie įsivaizduojamus modelius priklausomai nuo
jų steigimo principų (kuri įstaiga yra pagrindinis steigėjas, su kuriomis pasirašomos asmenų
aptarnavimo ir/ar administracinių paslaugų teikimo sutartys), galimo centro lokalizavimo
(„vienas centralizuotas VPC administraciniame vienete“ ir „eilė decentralizuotų“ taškų) skyrėsi.
Vienas iš respondentų itin akcentavo decentralizuotų taškų steigimą, kuris būtų ypač aktualus jų
įstaigai bei jos ţmonėms: „Mums svarbu ne kaip mums patogiau, bet kaip patogiau ţmogui.
Mums gali būti kuo daugiau taškų. [...] Vėlgi grįţtam prie to modelio [...] Daug centralizuotų
taškų, kurie atlieka pagrindinį darbą. [...] Nematau šioje vietoje problemų. Turi tik būti
pasakyta, kad mes galime kooperuotis ir kad reikia tai daryti“117.
Pastebėtina, kad respondentas buvo itin kritiškas VPC, kaip naujai steigiamo centro,
atţvilgiu teigdamas, kad: „tai būtų tik lėšų švaistymas“. Kartu pastebėdamas, kad jų įmonė (t.y.
VĮ Registrų centras) bandė nesėkmingai inicijuoti tokių telefoninio konsultavimo taškų steigimą.
Ţvelgiant į respondentų pastebėjimus galima fiksuoti keletą gerosios praktikos
pavyzdţių, kurie daţniausiai apima organizacinius veiksnius:
1) aptarnavimo tarnybos veiklos organizavimą;
2) informacijos apsikeitimą administracinių paslaugų teikimui.
Reikia pastebėti, kad individualių ir grupinių interviu metu gerosiomis patirtimis
pasidalinta pasisakymų apie galimą VPC įkūrimą metu. Taigi, ta tema klausimai specialiai
nebuvo uţduoti (ţr. 11 lentelę).
11 lentelė
Partnerystės praktikos asmenų aptarnavime ir administracinių paslaugų teikime
Praktikos
Darbuotojų
delegavimas

Trumpas aprašymas ir įvertinimas
Kauno m. savivaldybės administracija 2007 m. organizavo pagrindinio
priimamojo (vieno langelio tarnybos) veikimą atskirų skyrių darbuotojų
delegavimo būdu, t.y. į priimamąjį, rotacijos principu, buvo deleguojami
padalinių darbuotojai.
Privalumai: darbuotojai dėl rotacijos išlaikė aukštas konsultavimo
kompetencijas.
Trūkumai: neaiškiai teisiškai yra apibrėţiama teisinė padalinio
atsakomybė. Priimamajame reikalinga nemaţai darbuotojų, sunku tolygiai
jiems paskirstyti uţduotis. Aiškiai apibrėţtos atsakomybės nebuvimas
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privertė savivaldybę atsisakyti šio delegavimo modelio.
Paslaugų teikimas
nuotoliniu būdu
(vadinamoji
atitolinta darbo
vieta)

Prienų skyriaus ir Nidos nuotolinės darbo vietos atvejai. Prienų skyrius atliekamos visos funkcijos (draudėjų, pašalpų ir pensijos gavėjų
aptarnavimas). Nidos nuotolinė darbo vieta - vieno ţmogaus teikiamos
paslaugos – prašymų priėmimas – konsultavimas.
Privalumai – patogumas klientui.
Trūkumai: Problemos dėl visapusiško aptarnavimo. „Darbuotojas negali
visapusiškai aptarnauti kliento, todėl turi bendradarbiauti su kitais
skyriais. [...] Nes vienas ţmogus nepajėgia ţinoti visos informacijos. Tokiu
atveju kyla įtampa, nes iš aptarnaujančio asmens reikalaujama daug
ţinių.“ Problema sprendţiama naudojantis vidinių konsultacijų, su
aukštesniais skyriais, kanalais. Be to, rajoniniams skyriams yra sukurtas
specialus padalinys, kuris juos konsultuoja visais klausimais (Klaipėdos
atvejis). Nuotolinėje darbo vietoje - pirminis informavimas ir
konsultavimas. Patalpų išlaikymo kaštai.
VPC steigimo paskatos. Pradėti svarstyti kai kurių skyrių reorganizavimo
klausimai.

Bendradarbiavimo
praktikos keičiantis
informacija
reikšminga
administracinio
sprendimo
priėmimui

- Apsikeitimas informacija su teise panaudoti duomenų sistemas
administracinių paslaugų rengimui (Valstybinė mokesčių inspekcija
(toliau – VMI) – Sodra, Sodra – Darbo birţa, Kauno m. savivaldybė –
VMI atvejai).
- Prašymų (ne tik gaunamų paštu) priėmimas ir persiuntimas (VMI –
Sodra)118.
- Paţymų rengimo ir pateikimo notarams bei atlyginimo uţ suteiktas
paslaugas tvarka (VĮ “Registrų centras).
Privalumai: priimtina klientams, patogu darbuotojams. Pasinaudojus
duomenų sistemose saugoma informacija galima greičiau suteikti
administracines paslaugas. Bendradarbiavimo pagrindas - pasirašytos
sutartys. Praktika pasiteisino ir veikia jau daugiau kaip 3 metus.
Trūkumai: Tokio lygio bendradarbiavimas yra palaikomas tarp riboto
skaičiaus institucijų. Pasak, vieno taikliai reziumavusio pašnekovo:
„Savivaldybės toli nuo tokio „on-line“ bendradarbiavimo. Iš esmės
neįtraukiamos savivaldybės. Numatomi įgyvendinti projektai – SPIS
(Socialinės paramos informacinė sistema) bei pradėti kiti leidţia kalbėti
apie atsirandančias galimybes. Susitarimų dėl apmokėjimo uţ valstybės
registrų paţymas bei autentifikavimo sistemų parengimo problemos.

„Išvaţiuojamųjų
paslaugų teikimas“

VPC steigimo paskatos. Valstybės registrų ir duomenų sistemų integracija
gali atitikti daugumos įstaigų (respondentai, kurias jie atstovavo interviu
metu) interesus. Su tuo siejamas vieno langelio tarnybų sukūrimas,
savalaikiškumas, o kartu ir rezultatyvumas suteikiant paslaugas.
- VĮ „Regitra“ - išvaţiuojamųjų paslaugų teikimas kai kurių rajoninių
savivaldybių seniūnijų centruose. Paslaugos atsirado panaikinus
stacionarius padalinius. Paprastai teikiamos tam tikrą valandų skaičių kelis
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Tarpusavio komunikacija tarp Sodros ir VMI nuolat plėtojama. 2007 metais VMI per IMIS ir Business Object
aplikacijas turėjo prieigą prie Sodros duomenų bazės apie darbuotojų įsidarbinimą, darbo vietą. Informacijos
apsikeitime pasitaikydavo problemų dėl vėlavimo perduodant informaciją apie įmonių, gyventojų mokamas įmokas
Sodrai. VMI atstovai norėdami gauti aktualią informaciją siųsdavo uţklausas ir komunikacija toliau vykdavo paštu.
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kartus per savaitę.
- Kauno m. savivaldybės administracija. Savivaldybės architektų teikiamos
„išvykstamojo“ konsultavimo paslaugos seniūnijose. Teikiama 2 val. per
savaitę.
- Klaipėdos teritorinės darbo birţos nuotolinė darbo vieta Nidoje. Anksčiau
tai buvo nuolatinė darbo vieta, šiuo metu veikia tik kartą per mėnesį.
Paslaugų teikimo organizavimo pokyčius nulėmė sumaţėję poreikiai. Šios
tendencijos privertė atsisakyti „išvaţiuojamųjų“ paslaugų teikimo
Klaipėdos rajono seniūnijose119.
Privalumai: priimtina klientams, išlaikomas paslaugų prieinamumas.
Trūkumai: paslaugos priklausomybė nuo poreikių.
VPC steigimo paskatos: centrai tokių paslaugų teikimui gali tarnauti, kaip
tinkama infrastruktūra (pvz., VĮ „Regitra“ administracines paslaugos
procedūras galėtų atlikti ne automobilyje, o priimamajame) padidinanti
vartotojų skaičių.
Šaltinis: sudaryta remiantis kokybinio tyrimo duomenimis.

Analizuojant praktikos pavyzdţius, galima pastebėti, kad dauguma jų yra sėkmingi uţtikrinantys pagrindinius jiems keliamus uţdavinius, todėl juos galima įvardinti gerosios
patirties pavyzdţiais. Kauno savivaldybės darbuotojų delegavimo modelis atskleidţia, kad
kuriant VPC reikia aiškiai apibrėţti atsakomybę ir pavaldumą. Kita vertus, pateiktas pavyzdys
rodo, kad kokybiško (visapusiško, išsamaus) konsultavimo iššūkis asmenų aptarnavimo
centruose nėra lengvai išsprendţiamas organizacinėmis priemonėmis. Savivaldybės atstovai šį
iššūkį bando spręsti investuodami į priimamojo darbuotojų kompetencijų tobulinimą,
konsultavimą nemokamu telefonu, nemaţos dalies administracinių paslaugų perkėlimą į
Seniūnijas.
Taip pat nevienareikšmiškai vertinti galima paslaugų teikimo nuotoliniu būdu rezultatus.
Viena vertus, tokia paslaugų teikimo forma uţtikrina asmenų aptarnavimo prieinamumą, bet tuo
pat metu sumaţina teikiamų paslaugų kokybę, didina organizacinius kaštus. Kita vertus, idealiai
išbalansuoti veiklas, uţtikrinant aukštus prieinamumo, kokybės ir efektyvumo rezultatus neįmanoma, todėl reikia orientuotis į pagrindinius tikslus. Kitaip paslaugų centras gali tapti
tinkama infrastruktūra „išvaţiuojamųjų“ paslaugų teikimui, juo remiantis galima sumaţinti
nuotoliniu būdu teikiamų paslaugų kaštus. Beje, Nidos m. nuotolinių paslaugų atvejis (ţr. į
lentelę) rodo, kad poreikiai tokių centrų atsiradimui yra aktualūs geografiškai nutolusiuose
centruose.
VPC steigiamas, kaip nauja įstaiga
119

Darbuotojai seniūnijose registruodavo piliečius, teikdavo informaciją apie paslaugas. Veiklos apimčių
seniūnijose padidėjimas buvo susijęs su darbuotojų paieška, kai 2006-2007 metais, augant Lietuvos ekonomikai,
reikėjo ţmonių išteklių daugeliui ūkio sektorių. Jaunimo centro darbuotojai prie darbo birţos vyksta į seniūnijas.
Praeityje tokios išvykos buvo organizuojamos kas savaitę, tačiau dabar – pagal poreikį. Seniūnijose yra įrengti
stendai, kur pateikiama informacija apie darbo birţos paslaugas, nes kaimo gyventojai naudojasi viešųjų darbų
priemone (Klaipėdos darbo birţa, individualus interviu, 2010.07.07).
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Kokybinio tyrimo metu keli respondentai pakankamai pozityviai atsiliepė apie
savarankiško centro steigimą120. Interviu metu pradėjus diskutuoti apie VPC kaip naujos
savarankiškos įstaigos steigimą būdavo pateikiami kritiniai pastebėjimai. Pateiktus argumentus
galima suskirstyti į dvi grupes: 1) steigimas susijęs su papildomais kaštais121, 2) atskirtas
aptarnavimo ir paslaugų rengimo (administracinio sprendimo priėmimas, angl. „backoffice“)
procesas sumaţins paslaugų kokybę. Tyrimo metu pateikta tik viena praktika ir sumanymas,
kurie buvo panašūs į nagrinėjamą organizavimo modelį (ţr. į 12 lentelę) Be to, ir pastarieji
neperţengė projekto (Kauno elektroninių paslaugų portalo sukūrimas) ar pirminio sumanymo
lygio.
12 lentelė
Partnerystės naujovės asmenų aptarnavime
Praktikos
Kauno elektroninių
paslaugų portalo
sukūrimas

Trumpas aprašymas ir įvertinimas
Kauno m. savivaldybės projektas „Kauno elektroninių paslaugų portalas“.
Kauno savivaldybė su partneriais numatė parengtame projekte sukurti
elektroninių viešųjų ir privačių paslaugų portalą. Paslaugų vartotojai turėjo
būti Kauno m. gyventojai. Numatyta įsteigti naują įstaigą (VŠĮ arba UAB),
kuri turėjo koordinuoti projektą bei vykdyti kitas įgyvendinimo veiklas.
Privalumai: Galimas verslo dalyvavimas paslaugų teikime, paslaugų
koncentravimas, nemaţas potencialus skaičius steigėjų įkuriant centrą.

Įstaigų įeinančių į
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
pavaldumo sritį
reorganizacija

Vilniaus VPC
steigimas, kaip
pavyzdinio atvejo
sukūrimas

Trūkumai: Portalo steigimo atsisakyta dėl naujos įmonės kūrimo kaštų bei
prasidėjusios ekonominės krizės.
2009 m. prasidėjus taupymui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
derindama sprendimus su pavaldţiomis įstaigomis viename padalinyje
nusprendė įkurdinti du – Teritorinį darbo birţos ir teritorinį Sodros –
poskyrius viename pastate. Sprendimas priimtas siekiant sumaţinti įstaigų
išlaikymo kaštus.
Privalumai: Viename pastate įkurti du priimamieji. Asmenų aptarnavimo
orientavimas į tikslinę vartotojų grupę.
Trūkumai: sprendimas neturi sąsajų su orientacija į vartotojų poreikius; jis
tiesiogiai negali būti siejamas su VPC.
MP tarnyba svarstė bei parengė pradinius sumanymus, orientuotus į kelių
(pirminis sumanymas - 4) centrų steigimą. Centruose galėtų būti teikiamos
administracinės, viešosios (komunalinių įmonių teikėjai) ir galbūt verslo
paslaugos. MP tarnybos vaidmuo – iniciatyvos iškėlimas ir teisinės bazės
rengimo koordinavimas. Įstaigą valdytų tam tikras juridinis subjektas.
Modelis galėtų būti išplėstas visos Lietuvos mastu.
Privalumai: Priimtina daliai vartotojų. Galimas naujos administracinių
paslaugų vartojimo kultūros suformavimas. Ilgo laiko perspektyvoje galimi
rezultatai – priimtinumo, prieinamumo, kokybės aspektais.
Trūkumai: Nemaţi išlaikymo ir/ar kapitaliniai kaštai. Nepatrauklumas
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Kauno fokus grupė, 2010.06.28.
Prienų fokus grupė,2010.06.23; Telšių fokus grupė,2010.07.02; Registrų centras, individualus interviu,
2010.07.12.
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galimiems steigėjams. Neuţtikrinta konsultavimo kokybė.
Šaltinis: sudaryta remiantis kokybinio tyrimo duomenimis.

Nors kokybinio tyrimo dalyvių pateikta nuomonė gali būti suprantama, kaip gynybinė
(atstovauti įstaigų ar įmonių interesai), vis dėlto kai kurie pateikti argumentai yra verti dėmesio.
Išties tokios organizacijos steigimas reikalautų didesnio paruošiamojo darbo, finansinių
paskatų122. Arba priešingai, - „grieţtų tvarkų nuleidimo“, kurių pagrindu galima būtų steigti
tokius centrus. Remiantis tokiomis privalomo „bendradarbiavimo“ tvarkomis sukurti regioniniai
atliekų tvarkymo centrai, kurių steigėjais tapo savivaldybės. Be abejo šie centrai savo veikla nėra
panašūs į planuojamus VPC.
VPC steigimo proceso būdai
Kokybinio tyrimo metu dauguma respondentų pasisakė uţ galimas iniciatyvas vadinamas
„iš apačios į viršų“ steigiant VPC123. Taip įvardinta savarankiško sprendimo teisė numatyta
teisės aktuose, kurie susiję su VPC steigimu.
Tuo pat metu pastebėta, kad VRM ar kitos įgaliotos įstaigos turėtų atlikti
paruošiamuosius darbus institucijose - teisinės bazės, metodinių priemonių parengimą. Galima
pastebėti, kad grupinių interviu metu, kuomet buvo aptariamas neprivalomas VPC steigimo
būdas, emocinio pobūdţio pasisakymus „ne, nereikia“, „nesąmonė“124 pakeisdavo argumentuoti
dėl jų įkūrimo galimybių. Tarp tokių siūlymų atsirado funkcijų perskirstymo priemonės
(Valstybinių įmonių „Registrų centras“ ir „Regitra“; Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba (toliau tekste – Sodra)), VPC operatoriaus parinkimas plačių tarpinstitucinių diskusijų
būdu, išsamių vartotojų poreikių tyrimai ir pan.
Apibendrinančios pastabos
Kokybinio

tyrimo

duomenų

analizės

atskleidė,

kad

Lietuvoje

institucinio

bendradarbiavimo praktikos yra susijusios su informacijos apsikeitimu teikiant administracines
paslaugas bei paslaugų teikimą nuotoliniu ir „išvaţiuojamuoju“ būdu. Šias iniciatyvas galima
pavadinti gerosiomis patirtimis, kurias galima (sutarčių sudarymas, paslaugų teikimas nuotoliniu
būdu) panaudoti VPC steigime. Nuomonių tyrimas rodo, kad nemaţa dalis įstaigų ir valstybinių
įmonių svarsto paslaugų teikimo reorganizavimą maţesniuose gyventojų skaičiumi seniūnijų
122

Šią iniciatyvą galima lyginti su Verslo informacijos ar Verslo informacijos ir turizmo centrų steigimu (pradţia
1998 – 1999 m.). Panašumas su VPC yra tas, kad juos įsteigė Ūkio ministerija su Savivaldybėmis bei kitais
steigėjais (verslo asociacijomis ir pan.). Be abejo jų veikla nėra susijusi su administracinių paslaugų teikimu.
Nagrinėjant šių centrų veiklos rezultatus galima pastebėti, kad jie nėra vienareikšmiai. Dalis Verslo informacijos ir
turizmo centrų atrado savo sėkmingos veiklos nišas. Kita dalis buvo likviduoti (iš viso 42 centrai). Valstybės
kontrolė 2003 m. audito metu atskleidė nemaţai piktnaudţiavimo faktų. (Publikacijos,
http://www.vkontrole.lt/publikacijos07.shtml; Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita,
2009 m. kovo 19 d. Nr. KDV3-3).
123
Kauno fokus grupė, 2010.06.28; Prienų fokus grupė,2010.06.23; Telšių fokus grupė,2010.07.02; Regitros fokus
grupė, 2010.07.23; LSA individualus interviu, 2010.07.12.
124
Kauno fokus grupė, 2010.06.28; Telšių fokus grupė,2010.07.02.
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centruose bei numato nuotolinių, „išvaţiuojamųjų“ paslaugų plėtrą. Taigi, VPC steigimas
atskiruose administraciniuose vienetuose (didesnėse kaimiškose seniūnijose, kai kuriuose rajonų
centruose) gali tapti sprendimu sutelkiančiu minėtų ir kitų įstaigų paslaugų teikimą. Kaip rodo
tyrimo duomenų analizė, VPC steigiamas vienos organizacijos aptarnavimo skyriaus pagrindu,
jungtinei veiklai sudarant paslaugų teikimo sutartis, taptų priimtiniausia galimiems partneriams
veiklos organizavimo forma.
3.3 Aprūpinimo materialiniais, finansiniais ir ţmogiškaisiais ištekliais galimybės
VPC steigimas, kaip ir daugelis kitų asmenų aptarnavimo priemonių susijusių su
priimamųjų sukūrimu, reikalauja nemaţų išteklių. Atliekant tyrimą siekta apibrėţti VPC
kontūrus bei išsiaiškinti reikalingus išteklius ir jų šaltinius. Analizės pagrindu tapo kokybinio
tyrimo metu pateikti įstaigų duomenys bei kita dokumentinė medţiaga.
Aprūpinimas materialiniais ištekliais
Kokybinio tyrimo metu paaiškėjo, kad VPC steigimui yra kelios palankios ir nepalankios
aplinkybės. Nuo 2009 m. daugelis Valstybės ţinybų ir savivaldybių administracijų įstaigų taupo,
o tai daţnai įgyvendinama maţinant aptarnavimo skyrių darbuotojų skaičių, atsisakoma paslaugų
pirkimo iš išorės (Sodros perkamų paslaugų iš UAB „Lintel“ atvejis), sujungiami padaliniai
(Darbo birţos atvejis). Įstaigų politikos tikslas – taupymas, verčia vertinti inovacijas, kurioms
reikia kapitalo kaštų. Kita vertus, kaip rodo tyrimo medţiaga, palankiai vertinamos priemonės,
kurios gali sumaţinti neigiamus taupymo padarinius125. Be to, dėl elektroninių paslaugų plėtros
kai kuriose institucijose (patvirtino duomenis VMI ir Registrų centro atstovai) maţėja asmenų
aptarnavimo priimamuosiuose poreikiai126.
Patalpų panaudojimo galimybės
Kokybinio tyrimo metu, nagrinėjant patalpų panaudojimo (sukurti priimamieji asmenų
informavimui, patalpos kaimiškose seniūnijose) klausimą paaiškėjo, kad kai kuriuose
didmiesčiuose ir rajono centruose atsiranda (Ministerijų pavaldumo teritorinėse įstaigose ir
valstybės įmonėse vieno langelio tarnybose) nenaudojamos arba neišnaudojamos patalpos.
Įvardindama pokyčius šių procesų įgyvendinime, viena respondentė pastebėjo jog: „Mūsų čia
buvo pirminiai pasvarstymai, ką čia reiktų daryti su paslaugų centrais kai kuriuose rajonų
centruose. Išties patalpos yra įrengtos. Tuo tarpu elektroninės paslaugos yra plečiamos (o jų
poreikis maţėja). Vis tik daliai ţmonių reikia fizinio kontakto, tad reikia jas išlaikyti [...]

125

Regitros fokus grupė, 2010.07.23; SOCMIN viceministrė, individualus interviu, 2010.07.12; VMI departamentas,
individualus interviu, 2010.08.04.
126
VMI departamentas, individualus interviu, 2010.08.04 ; Registrų centras, individualus interviu, 2010.07.12;
Kauno fokus grupė, 2010.06.28.
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manome, kad apie 20 proc. ţmonių reiktų fizinio kontaktų. Tas procentas iš deklaracijų ir mūsų
patirties. Beje, šiemet kiek maţesniam nuošimčiui ţmonių reikėjo tiesioginio kontakto127.“
Ši išsakyta nuomonė atskleidţia, kad ţenklus fizinio piliečių aptarnavimo poreikių
maţėjimas atveria VPC steigimo galimybes atskirų įstaigų patalpose. Kitų centrinio pavaldumo
teritorinių padalinių atstovai (Sodros, Darbo Birţos, Teritorinių archyvų), pastebėjo, kad fizinio
asmenų aptarnavimo poreikiai iš esmės nekinta ar net šiek tiek didėja, išskyrus kai kuriuos
rajonus, kuriuose ţenkliai pasikeitė demografinė padėtis.
Nagrinėjant savivaldybių galimybes tapti pagrindiniu steigėju galima pastebėti, kad jų
galimybės kooperuotis su partneriais perleidţiant asmenų aptarnavimo priimamuosius (išskyrus
Vilniaus miesto) yra ribotos dėl ribotų galimybių panaudoti pastatus. Panaši padėtis yra ir
rajoninių savivaldybių seniūnijose. Kaip atskleidė kokybinis tyrimas, dalį seniūnijoms skirtų
pastatų galima panaudoti VPC centro plėtrai, o kitų ne. Tyrime dalyvavusių Kauno ir Vilniaus
savivaldybių atstovai atskleidė, kad priimamųjų problema yra pagrindinė kliūtis centralizuojant
asmenų aptarnavimą. Tuo tarpu Vilniaus savivaldybės priimamajame yra laisvos 18 darbo vietų.
Šios įstaigos atstovai pozityviai įvertino kooperavimąsi su kitomis įstaigomis. Prienų
savivaldybė, kaip ir beveik pusė savivaldybių nėra įsteigusi vieno langelio tarnybos. Kokybinio
tyrimo metu, jos atstovas pareiškė, kad nemato tam poreikių ir galimybių.
VPC centrų įkūrimo kaštai
Nagrinėjant VPC finansavimo poreikius galima pastebėti, kad jie priklausytų nuo
pasirinkto modelio. Pastebėtina, kad kuriant VPC kaip savarankišką organizaciją neišvengiamai
kapitalo kaštus didintų patalpų įrengimas ar rekonstravimas. Nagrinėjant prieš kelerius metus
rekonstruotų patalpų finansavimo apimtis galima pastebėti, kad išlaidos rekonstruoti apie 200 m2
gali siekti kelis šimtus tūkstančius litų (ţr. 13 lentelę).
13 lentelė
Kapitalo kaštai steigiant vadinamuosius vieno langelio priimamuosius (tūkst. litų)

Patalpų remontas ir/ar
pertvarkymas
Valdymo sistemos, baldai,
organizacinė technika ir kitos
paruošiamosios veiklos

Panevėţio sav. (2005 207 m.)
280 (9 darbo vietos,
priimamasis apie 270
m2)
nėra duomenų

Jurbarko sav.
(2008-2009 m.)
68 (2 darbo vietos;
priimamasis apie
25 m2, kabinetas)
370

Šiaulių raj. s. (2010 m.)
nenumatyta

330

Šaltinis: Ilgalaikės paskolos dėl lėšų Savivaldybės įstaigų pastatų avarinei būklei likviduoti ir kitiems neatidėliotiniems
darbams. Patvirtinta Panevėţio miesto savivaldybės tarybos, 2005.06.02,Nr.1-33-10; Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
sprendimas dėl 2009 m. biudţeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo, 2010.06.29, Nr. T2-198; Projekto vieno langelio principo
įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje sutarties pristatymas, Projekto kodas VP1-4.3-VRM-01-V-01-046.
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VMI departamentas, individualus interviu, 2010.08.04.
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Pastebėtina, kad Kauno ir Klaipėdos savivaldybės atsisakė sumanymų pritaikyti eilių
valdymo sistemas (jų įrengimas kainuoja apie 20-30 tūkst. litų). Investicijų poreikį galėtų
sumaţinti patalpų nuoma prekybos centruose. Bet tai nebūtų optimaliausias sprendimas, kadangi
jis ţenkliai padidintų einamąsias išlaidas.128
Steigimo kapitaliniai kaštai būtų ţenkliai maţesni, jeigu VPC būtų kuriamas vienos
įstaigos (savivaldybės priimamojo, mokesčių inspekcijos ar kito padalinio pagrindu), kuri būtų
turto operatorius. Pasirinkus šį VPC organizavimo modelį ištekliai materialiam aprūpinimui
ţenkliai sumaţėtų. Iš esmės į išlaidas galima būtų įtraukti tik skirtas remontui ir/ar
rekonstrukcijai, eilių valdymo sistemai bei priimamojo baldų panaudojimui. Kitomis
komunikacinėmis, organizacinėmis priemonėmis galėtų aprūpinti VPC veiklos partneriai,
pavyzdţiui perkeldami jas iš ankstesnių darbo vietų.
Pastebėtina, kad savotiškas Gordijaus mazgas dalies paslaugų administravime gali būti
prašymų registravimo ir kitų duomenų valdymo sistemų panaudojimas. Respondentų nuomone,
duomenų sistemų perkėlimui reikalingi techniniai sprendimai bei papildomos priemonės
uţtikrinančios sprendimus129. Ţinoma, yra pavyzdţių, kurie rodo, kad Gordijaus mazgą galima
perkirsti ir taip panaikinti kliūtis. Vienu iš investicijų į techninius sprendimus pavyzdţių galima
laikyti paţymų rengimo ir pateikimo notarams funkcijų perleidimą su teise jungtis prie VĮ
“Registrų centro duomenų bazių130. Šiuo atveju, visus nemaţus techninius sprendimų kaštus
perėmė notarai.
Kitas būdas, kuris sumaţintų investicijų kaštus, yra ribojimasis ties prašymų registravimo
sistemų panaudojimu. VPC įstaigų darbuotojai turėtų jungtis prie prašymų registravimo sistemos
nuotoliniu būdu (daţniausiai tai dokumentų valdymo sistemų moduliai). Tai nėra numatyta
visose sistemose. Kita vertus, unifikuoti registravimą ir panaudoti specialią sistemą neįmanoma,
kadangi dabar veikiančios tarpusavyje nėra integruojamos (pvz., populiariausios „Avilio“ ir
„Kontoros“)131. Be to, tokios sistemos panaudojimas ţenkliai padidintų steigimo kaštus (ţr.
lentelę).
VPC steigimo problemas gali palengvinti struktūrinių fondų paramos panaudojimas. Tuo
sėkmingai naudojasi nemaţai įstaigų (ypatingai savivaldybių administracijos). Šiuo metu
projektai remiami pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą (4

128

„Re&Solution advisers” pateiktais duomenimis (2010 m. spalio mėn.) vidutinė patalpų nuomos kaina yra 86 Lt/

2

2

m . Dėl VPC veiklos pobūdţio galėtų būti taikomi maţiausiai įkainiai, t.y. apie 25 Lt/ m .
129

Kauno fokus grupė, 2010.06.28.
Registrų centras, individualus interviu, 2010.07.12.
131
Kauno m. sav., individualus interviu, 2010.07.28.
130
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prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“)132.
Apskritai dauguma respondentų akcentavo asmenų aptarnavimo procesų unifikavimo
būtinybę. Jie pastebėjo, kad dalis įstaigų (daţniausiai savivaldybės) neturi paslaugų aprašų 133. Be
to, matė visų kitų asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų procesų unifikavimo
būtinybę.
Personalo ištekliai
Kokybinis tyrimas atskleidė, kad dalis Lietuvos įstaigų susiduria su personalo trūkumo
problema. Pradėtos taupymo iniciatyvos nulėmė dalies aptarnavimo padalinių darbuotojų
atleidimus (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybės, Apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos). Respondentai, minėtų įstaigų darbuotojai, rezervuotai vertino galimybes deleguoti
asmenis į VPC. Šios abejonės grįstos tuo, kad VPC centrai gali nenukreipti dalies lankytojų, o
pačiose įstaigose atsiras spragos asmenų aptarnavimo funkcijų vykdyme. Kaip buvo pastebėta
dalyje, skirtoje Vakarų šalių praktikų analizei, reikiamas tarnautojų skaičius yra vienas iš
sėkmingo VPC veiklos garantų.
Kokybiško asmenų konsultavimo (atsakymo į ţodinius prašymus) problema
Interviu metu grupėse diskutuojant ir individualiai aptariant praktinio VPC steigimo
problemas, daţnai respondentai iškeldavo kompetentingo konsultavimo problemą, atkreipdami
dėmesį į centro veiklos pobūdį, teikiamų paslaugų apimtis ir galimą darbuotojų skaičių, vartotojų
poreikius bei išankstinius lūkesčius134. Pirmiausiai jie atkreipė dėmesį į tai, kad VPC galėtų
veikti kaip:
asmenų pirminio aptarnavimo (prašymo priėmimo bei pirminis konsultavimas)
centras;
asmenų visapusiško konsultavimo ir administracinių paslaugų suteikimo centras.
Pasak respondentų, pirmojo modelio įkūrimas, deleguojant įstaigų atstovus į centrą būtų
sąlyginai nesudėtingas. VPC priimamojo darbuotojai galėtų atlikti pirminį informavimą konsultavimą, o tolimesniam nukreipti į paslaugas rengiančią įstaigą arba tam galėtų būti
panaudotas vietoje esantis

konsultavimo telefonu kanalas. Tai tikriausiai nebūtų priimtina

visiems interesantams, neatitiktų aukščiausių konsultavimui keliamų standartų, bet būtų tarpinis
132

VRM Ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams finansuojamiems pagal priemonę 2007–2013 m.
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V (Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos, 2009.12.22, Nr. 1V-711).
133
Savivaldybių respondentai pastebėjo, kad pačios savivaldybės neturi resursų jų parengimui. Taip pat vylėsi, kad
atsiras pavyzdinis savivaldybių paslaugų sąrašas su teikimo aprašais. Apskritai, remiantis neseniai atlikto tyrimo
duomenimis, tik 22 proc. įstaigų prie ministerijų turi administracinių paslaugų teikimo aprašus (Klaipėdos m. sav.,
individualus interviu. 2010.07.07).
134
Kauno m. sav., individualus interviu, 2010.07.28; LSA individualus interviu, 2010.07.12.
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sprendimas. Kompetencijas galėtų palaikyti darbuotojų rotacija iš priimamųjų į rengimo postus,
tačiau tam gali kilti organizacinių problemų. Problemą spręstų darbuotojų skaičiaus
priimamuosiuose padidinimas. Dalis respondentų pastebėjo, kad teikiant kai kurias, sąlyginai
nesudėtingas paslaugas, pasiekti „gerą konsultavimą“ nėra sudėtinga135. Tuo tarpu Sodros, VMI
atstovai aiškino apie kokybišką konsultavimą, kaip kliūtį teikiant lūkesčius atitinkantį interesantų
aptarnavimą. Beje, prieţastys čia sietos ne su personalo klausimais, o su pastaraisiais metais
besikeičiančiais įstatymais bei pačių paslaugų pobūdţiu136. Tyrimo metu išsakytos problemos
apie konsultavimą priimamuosiuose rodo, kad sukurti

visapusiško konsultavimo

ir

administracinių paslaugų suteikimo centrą būtų sąlyginai sudėtinga.
Apibendrinančios pastabos
Steigiant VPC Lietuvoje, kaip atskleidė atliktas tyrimas, galima pasinaudoti Valstybės ir
savivaldybių įstaigų disponuojamais ištekliais - laisvomis erdvėmis ar sukurtomis asmenų
aptarnavimo vietomis priimamuosiuose. Kai kurie VMI, VĮ „Registrų centras“ ar kitų įstaigų
padaliniai galėtų būti įtraukti VPC steigimą bei panaudai perleisti infrastruktūrą. Tokių
galimybių yra nedideliuose rajoniniuose centruose ir miestuose. Kiek sudėtingiau būtų patalpas
atrasti savivaldybėms (išskyrus Vilniaus miestą, jeigu būtų steigiamas vienas centras). Steigiant
VPC priimamųjų pagrindu kaštai nebūtų dideli. Juos sudarytų tik nedidelės išlaidos
organizacinei technikai (nuorodų, eilių valdymo sistemos, baldai, einamasis remontas).
Administraciniuose vienetuose, kur tinkamų patalpų nėra, galima numatyti jų sukūrimą
naudojantis ES struktūrine parama.
Steigiant VPC, kaip kelių įstaigų organizaciją, galima susidurti su personalo trūkumo
problemomis. Tyrimas atskleidţia, kad įstaigos per pastaruosius metus sumaţino darbuotojų,
vykdančių asmenų aptarnavimo funkcijas, skaičių. Taigi, deleguoti net ir vieną darbuotoją į VPC
būtų gana sudėtinga. Vis dėlto esant palankioms politinėms ir administracinėms nuostatoms ši
problema įstaigose galėtų būti išspręsta. Kiek sunkiau būtų išspręsti priimamųjų darbuotojų,
interesantus konsultuojančių ţodţiu, kompetencijos problemas. Šiuo atveju centrų darbuotojai,
kaip aptarnavimo specialistai, galėtų suteikti pirmines konsultacijas, priimti prašymus bei
tolimesniam konsultavimui nukreipti į įstaigas teikiančias paslaugas. Tokiu būdu VPC veiktų
kaip informavimo – pirminio konsultavimo centrai.

135

(Kauno m. sav., individualus interviu, 2010.07.28; Vilniaus m. sav., specialistas 2010.07.12.
Asmenų konsultavimas procesas VMI ir Sodroje yra unifikuotas ir standartizuotas. Taip pat didelis dėmesys
skiriamas darbuotojų mokymui (Asmenų aptarnavimas, http://www.sodra.lt/lt/veikla/asmenu_aptarnavimas).
136
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3.4 Asmenų aptarnavimo veiklų automatizavimo galimybės
Vakarų šalių VPC veiklos analizė parodė, kad aptarnaujant asmenis ir jiems
teikiant viešąsias ir administracines paslaugas yra svarbu uţtikrinti interesanto pageidaujamą
operatyvumą. Jo yra siekiama automatizuojant interesantų aptarnavimą (Portugalijos, Danijos,
Jungtinės Karalystės pavyzdţiai) ir plėtojant elektroniniu būdu teikiamas paslaugas.
Įgyvendinant šias naujoves stengiamasi, kad interesantui reiktų apsilankyti VPC tik vieną kartą,
kas daţnai vadinama „vieninteliu kontaktu“.
Vakarų šalių VPC įgyvendinamas asmenų aptarnavimo automatizavimo naujoves
galima suskirstyti į kelias grupes:
1) elektroninių paslaugų savitarnos portalai (terminalai);
2) automatizuotos nuotolinės darbo vietos;
3) neįgaliesiems (kurtiesiems) skirtos aptarnavimo vietos.
Nagrinėjant pirmąjį asmenų aptarnavimo automatizavimo priemonių tipą, galima
pastebėti, jog elektroninių paslaugų savitarnos portalai (terminalai) diegiami VPC tam, kad
interesantams nereikėtų laukti eilėse ir kad jie, konsultuojami centrų darbuotojų, išmoktų
naudotis elektroninėmis paslaugomis. Elektroninių paslaugų portalai (terminalai) daţnai turi
bankinio atsiskaitymo uţ paslaugas modulius. Elektroninių paslaugų portalai (terminalai) ne tik
padidina paslaugų priimtinumą, bet ir maţina VPC interesantų aptarnavimo kaštus, pirmiausia
taupo personalo išlaikymo išlaidas, o taip pat išmoko interesantus, t. y. paslaugų gavėjus
(vartotojus), ypač pagyvenusius asmenis, naudotis elektroninėmis paslaugomis.
Danijoje, Norvegijoje, Portugalijoje panašiu principu automatizuoti elektroninių
paslaugų portalai (terminalai) veikia nedideliuose VPC ir yra įgavę nuotolinių darbo vietų formą.
Be to šiose šalyse elektroninių paslaugų portalai (terminalai) veikia bibliotekose, taip pat
vadinamuosiuose asmenų aptarnavimo taškuose arba „asmenų aptarnavimo kioskuose“137,
kuriuose dirba keli VPC darbuotojai ir kurie veikia kaip pagrindiniai tam tikrų viešųjų ir
administracinių paslaugų teikėjai. Bibliotekininkai palyginti su VPC darbuotojais atlieka tiktai
antraeiles funkcijas: konsultuoja ar įvairiais būdais padeda interesantams gauti norimą paslaugą.
Kitaip ir negalėtų būti, nes bibliotekininkų kompetencija, susijusi su asmenų aptarnavimu ir
viešųjų bei administracinių paslaugų teikimu, yra ribota. Tačiau nepaisant to, elektroninių
paslaugų portalų (terminalų) įdiegimas veikimas yra gana reikšmingas veiksnys nedideliuose
teritoriniuose (administraciniuose) vienetuose.

137

Citizen services and public libraries: an analysis of a new service in Danish public libraries, New Library World,
vol. 111.
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Asmenų aptarnavimo automatizavimas ţymiai palengvina ir supaprastina
neįgaliųjų prieigą prie viešųjų ir administracinių paslaugų. Pavyzdţiui, Norvegijos VPC
kurtiesiems yra sudaroma galimybė per vaizdo konferencijas gauti gestų kalbą mokančių
specialistų konsultacijas, taip pat ir kai kurias kitas paslaugas.
Atlikto kokybinio tyrimo duomenys parodė, kad Lietuvoje nemaţa dalis institucijų
ir įstaigų, tobulindamos asmenų aptarnavimą, įdiegė kai kurių asmenų aptarnavimo procesų
automatizavimo priemones. Kaip svarbesnes respondentai nurodė naudojamas eilių valdymo
sistemas, informacines švieslentes, informacinius kompiuterinius modulius, vaizdo stebėjimo
kameras, taip pat prašymų registravimo, centralizuoto skambučių nukreipimo, informacijos
įeigos valdymo bei bankinio atsiskaitymo sistemas. Iš visų išvardintų priemonių, respondentų
manymu, svarbiausiomis laikytinos interesantų eilių valdymo ir bankinio atsiskaitymo sistemos
ir jų teikiama nauda. Būtent tai paţymėjo apklausti Kauno miesto savivaldybės, VĮ „Regitra“ ir
apskričių migracijos tarnybų darbuotojai.
Vienas iš tyrime dalyvavusių respondentų savo atstovaujamos institucijos patirtį
apibūdino taip: Visai neseniai įdiegėme tokią paslaugą: pastatėm tris mokėjimo kortelėmis
aptarnaujamus aparatus. Štai, tarkime, atėjo pilietis į Civilinės metrikacijos skyrių ir nori gauti
paslaugą, uţ kurią reikia susimokėti rinkliavą, o Senamiestyje netoli banko skyriaus nėra. Tai
štai jis gali pasinaudoti sistema. Brūkšt kortele ir apsimoka uţ paslaugą.[...] Vienintelė
problema – tokia atsiskaitymo forma savivaldybei nemaţai kainuoja. Deja, bankai uţ dyką
neduoda. [...] Šiomis paslaugomis piliečiai itin patenkinti.138 Nagrinėjant šį interviu epizodą
galima pastebėti, kad savivaldybė bankinio atsiskaitymo aparatus pritaikė siekdama kuo didesnio
interesantų pasitenkinimo, o respondentas tai įvardijo kaip savivaldybės „dovaną ţmonėms“.
Buvo pabrėţiama, kad vienerius metus trukusi priemonių taikymo patirtis visiškai pasiteisino,
išskyrus vieną aspektą – bankinio atsiskaitymo sistemų išlaikymo kaštus, kuriuos apmokėjo
savivaldybė. Paţymėtina, kad kai kurios tarnybos, skirtingai negu Kauno miesto savivaldybės,
numato rinkliavas uţ suteiktas bankinio atsiskaitymo paslaugas.
Manome, kad Lietuvoje steigiamuose VPC atsiskaitymo uţ viešąsias ir
administracines paslaugas elektroninius portalus (terminalus) būtų galima pritaikyti įvairiems
mokėjimams atlikti, pavyzdţiui, sumokėti rinkliavas uţ suteiktas administracines paslaugas,
jeigu jos yra teisės aktais numatytos, atsiskaityti uţ suteiktas viešąsias paslaugas. Tačiau tai
pasiteisintų tik tuo atveju, jeigu steigiamuose centruose būtų numatytas platus teikiamų viešųjų ir
administracinių paslaugų spektras.

138

Kauno miesto savivaldybė, individualus interviu, 2010-07-28.
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Uţsienio patirtis parodė, kad sumokėti uţ suteiktas paslaugas galima ne tik
bankinio atsiskaitymo, bet ir kitomis formomis. Tačiau tam pirmiausia turėtų būti sukurti nauji
(ar patikslinti galiojantys) mokėjimus uţ suteiktas viešąsias ar administracines paslaugas
reglamentuojantys teisės aktai, nes kaip rodo Valstybės kontrolės atliktas tyrimas, dabartiniu
metu įstatymai aiškiai neapibrėţia, uţ kokių funkcijų įgyvendinimą biudţetinės įstaigos gali imti
atlygį139.
Atsiţvelgiant į UAB „Perlo paslaugos“ atliekamas funkcijas, per „Perlo“ terminalus
interesantai turėtų galimybę:
pasiimti socialinio draudimo pensiją, invalidumo pensiją, paskirtas pašalpas ir kitas
išmokas iš valstybės biudţeto ar kitų valstybės pinigų fondų;
susimokėti nustatytas valstybės ir savivaldybių rinkliavas uţ administracines paslaugas,
ţyminius mokesčius, baudas, atlikti kitus privalomus mokėjimus;
sumokėti uţ išduotus leidimus, pavyzdţiui, verstis tam tikra veikla, patentus, leidimą
pasistatyti automobilį ir kita;
paduoti skundą dėl gautų nekokybiškų paslaugų, kitų vartotojų teisių paţeidimo ;
atsisiųsti ar persiųsti reikalingus dokumentus iš/ar į valstybės institucijas ir įstaigas;
atlikti vietos gyventojų apklausas ir kita. pan.140.
Toks asmenų aptarnavimo automatizavimas, panaudojant „Perlo“ terminalus, priartintų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas
prie ţmonių, paspartintų jų kasdieninių reikalų tvarkymą. Tačiau manome, kad svarbiausia VPC
interesantams būtų tai, kad atsirastų galimybė greitai ir arti susimokėti mokesčius ir rinkliavas.
Tyrimas parodė, kad tokia asmenų aptarnavimo procesų automatizavimo praktika jau pradedama
įgyvendinti: UAB „Perlo paslaugos“ gavo iš Lietuvos banko mokesčių surinkimo licenciją ir
pasirašė sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija dėl šių veiklų vykdymo141.
Galima teigti, kad „Perlo“ terminalų panaudojimas padidintų VPC teikiamų
paslaugų priimtinumą, nes šiuo metu jau nemaţa dalis šalies gyventojų elektroninių savitarnos
portalų (terminalų) pagalba apmoka uţ komunalines paslaugas, naudojasi kitomis šių portalų
(terminalų) teikiamomis paslaugomis. Teigiama yra tai, kad mokestis uţ suteiktas paslaugas
„Perlo“ portaluose (terminaluose) yra vienas maţiausių rinkoje, tačiau ne maţiau svarbu ir tai,
kad portalų (terminalų) panaudojimas paspartina ir išplėtoja informacijos pasikeitimą tarp atskirų
VPC , o taip pat ir VPC ir kitų institucijų. Tai atitinka VPC steigimo organizacinius principus centralizavimą, integravimą, vieno langelio, paslaugos suteikimo pirmojo apsilankymo metu.
139

Valstybinio audito ataskaita, Biudţetinių įstaigų teikiamos paslaugos įgyvendinant specialiąsias programas,
2008-02-14, Nr. VA-P-60-14-4.
140
UAB „Perlo paslaugos“, interviu.
141
Ten pat.
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Manome, kad „Perlo“ portalų (terminalų) panaudojimas būtų tikslingas tiktai
maţuose VPC, pavyzdţiui, tokiuose, kurie steigiami didesnėse seniūnijose ar maţesniuose
administraciniuose centruose, kuriuose nėra banko skyrių. Šiuo atveju portalų (terminalų)
buvimas ţymiai padidintų paslaugų priimtinumą ir prieinamumą, nes kaimo gyventojams
susimokėti uţ įvairias viešąsias ir administracines paslaugas nereiktų vaţiuoti į savivaldybių
centrus arba tai atlikti namie elektroninės bankininkystės būdu. Be to, jeigu interesantams būtų
sudaryta galimybė elektroninio portalo (terminalo) pagalba uţ gautas paslaugas atsiskaityti
grynaisiais, tai būtų didelis terminalo privalumas nemaţai daliai interesantų.
Svarstant „Perlo“ terminalų panaudojimo VPC klausimus, svarbu įvertinti būsimas
finansines sąnaudas. Jeigu elektroninių portalų (terminalų) steigimas nereikalautų didelių
papildomų finansinių išlaidų, jie galėtų būti įdiegimai visuose steigiamuose VPC ir dar plačiau.
Pagrindas – VPC ir UAB „Perlo paslaugos“ tarpusavio bendradarbiavimas, kaip viešosios ir
privačiosios partnerystės forma.142. Tyrimo duomenys parodė, kad VPC darbuotojų apmokymas
dirbti su elektroniniais portalais (terminalais) taip pat nereikalautų daug laiko ir lėšų, nes tai
atliktų UAB „Perlo paslaugos“ savo iniciatyva.
Tačiau ne maţiau svarbu įvertinti ir kitą elektroninių portalų (terminalų) diegimo
aspektą. Reikia nepamiršti, kad asmenų aptarnavimo atskirų procesų automatizavimas, įskaitant
ir „Perlo“ terminalų diegimą, laikytinas tiktai VPC veiklą palengvinanti techninė priemonė, nes
šie terminalai neturi tokio tikslo ir negali pakeisti VPC darbuotojų, jų teikiamų paslaugų, jų
atliekamų administracinių funkcijų, nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus ir priimant dėl jų
administracinius sprendimus.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje dar tik pradedamas įgyvendinti asmenų
aptarnavimo atskirų procesų automatizavimas. Tyrimas parodė, kad šioje srityje viena iš
veiksmingesnių priemonių galėtų būti mokėjimų uţ suteiktas viešąsias ir administracines
paslaugas automatizavimas, diegiant bankinio atsiskaitymo sistemas UAB „Perlo paslaugos“
elektroninių portalų (terminalų) pagalba. „Perlo“ terminalai galėtų uţtikrinti didesnį VPC
priimtinumą, suteikiant interesantams galimybę (taip pat ir grynais pinigais) susimokėti uţ
gautas viešąsias ir administracines paslaugas.

142

„Perlo“ terminalų steigimas atitiktų Vyriausybės patvirtintos 2011 metų veiklos prioritetus, susijusius su
privataus kapitalo pritraukimas į viešąjį sektorių (Modernios ekonomikos kūrimas, siūlomos kryptys Nr.3) bei
lengvai prieinamos ir kiekvienam ţmogui suprantamos informacijos apie paslaugas uţtikrinimas, paslaugų
prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas naudojant informacines ir ryšių technologijas (Modernus valstybes
valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės, siūlomos kryptys Nr.l).
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3.5 Viešųjų paslaugų centrų teisinių pagrindų sukūrimas
Vienas iš svarbiausių uţdavinių įgyvendinant VPC sumanymą yra tinkamų teisinių
pagrindų sukūrimas ar esamų teisinių normų, principų pataisymas. Analizuojant VPC teisės aktų
tobulinimą atsiţvelgta į kelis kriterijus:
VPC veiklos teisinės formos sukūrimas;
VPC veiklos reglamentavimas.
VPC veiklos teisinės formos
Viešojo administravimo subjektų steigimą, santykius tarp institucijų ir su asmenimis
reglamentuoja Viešojo administravimo įstatymas bei kiti poįstatyminiai teisės aktai, kuriais
remiantis gali būti steigiamos valstybės, savivaldybių įstaigos. Daţniausiai įstaigos steigiamos
vadovaujantis biudţetinių įstaigų, valstybės ir savivaldybės įmonių bei viešųjų įstaigų įstatymais.
Atliekant analizę, galima pradėti nuo pagrindinio viešojo administravimo subjektų
santykius reglamentuojančio įstatymo. Viešojo administravimo įstatymo 2 str. norma įgalioja
viešojo administravimo subjektus, įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka, teikti
administracines paslaugas143, viešųjų paslaugų administravimo paslaugas144 bei viešąsias
paslaugas. Siauriau – administracinių paslaugų teikimas yra viešojo administravimo institucijų ir
įstaigų kompetencijoje145. Nagrinėjant įstatymo sąvokų apibrėţimus galima pastebėti, kad
viešosios paslaugos apibrėţimas taikomas dvejopai. Jis nepateikia aiškiai apibrėţto katalogo, tad
taikyme (tas būdinga kitiems įstatymams) apima ir administracines bei viešųjų paslaugų
administravimo paslaugas. Įstatymo 19 straipsnis numato imperatyvią pareigą viešojo
administravimo institucijai priimti iš asmenų prašymus ir juos išnagrinėti. Šios normos
dispozicijoje, vartojant sąvoka „institucijos“, atrodo, kad siaurinamas viešojo administravimo
subjektų, turinčių atlikti pareigą, ratas. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės146
(1 str.) išplečia visuomeninių santykių dalyvių skaičių bei numato ne tik viešojo administravimo
institucijose ir įstaigose, bet ir kituose viešojo administravimo subjektuose.

143

Tai – viešojo administravimo subjekto veiksmai išduodant asmenims leidimus (licencijas) ar dokumentus,
patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, teikiant įstatymų nustatytą informaciją, vykdant administracinę
procedūrą.
144
Viešųjų paslaugų teikimo administravimas – viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų
teikimo taisykles ir reţimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems
asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo prieţiūra ir kontrolė.
145
Bakaveckas A, Lietuvos vykdomoji valdţia. Vilnius, 2007, p.169-171; Valstybinio audito ataskaita. Biudţetinių
įstaigų teikiamos paslaugos įgyvendinant specialiąsias programas. 2008 m. vasario 14 d. Nr. VA-P-60-14-4.
146
Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklių, 2007 08 22, Nr. 875, Ţin., 2007, Nr. 94-3779.
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Viešojo administravimo įstatymas numato galimybę VPC steigti kaip juridinį asmenį bei
suteikti įgaliojimus pagal minėtų taisyklių 41 straipsnį. VPC įgaliojimus gali suteikti valstybės
arba savivaldybės institucijos (pvz., gali būti Vyriausybės nutarimas arba Vidaus reikalų ministro
įsakymas) priėmus atitinkamą teisės aktą. Paţymėtina, jog VPC įgaliojimus suteikianti institucija
vadovaudamasi 41 straipsnio 1 dalies 3 punktu gali numatyti pavadinimą, paskirtį, teisinę formą,
santykius su kitais viešojo administravimo subjektais ir nustatyti VPC konkrečius viešojo
administravimo įgaliojimus147.
Valstybės ar savivaldybės įstaiga pagal galiojančių teisės aktų normas steigdama VPC
kaip savarankišką juridinį vienetą gali rinktis skirtingas teisines formas. Naujais viešaisiais
juridiniais asmenis gali būti biudţetinės, viešosios įstaigos, savivaldybės ir valstybės įmonės.
Keliems steigėjams siekiant įkurti savarankišką organizaciją, iš pirmo ţvilgsnio tinkamiausia
teisinė forma būtų VšĮ.
Tai galima pagrįsti keliais argumentais148:
VšĮ įstatymu galima suteikti viešojo administravimo įgaliojimus.
VšĮ steigėjai gali būti juridiniai asmenys.
palyginus biudţetines ir viešąsias įstaigas galima pastebėti, kad viešųjų įstaigų
veikla ir atskaitomybė yra maţiau reglamentuota (pvz., lyginant su BĮ).
Teisės aktai suteikia VšĮ lankstumo, pvz., ji gali išplėsti dalininkų neturtines
teises, nurodant jas įstatuose. Jai suteikta teisė perleisti dalininko teises. Steigimo
sutartyje gali būti aiškiai apibrėţti steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų
vykdymo tvarka ir terminai.
VšĮ turi teisę verstis ir ūkine komercine veikla, steigti filialus ir atstovybes.
Išties šios teisinės formos privalumų sąrašą galima tęsti. Tačiau VPC, kaip VšĮ teisinės
formos pasirinkimą, stabdo tai, kad teisės aktai riboja teikiamų administracinių paslaugų
finansavimą. Tiksliau Biudţeto sandaros įstatymas149 numato, kad VšĮ negali būti asignavimų
valdytojos. Taigi, jos negalėtų administruoti programų, kurių pagrindu būtų teikiamos
administracinės paslaugos. VšĮ gali būti finansuojamas vadinamuoju konkursinio finansavimo
būdu. Taip pat jos, kaip ir kiti juridiniai asmenys, gali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Pagal
panašų modelį Lietuvoje finansuojama Verslo paramos bei Socialinių paslaugų centrų veikla.
147

LR viešojo administravimo įstatymas, 1999 06 17, Nr. VIII-1234, Ţin., 1999, Nr. 60-1945.
LR viešųjų įstaigų įstatymas, 1996 07 03, Nr. I-1428, Ţin., 1996, Nr. 68-1633.
149
Biudţeto sandaros įstatymo 4 str. nustatyta, kad valstybės biudţeto asignavimų valdytojai yra biudţetinių įstaigų
ir kitų subjektų, nurodytų Seimo patvirtintame valstybės biudţete, vadovai. Taip pat nurodyta, kad savivaldybių
biudţetų asignavimų valdytojai yra savivaldybių biudţetinių įstaigų ar savivaldybių administracijos padalinių
vadovai. Dar prieš kelis metus galiojo praktika, kad valstybės biudţeto lėšos VšĮ daţniausiai buvo skiriamos ir
pervedamos pagal sutartis su asignavimų valdytojais (LR Biudţeto sandaros įstatymas, 2003 12 23, Nr. IX1946,Ţin., 2004, Nr. 4-47).
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Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (37 str.) numato, kad vieno
langelio asmenų aptarnavimo padalinys gali būti steigiamas iš valstybės biudţete ir savivaldybių
biudţetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų. Atsiţvelgiant į tai, kad VšĮ negali būti asignavimų
valdytojas, tai būtų dar viena kliūtis.
2010 m. pradėta rengti VšĮ reforma. Šių metų spalio mėnesį LR Seime svarstytos Viešųjų
įstaigų įstatymo pataisos. Jomis numatyta VšĮ, kurių dalininkės yra valstybės ir savivaldybių
įstaigos, reforma150. Svarbu pastebėti, kad reformos įgyvendinime numatoma išlaikyti
(numatoma likviduoti įstaigas, kurių uţdaviniai ir veikla nėra susijusi su viešųjų paslaugų
teikimu) ir tiksliau reglamentuoti VšĮ, kaip viešųjų paslaugų teikėjas. Ši reforma sudaro
galimybes numatyti, kad VšĮ galėtų teikti administracines funkcijas. Tokio sprendimo priėmimui
reiktų koreguoti Viešojo administravimo bei Viešųjų įstaigų įstatymo normas.
Steigiant VPC galima pasirinkti ir biudţetinės įstaigos arba įstaigos struktūrinio padalinio
statusus. Skirtingai negu VšĮ, biudţetinių įstaigų tikslas - valstybės ar savivaldybės funkcijų
įgyvendinimas. Jos gali būti valstybės ar savivaldybės biudţetų asignavimų valdytojai.
Biudţetinių įstaigų įstatymas numato, kad steigėjas gali būti savivaldybės arba valstybės
institucija (3 str.). Taigi, kitų asmenų dalyvavimas yra neįmanomas. Kita vertus, biudţetinių
įstaigų steigimas (1 str.) nustatytas specialiuoju įstatymu. Taigi, priimtas specialus įstatymas ne
numatytų, o galėtų numatyti VPC kaip specialių BĮ steigimą.
BĮ teisinė forma gali suteikti tam tikro lankstumo ir teisinio savarankiškumo. Pirmiausiai
šios įstaigos gali vykdyti ne tik pagrindines veiklas, bet ir teikti paslaugas tiesiogiai nesusijusias
su jų pagrindiniais uţdaviniais151. Be to, įstatymas numato, kad biudţetinė įstaiga gali įgyti
pakankamai plačias pareigas ir teises. Tačiau įstatymas numato tik vienasmenį valdymo
organizavimą. Kolegialus įstaigos valdymas, steigiant jungtinių paslaugų centrą, uţtikrintų visų
steigėjų/dalininkų dalyvavimą. Šią problemą galima būtų spręsti VPC įstatyme numatant
kolegialų BĮ valdymą.
Be VšĮ, biudţetinei įstaigai išlieka galimybė steigti VPC vienos įstaigos struktūrinio
padalinio, teikiančio asmenų aptarnavimą, pagrindu. Pavyzdţiui, VPC kuriamas savivaldybės
įsteigtos BĮ arba esamo vieno langelio tarnybos pagrindu, ir tada galima būtų pasitelkti jungtinės
veiklos sutartį152 (ją galima būtų pavadinti strateginės partnerystės asmenų aptarnavime
sutartimi). Tokios sutarties privalumas - vieningi sutarties dalyvių interesai ir tikslai (sutarties
150

Seimo rytinio plenarinio posėdţio Nr. 248 stenograma, 2010. m. rugsėjo 23 d.
Valstybinio audito ataskaita. Biudţetinių įstaigų teikiamos paslaugos įgyvendinant specialiąsias programas. 2008
m. vasario 14 d. Nr. VA-P-60-14-4.
152
Jos sudarymą apibrėţia LR Civilinis kodekso, str. 6.974 - 6.976 (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymas, 2000.06.18, Nr. VIII-1864, Ţin., 2000, Nr. 74-2262 ).
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dalykas). Tokios sutarties sudarymas VPC leistų atriboti ją nuo kitų sutartinių teisinių
santykių153.
Civilinis kodeksas numato sąlygą, pagal kurią partnerių įnašai tampa visų partnerių daline
nuosavybe. Šiais įnašais (visa tai, kuo šalis prisideda prie bendros veiklos, - turtas, profesinės
ţinios ir įgūdţiai, institucijos reputacija)154 sukuriama jungtinės veiklos materialinė bazė. Šalies
įnašu pripaţįstama visa, kuo ji prisideda prie bendros veiklos. Sutartis nedraudţia vienai iš šalių
neprisidėti prie bendrosios veiklos materialiu turtu. Taigi, partneris gali dalyvauti kitais
įsipareigojimais.
Tokios sutarties sudarymas atitiktų Viešojo administravimo įstatyme numatytą tarnybinio
bendradarbiavimo principą155, kuris apima administracinių sprendimų rengimą. Šis principas
reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus
teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą.
Praktiškai VPC steigėjas įgytų teisę sudaryti sutartį su partneriais bei numatyti paslaugų
teikimo tikslus, uţdavinius ir veiklą. Sutartis galėtų apimti ir prieţiūros tarybos sukūrimą.
Panašių sutarčių sudarymo praktikos jau yra. Tokiu pavyzdţiu gali būti Strateginės partnerystės
sutartys 2004 m. sudarytos tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių
įgyvendinant SPIS projektą156. Remiantis Valstybės kontrolės ataskaita, galima pastebėti, kad jo
įgyvendinimas priklauso nuo visų partnerių dalyvavimo. Kai kurios savivaldybės nesilaiko
Strateginės partnerystės sutartyje numatytų reikalavimų dėl duomenų kaupimo, o Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija nepakankamai uţtikrina šios sutarties vykdymą157.
Pastebėtina, kad valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas158 neleidţia perduoti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims valstybės ir
savivaldybių turto ar kitaip susieti valstybės ir savivaldybių turtą su turtu jungtinės veiklos
sutarties pagrindu. Taigi, verslo įmonių dalyvavimas tokios sutarties pagrindu nėra įmanomas.
Veiklos reglamentavimas ir jo tobulinimas numatant VPC steigimą
VPC, kaip sutarčių pagrindu sudarytos organizacijos, atvejis

153

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje
byloje R. U. v. S. K., bylos Nr. 3K-3-378/2008.
154
Civilinio Kodekso 6.970 str. (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000.06.18,
Nr. VIII-1864, Ţin., 2000, Nr. 74-2262).
155
LR viešojo administravimo įstatymas, 1999.06.17, Nr. VIII-1234.
156
Strateginės partnerystės sutartis, http://www.vakokybe.lt/strategines-partnerystes-sutartis.
157
Valstybinio audito ataskaita, Vaiko teisių apsaugos vykdymas. 2008 m. sausio 22 d. Nr. VA-P-30-17-2.
158
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, 1998.05.12, Nr. VIII-729, Ţin.,
1998, Nr. 54-1492.
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Asmenų aptarnavimą reglamentuoja nemaţai teisės aktų159. Atlikus teisės aktų analizę
paaiškėjo, kad VPC steigimas nepaţeistų Viešojo administravimo įstatymo pagrindinių normų.
Koreguotini yra kai kurie principai ir normos. Pirmiausia tobulinant reglamentavimą
skirtą VPC steigimui, tikslinti reikėtų tik vieno langelio principo išaiškinimą. Viešojo
administravimo įstatyme numatyta, „kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar
pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje“160. Atliktas
kokybinis tyrimas parodė, kad praktiškai kuriant decentralizuotą aptarnavimo modelį, prašymai
toms pačioms paslaugoms priimami skirtingų padalinių priimamuosiuose (vieno langelio asmenų
aptarnavimo darbo vietose). Taigi, įsteigus VPC kontaktinių asmenų darbo vietų skaičius
padidėtų. Prašymų, skundų priėmimas būtų galimas tiek įstaigų asmenų aptarnavimo darbo
vietose, tiek VPC priimamajame.
1996 m. birţelio 11 d. LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374161
rekomenduoja steigiant VPC aiškiai nustatyti, kas bus duomenų tvarkytojas ir valdytojas. VPC
veikla yra glaudţiai susijusi su asmenų duomenų tvarkymu, atsiskaitymais šiuolaikinėmis
priemonėmis, tad gali atsirasti prielaidų susijusių su netinkamu asmens duomenų tvarkymu.
Duomenų apsaugai stiprinti rekomenduojama pasirašyti sutartis nustatančias duomenų tvarkytojo
ir valdytojo teises, pareigas ir atsakomybę, priemones siekiant uţtikrinti duomenų saugumą.
Įsteigus VPC turi būti pateiktas prašymas į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl
duomenų valdytojo įregistravimo.
Rekomenduojama, jog steigiant VPC turi būti atsiţvelgta į 1999 m. birţelio 17 d. LR
Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 5 skirsnį tarnybinės pagalbos sąlygos 37-40
straipsnius. VPC viešojo administravimo funkcijoms įgyvendinti turės naudoti valstybės registrų
duomenis, kurie, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis, teikiami uţ atlyginimą. VPC siekis gauti
informaciją, skirtą naudoti viešiesiem reikalams, neprieštarauja ES direktyvai 2003/98/EB162 ir
LR Viešojo administravimo įstatymo 40 str. 4 punktui163. Vadovaujantis direktyva „keitimasis
dokumentais tarp viešojo sektoriaus institucijų, vien tik atliekant savo viešąsias uţduotis, nėra
laikomas pakartotinas naudojimas, o remiantis įstatymu „vieno viešojo administravimo subjekto
tarnybinė pagalba kitam viešojo administravimo subjektui teikiama nemokamai“ 164. Todėl
rekomenduojama uţtikrinti, kad minėtas straipsnis būtų taikomas ir VPC veiklos atveju, ypač jei
159

Plg. Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo institucijose ir įstaigose taikant vieno langelio
principą praktinis vadovas, Vidaus reikalų ministerija, Vilnius, 2010,p.5-9.
160
LR viešojo administravimo įstatymas, 1999 06 17, Nr. VIII-1234, Ţin., 1999, Nr. 60-1945.
161
LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 1996 06 11, Nr. I-1374, Ţin., 1996, Nr. 63-1479.
162
EP ir Tarybos direktyva Dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotino naudojimo, 2003 11 17, Nr. 2003/98/EB,
Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr.1.
163
LR viešojo administravimo įstatymas, 1999 06 17, Nr. VIII-1234, Ţin., 1999, Nr. 60-1945.
164
EP ir Tarybos direktyva Dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotino naudojimo, 2003 11 17, Nr. 2003/98/EB,
Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr.1.
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bus naudojamasi Gyventojų registro tarnybos, Lietuvos Respublikos gyventojų registro
duomenimis. Nes kaip rodo praktika, duomenys yra teikiami uţ mokestį.
Viešojo administravimo subjekto turimos informacijos teikimą asmenims Lietuvoje
reglamentuoja LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas165. Šis įstatymas uţtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims.166 Nagrinėjant
įstatymą nustatyta, jog įstatyme naudojamas valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigų
apibūdinimas atitinka VPC sąvoką, jei centrui bus suteikti Viešojo administravimo įstatymą
atitinkantys įgaliojimai. Todėl rekomenduojama įstatymo netaisyti.
Pagal LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymo 3 str. 1 ir 2 punktus įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti
informaciją galima tik minėto įstatymo nustatyta tvarka. Įstaigos teikia informaciją pareiškėjams
įstaigoje tvarkomais dokumentais, informacijos rinkmenomis arba jų dalimis, pirmenybę teikiant
informacijos teikimui internetu ar kitokiomis elektroninėmis priemonėmis. 8 str. 1 punkte
pabrėţiama, jog įstaigos teikia informaciją neatlygintinai, išskyrus atvejus, kai uţ informacijos
teikimą imama arba valstybės rinkliava, arba įstatymų numatytas atlyginimas.167 Teisės aktai
reglamentuoja, kad biudţetinės įstaigos gali teikti mokamas paslaugas, susijusias su veiklos
tikslais ir uţdaviniais168. Tačiau įstatymuose nereglamentuota, uţ kokių paslaugų teikimą
biudţetinės įstaigos turi imti atlygį. VPC steigėjui rekomenduojama aiškiai nustatyti, uţ kokias
paslaugas VPC turi imti atlygį.
Išnagrinėjus 2003 m. rugpjūčio 7 d. LR Vyriausybės nutarimą „Dėl darbo laiko
nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose” Nr. 990 galima teigti,
jog vadovaujantis nutarimo 2.4 punktu VPC vadovas esant poreikiui galės nustatyti skirtingą
VPC darbo pradţios ir pabaigos laiką, “tačiau tokiu atveju turi būti uţtikrintas efektyvus įstaigos
darbas”169. Jei VPC darbas bus organizuojamas poilsio dienomis, rekomenduojama darbuotojams
nustatyti slenkanti darbo grafiką. Tai leis išvengti mokėjimų uţ darbą poilsio dienomis. Steigiant
VPC reikia numatyti, jog centras nedirbs sekmadieniais ir šventinėmis dienomis.
Apibendrinančios išvados
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LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2005.11.10, Nr.VIII-1524,
Ţin., 2000, Nr.10-236.
166
Ten pat.
167
Ten pat.
168
LR Valstybės kontrolė. Valstybininio audito ataskaita Biudţetinių įstaigų teikiamos paslaugos įgyvendinant
specialiąsias programas. Vilnius, 2008
169
Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose, 2003.08.07, Nr. 990
Ţin., 2003, Nr. 79-3593.
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Apibendrinant teisės aktų analizę bei gerosios patirties pavyzdţius steigiant VPC (kaip
asmenų aptarnavimo centrus) galima būtų atsiţvelgti į dvi teisines formas - VšĮ bei jungtines
veiklos sutartis. Nagrinėjant VšĮ teisinę formą akivaizdu, kad yra daugiau privalumų negu
trūkumų (ţr. 14 lentelę).
14 lentelė
VPC steigimo VšĮ teisine forma pagrindiniai privalumai ir trūkumai

Privalumai

Trūkumai

Lanksti teisinė forma. Plačios galimos kompetencijos.
Galima išplėsti, perleisti dalininkų neturtines teises.
Steigimo sutartyje gali būti aiškiai apibrėţti steigėjų
turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo
tvarka ir terminai.

Gali kilti sunkumų veiklos finansavime. VšĮ negali
būti asignavimų valdytojos, tad jos gali negauti
pajamų iš valstybės ar savivaldybės programų ar
atskirų jų priemonių.

Steigėjais gali būti ne tik viešojo administravimo
subjektai.

Nereglamentuota administracinių paslaugų teikimo
teisė.

Tinkami įstaigų veiklai valdymo organai.

Steigiant savivaldybių ir valstybės administracinių
paslaugų teikimo (ne tik asmenų aptarnavimo) gali
būti paţeisti savivaldybių savarankiškumo principai ir
veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose
apibrėţtas kompetencijas.

Yra panašių centrų veiklos praktikos (Verslo paramos
bei Socialinių paslaugų centrų atvejai).

Grėsmės dėl atsakomybės perleidimo.

Šis statusas atitinka gerosios patirties aprašyme
nurodytą Norvegijos VPC modelį.
Vykdoma viešųjų įstaigų reforma, kurios priemonė
tikslesnis VšĮ teikiančių viešąsias paslaugas (steigėjai
valstybės ir savivaldybių institucijos)
reglamentavimas.

Vis tik, kad VšĮ teisinė forma atitiktų VPC steigimą, reiktų numatyti kai kurių įstatymų
pataisymus. Siekiant išplėsti kompetencijas bei suteikti administracinių paslaugų rengimą, tektų
tobulinti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, numatant aiškius santykius tarp duomenų
tvarkytojo ir valdytojo. Kaip rodo elektroninių paslaugų teikimo praktika, aiškiai apibrėţti šią
sritį galima būtų tik jungtinėmis veiklos sutartimis, kuriomis bus nustatomos duomenų
tvarkytojo ir valdytojo teisės, pareigos, atsakomybė ir saugumo uţtikrinimo priemonės.
Rekomendacijos
Tikslinti teisės aktus numatant, kad VšĮ teisinės formos pagrindu sukurtas VPC galėtų
gauti finansavimą iš valstybės ir savivaldybių biudţeto programų priemonių.
Tikslinti teisės aktus numatant teisę VšĮ teikti administracines paslaugas.
Parengti jungtinės veiklos sutarčių dėl duomenų tvarkymo pavyzdines formas.
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Alternatyva VšĮ steigimui galėtų būti jungtinės veiklos sutartys sudarytos tarp įstaigos
(asmenų aptarnavimo priimamojo kaip valdytojo) ir kitų sutarties dalyvių (įstaigų, kurios
deleguoja darbuotojus į steigiamą centrą). Tokių sutarčių sudarymas turi nemaţai privalumų (ţr.
15 lentelę).
15 lentelė
VPC steigimo jungtinių sutarčių pagrindu privalumai ir trūkumai
Privalumai

Trūkumai

VPC gali būti kuriamas kaip vieno iš partnerių asmenų
aptarnavimo padalinys ar specialiai sukurta BĮ.
Sutartimi galima numatyti vieningus dalyvių interesus
ir tikslus. Ji leistų atriboti dalyvius nuo kitų sutartinių
teisinių santykių.

Neįmanomas juridinių asmenų dalyvavimas jungtinių
sutarčių pagrindu.

Atitiktų Viešojo administravimo bei Savivaldos
įstatymų normas ir principus.

Siekiant sumaţinti rizikas reiktų sukurti veiksmingą
sutarčių prieţiūros mechanizmą

Galima remtis 2004 m. sutarčių tarp Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių
praktika.

Bendros atsakomybės uţ centrą paskirstymas.

Tokia VPC veikla atitiktų Lietuvos įstaigų interesus ir
poreikius (atskleidė kokybinis tyrimas).
Atitiktų Portugalijos, Danijos, Norvegijos VPC
gerosios patirties pavyzdţius.

Taip pat jungtinių sutarčių forma būtų tinkama kaip pereinamoji. Ankstesnėse dalyse
minėta, kad JK, Danijos savivaldybės taip centralizavo aptarnavimą įstaigos lygiu, o vėliau jį
išplėtė.
Rekomendacijos
Sukurti tipinius asmenų aptarnavimo sutarčių pavyzdţius;
Sukurti vadovą sutarčių sudarymui, kuris galėtų apimti teikiamų paslaugų pobūdį ir
mąstą.
Sutartyje galėtų būti nustatyta:
1. Įsipareigojimai (galėtų apimti teises teikti administracines paslaugas numatytame
padalinyje; organizacinės ir informacinės technikos bei sistemų panaudą; susitarimus
dėl einamųjų išlaidų apmokėjimo ir t.t.)
2. Paslaugų katalogo sudarymas.
3. Asmenų aptarnavimo standartų (juose galėtų būti išsamiau unifikuotos procedūros)
sukūrimas ir taikymas.
4. Susitarimas dėl abipusio aptarnavio kokybės priemonių taikymo uţtikrinimo.
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5. Susitarimas dėl priimamojo darbo laiko.
6. Sutarties šalių civilinė atsakomybė uţ privalomųjų sutarties sąlygų nevykdymą.
7. Susitarimas dėl įsipareigojimų vykdymo bei prieţiūros tarnybos veikimo.
8. Sutarties galiojimo laikotarpiu nenumatytų įvykių sprendimo tvarka.
9. Sutarties keitimo, jei tokia galimybė yra, ir nutraukimo sąlygos.
10. Ginčų sprendimo tvarka.
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VPC iniciatyvos įgyvendinimui būtų reikšmingas ne tik galiojančių teisės aktų
naudojimas ar jų pataisos, bet ir specialiai tam skirto Vyriausybės nutarimo parengimas. Šio
nutarimo tikslas - paskatų valstybės ir savivaldybių institucijoms sudarymas, kurios uţtikrintų
VPC steigimą.
Šiame nutarime galėtų būti numatyta:
1. VPC sąvoka.
2. Apibrėţta teisė steigti VPC.
3. Teisė sudaryti jungtinės veiklos sutartis (aiškiau reglamentuotas LR Savivaldos
įstatymo 6 straipsnis ir kitų įstatymų normos) administracinių paslaugų teikimui.
4. Pareiga priimti visus (ne nukreipti į kitas institucijas) asmenų prašymus bei juos
peradresuoti atsakingoms institucijoms170. (Būtų tiksliau išaiškintas Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklių 10 str.).
5. Teisė pateikti prašymus bet kokiame administraciniame vienete.

170

Kokybiniu tyrimu nustatyta, kad dauguma institucijų persiunčia tik paštu gautus prašymus. Atėjusius interesantus
jos nukreipia į kitas įstaigas (Telšių fokus grupė,2010.07.02;Klaipėdos m. sav., individualus interviu. 2010.07.07;
Vilniaus m. sav., specialistas 2010.07.12; Kauno fokus grupė, 2010.06.28.)
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4. BAIGIAMOSIOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Sintetinant gautus duomenis galima susieti gerąsias Vakarų šalių patirtis bei gautus
nuomonių tyrimo bei teisinės analizės rezultatus. Tokia visumos analizė leidţia teigti, kad VPC
steigimo iniciavimui yra aiškios galimybės. Jas nulemia Lietuvos institucijų poreikiai, interesai
bei šalyje vykdomos pertvarkos. Nuodugniau grindţiant šią pagrindinę išvadą galima nagrinėti
galimybes ir vakarų šalių patirties adaptavimą pagal pasirinktus pagrindinius kriterijus.
Tikslų pasirinkimas - dilemos sprendimai
Rekomenduojamas dviejų tikslų iškėlimas:
asmenų aptarnavimo priimtinumas ir prieinamumas piliečiams ir kitiems
asmenims;
kaštų, skiriamų asmenų aptarnavimui, galimas sumaţinimas.
Nesant galimybės susieti VPC steigimo su struktūriniais tikslais (pvz., Sodros, Darbo
birţos ir savivaldybės socialinių paslaugų asmenų aptarnavimo reorganizacija ar pan.),
tinkamiausias yra prieinamumo/priimtinumo tikslas. Juo remiantis galima sulaukti visuomenės
palaikymo. Jis atitinka šiandieninius iššūkius, siejamus su piliečių įtraukimu į paslaugų teikimą
(pvz., paslaugų poreikių nustatyme, prioritetų numatyme). Jį galima papildyti ir efektyvumo arba
kaštų sumaţinimo asmenų aptarnavime ir/ar paslaugų teikime tikslu. Tiesa, čia galima susidurti
su iškeltų tikslų įgyvendinimo problemomis. Tai atskleidė ir kokybinio tyrimo rezultatai. Vis
dėlto jie atrodo patrauklūs siekiant politinio ir įstaigų - galimų steigėjų - palaikymo.
Pamokos iš steigimo būdo ir proceso valdymo
Svarstant VPC steigimo būdo ar proceso pritaikymo Lietuvoje galimybes patrauklūs
atrodo Danijos ir Portugalijos atvejai. Danijos atveju sėkmingi buvo Vyriausybės kartu su viena
savivaldos asociacija konsultaciniai – koordinaciniai vaidmenys:
Savivaldybės neprivalėjo steigti centrų (18 proc. jų ir šiandien nėra įsteigę). Centrinė
valdţia sudariusi teisines galimybes tiesiogiai nesikišo į centrų steigimą, o tik teikė
konsultacinę pagalbą, toliau tobulino teisės aktus, parengė teisinius pagrindus IT ir
duomenų sistemų integravimui ir pan. Rezultatai rodo, kad procesas buvo sėkmingas.
Dauguma savivaldybių įkūrė VPC per 1-3 metus. Tuo tarpu visas steigimo procesas
uţtruko tik 4 metus. Remiantis pavyzdţiu galima pastebėti, kad Lietuvoje VRM
galėtų atlikti panašų iniciatoriaus vaidmenį bendradarbiaudama su galimu partneriu,
pvz., Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos viešojo administravimo institutu ar
pan.
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Portugalijos VPC steigimo patirtis, rodo, kad kelių centrų steigimas buvo inspiruotas
dviejų savivaldybių. Vėliau jis tapo gerosios praktikos pavyzdţiu, kuris paskatino
sumanymo perėmimus, kol jie galiausiai tapo nacionaliniu reiškiniu. Centrinė
valdţia, iš dalies įtakojama centrų sumanytojų, sudarė teisines galimybes, o vėliau
perdavė valdymo (vadovavimo, koordinavimo, prieţiūros) funkcijas specialiai
įsteigtam Piliečių vieno langelio centrų valdymo institutui. Remiantis pavyzdţiu,
Lietuvoje VRM, MP tarnyba galėtų inicijuoti pilotinį projektą bendradarbiaudamos
su didţiosiomis savivaldybėmis, kuris galėtų tapti gerosios praktikos pavyzdţiu ir
realia paskata.
Planuojant specializuotų socialinės pagalbos centrų steigimą (pvz., Sodros, Darbo birţos,
savivaldybių socialinių piliečių aptarnavimo skyrių koncentravimas) reiktų atsiţvelgti į kliūtis,
kurios iškilo Norvegijai įgyvendinant vadinamąją NAV reformą. Nacionalinės struktūrinės
reformos įgyvendinimas gali sukelti institucijų, gyventojų, o taip pat ir politinį pasipriešinimą.
Taip pat plataus masto reforma, kuri reikalaus laipsniško įgyvendinimo, gali iškelti netikėtų
sunkumų, susijusių su naujai įkurtų asmenų aptarnavimo centrų veikla, t.y. neatitinkantis
interesantų lūkesčių aptarnavimas, ilgas paslaugų laukimas ir pan.
Lietuvoje. Kokybinio tyrimo metu dauguma respondentų pasisakė uţ galimas iniciatyvas
„iš apačios į viršų“ steigiant VPC. Taip įvardinta savarankiško sprendimo teisė numatyta teisės
aktuose, kurie susiję su VPC steigimu. Tuo pat metu pastebėta, kad VRM ar kitos įgaliotos
įstaigos institucijose turėtų atlikti paruošiamuosius darbus - teisinės bazės, metodinių priemonių
parengimą.
Teisinių pagrindų VPC steigimui parengimas
Atsiţvelgiant į VPC steigimo ir veiklos reglamentavimo praktikas siūlytina koreguoti
pagrindinius santykius tarp viešojo administravimo sistemos subjektų, reguliuojančių įstatymus,
(Portugalijos patirtis) bei priimti specialų įstatymą ar poįstatyminį teisės aktą (Danijos patirtis),
kuris numatytų teisę steigti VPC bei teikti jungtines aptarnavimo ir/ar administracines paslaugas.
Šiuose teisės aktuose svarbu būtų numatyti/patobulinti171 prašymų priėmimo – perdavimo bei
tolimesnes procedūras. Koreguoti įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų normas susijusias su
asmens duomenų apsauga (Danijos patirtis). Tai būtų aktualu, jeigu būtų pasirašomi
įsipareigojimai dėl apsikeitimo172 informacija administracinių sprendimų išdavimui.

171

Šiuo atveju galima būti tikslinti „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse“ numatytas procedūras.
172
Šioje vietoje nekalbama apie teises jungtis prie svarbiausių Valstybinių registrų, kurių duomenys yra reikšmingi
administracinių paslaugų suteikimui.
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Administracinės teisės principais ir normomis reiktų įtvirtinti sutartinius santykius
asmenų aptarnavimo ir/ar administracinių paslaugų teikime. Galima remtis Portugalijos
pavyzdţiu, kur VPC steigimui numatytas civilinio kodekso normų taikymas sudarant paslaugų
sutartis. Taip pat reikėtų tikslinti esamus principus (pvz., tarnybinio bendradarbiavimo), praplėsti
reikalingų administracinių procedūrų normas.
Organizacijos modelių pasirinkimas ir adaptavimas
VPC steigime organizacinių modelių pasirinkimas yra bene svarbiausias ir tuo pat metu
komplikuočiausias ţingsnis. Jis priklauso nuo įvairių veiksnių - poreikių, tarpinstitucinių
interesų, veiklos finansavimo galimybių, teisinių pagrindų, modifikavimo galimybių ir t.t.
Remiantis Vakarų šalių patirtimi siūloma atkreipti dėmesį į kelių modelių pasirinkimus
atsiţvelgiant į VPC steigėją.
Jeigu VPC steigia savivaldybės
Galimybės pritaikyti Danijos VPC modelį. Tai galėtų būti centras, kuris koncentruotų
asmenų aptarnavimą (panašu į veikiančias vadinamąsias vieno langelio tarnybas) pačioje
savivaldybėje, o tai pat priimtų prašymus dėl valstybės paslaugų suteikimo bei toje pačioje
vietoje išduotų dokumentus priimto administracinio sprendimo pagrindu. Taip pat, pagal
susitarimą tarp įstaigų, suteiktų dalį administracinių paslaugų.
Modelio privalumai:
- Jį taikant galima panaudoti vieno langelio tarnybų sėkmingos veiklos praktiką. Šiuo
atveju jis nereikštų radikalių pokyčių bei galimo pasipriešinimo.
- Nedideli steigimo kaštai.
- Pagal poreikius galima išplėsti teikiamų administracinių paslaugų katalogą.
Modelio trūkumai:
- Įsteigtame VPC neįmanoma suteikti daugelio administracinių paslaugų pirmojo
interesanto apsilankymo (kontakto metu).
- Savivaldybės gali būti nesuinteresuotos priimti bei persiųsti prašymus reikalingus kitų
valstybinių įstaigų administracinių paslaugų suteikimui.
- Sudėtinga sukurti atsiskaitymų uţ suteiktas paslaugas mechanizmą.
Lietuvoje institucinio bendradarbiavimo praktikos yra susijusios su informacijos
apsikeitimu

teikiant

administracines

paslaugas

bei

paslaugų

teikimu

nuotoliniu

ir

„išvaţiuojamuoju“ būdu. Šias iniciatyvas galima pavadinti gerosiomis patirtimis, kurias galima
panaudoti VPC steigime (sutarčių sudarymas, paslaugų teikimas nuotoliniu būdu). Nuomonių
tyrimas rodo, kad nemaţa dalis įstaigų ir valstybinių įmonių svarsto paslaugų teikimo
reorganizavimą maţesniuose gyventojų skaičiumi seniūnijų centruose bei numato nuotolinių,
Vilnius, 2010

91

„išvaţiuojamųjų“ paslaugų plėtrą. Taigi VPC steigimas atskiruose administraciniuose vienetuose
(didesnėse kaimiškose seniūnijose, kai kuriuose rajonų centruose) gali tapti sprendimu
sutelkiančiu minėtų ir kitų įstaigų paslaugų teikimą. Kaip rodo tyrimo duomenų analizė, VPC
steigiamas vienos organizacijos aptarnavimo skyriaus pagrindu, jungtinei veiklai sudarant
paslaugų teikimo sutartis, taptų priimtiniausia veiklos organizavimo forma galimiems
partneriams.
Toks VPC galėtų būti steigiamas BĮ arba esamo vieno langelio tarnybos pagrindu
pasitelkiant jungtinės veiklos sutartis kaip teisinę formą. Šios teisinės formos privalumas vieningi sutarties dalyvių interesai ir tikslai (sutarties dalykas). Tokios sutarties sudarymas VPC
leidţia atriboti ją nuo kitų sutartinių teisinių santykių. VPC steigėjas įgytų teisę sudaryti sutartį
su partneriais bei numatyti paslaugų teikimo tikslus, uţdavinius ir veiklą. Sutartis galėtų apimti ir
prieţiūros tarybos sukūrimą. Panašių sutarčių sudarymas praktikuojamas Lietuvoje tarp centrinės
ir savivaldybių institucijų. Sutarčių sudarymas nepaţeistų Viešojo administravimo bei
Savivaldos įstatymo normų ir principų.
Jeigu VPC sukuria keli steigėjai
Norvegijos VPC modelio adaptavimo galimybės. VPC steigėjas kelios įstaigos (pvz.,
Sodra, Darbo birţa, savivaldybė). VPC yra siauro profilio, orientuotas į socialinių paslaugų
gavėjus. Steigiant VPC susitariama dėl steigimo ir veiklos finansavimo kaštų.
Modelio privalumai:
aiškiai atitiktų nemaţos dalies administracinių paslaugų vartotojų (siekiančių gauti
informavimo, konsultavimo paslaugas priimamuosiuose fiziniu kanalu) lūkesčius;
aiškus atsakomybės uţ paslaugų teikimą ir resursus paskirstymas;
galimybė pasinaudoti vienos iš įstaigos infrastruktūra (pvz., priimamuoju);
darbuotojų delegavimas į centrą išnaudojant jų kompetencijas.
Modelio trūkumai:
sudėtinga valdymo struktūra (vad. jungtinis valdymas), galimi organizaciniai
nesklandumai;
sudėtinga IT ir duomenų valdymo sistemų integracija;
sudėtingas prioritetų paslaugų teikime derinimas dėl savivaldybių dalyvavimo.
Lietuvoje yra aiškus specializuotų VPC poreikis socialinių administracinių – viešųjų
paslaugų steigimui. Tokių asmenų aptarnavimo centrų steigimas koncentruotų aptarnavimą
(priimamųjų, socialinių skyrių, nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų lankytojų) ir nukreiptų
interesantų srautus. Taip būtų išvengiama interesantų „siuntinėjimo“ problemos. Savo atstovus į
socialinius VPC galėtų deleguoti Sodros, Darbo birţos institucijos. Šių įstaigų atstovai jau turi
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vadinamųjų nutolintos darbo vietos bei išvaţiuojamųjų paslaugų praktikos. Skandinavijos šalių
pavyzdţiu šiuose centruose galėtų savo paslaugas teikti ir budintis psichologas, socialinis
darbuotojas. Socialinius VPC galima būtų steigti pasitelkiant jungtinės veiklos sutartis.
Portugalijos VPC modelio pritaikymas. VPC steigėjas - specialiai sukurta įstaiga
(Piliečių vieno langelio centrų valdymo institutas), atsakinga uţ centrų steigimą, valdymą,
prieţiūrą ir kontrolę. VPC yra labai plataus profilio, į paslaugų katalogą įtrauktos savivaldybių,
valstybinės bei privačių teikėjų paslaugos. Centro darbuotojai vykdo ir asmenų aptarnavimą ir
teikia administracines paslaugas. Administracinės paslaugos teikiamos pasirašius paslaugų
sutartis tarp VPC ir kitų įstaigų. VPC veikla finansuojama iš biudţeto.
Modelio privalumai:
priimtinumas vartotojams;
siškus valdymas;
lankstus paslaugų katalogas.
Modelio trūkumai:
reikalauja sudaryti galimybes prisijungti prie valstybės ir savivaldybių registrų ir kitų
duomenų sistemų;
dideli finansavimo kaštai;
gali būti nepriimtinas savivaldybėms dėl centralizacijos.
Lietuvoje panašių į šį modelį taikymo praktikų beveik nėra. Kokybinio tyrimo
respondentai į jo pritaikymą ţvelgė labai atsargiai ar kritiškai.
Rekomendacijos dėl VPC įkūrimo vietos, materialinio aprūpinimo bei administravimo
Pateikti universalias rekomendacijas dėl steigimo vietos yra pakankamai sudėtinga,
kadangi tai sprendţia tikslai numatyti VPC veiklai, steigėjų interesai, kurie derinami diskusijų ir
derybų metu bei vartotojų poreikiai. Tad galima pateikti tik išvestinius bendruosius kriterijus, į
kuriuos galima būtų atsiţvelgti.
Vietos parinkimas galėtų remtis:
priimtinumu vartotojams (Danijos, Norvegijos, Portugalijos, Australijos atvejai);
centro veiklos efektyvumu (JK savivaldybių atvejis);
disponuojamais pastatais (Danijos, Portugalijos, Australijos atvejai);
pasiektų susitarimų būdu tarp steigėjų (visi atvejai);
diskusijomis su savivaldybių gyventojais (Danijos atvejis).
Taip pat reiktų pastebėti, kad daugeliu atvejų prie didţiųjų centrų buvo įkuriami filialai,
teikiantys paslaugas nuotoliniu būdu (Danijos ir Norvegijos bibliotekose) arba maţesni
padaliniai (Portugalija) su trumpesniu paslaugų katalogu.
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Pereinant prie materialinio aprūpinimo galima pastebėti, kad taupant kaštus (Danijos
pavyzdys) pasinaudota turimu nekilnojamuoju turtu, dalimi biuro baldų, darbo priemonių
(kompiuterinė įranga). Visiškai atnaujinti tik priimamųjų interjerai, baldai bei nuorodų, eilių
valdymo, kompiuterizuotų savitarnos vietų priemonės. Kai neriboja kapitalo kaštai (Portugalijos
VPC steigimui parama gauta iš ES paramos fondų, Norvegijos VPC steigime didţiąją dalį kaštų
dengė Vyriausybė), indėliai į materialųjį turtą gali būti didesni.
Inicijuojant VPC steigimą rekomenduojama (remiantis Norvegijos, Portugalijos atvejais)
paruošti partnerių ketinimų protokolą, kuriame bus įtvirtintos VPC iniciatyvos vizija, tikslai ir
siektini rezultatai. Sudarant jungtinės veiklos sutartį rekomenduojama apibrėţti tokius punktus:
Steigimo procesas. Apibrėţiami steigimo ţingsniai, projekto vykdymo terminai,
numatoma galimybė paruošti papildomus veiksmų planus.
Administracinis modelis. Apibrėţiami VPC valdymo organai ir valdymo institucija,
VPC valdymo struktūra.
Funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas. Apibrėţiami valdymo institucijos ir
dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybės.
Paslaugų teikimo principus. Apibrėţiami reikalavimai aptarnavimui, patalpoms,
įrangai ir programinės įrangos licencijoms.
Paslaugų administravimo principus. Apibrėţiami paslaugų administravimo ir
tarnybinės pagalbos atvejai.
Aprūpinimas ţmonių ištekliais. Apibrėţiama darbuotojų priėmimo į darbą tvarka,
darbo laikas, aprūpinimas drabuţiais, atlyginimų nustatymo taisyklės, mokymai.
Aprūpinimas finansiniais ištekliais. Apibrėţiama, kaip bus finansuojamas VPC
steigimas, kaip bus vykdomi atsiskaitymai tarp partnerių ir pan.
Veiklos rezultatai ir vertinimo kriterijai. Apibūdinami laukiami jungtinės veiklos
rezultatai ir vertinimo kriterijai.
Lietuvoje steigiant VPC, kaip atskleidė atliktas tyrimas, galima pasinaudoti Valstybės ir
Savivaldybių įstaigų disponuojamais ištekliais - laisvomis erdvėmis ar sukurtomis asmenų
aptarnavimo vietomis priimamuosiuose. Kai kurie VMI, VĮ „Registrų centras“ ar kai kurių kitų
įstaigų padaliniai galėtų būti įtraukti VPC steigimą bei panaudai perleisti infrastruktūrą.
Steigiant VPC priimamųjų pagrindu kaštai nebūtų dideli. Juos sudarytų tik nedidelės išlaidos
organizacinei technikai (nuorodų, eilių valdymo sistemos), baldams, einamajam remontui).
Administraciniuose vienetuose, kur tinkamų patalpų nėra, galima numatyti jų sukūrimą
naudojantis ES struktūrine parama. Steigiant VPC kaip kelių įstaigų organizaciją, būtų
neabejotinai susidurta su personalo trūkumo bei asmenų aptarnavimo specialistų problemomis.
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Tačiau akivaizdu, kad esant palankioms politinėms ir administracinėms nuostatoms ši
problema įstaigose galėtų būti išspręsta.
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Summary
Improvements of the government service delivery through the single-window initiatives
in Lithuania started ten years ago. Single-window, public quality and strategic management has
moved to the forefront of the public sector reform agenda. Large number of innovations started
in the service delivery. However, there are still some problems in the front line public service
provision related to the accessibility, acceptability and fulfilment of the citizens needs. The aim
of this study is to assess the feasibility of using the public service centres (shared public service
centres) for the modernisation of the front line processes in the Lithuanian public sector.

The study is based on the analysis of the best practise cases, the qualitative research and
analysis of the public law. In the first part of the study, the analysis of the best practice cases was
used to explore the establishment and proceeding of the public service centres in Denmark
(“Borgerservicecentre”), Norway (“NAV-kontorene”), Portugal (“Loja do Cidadão”), UK
(Shared service centres) and Australia (New South Wales Shared service centres). These good
practices examples were analysed (by various criteria) in detail to reveal the feasibility of
adaptation models and administrative instruments in Lithuania.
In order to accomplish the proposed tasks, the method of qualitative analysis (individual
and focus group interviews) was used. The essential criteria for the selection of respondents
involved - the work practices in applying innovations on provision of the first line public
services. Interviews were used to gain knowledge in-depth of the issues raised and also for the
exploration of feasible obstacles for the establishment of public service centres in Lithuania.
In the third part of this study, it was examined whether Lithuanian public law include
feasibility for the establishment of the public service centres and provision shared services. In
the final part of the analysis, possible legal ways for the establishment of the public service
centres which could be selected for the possible reform are proposed.
Results and recommendations of the feasibility study are presented below.
1. The establishment of the front office shared centres was based on the idea of
citizens‟ participation in the service provision, creation of user-friendly service facilities,
joining up fragmented government institutions and in this way to become more cost –
effective governance. The citizens orientation could be the most appropriate (in terms of
accessibility, acceptability, fulfilment of the citizens needs), according to results of the
qualitative research, for the establishment of the public service centres.
2. The evidence of this research is clear. On a daily basis, some entrepreneurial
public servants in Lithuania are working together to transform the way public services are
designed and delivered. The main innovative practises are linked to the integration of the
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institutional data systems, improvement of procedures in order to make them less
bureaucratic and establishment of the service centres (in house model). The research results
revealed that these practices are quite rare. On the other hand, there is an institutional need
for the partnership and settlement of the more ambitious goals for first line service
improvement.
3. Western countries have very different models of the public service centres. They
vary according the degree of control, numbers of participating institutions, mode of
governance and other factors. Research evidence shows that Danish “Borgerservicecentre”
and in some cases Portuguese “Loja do Cidadão” are the most suitable practical models for
the establishment of public services centres in Lithuania. However, they still have some
limitation in the context of Lithuanian first line service provision. Therefore, they should be
modified for the adaptation.
4. The best practice cases, which were analysed, revealed that the public service
centres were established as a bottom-up or top-down reforms or innovative initiatives. The
mode of the reforms depended on the political, economic stimulus, project visions and aims.
Bottom-up way option would be more successful and less risky in the political and
institutional context of Lithuanian public service modernisation. In this perspective,
Ministry of Interior could play an active role in assistance, guidance or even coordination of
the possible initiatives.
5. The legal establishment of the public service centres is allowed by Lithuanian
public law. Inter-institutional contract organization (public service contract organization)
and/or public entity could be the main possible legal forms. Inter-institutional contract
organization could be the most suitable legal form for the creation of the public service
centres in terms of needs and interests. Current legal issues could be solved by enacting the
law of the public centres.
6. The lack of resources could be one of the critical success factors for
establishment of the public service centres. This problem could be solved by using
redundant material resources in Lithuanian authorities . The need of first line service
personnel could be solved by delegating employees from the each institution, which was a
founder of the public service centre. However it would be still only a partial solution in the
establishment of the public service centres, i.e. a new service unit would need more labour
force in order to provide a high quality services. Eventually, Lithuanian public institutions
will need to experience some capital costs on the reconstructions or renovation of the offices
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and equipment used in the rendering of the first line services. The amount of the costs
experienced is directly correlated with the establishment of public centres as new units.
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PRIEDAI
1 Priedas. Kokybinės ekspertų interviu aprašymas
Metodologiškai kokybiniai tyrimai yra tinkami, siekiant įsigilinti į nepakankamai
ištyrinėto reiškinio esmę, gylį. Tokia tyrimo metodologija daţnai taikoma viešojo
administravimo studijose. Atsiţvelgiant į tai, kad sampratos apie viešuosius paslaugų centrus,
paslaugų sujungimą yra neţymios, šios metodologijos taikymas buvo neišvengiamas. Tikslinės
grupės pasirinkimą sąlygojo tai, kad apie administracinių paslaugų inovacijas geriausiai išmano
vadovaujantys asmenys (įstaigų arba aptarnavimo padalinių vadovai). Pateikiant informaciją apie
vieno langelio principo veikimo problemas, viešųjų paslaugų tobulinimą, kompetentingiausi yra
įstaigos vadovai. Jų nuomonė tyrimui buvo svarbi ir kalbant apie galimus pokyčių procesus, jų
poreikius, galimas grėsmes. Tuo tarpu pateikiant statistinę informaciją apie paslaugų poreikius,
pasitenkinimo vertinimus ir integruojant aptarnavimo ekspertus (asmenų aptarnavimo padalinių
vadovus, dirbančius specialistus) į informacijos interpretaciją, galima atskleisti problemas,
susijusias su paslaugų organizavimo kaita, paslaugų sujungimo reikmėmis.
Analizuojant gerosios patirties atvejus ir jų pritaikomumą remtasi informacijos
papildymo principu.
Remdamiesi gana plačiu uţsakomojo tyrimo tikslu, kokybiniam ekspertų interviu
suformulavome abstrakčius tyrimo klausimus:
Su kokiomis problemomis susiduriate teikdami paslaugas savo atstovaujamose
įstaigose?
Kokias organizacines inovacijas taikote ar taikėte aptarnavime? Kokias problemas
matote jų įgyvendinimo procese?
Kiek ir kodėl palanki šiandieninė politinė, teisinė, socialinė, administracinių santykių
aplinka naujovių diegimui?
Kaip įgyvendinamas vieno kontakto principas?
Kokie yra svarbiausi dalykai administracinių paslaugų tobulinime?
Kaip jūs bendradarbiaujate su kitomis neţinybinio pavaldumo įstaigomis?
Koks jūsų (ir jūsų atstovaujamos institucijos) poţiūris į VPC steigimą?
Konkretūs tyrimo klausimai buvo suformuluoti kiekvienam iš bendrųjų klausimų
pagilinti, patikslinti. Uţduodant ţemiau pateiktus klausimus buvo gilinamasi ne tik į
administracinių paslaugų teikimo problemas, bet ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes
(pvz., keitimasis informacija, prašymų registravimas kitoms įstaigoms), kokios būtų galimybės ir
kliūtys VPC steigimui:
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Kaip kinta administracinių paslaugų poreikiai atsiţvelgiant į elektroninių paslaugų
plėtrą, socialinius-demografinius pokyčius? Kokios yra paslaugų priimtinumo ir
kokybės problemos?
Kokios yra administracinių paslaugų tobulinimo paskatos? Kas skatina jų taikymą?
Kiek taikomos inovacijos yra veiksmingos?
Su kokiomis problemomis susiduriate įgyvendindami vieno kontakto principu
veikiančias aptarnavimo tarnybų veiklas (konsultavimo, darbuotojų kompetencijos,
infrastruktūros panaudojimo ir kiti aspektai)?
Koks galimas tarpţinybinis įstaigų bendradarbiavimas administracinių paslaugų
teikime? Kokioms vartotojų grupėms būtų priimtini VPC?
Kiekvieno

kokybinio

interviu

metu

buvo

pateikiami

pagilinamieji

klausimai,

išplaukiantys iš diskusijos konteksto. Pagilinamieji klausimai buvo modifikuojami pagal įstaigos
(teisinis statusas, organizacija, ryšiai su kitomis įstaigomis) bei jos teikiamų paslaugų pobūdį.
Šiame tyrime taip pat susidūrėme su jautrių sąvokų formulavimo problema. Ar galima
kalbėti apie inovaciją, kai nėra jos taikymo praktikos. Kam reikalingas viešųjų paslaugų
tobulinimas, kai yra nuolatinė įstatymų kaita. Kodėl centrinė valdţia vėl galvoja apie
„nereikalingų“ modelių „nuleidimą“.
Turime pasakyti, kad tyrėjai laikosi nuomonės, jog administraciniai pokyčiai daţnai
sukelia neigiamas nuostatas, o tai atspindi nemaţos dalies respondentų apibendrintos retorinio
pobūdţio pastabos173. Tačiau tokia sąlyginai neigiama nuostata gali būti nulemta institucinių
savigynos interesų, kurie yra susiję su galimais pokyčiais. Interpretuojant duomenis siekta
atsiţvelgti į „gynybinio“ pobūdţio reikšmes pateikiamose nuomonėse.
Ekspertų atrinkimas individualiems bei fokusuotų grupių interviu
Ekspertų atrinkimui kelti keli pagrindiniai kriterijai. Pirmiausia - darbo patirtis asmenų
aptarnavime bei dalyvavimas sprendimų priėmime, susijusiame su galimų inovacijų taikymu.
Antrasis kriterijus – įstaigos, kurią atstovauja respondentas, veiklos pobūdis (teikiamas
administracinių paslaugų skaičius/sąrašas).
Miestų ir rajonų centrų savivaldybių takoskyra tapo kitu respondentų fokusuotoms
grupėms atrankos pagrindu. Siekiant aptarnavimo poreikių, inovacijų taikymo, veiklos procesų
palyginimo, į fokusuotas grupes kviesti ir inspekcines funkcijas teikiančių įstaigų specialistai.
Galiausiai dalies respondentų interviu atrankos kriterijumi tapo jų ekspertinės ţinios
aptarnavimo, IT sistemų taikymo srityse. Remiantis šiais kriterijais atrinkti šių institucijų
atstovai:
173

Interviu pradţioje buvo plačiai pristatomi tiek tyrimo tikslai, tiek VPC sampratos, tiek kelių vakarietiškų
modelių pagrindinės charakteristikos.
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Savivaldybių (administracijos vadovai, aptarnavimo skyrių vedėjai ir specialistai);
Centrinės valdţios institucijų ir įstaigų (MP departamento, Ministerijų, Sodros, VMI
valdybos vadovai ir specialistai).
Centrinės valdţios teritorinių padalinių (Teritorinių VMI vadovai, Sodros teritorinių
skyrių vadovai, Apskričių archyvų ir Teritorinių darbo birţų specialistai);
Valstybinių įmonių „Registrų centras“ ir „Regitra“ vadovai ir specialistai;
Inspekcines, prieţiūros bei licencijavimo funkcijas teikiančių įstaigų (apskričių
priešgaisrinio gelbėjimo valdybos, Saugios laivybos administracijos) specialistai;
Kitos institucijos (Savivaldybių asociacijos specialistai).
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Kokybinių fokusuotų interviu ekspertų pasiskirstymas, vieta, data ir laikas
Ekspertai

Vieta,
tyrėjas
Kaunas

Tyrėjai
R.Civinskas
J. Dvorak

ir

Prienai
Tyrėjas:
R.Civinskas
Telšiai

Tyrėjas:
R.Civinskas
Vilnius
Tyrėjas:
R.Civinskas
Vilnius
Tyrėjas:
R. Civinskas
Klaipėda
Tyrėjas:
J.Dvorak

Kauno apskrities VMI viršininkas.
VĮ „Registrų centras“ Kauno padalinio vadovas.
Kauno Sodros teritorinio skyriaus klientų priėmimo
administratorė.
Kauno Sodros teritorinio skyriaus viešųjų ryšių specialistė.
Kauno apskrities archyvo direktorius.
Kauno darbo birţos direktoriaus pavaduotoja.
Kauno miesto savivaldybės Miesto įvaizdţio ir turizmo skyriaus
vedėjas.
Kauno priešgaisrinio gelbėjimo valdybos direktoriaus
pavaduotojas.
(viso fokusuotoje grupėje 8 ekspertai)
Prienų savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Prienų darbo birţos direktorius.
Sodros Prienų skyriaus vedėja.
Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistas.
(viso fokusuotoje grupėje dalyvavo 4 ekspertai)
Telšių savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja.
Telšių apskrities archyvo direktorius.
Telšių apskrities VMI viršininkas.
Telšių Sodros atstovas.
Telšių darbo birţos atstovas.
(viso fokusuotoje grupėje dalyvavo 5 ekspertai)
VĮ Regitra direktorius.
VĮ Regitra direktoriaus pavaduotojas.
VĮ Regitra vyriausiasis specialistas.
VĮ Regitra vyriausiasis specialistas.
VĮ Regitra viešųjų ryšių specialistė.
(viso fokusuotoje grupėje dalyvavo 5 ekspertai)
Visuomenės informavimo departamento direktorė.
Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus vedėjas.
Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus vedėjo pavaduotoja.
(viso fokusuotoje grupėje dalyvavo 3 ekspertai)
Klaipėdos (miesto, rajono) darbo birţos direktorius.
Klaipėdos (miesto, rajono) darbo birţos direktoriaus
pavaduotojas.
Klaipėdos (miesto, rajono) darbo birţos l.e.p. registravimo ir
informavimo skyriaus vedėja.
(viso fokusuotoje grupėje dalyvavo 3 ekspertai)

Vieta, data, ir interviu
trukmė
Vytauto Didţiojo
universitete
2010 m. birţelio 28 d.
10.30-12.10 val.

Prienų raj. savivaldybėje
2010 m. birţelio 23 d.
13.00-14.20 val.
Telšių rajono savivaldybėje
2010 m. liepos 2 d.
13.00-14.30 val.
VĮ „Regitra“ administracija
2010 m. liepos 9 d.
10.00-11.30 val.

MP tarnyba
2010 m. liepos 12 d.
13.00-14.15 val.
Klaipėdos (miesto, rajono)
darbo birţa
2010 m. rugsėjo 14 d.

Lentelė 2. Kokybinių individualių interviu ekspertų pasiskirstymas, vieta, data ir laikas
Vieta,
tyrėjas
Kaunas
Tyrėjas
R.Civinskas
Vilnius
Tyrėjas
R.Civinskas
Vilnius
Tyrėjas:
R.Civinskas
Vilnius
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Ekspertas
Kauno m. savivaldybės Bendrųjų reikalų departamento
direktorius.
Sodros valdyba, Pensijų skyriaus vedėja.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė.
VĮ „Registrų centras“ direktorius.

Vieta, data, ir interviu
trukmė
Kauno m. savivaldybė
2010 m. birţelio 28 d.
10.30-12.10 val.
SODROS valdyba
2010 m. liepos 16 d.
10.00-11.30 val.
SOCMIN
2010 m. liepos 12 d.
15.00-16.00 val.
VĮ „Registrų centras“
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Tyrėjas:
R.Civinskas
Vilnius
Tyrėjas:
R.Civinskas
Vilnius
Tyrėjas:
R.Civinskas
Vilnius
Tyrėjas:
R.Civinskas
Klaipėda
Tyrėjas
J.Dvorak
Klaipėda
Tyrėjas
J.Dvorak
Klaipėda
Tyrėjas
J.Dvorak
Klaipėda
Tyrėjas
J.Dvorak
Kaunas
Tyrėjas:
R.Civinskas
Klaipėda
Tyrėjas
J.Dvorak
Lille (Prancūzija)
Tyrėjas
J.Dvorak

Vilniaus miesto savivaldybes Interesantų aptarnavimo skyriaus
vedėja.
Vilniaus miesto savivaldybes Interesantų aptarnavimo skyriaus
specialistas.
Lietuvos savivaldybių asociacija, Patarėjas informacinės
visuomenės plėtros klausimais.
Klaipėdos Sodros teritorinio skyriaus atstovas.

Saugios Laivybos administracijos atstovas.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro teisininkas.
Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.
Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė.

Anabella Pereira Coelho, The Ministry of Health (Portuguese:
MinistériodaSaúde).

administracija
2010 m. liepos 12 d.
09.00-10.30 val.
Vilniaus m. savivaldybė
2010 m. liepos 12 d.
10.00-10.40 val.
Vilniaus m. savivaldybė
2010 m. liepos 12 d.
10.40 – 11.30 val.
LSA
2010 m. liepos 12 d.
13.40 – 15.30 val.
Klaipėdos Sodra
2010 m. liepos 7 d.
11.00 – 12.00 val.
Klaipėdos SLA
2010 m. liepos 7 d.
12.00 – 13.00 val.
Klaipėdos KRAC
2010 m. liepos 12 d.
11.00 – 11.50 val.
Klaipėdos KRAC
2010 m. liepos 12 d.
10.00 – 11.00 val.
Kauno KRAC
2010 m. liepos 12 d.
10.00 – 11.00 val.
Kauno KRAC
2010 m. liepos 7 d.
10.00 – 11.00 val.
Lille
2010 m. rugpjūčio 30 d.
09.00-10.30 val.

Tyrimo metu, analizuojant VPC veikimo Australijoje ir ypatingai Portugalijoje atvejus,
pritrūko informacijos, tad buvo pasitelktas nuomonių tyrimas. Internetinės apklausos bei vienas
interviu susitikimo metu leido papildyti esamą informaciją.
Lentelė Kokybinių individualių interviu su ekspertais internetinės apklausos, vieta, data ir laikas
Vieta,
tyrėjas
Tyrėjas
J.Dvorak
Tyrėjas
J.Dvorak
Tyrėjas
J.Dvorak
Tyrėjas
R. Civinskas
Tyrėjas
J.Dvorak
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Ekspertai
Abílio Silva, Núcleodo Registo Comercial e Bens Móveis,
Departamento Jurídico, Portugal.
David Finlayson, Acting Manager Country Programs |
Roads&Traffic Authority Parkes Regional Office, Australia
David_M_Finlayson@rta.nsw.gov.au
Joaquim Filipe Ferraz Esteves de Araújo, Assistant Professor in
Public Administration and Public Policy, Universidade do Minho
Escolade Economia e Gestão, Braga, Portugal,
jfilipe@eeg.uminho.pt
Lone Sunesen, riftschef Odense Kommune Borger Service Center,
lks@odense.dk
Beatriz Pereira, A Agência para a Modernização Administrativa,
Portugal, bpereira@ama.pt

Vieta, data, ir interviu
trukmė
2010 m. liepos 15 - 28 d.
2010 m. liepos 15 - 21 d.

2010 m. liepos 15 - 29 d.

2010 m. rugsėjo 1-20 d.
2010 m. spalio 15-19 d.
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Iš viso kokybiniame tyrime dalyvavo 47 ekspertai (buvo atlikta 8 fokusuotos grupės
interviu ir 19 individualių interviu).
Kokybinio tyrimo etika.
Siekiant, kad būtų uţtikrintas tyrime dalyvavusių ekspertų anonimiškumas ir
konfidencialumas, fokusuotas interviu aprašomas be ekspertų pavardţių, o ataskaitoje cituojama
originali ekspertų kalba, eliminuojant pavardes, pareigas, paliekant tik interviu vykdymo vietą,
laiką ir trukmę.
Tyrimo laikas : nuo 2010 m. birţelio 23 d. iki 2010m. liepos 12 d.
Vidutinė interviu trukmė apie 1 val. 15 min.
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