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Santrauka
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, siekdama paskatinti viešojo
administravimo institucijas ir įstaigas didesnį dėmesį kreipti į viešųjų / administracinių
paslaugų kokybę ir piliečių aptarnavimą, 2009-2012 m. laikotarpiu įgyvendino Europos
socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės
vadybos modelių diegimo ir viešųjų paslaugų kokybės bei piliečių aptarnavimo
gerinimo skatinimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose. Santrumpa.
Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“ (projekto Nr. VPI-4.3-VRM-01V-01-018) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės
iniciatyvos“. Šio projektu buvo siekiama Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje
skatinti kokybės vadybos metodų ir priemonių diegimą ir piliečių aptarnavimo gerinimo
naujovių įgyvendinimą, perimant Europos Sąjungos šalių ir nacionalinę gerąją patirtį;
taip pat – analizuoti ir stebėti šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų diegimą Lietuvos
viešojo administravimo sektoriuje. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“,
remiantis 2010 m. gruodžio mėn. 14 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. 1VL-1677,
įgyvendino šias projekto veiklas:
▪

Sukūrė KVM taikymo ir poveikio/pokyčių matavimo Lietuvos viešojo
administravimo

institucijose/įstaigose

stebėsenos

metodiką

(toliau

–

Stebėsenos metodika),
▪

Patobulino kliento 2007-2008 m. vykdytų KVM taikymo Lietuvos viešojo
administravimo institucijose/įstaigose tyrimų klausimyną, ir, taikant šį
klausimyną, atliko kartotinius tyrimus (toliau – KVM taikymo stebėsenos
tyrimai). Šie tyrimai atlikti 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.

▪

Atliko kokybinį rinkos tyrimą, įvertinantį vartotojų naudojimosi viešosiomis/
administracinėmis paslaugomis intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą,

▪

Atliko kiekybinius rinkos tyrimus, įvertinančius vartotojų naudojimosi
viešosiomis/

administracinėmis

paslaugomis

intensyvumą,

pasitenkinimą. Šie tyrimai atlikti 2011 m. ir 2012 m.
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lūkesčius

ir

▪

Atliko tyrimus pagal sukurtą KVM taikymo ir poveikio/pokyčių matavimo
Lietuvos viešojo administravimo institucijose/įstaigose metodiką (toliau –
bendrųjų veiklos rodiklių tyrimai). Šie tyrimai atlikti 2011 m. ir 2012 m.

▪

Parengė

3

straipsnius

ir

3

pranešimus,

kurie

buvo

skaityti

VRM

organizuojamuose renginiuose, skirtuose aptarti kokybės vadybos iniciatyvas
viešajame sektoriuje.

Šio projekto metu parengtos Stebėsenos metodikos tikslas – matuoti KVM taikymo
poveikį VAI ir viešąsias / administracines paslaugas teikiančios VAI vartotojams. Taikant
Stebėsenos metodiką siekiama šių uždavinių:
▪

Fiksuoti situaciją apie įdiegtus / planuojamus diegti KVM ir jų stadijas VAI,
nustatant KVM taikymo sunkumus ir priežastis, trukdančias diegti ir / ar
sertifikuoti KVM.

▪

Stebėti KVM poveikį VAI bendriesiems veiklos rodikliams.

▪

Matuojant

vartotojų

pasitenkinimo

viešosioms

/

administracinėmis

paslaugomis indeksą, fiksuoti VAI taikomų kokybės vadybos metodų poveikį jos
teikiamų paslaugų vartotojams.
▪

Matuojant KVM taikymo poveikį VAI ir viešąsias / administracines paslaugas
teikiančios VAI vartotojams, identifikuoti tobulintinas kokybės vadybos taikymo
sritis VAI.

KVM taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo VAI stebėsenos modelį sudaro Bendroji
stebėsena ir poveikio / pokyčių VAI ir VAI teikiamų paslaugų vartotojams stebėsena
(toliau – Poveikio stebėsena). Bendroji stebėsena vykdoma remiantis KVM taikymo VAI
stebėsena. Poveikio stebėsena apima poveikio / pokyčių matavimą VAI ir jos teikiamų
paslaugų vartotojui stebėseną, kur poveikį VAI atspindi bendrieji veiklos rodikliai, o
poveikį vartotojui gali atspindėti tiek bendrieji VAI veiklos rodikliai, tiek vartotojų
pasitenkinimo indeksas. Šių trijų sričių – KVM taikymo, bendrųjų veiklos rodiklių ir
vartotojų pasitenkinimo indekso – stebėsena įgyvendinama vykdant specializuotus
tyrimus: KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimą, bendrųjų veiklos rodiklių tyrimą ir
vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis tyrimą.
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2010, 2011 ir 2012 metais atlikti KVM taikymo stebėsenos tyrimai atskleidė, kad
kokybės vadybos priemonių taikymas nuolat populiarėja, ypatingai ryškus proveržis
pastebimas 2011-2012 m. Šį augimą skatina gerėjanti informacijos apie kokybės
vadybą sklaida (VRM vykdomos kokybės vadybos srities iniciatyvos), visuotinai
didėjantis kokybės vadybos priemonių žinomumas ir viešojo administravimo institucijų
efektyvesnio veiklos valdymo taikant kokybės vadybą poreikis bei ES struktūrinių fondų
kokybės vadybos priemonių diegimui skirta parama. 2012 m. tyrimo rezultatai parodė,
kad jokios kokybės vadybos priemonės (neskaitant neskaitant „vieno langelio“
principo) nėra įsidiegusios ir šiuo metu nediegia 94 (63,1 proc.) organizacijos, iš jų 41
(27,5 proc.) nurodė neketinančios diegti jokių priemonių 2013-2014 m. Taip pat kaip
ankstesnių apklausų metu, kokybės vadybos priemonių netaikantys respondentai
pagrindinėmis modelių netaikymo priežastis nurodė lėšų trūkumą, žinių ir įgūdžių,
ekspertų konsultacijų, žmogiškųjų išteklių stoką. 2012 m. tyrimo rezultatai parodė, kad
piliečių / paslaugų vartotojų apklausas dėl paslaugų kokybės pasinaudodami Vartotojų
pasitenkinimo matavimo indekso metodika yra vykdę tik 27 (18,1 proc.) respondentai,
dar 59 (39,6 proc.) planuoja jas atlikti artimiausiu metu. Taip pat gana fragmentiškai
(lyginant su „vieno langelio“ principo taikytojų skaičiumi) atlikta „vieno langelio“
principo apklausų paslaugos teikimo vietoje (50 respondentų; 33,6 proc.). Dažniausiai
organizacijų naudojamas būdas – apklausų atlikimas elektroniniu formatu, institucijos /
įstaigos elektroniniame puslapyje: tokias apklausas 2012 m. vykdė beveik pusė visų
tyrime dalyvavusių organizacijų. Darbuotojų apklausas yra atlikę 45 (30,2 proc.)
dalyvavusių organizacijų, 34,9 proc. tokias apklausas planuoja atlikti artimiausiu metu.

Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimai atlikti 2011 m. ir 2012 m.,
vadovaujantis Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo
Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos metodika
(Stebėsenos metodika). Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos
rodiklių tyrimo paskirtis – matuoti KVM taikymo poveikį viešojo administravimo
institucijai / įstaigai ir poveikį jos teikiamų ir/ar administruojamų paslaugų vartotojams.
Stebėsenos objektas – savivaldybių administracijos. Tyrimo rezultatų aprėptis – 95
proc. savivaldybių administracijų, t. y. bendrieji veikos rodikliai apskaičiuoti 57-ioms iš
60-ies savivaldybių administracijų. Lyginant su pirmuoju bandomuoju tyrimu, atliktu
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2011 m., rezultatų aprėptis padidėjo 3,3 proc. punkto. Dėl netiesioginio poveikio
statistiškai reikšmingos kokybės vadybos metodų taikymo įtakos bendriesiems veiklos
rodikliams savivaldybių administracijose 2009-2011 m. nenustatyta, tačiau teigiamas
kokybės vadybos metodų ir savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių ryšys
identifikuotas šiose srityse:
▪

kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose institucijos
išlaikymui skiriama mažesnė biudžeto išlaidų dalis;

▪

kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose didesnė
biudžeto išlaidų dalis yra finansuojama iš alternatyvių (kitų nei valstybės ar
savivaldybės) finansavimo šaltinių – ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų; šis rodiklis apskaičiuotas kaip galima alternatyva rodikliui
finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
tenkančios vienam gyventojui, kur vienareikšmiškas ryšys nenustatytas;

▪

savivaldybių administracijos, savo veikoje taikančios kokybės vadybos metodus
yra pasiekusios aukštesnį asmenų aptarnavimo efektyvumo lygį, t. y. tūkstančiui
gyventojų aptarnauti reikia mažiau darbuotojų;

▪

savivaldybių administracijose, įsidiegusiose kokybės vadybos metodus, yra
aukštesnis e-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygmenį;

▪

kokybės vadybos metodus taikančiose įstaigose, lyginant su šių metodų
netaikančiomis įstaigomis, asmenų aptarnavimo skaidrumas yra didesnis –
Seimo kontrolierių įstaigoje registruojama santykinai mažiau pagrįstų skundų1.

▪

savivaldybių administracijos, kuriose įdiegti ar diegiami kokybės vadybos
metodai, fiksuojama vidutiniškai mažiau sprendimų, prieštaraujančių ar
pažeidžiančių šalies teisės aktus.

Kokybinis

rinkos

tyrimas

buvo

skirtas

įvertinti

vartotojų

naudojimosi

viešosiomis/administracinėmis paslaugomis lūkesčius ir pasitenkinimą. Remiantis
kokybinio tyrimo rezultatais, buvo parengtas vartotojų pasitenkinimo tyrimo,
įvertinančio vartotojų naudojimosi viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą, klausimynas. Pagrindinis kokybinio tyrimo

1

Eliminavus išskirtis, t.y. reikšmes, ženkliai nutolusias nuo daugumos savivaldybių administracijų reikšmių.
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tikslas – suprasti gyventojų naudojimosi viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
pasitenkinimą bei lūkesčius, formuluoti prielaidas vartotojų pasitenkinimo tyrimo,
įvertinančio vartotojų naudojimosi viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą, klausimyno sudarymui. Kokybinio tyrimo
metu apimtos ne tik savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos, bet ir viešosios
paslaugos, kurių teikimą administruoja savivaldybė.

Pirmasis vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
savivaldybėse kiekybinis tyrimas atliktas 2011 m. lapkričio mėn., antrasis – 2012 m.
rugsėjo – spalio mėn.. Tyrimai atlikti trijose Lietuvos savivaldybėse – Vilniaus m.,
Kretingos rajono ir Pagėgių. 2011 m. tyrimo metu buvo apklausti 907, o 2012 m. - 900
nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) savivaldybių gyventojai. Tyrimai buvo
atliekamas tiesioginio interviu būdu pagal su užsakovu suderintą klausimyną. 2011 m.
naudotas klausimynas apėmė šiuos klausimų blokus: bendrą gyvenamosios vietovės
vertinimą, komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugas, kultūros, laisvalaikio ir
sporto paslaugas, socialinės paslaugas, švietimą, paslaugas verslui, žemėtvarkos ir
statybų leidimų išdavimo paslaugas, civilinės metrikacijos, seniūnijų paslaugas,
klausimus apie korupciją. 2012 m. klausimynas buvo patobulintas ir apėmė šiuos
klausimų blokus: bendrą gyvenamosios vietovės ir savivaldybės veiklos vertinimą,
komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugas, kultūros, laisvalaikio ir sporto
paslaugas, socialinės paslaugas, švietimą, seniūnijų paslaugas, klausimus apie
korupciją. Tyrimo atranka buvo vykdoma taikant stratifikuotos atsitiktinės maršrutinės
atrankos principus.
Aukščiausias bendras pasitenkinimo indeksas yra švietimo srities paslaugomis (79,29
proc. – 2012 m., 73,93 proc. – 2011 m.), o trys sritys – komunalinis ūkis ir aplinkos
tvarkymas, kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugos bei socialinės paslaugos – turi
panašų balą. Vilniaus m. savivaldybės gyventojų vertinimas išsiskiria tuo, kad
pasitenkinimą socialinėmis paslaugomis 2012 m. įvertino reikšmingai žemiau nei kitose
savivaldybėse (66,1 proc.). Tuo tarpu, Kretingos raj. savivaldybėje pasitenkinimo
švietimo paslaugomis indeksas yra reikšmingai didesnis nei kitų dviejų savivaldybių
(83,48 proc.). 2012 m. tyrimo duomenimis, visų savivaldybių gyventojai svarbiausiomis
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sritimis laiko komunalinio ūkio bei aplinkos tvarkymo paslaugas. Šiek tiek mažiau
svarbios yra kultūros, aktyvaus laisvalaikio ir sporto, seniūnijų teikiamos paslaugos. O
mažiausiai svarbos skiriama socialinėms, civilinės metrikacijos, švietimo paslaugoms,
taip pat paslaugoms verslui bei žemėtvarkos paslaugoms.
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Summary
In order to encourage public administration institutions and offices to pay more
attention to the quality of public / administrative services and customer care, in 20092012 the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania (MoI) implemented the
‘Promotion of the Introduction of Quality Management Models and Improvement of
Public Services Quality and Customer Care in Public Administration Institutions and
Offices. Summary. Quality Initiatives in the Public Administration Sector’ project
(project No. VPI-4.3-VRM-01-V-01-018). The project is co-funded by the European
Social Fund and the state budget of Lithuania, under the ‘Quality Initiative in Public
Sector Services’ measure (VP1-4.3-VRM-01-V) of Priority 4 of the Operational
Programme for the Development of Human Resources for 2007−2013, ‘Strengthening
the Administrative Capacity and Improving the Efficiency of Public Administration’. The
project has sought to promote the introduction of quality management models
(QMMs) and the implementation of innovations that improve customer service in
Lithuania’s public administration sector by applying the best practices observed both
on a national level and in other EU countries. It has also sought to analyse and monitor
the introduction of the latest methods for providing services in the Lithuanian public
administration sector. In accordance with service contract No. 1VL-1677 of 14
December 2010, Ekonominės Konsultacijos ir Tyrimai UAB has implemented the
project’s following activities:
▪

Created a methodology for monitoring the application of QMMs in Lithuanian
public administration institutions / offices and assessing the resulting effects
and changes (hereafter referred to as the Monitoring Methodology);

▪

Improved the questionnaire used by the client in 2007–8 to survey the
application of QMMs in Lithuanian public administration institutions / offices
and used it to carry out repeated surveys (hereafter referred to as QMM
Application Monitoring Surveys) in 2010, 2011 and 2012;

▪

Carried out qualitative market research that assessed the intensity of use of
public / administrative services, and customers’ expectations and level of
satisfaction;
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▪

Carried out quantitative market research that assessed the intensity of use of
public / administrative services, and customers’ expectations and level
satisfaction. This research was carried out in 2011 and 2012.

▪

Carried out the studies in accordance with the methodology created for
monitoring the application of QMMs in Lithuanian public administration
institutions / offices (PAIs) and the assessment of the resulting effects and
changes (hereafter referred to as Studies of General Activity Indicators). These
studies were carried out in 2011 and 2012.

▪

Prepared 3 articles and 3 reports that were presented in events organised by
the MoI to discuss quality management initiatives in the public sector.

The goal of the Monitoring Methodology prepared during this project is to measure
the effect of applying QMMs on both PAIs and PAI customers that provide public /
administrative services. The following objectives are sought when applying the
Monitoring Methodology:
▪

To keep a record of the situation regarding introduced or planned QMMs and
the stages they have reached in PAIs, identifying the difficulties of applying
QMMs and reasons that may prevent their introduction and / or certification.

▪

To monitor the effect of QMMs on general indicators of PAI activities.

▪

To keep a record of the effect of QMMs applied by PAIs on their customers.

▪

To identify the areas of quality management that PAIs need to improve by
measuring the effect of applying QMMs on both PAIs and PAI customers that
provide public / administrative services.

The model for monitoring the application of QMMs in PAIs and the assessment of the
resulting effects or changes comprises “General Monitoring” and monitoring the effect
(or changes) on both PAIs and their customers (hereafter referred to as Monitoring the
Effect). General Monitoring is carried out on the basis of QMM application monitoring.
Monitoring the Effect encompasses monitoring the effect (or changes) on both PAIs
and their customers. The effect on PAIs is reflected by general activity indicators and
the effect on customers may be reflected by either these indicators or a customer
satisfaction index. The monitoring of these three areas – namely application of QMMs,
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general activity indicators and the customer satisfaction index – is carried out by
conducting the specialised research: the QMM Application Monitoring Survey, the
Studies of General Activity Indicators and research on customer satisfaction with
regard to public / administrative services.

The QMM Application Monitoring Surveys carried out in 2010, 2011 and 2012 showed
that the application of quality management measures is becoming increasingly
popular, with a particularly striking increase in 2011–12. Such growth is stimulated by
the improving dissemination of information about quality management (the MoI’s
quality management initiatives), the general increase in awareness about quality
management measures, rising demand for public administration institutions to apply
quality management more effectively and financial support from EU Structural Funds
for the introduction of quality management measures. The 2012 survey results showed
that no quality management measures (except for the “one-stop-shop” principle) have
been or are being introduced in 94 of the participating Lithuanian organisations (63.1
per cent of the 149 surveyed), 41 of which (27.5 per cent) indicated that they do not
intend to introduce any such measures in 2013–14. As in previous surveys,
respondents that do not apply quality management measures indicated the supporting
reasons for their position. The various reasons consisted of insufficient funding and a
lack of knowledge, skills, expert advice and human resources. The survey showed that
only 27 respondents (18.1 per cent) carried out surveys of citizens / customers on the
quality of their services using Customer Satisfaction Index methodology, while 59
respondents (39.6 per cent) plan to conduct them in the near future. The method of
conducting surveys on the “one-stop-shop” principle in the place where the service is
provided is also rather fragmented (50 respondents; 33.6 per cent) in comparison with
the number of institutions applying the “one-stop-shop” principle. The most popular
survey method among the organisations is the use of electronic surveys on their
websites: in 2012, these were conducted by almost half the surveyed organisations.
Personnel surveys were carried out by 45 (30.2 per cent) of the participating
organisations and 34.9 per cent plan to conduct them in the near future.
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Studies of General Activity Indicators of municipal administrations were carried out in
2011 and 2012 in accordance with the methodology for monitoring the application of
QMMs in Lithuanian public administration institutions / offices and the assessment of
their resulting effects and changes (the Monitoring Methodology). The purpose of
these studies is to measure the effects of applying QMMs on a given public
administration institution / office and the customers who use the services they provide
and / or administer. The target of monitoring is municipal administrations. The scope
of the study is 95 per cent of municipal administrations, i.e. general activity indicators
were calculated for 57 of 60 municipal administrations. In comparison with the first
pilot study in 2011, the scope of the results increased by 3.3 per cent. No statistically
significant effect was observed that showed an indirect influence of applying QMMs on
municipal administrations’ general activity indicators in 2009–11; however, a positive
correlation was observed between quality management methods and the general
activity indicators of municipal administrations in the following areas:
▪

In municipal administrations that apply quality management methods, the
proportion of expenditure on institution maintenance is smaller;

▪

In municipal administrations that apply quality management methods, a larger
proportion of budgetary expenses is financed from alternative funding sources
(i.e. those other than the state or municipal budget), such as the EU, foreign
countries and international institutions. This indicator was calculated as a
possible alternative to an indicator of the funding from the EU, foreign
countries and international institutions per resident, where no unambiguous
correlation was observed;

▪

Municipal administrations that apply quality management methods in their
activities have reached a higher level of customer service efficiency, e.g. fewer
personnel are needed to serve one thousand residents;

▪

Municipal administrations that have introduced quality management methods
have a higher availability of mature e-services;

▪

The level of customer service transparency is greater in institutions that apply
quality management methods than those that do not. The Seimas
Ombudsmen’s Office registers fewer well-founded complaints among such
institutions.
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▪

In municipal administrations where quality management methods have been or
are being introduced, fewer decisions on average are registered that contradict
or violate the country’s legislative acts.

The purpose of the qualitative market research was to assess customer expectations
and satisfaction when using public / administrative services. The customer satisfaction
survey questionnaire that assessed the intensity of use of public / administrative
services, customer expectations and satisfaction was prepared on the basis of the
qualitative research results. The main goal of the qualitative research was to
understand the expectations and satisfaction of customers using public /
administrative services and to formulate the premises for preparing the questionnaire
survey that assesses the intensity of use of public / administrative services, customer
expectations and satisfaction. The research encompassed not only the administrative
services that municipalities provide, but also the public services they administer.

The first quantitative survey of customers satisfaction with respect to municipalities’
public / administrative services was conducted in November 2011 and the second in
September–October 2012. Research was carried out in three Lithuanian municipalities:
Vilnius city, Kretinga district and Pagėgiai. A total of 907 adults (18 years or older) who
are permanent residents in those municipalities were surveyed in 2011 and 900 in
2012. Surveys were carried out through direct interviews, using the questionnaire
prepared with the client. The questionnaire used in 2011 encompassed the following
categories: an overall assessment of the place of residence; community economic and
environmental management services; cultural, leisure and sports facilities; social
services, education and business services; land-use planning services and issuance of
construction permits; civil registrar and subdistrict services; and questions about
corruption. The questionnaire of 2012 was improved and encompassed the following
categories: an overall assessment of the place of residence; community economic and
environmental management services; cultural, leisure and sports services; social
services, education and subdistrict services; and questions about corruption. The study
sample was chosen using the principles of stratified, multistage random sampling.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

15

Education services have the highest overall satisfaction score (79.29 per cent in 2012
and 73.93 per cent in 2011) and three categories – community economic and
environmental management services; cultural, leisure and sports services; and social
services – show similar scores. The assessment of Vilnius city municipality residents in
2012 is distinguished by the fact that satisfaction with social services is lowest (in
comparison with other municipalities) there (66.1 per cent). Meanwhile satisfaction
with education services in the municipality of Kretinga district (83.48 per cent) is
significantly greater than in the other two municipalities. According to the 2012
survey, residents of all three municipalities consider communal economic and
environmental management services the most important. Somewhat less important
are cultural, leisure and sports services and services provided by subdistricts. Social,
civil registrar and education services, as well as business and land-use planning
services,

are

considered
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Įvadas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau VRM), siekdama paskatinti
viešojo administravimo institucijas ir įstaigas (toliau – VAI) didesnį dėmesį kreipti į
viešųjų / administracinių paslaugų kokybę ir piliečių aptarnavimą, 2009-2012 m.
laikotarpiu įgyvendino Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamą projektą „Kokybės vadybos modelių diegimo ir viešųjų paslaugų kokybės
bei piliečių aptarnavimo gerinimo skatinimas viešojo administravimo institucijose ir
įstaigose. Santrumpa. Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“ (projekto
Nr. VPI-4.3-VRM-01-V-01-018) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos

4

prioriteto

„Administracinių

gebėjimų

stiprinimas

ir

viešojo

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. Šio projektu buvo siekiama Lietuvos viešojo
administravimo sektoriuje skatinti kokybės vadybos metodų ir priemonių (toliau –
KVM) diegimą ir piliečių aptarnavimo gerinimo naujovių įgyvendinimą, perimant
Europos Sąjungos šalių ir nacionalinę gerąją patirtį; taip pat – analizuoti ir stebėti
šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų diegimą Lietuvos viešojo administravimo
sektoriuje. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, remiantis 2010 m. gruodžio
mėn. 14 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. 1VL-1677, įgyvendino šias projekto veiklas:
-

Sukūrė KVM taikymo ir poveikio/pokyčių matavimo Lietuvos viešojo
administravimo

institucijose/įstaigose

stebėsenos

metodiką

(toliau

–

Stebėsenos metodika),
-

Patobulino kliento 2007-2008 m. vykdytų KVM taikymo Lietuvos viešojo
administravimo institucijose/įstaigose tyrimų klausimyną, ir, taikant šį
klausimyną, atliko kartotinius tyrimus (toliau – KVM taikymo stebėsenos
tyrimai). Šie tyrimai atlikti 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.

-

Atliko kokybinį rinkos tyrimą, įvertinantį vartotojų naudojimosi viešosiomis/
administracinėmis paslaugomis intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą,

-

Atliko kiekybinius rinkos tyrimus, įvertinančius vartotojų naudojimosi
viešosiomis/

administracinėmis

paslaugomis
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lūkesčius

ir

pasitenkinimą (toliau – vartotojų pasitenkinimo tyrimai). Šie tyrimai atlikti 2011
m. ir 2012 m.
-

Atliko tyrimus pagal sukurtą KVM taikymo ir poveikio/pokyčių matavimo
Lietuvos viešojo administravimo institucijose/įstaigose metodiką (toliau –
bendrųjų veiklos rodiklių tyrimai). Šie tyrimai atlikti 2011 m. ir 2012 m.

-

Parengė

3

straipsnius

ir

3

pranešimus,

kurie

buvo

skaityti

VRM

organizuojamuose renginiuose, skirtuose aptarti kokybės vadybos iniciatyvas
viešajame sektoriuje.

Šios ataskaitos tikslas – apžvelgti visas VRM inicijuoto projekto metu UAB „Ekonominės
konsultacijos ir tyrimai“ įgyvendintas veiklas – parengtą Stebėsenos metodiką,
pagrindinius įgyvendintų tyrimų rezultatus. Ataskaitos pirmame skyriuje apibūdinamas
projekto tikslas ir pagrindinės veiklos. Kiti ataskaitos skyriai yra skirti projekto veikloms
pristatyti,

o

ataskaitos

pabaigoje

pateikiamas

įgyvendintų

projekto

veiklų

apibendrinimas; remiantis sukaupta patirtimi, pateikiami pasiūlymai kartotinių tyrimų
organizavimo tobulinimui.
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1.

PROJEKTO TIKSLAS IR PAGRINDINĖS VEIKLOS

Projekto tikslas

Projekto „Kokybės vadybos modelių diegimo ir viešųjų paslaugų kokybės bei piliečių
aptarnavimo gerinimo skatinimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose.
Santrumpa. Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos“ (projekto Nr. VPI4.3-VRM-01-V-01-018), įgyvendinamo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, tikslai – skatinti KVM diegimo ir piliečių
aptarnavimo gerinimo naujoves Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje, perimant
Europos Sąjungos šalių ir nacionalinę gerąją patirtį bei analizuoti ir stebėti šiuolaikinių
paslaugų teikimo metodų diegimą Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje. Projekto
įgyvendinimo metu VRM organizavo renginius kokybės vadybos metodų diegimo,
piliečių aptarnavimo gerinimo naujovėms, ES šalių ir nacionalinei gerajai patirčiai
pristatyti; skleidė informaciją apie viešojo administravimo sektoriaus kokybės
iniciatyvas ir naujoves, ES šalių ir nacionalinę gerąją patirtį. Projekto metu taip pat
buvo vykdoma KVM taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose ir įstaigose
stebėsena bei atliekami šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų diegimo ir piliečių
aptarnavimo gerinimo Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje studijos ir tyrimai.

Pagrindinės veiklos projekto įgyvendinimo metu

Viena iš projekto veiklos sričių – tai KVM taikymo Lietuvos viešojo administravimo
institucijose ir įstaigose stebėsena, KVM taikymo stebėsenos tyrimai ir vartotojų
pasitenkinimo tyrimai. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, remiantis 2010 m.
gruodžio mėn. 14 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. 1VL-1677, įgyvendino šias VRM
projekto veiklas:
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-

Sukūrė Stebėsenos metodiką, skirtą KVM taikymo ir poveikio/pokyčių
matavimui Lietuvos viešojo administravimo institucijose/įstaigose,

-

Patobulino kliento 2007-2008 m. vykdytų KVM taikymo Lietuvos viešojo
administravimo institucijose/įstaigose tyrimų klausimyną, ir, taikant šį
klausimyną, atliko kartotinius KVM taikymo stebėsenos tyrimus. Šie tyrimai
atlikti 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.

-

Atliko kokybinį rinkos tyrimą, įvertinantį vartotojų naudojimosi viešosiomis/
administracinėmis paslaugomis intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą,

-

Atliko vartotojų pasitenkinimo tyrimus, įvertinančius vartotojų naudojimosi
viešosiomis/

administracinėmis

paslaugomis

intensyvumą,

lūkesčius

ir

pasitenkinimą. Šie tyrimai atlikti 2011 m. ir 2012 m.
-

Atliko bendrųjų veiklos rodiklių tyrimus savivaldybėse, kurių metodika buvo
sukurta rengiant Stebėsenos metodiką. Šie tyrimai atlikti 2011 m. ir 2012 m.

-

Parengė 3 straipsnius, publikuotus VRM leidžiamame leidinyje „Viešasis
administravimas Lietuvoje“ ir 3 pranešimus, kurie buvo skaityti VRM
organizuojamuose renginiuose, skirtuose aptarti kokybės vadybos iniciatyvas
viešajame sektoriuje.
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2.

STEBĖSENOS METODIKA

Stebėsenos metodikos tikslas ir uždaviniai

KVM taikymo poveikio institucijai (paslaugos teikėjai) ir vartotojui (institucijos
teikiamos paslaugos gavėjui) matavimas yra viena svarbiausių pastarojo meto ES
erdvės viešojo administravimo stebėsenos tendencijų. Daroma prielaida, kad KVM
diegimo ir taikymo metu atsirandantys pokyčiai turėtų atsispindėti gerėjančia VAI
veikla ir VAI teikiamų paslaugų kokybe, o tai savo ruožtu lemtų didesnį vartotojų
pasitenkinimą gaunamomis viešosiomis / administracinėmis paslaugomis. Sukurta
stebėsenos metodika sudarys prielaidas viešojo administravimo kokybės vertinimui ir
KVM taikymo situacijos, bendrųjų veiklos rodiklių ir VPI pokyčių bei galimų sąsajų
fiksavimui.
VRM iniciatyva turėtų būti siekiama, kad KVM taikymo poveikį atspindintys rodikliai
būtų orientuoti ne tik į paslaugų kokybės matavimą konkrečioje VAI, bet taptų viso
viešojo sektoriaus paslaugų sistemos kokybės vertinimo pagrindu. Metodiškai
atliekamas pokyčių matavimas sudarytų palankesnes sąlygas efektyviau formuoti
kokybės vadybos politiką viešojo administravimo srityje.
Stebėsenos metodika parengta vadovaujantis prielaida, kad KVM taikymas VAI lemia
geriau vykstančius procesus organizacijoje, o tai savo ruožtu turi įtakos teikiamų
paslaugų kokybei.
Stebėsenos metodikos tikslas – matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir viešąsias /
administracines paslaugas teikiančios VAI vartotojams.
Taikant Stebėsenos metodiką siekiama šių uždavinių:
▪

Fiksuoti situaciją apie įdiegtus / planuojamus diegti KVM ir jų stadijas VAI,

nustatant KVM taikymo sunkumus ir priežastis, trukdančias diegti ir / ar sertifikuoti
KVM.
▪

Stebėti KVM poveikį VAI bendriesiems veiklos rodikliams.

▪

Matuojant

vartotojų

pasitenkinimo

viešosioms

/

administracinėmis

paslaugomis indeksą, fiksuoti VAI taikomų kokybės vadybos metodų poveikį jos
teikiamų paslaugų vartotojams.
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▪

Matuojant KVM taikymo poveikį VAI ir viešąsias / administracines paslaugas

teikiančios VAI vartotojams, identifikuoti tobulintinas kokybės vadybos taikymo sritis
VAI.
Paveikslas 1. Stebėsenos metodikos tikslas ir uždaviniai

Stebėti KVM poveikį VAI
bendriesiems veiklos
rodikliams

Fiksuoti situaciją apie įdiegtus /
planuojamus diegti KVM ir jų
stadijas VAI, nustatant KVM
taikymo sunkumus ir priežastis,
trukdančias diegti ir/ar
sertifikuoti kokybės vadybos
modelius

Matuojant vartotojų
pasitenkinimo
viešosioms/administracinėmis
paslaugomis indeksą, fiksuoti
VAI taikomų kokybės vadybos
metodų poveikį vartotojui

Matuoti KVM
taikymo poveikį VAI
ir viešąsias /
administracines
paslaugas
teikiančios VAI
vartotojams

Matuojant KVM taikymo
poveikį VAI ir viešąsias /
administracines paslaugas
teikiančios VAI vartotojams,
identifikuoti tobulintinas
kokybės vadybos taikymo sritis
VAI

Stebėsenos metodikos modelis

KVM taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo VAI stebėsenos modelį sudaro Bendroji
stebėsena ir poveikio / pokyčių VAI ir VAI teikiamų paslaugų vartotojams stebėsena
(toliau – Poveikio stebėsena). Bendroji stebėsena vykdoma remiantis KVM taikymo
VAI stebėsena. Poveikio stebėsena apima poveikio / pokyčių matavimą VAI ir jos
teikiamų paslaugų vartotojui stebėseną, kur poveikį VAI atspindi bendrieji veiklos
rodikliai, o poveikį vartotojui gali atspindėti tiek bendrieji VAI veiklos rodikliai, tiek
vartotojų pasitenkinimo indeksas (Paveikslas 2). Šių trijų sričių – KVM taikymo,
bendrųjų veiklos rodiklių ir vartotojų pasitenkinimo indekso – stebėsena įgyvendinama
vykdant specializuotus tyrimus: KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimą, bendrųjų veiklos
rodiklių tyrimą ir vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis
tyrimą.
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Bendroji stebėsena

Paveikslas 2. Stebėsenos modelio koncepcija
KOKYBĖS VADYBOS
METODŲ TAIKYMAS

Poveikio stebėsena

Būtina sąsaja

STEBĖSENA

VARTOTOJŲ
PASITENKINIMO INDEKSAS

Būtina sąsaja

BENDRIEJI VEIKLOS
RODIKLIAI
Viena kitą
papildančios sritys

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Bendroji stebėsena atliekama stebint ir analizuojant KVM taikymo situaciją VAI, tai yra,
atliekant kartotinius tyrimus apie VAI taikomus kokybės vadybos metodus ir
priemones, jų įdiegimo etapus, kilusias problemas skirtinguose diegimo etapuose,
kliūtis sėkmingam modelių ir priemonių diegimui.
Poveikio stebėsena gali būti vykdoma dviem būdais / lygmenimis:
▪

Bendrųjų veiklos rodiklių įvertinimas. Bendrieji veiklos rodikliai atspindi
VAI veiklos sritis, kurios susijusios su jos veiklos efektyvumu ir rezultatais,
ir kurioms KVM taikymas VAI daro tiesioginį arba netiesioginį poveikį, tai
– finansų, darbuotojų, modernizacijos, skaidrumo ir asmenų aptarnavimo
sritys.

▪

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis
matavimas. Vartotojų pasitenkinimui ir

lūkesčiams įvertinti gali būti

taikomi tiek kokybiniai (pavyzdžiui, fokusuotos diskusijų grupės), tiek
kiekybiniai (pavyzdžiui, vartotojų apklausa interviu būdu) tyrimo metodai.
Vartotojų pasitenkinimas tam tikromis paslaugomis gali būti įvertintas
apskaičiuojant vartotojų pasitenkinimo indeksą.
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3.

KVM TAIKYMO STEBĖSENOS TYRIMAI

Kokybės vadyba – viena pagrindinių XX amžiaus vadybos idėjų, praeito šimtmečio
pabaigoje tapusi labai svarbiu ES viešojo sektoriaus klausimu. ES kokybės programoje2
kokybės vadyba laikoma pagrindiniu Europos organizacijų veiklos strategijos
instrumentu. Kokybės vadybos užtikrinimo modeliai vystėsi priklausomai nuo kintančio
kokybės suvokimo, ilgainiui kito ir pati kokybės samprata: iš pradžių kokybė buvo
suprantama tik kaip trūkumų nebuvimas, siekiant tai užtikrinti, gavus nusiskundimus,
buvo atliekami patikrinimai, testavimai ar pakeitimai. Atsiradus platesniam kokybės
suvokimui, buvo pradėti taikyti rezultatų vertinimo, kokybės audito ar standartų
metodai. Pagaliau kokybės siekimas tapo ne tik produktų ar paslaugų, bet ir pačių
procesų, žmogiškųjų išteklių, sąsajų su aplinka (visuomene, suinteresuotomis
grupėmis, aplinkosaugos standartų užtikrinimo) reikalavimu. Todėl kokybei garantuoti
pradėti naudoti kompleksiniai modeliai, apimantys visų organizacijos veiklos aspektų
nuolatinį tobulinimą. KVM galima apibrėžti kaip kokybės vadybos principais grįstą
veiklos organizavimo būdą, skirtą su kokybe susijusiai organizacijos veiklai nukreipti ir
valdyti.
Šiuo metu KVM pasirinkimas yra labai platus. Jis priklauso nuo įstaigos pobūdžio
(viešoji / privati), teikiamų paslaugų specifikos (administracinės paslaugos, švietimo,
sveikatos, gynybos, kitos valstybės ir privačių įstaigų teikiamos paslaugos) kokybės
supratimo pačioje įstaigoje (į produktą / gamybą / vartotoją / vertę orientuoto
požiūrio). Apsisprendimas taip pat priklauso nuo to, kokių rezultatų norima diegiant
atitinkamą modelį. Galima siekti nustatyti įstaigos veiklos stipriąsias, silpnąsias vietas ir
tobulintinas sritis, atitikti tarptautinius paslaugų standartus, sukurti į kokybę
orientuotą organizacinę kultūrą ir kt.
Vidurio ir Rytų Europos valstybių viešuosiuose sektoriuose labiausiai paplitę kokybės
vadybos modeliai ir priemonės yra Bendrasis vertinimo modelis [angl.

2

Common

European Quality Promotion Policy for Improving European Competitiveness (2000). Bruxelles:

DGIII/B/4.
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Assessment Framework] ir ISO 9000 kokybės valdymo serijos standartai. Sparčiai
populiarėja ir kiti kokybės vadybos metodai, tokie kaip vieno langelio principas,
Subalansuotų rodiklių [angl. Balanced Scorecard] metodo, Europos kokybės vadybos
fondo [angl. European Foundation for Quality Management] tobulumo modelis,
„Lieknos“ organizacijos / šešios sigma [angl. Lean / 6 sigma] metodas, taip pat ISO
14001 standartas – aplinkosaugos vadybos sistema ir ISO 27000 standartas –
informacijos saugumo rizikos valdymo sistema. Žemiau pateikiami trumpi pagrindinių
KM metodų apibūdinimai.
„Liekna“ organizacija / šešios sigmos [angl. Lean / 6 sigma] – metodas, taikomas
gamyboje, prekyboje, paslaugų sferoje, IT, logistikos ir kitose įmonėse, taip pat VA
įstaigose. „Liekna“ organizacija ir šešios sigmos dažniausiai derinami tarpusavyje ir
naudojami kaip integrali sistema. „Liekna“ organizacija metodo pagrindinis tikslas –
pateikti kokybiškus produktus (paslaugas) į reikiamą vietą, tinkamu laiku, tinkamais
kiekiais, tuo pačiu mažinant perteklinių produktų (paslaugų) kiekį. Pertekliniais
nuostoliais šio vadybos metodo taikymo metu laikoma viskas, už ką klientas ar
vartotojas nėra linkęs mokėti. Šešios sigmos – matavimais pagrįsta strategija, nukreipta
į nuolatinį procesų gerinimą ir nukrypimų mažinimą, pasitelkus veiksmingus statistinius
metodus tam, kad būtų suprasta, kokie pakeitimai sumažins defektų (klaidų) skaičių.
Bendrasis vertinimo modelis [angl. Common Assessment Framework (CAF)] (toliau –
BVM) – tai Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio pagrindu sukurtas
modelis, naudojamas viešųjų organizacijų savęs įvertinimui (leidžia nustatyti savo
stipriąsias ir silpnąsias vietas ir dalinantis gerąja patirtimi palyginti gautus rezultatus su
kitų organizacijų rezultatais). BVM pagrindas yra devyni kriterijai, kuriais remiantis
vertinami organizacijos veiklos rezultatai. Penki kriterijai (lyderystė, strategija ir
planavimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, partnerystė ir ištekliai, procesų ir pokyčių
vadyba) leidžia įvertinti organizacijoje vykdomus procesus, kurie gali padėti užtikrinti
kokybės valdymą. Kiti keturi kriterijai (į klientą / pilietį orientuoti rezultatai, žmogiškieji
rezultatai, visuomenės rezultatai, pagrindinės veiklos rezultatai) leidžia įvertinti
organizacijos veiklos rezultatus.
Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis [angl. European Foundation for
Quality Management (EFQM) Excellence Model] – tai tarptautiniu mastu pripažintas
įmonių veiklos rezultatų tyrimo ir pokyčių valdymo modelis, kurio pagrindas yra
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aštuoni kriterijai (orientacija į vartotoją, partnerystės plėtra, žmonių ugdymas ir
įtraukimas, valdymas, besiremiantis faktais ir procesais, nuolatinis mokymasis,
inovacijos ir tobulėjimas, į procesus orientuotas ir faktais pagrįstas valdymas,
vadovavimas ir tikslo pastovumas, organizacijų socialinė atsakomybė). Modelis
orientuotas į vartotojus ir nuolatinį visų organizacijos procesų tobulinimą bei veiklos
gerinimą įtraukiant visus darbuotojus. Šiuo modeliu pripažįstama, kad žmogiškieji
ištekliai yra tos galimybės, kurios leidžia siekti rezultatų, o procesai yra naudojami kaip
priemonės, kurios leidžia išlaisvinti ir panaudoti darbuotojų talentus.
ISO 9000 serijos standartai – tai tarptautiniu lygiu pripažįstami standartai, kurių tikslas
yra užtikrinti, kad vartotojams teikiamos paslaugos atitiktų tam tikrus kokybės
reikalavimus. Standartai yra apibrėžiami kaip aprašyti susitarimai, apimantys technines
specifikacijas ir kitus aiškius kriterijus, kurie gali būti naudojami kaip gairės ar
charakteristikų apibrėžimai, siekiant užtikrinti, kad procesai ir paslaugos atitiktų
nustatytus tikslus.
ISO 14001 standartas (aplinkosaugos vadybos sistema) – tai ISO 14000 serijos dalis,
susijusi su aplinkos apsaugos vadyba. Standarto reikalavimai nurodo, kokius valdymo
sistemos elementus organizacija turi įgyvendinti, siekdama savo užsibrėžtų tikslų
aplinkos apsaugos srityje. Modelio veikimo principai yra artimi kokybės vadybos
standartui ISO 9001, todėl šias sistemas galima integruoti tarpusavyje.
ISO 27000 standartas (informacijos saugumo rizikos valdymo sistema) – tai
informacijos apsaugos standartizavimui skirta serija, detaliai aprašanti visas
informacijos saugumo valdymo priemones, jų vykdymo tvarką ir sistemos diegimo
žingsnius (informacijos rūšiavimą pagal svarbą, konfidencialumo ir praradimo rizikos
lygius bei naudojimo paskirtį, duomenų lokalizaciją).
Subalansuotų rodiklių metodas [angl. Balanced Scorecard (BSC)] – tai veiklos valdymo
priemonė, leidžianti pamatuoti ir įvertinti organizacijos veiklos rodiklius ir juos palyginti
su strateginių tikslų rodikliais. Veiklos matavimo ir vertinimo rodikliai dažniausiai
taikomi šioms veiklos sritims, vadinamoms perspektyvoms: finansų, klientų, vidinių
procesų, mokymosi ir augimo, personalo vystymo. Matavimai leidžia įvertinti, ar
veiklos rodiklių reikšmės atitinka planuojamas strateginės veiklos kryptis. BSC metodas
yra lengvai suderinamas su ISO 9000 serijos standartais, todėl nesunkiai gali būti
naudojamas kartu su jais.
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„Vieno langelio“ principas – viešojo administravimo subjektų veiklos kokybės gerinimo
priemonė, kuria vadovaujantis asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar
pranešimas priimamas ir atsakymas pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą,
skundą ar pranešimą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių,
pavaldžių subjektų, prireikus ir iš kitų viešojo administravimo subjektų prašymą, gauna,
skundą ar pranešimą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo
administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą, skundą ar pranešimą
padavusį asmenį. Įpareigojimas viešojo administravimo institucijoms aptarnauti
asmenis taikant „vieno langelio“ principą yra nustatytas Lietuvos Respublikos Viešojo
administravimo įstatyme.
KVM taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėsena VRM
iniciatyva vykdoma nuo 2007 metų, jos tikslas – išsiaiškinti esamą kokybės vadybos
metodų diegimo situaciją. VRM užsakymu atliktų pirmųjų dviejų 2007 m. ir 2008 m.
tyrimų rezultatai parodė, kad viešojo administravimo įstaigų susidomėjimas visuotine
kokybės vadyba didėja. 2010 m. 2011 m. ir 2012 m. kartotiniai KVM taikymo
stebėsenos tyrimai – sudėtinė VRM įgyvendinto projekto „Kokybės vadybos modelių
diegimo ir viešųjų paslaugų kokybės bei piliečių aptarnavimo gerinimo skatinimas
viešojo administravimo institucijose ir įstaigose. Santrumpa. VA sektoriaus kokybės
iniciatyvos“ (projekto Nr. VPI-4.3-VRM-01-V-01-018) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-01-V
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ dalis.

Svarbesni pokyčiai 2010 – 2012 m. KVM taikymo stebėsenos tyrimuose

2010 m. tyrimo anketoje papildomai įtraukta klausimų apie plačiau paplitusius KVM
(BSC, EKVF tobulumo modelis, LEAN/6 sigma, ISO 14001, 27000 standartai). Tų pačių
metų klausimynas papildytas specifiniais klausimais, skirtais BVM ir ISO 9000 serijos
standartams, kuriais buvo siekiama nustatyti pagrindines metodų diegimo / taikymo
problemas atskirais etapais ir teikiamą naudą bei KVM pritaikytų IT įrankių taikymą.
Šiems KVM apklausoje skirtas didesnis dėmesys, kadangi BVM yra rekomenduojamas
VA įstaigoms / institucijoms, kaip nedidelių kaštų (diegimas nemokamas) reikalaujantis,
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viešajam sektoriui pritaikytas efektyvus kokybės vadybos instrumentas; ISO 9000
serijos standartų taikymui skirtas platesnis klausimų spektras, kadangi tai universalus,
tinkamas ir specifinę veiklą vykdančioms VA įstaigoms / institucijoms, todėl yra jų
plačiai taikomas įrankis;
Tam, kad būtų aiškiau suprastos KVM taikymo paskatos ir motyvacija, į 2011 m.
klausimyną įtrauktas klausimas, kuriuo siekta nustatyti apsisprendimą taikyti vieną ar
kitą KVM lėmusius veiksnius. 2011 m. atsisakyta ankstesnių tyrimų metu naudotų
klausimų apie KVM žinomumą, kadangi 2008 ir 2010 m. apklausos metu absoliuti
dauguma respondentų (95 proc.) teigė, kad KVM jiems yra žinomi, ir vietoje to klausta
apie su kokybės vadyba susijusios informacijos poreikį.
Siekiant surinkti kiek įmanoma tikslesnę informaciją apie KVM taikymą VA įstaigose /
institucijose, kuri leistų aiškiau formuluoti rekomendacijas ir tobulinti VRM iniciatyvas
kokybės gerinimo srityje, anketoje praplėstas teiginių, skirtų išsiaiškinti dažniausiai
pasikartojančias KVM taikymo problemas, pasirinkimas, pateikti teiginiai suskaidyti į
smulkesnius elementus (pvz., taikymo rezultatų teiginių apibūdinimas suskaidytas į 5
kategorijas – „visiškai nesutinku“-„nesutinku“-„nei sutinku, nei nesutinku“-„sutinku“„visiškai sutinku“).
Siekiant įvertinti VRM iniciatyvų svarbą kokybės vadybos skatinimo srityje bei numatyti
tolesnes veiklos gaires, 2012 m. respondentų buvo klausiama apie iniciatyvų naudą jų
institucijai. Į 2012 m. į tyrimo klausimyną įtraukta klausimų grupė, skirta išsiaiškinti
išorinių konsultacijų poreikį ir (jei tokia buvo) patirtį diegiant KVM VA organizacijose.
Kadangi VRM vykdo VLP taikymo VA institucijose / įstaigose analizę, o Lietuvos
Respublikos Viešojo administravimo įstatyme yra nustatytas įpareigojimas VA
institucijoms / įstaigoms aptarnauti asmenis taikant „vieno langelio“ principą, siekiant
išsiaiškinti organizacijoms neprivalomų KVM taikymo situaciją, nuo 2012 m. su VLP
susiję tyrimo rezultatai pateikiami atskirai ir neįtraukiami į bendrųjų kokybės vadybos
priemonių taikymo tendencijų analizę.
Siekiant išsiaiškinti piliečių / paslaugų vartotojų apklausų atlikimo būdų tendencijas,
2012 m. detalizuotas klausimas apie organizacijos atliktas apklausas prašant nurodyti
apklausos pobūdį (naudota Vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso metodika;
atlikta per VLP taikymą (paslaugos teikimo vietoje); atliktos apklausos institucijos /
įstaigos internetiniame puslapyje).
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Pagrindinė (organizacinio pobūdžio) problema, su kuria susidurta visu tyrimų atlikimo
laikotarpiu – tai asmenų, organizacijose pildančių klausimyną kaita. Nors apklausos
metu siekiama, kad anketas užpildytų VA institucijų / įstaigų vadovai arba darbuotojai,
atsakingi už KVM diegimą organizacijoje, piliečių aptarnavimo ir paslaugų kokybės
gerinimą, neretai į klausimus atsako mažai su kokybės vadyba susiję asmenys, kuriems
yra sudėtinga korektiškai atsakyti į pateiktus klausimus.
Atsižvelgiant į 2010 – 2012 metais vykdytų KVM taikymo stebėsenos tyrimų patirtį,
rekomenduojama kartotinius tyrimus atlikti ne dažniau kaip kas dveji metai, kadangi
KVM diegimas yra santykinai ilgas procesas, ir kasmetinius pokyčius organizacijoms
įvertinti yra ganėtinai sudėtinga. Taip pat, atsižvelgiant į augantį KVM vartotojų
skaičių, ateityje vykdant tyrimą rekomenduojama išplėsti apklausiamų VA įstaigų /
institucijų imtį, įtraukiant visas pavaldžias organizacijas.
Tolesniuose šios dalies skyreliuose aptariami pagrindiniai 2010, 2011 ir 2012 metų
KVM taikymo stebėsenos tyrimų rezultatai.

3.1. KVM taikymo stebėsena 2010 m.

Siekiant surinkti duomenis apie 2010 m. VAI taikytus KVM, 2011 m. kovo 1–18 d. buvo
atliekama internetinė viešojo administravimo ir kitų įstaigų bei institucijų darbuotojų
apklausa. Prašymas atsakyti į anketos klausimus buvo pateiktas 186 organizacijoms,
gauta 158 organizacijų atsakymai. Iš 158 apklausoje dalyvavusių institucijų bent vienas
kokybės vadybos modelis yra taikomas 106 organizacijose. Tai sudaro 67 proc. –
daugiau nei dvigubai, lyginant su 2008 m. apklausos duomenimis, kai modelių taikymą
nurodė 32,5 proc. organizacijų. Šie rezultatai rodo, kad viešojo sektoriaus organizacijų
domėjimasis kokybės vadybos metodais ir jų taikymo patirtis Lietuvoje sparčiai auga.
Rezultatai parodė, kad 2010 m. populiariausias kokybės vadybos metodas tarp
apklausoje dalyvavusių organizacijų yra vieno langelio principas: jį taiko (diegia ar jau
yra įsidiegę) beveik 50 proc. respondentų. Lyginant su 2008 m. duomenimis, šiek tiek
padaugėjo naudojančiųjų ISO 9000 serijos standartus (nuo 14,7 proc. iki 17,65 proc.), iš
jų 50 proc. šią kokybės vadybos sistemą yra sertifikavę (2008 m. duomenimis,
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sertifikuotą ISO 9000 serijos standartus naudojo 39 proc., 2007 m. – 21 proc. apklaustų
organizacijų). Bendrojo vertinimo modelį taikančių organizacijų skaičius, remiantis šio
tyrimo duomenimis, išliko nepakitęs. Kitus KVM taikančių institucijų skaičius išaugo
nuo 15 (2008 m.) iki 19 institucijų (neįtraukiant vieno langelio principo).
Vertinant KVM taikymo situaciją pagal organizacijos tipą, nustatyta, kad bent vieną
KVM taiko visos 4 apklausoje dalyvavusios viešosios įstaigos, 44 (72,2 proc.) įstaigos
prie ministerijos, 34 (66,7 proc.) savivaldybių administracijos. Daugiausia Bendrojo
vertinimo modelio taikymo atvejų yra savivaldybių administracijose – modelį naudoja 6
organizacijos, ISO 9000 serijos standartai ir vieno langelio principas plačiausiai taikomi
įstaigose prie ministerijų (atitinkamai 22 ir 23 organizacijos).
Atliktos apklausos rezultatų analizės pagrindu išskirtinos šios pagrindinės kokybės
vadybos modelius diegiančių organizacijų patirtį apibendrinančios tendencijos 2010
m.:
▪

apklausoje dalyvavusiose organizacijose KVM daugiausia pradėti taikyti
pastaraisiais – 2010 metais. Pastebimas bendras modelių taikymo didėjimo
tendencija nuo 2004 m.;

▪

išliko tendencija diegti KVM visos organizacijos mastu, o ne atskiruose
struktūriniuose padaliniuose;

▪

sudėtingiausia KVM diegimo dalis visų modelių atvejais įvardytas savęs
įvertinimo / procesų vertinimo etapas;

▪

kaip 2007 ir 2008 m. vykdytų apklausų metu, pagrindinėmis KVM taikymo
problemomis respondentai dažniausiai minėjo itin padidėjusį darbo krūvį ir
darbuotojų palaikymo / motyvacijos stoką. Kitų modelių ir priemonių taikymo
atveju nustatyta nauja tendencija: viena svarbiausių problemų įvardytas lėšų
trūkumas.



Jokių KVM nediegia 52 (32,91 proc.) apklausoje dalyvavusios organizacijos. Kaip
ir ankstesnių apklausų metu, respondentai pagrindinėmis priežastimis įvardijo
tokių modelių taikymo patirties trūkumą, finansinių išteklių modelių diegimui
trūkumą ir darbuotojų modelių diegimui stygių, o mažiausiai reikšmingomis
priežastimis laikoma organizacijos vadovų ir darbuotojų galimas nepritarimas
tokioms iniciatyvoms ir abejojimas jų teikiama nauda.
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Tyrimo rezultatai parodė, kad piliečių / paslaugų vartotojų apklausas dėl
paslaugų kokybės 2010 m. atliko 44,3 proc., o darbuotojų apklausas – 33,5
proc. tyrime dalyvavusių organizacijų. Lyginant su 2008 m. apklausos
duomenimis, išskyrus padidėjusį darbuotojų apklausų skaičių, situacija iš esmės
nepasikeitė. Kaip ir ankstesniu metu, atsakymų analizė atskleidė tiesioginę
apklausų (ypač darbuotojų) atlikimo priklausomybę nuo KVM taikymo fakto.



Respondentų atsakymų į klausimus apie kokybės vadybos tobulinimo paskatas
rezultatai parodė gana tolygų pasiskirstymą tarp siūlomų teiginių variantų,
tačiau lyginant su ankstesnių apklausų duomenimis, rečiau buvo renkamasi
neutrali pozicija: tai leidžia daryti prielaidą, kad lengvesnį apsisprendimą
skatina informacijos kokybės vadybą gausa ir sukaupta didesnė kokybės
vadybos modelių taikymo patirtis.



Teiginiai dėl organizacijos kokybės gerinimo planų pasiskirstė panašiomis
proporcijomis kaip ir ankstesnių apklausų metu. Svarbiausiu ketinimu išliko
siekis dalyvauti kokybės vadybos renginiuose ir mokymuose (34,53 proc.
respondentų), tačiau pažymėtina, kad reikšmingesniu nei ankstesnių tyrimų
metu siekiu laikomas tolesnis dabartinių kokybės vadybos metodų ir priemonių
taikymas, o nieko neplanuojančių organizacijų dalis itin sumažėjo (nuo 8,2 proc.
2008 m. iki 2,1 proc. 2010 m.).



Bendrieji

respondentų

pastebėjimai

dėl

VRM

įgyvendinamų

viešojo

administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvų dažniausiai susiję su detalesnės
informacijos apie kokybės vadybos modelių diegimo problemomis ir rizika,
gerosios praktikos pavyzdžių, kompetencijų ugdymo kokybės vadybos srityje
poreikiu.

3.2. KVM taikymo stebėsena 2011 m.

Siekiant surinkti duomenis apie KVM taikymą VAI 2011 m., 2011 m. spalio 24 d. –
lapkričio 10 d. buvo

atlikta internetinė VAI darbuotojų apklausa. Tyrime kviesta

dalyvauti 187 VAI, gautos 156 organizacijų atstovų užpildytos anketos. Kaip ir
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ankstesniųjų tyrimų (2007 m., 2008 m., 2010 m.) metu, apklausa įgyvendinta laikantis
konfidencialumo reikalavimų: apklausos rezultatai pateikiami apibendrintai, neminint
konkrečių apklausoje dalyvavusių organizacijų pavadinimų. Apibendrinant 2011 m.
tyrimo rezultatus dėmesys buvo skiriamas duomenų palyginimui tarp institucijų
(valstybės įstaigų / institucijų ir savivaldybės administracijų, taip pat, esant pakankamai
atsakymų imčiai – buvo detalizuoti duomenys pagal apklausoje išskirtus VAI tipus),
buvo siekiama sudaryti galimybę palyginti šiuos duomenis su VAI bendrųjų veiklos
rodiklių tyrimo bei kokybinio ir kiekybinio rinkos tyrimų rezultatais, detaliau išsiaiškinti
kokybės vadybos taikymo rezultate atsiradusį poveikį paslaugų vartotojams /
piliečiams. Kadangi formuojant klausimyną buvo siekiama aukštesnio informacijos
detalumo lygio, taip pat atsižvelgiant į ankstesniųjų tyrimų metu išaiškėjusias KVM
taikymo tendencijas, pakoreguotos klausimų formuluotės apie atskirus KVM, atskirų
apklausos dalių rezultatai lyginami su 2007 m., 2008 m. ir 2010 m. tyrimų rezultatais tik
tais atvejais, kai tą atlikti buvo galima korektiškai, tačiau visais atvejais pateikiamas
bendras pastebėtų pokyčių ir tendencijų vertinimas.
2011 m. KVM stebėsenos tyrimo duomenis, iš 156 apklausoje dalyvavusių institucijų
bent vienas kokybės vadybos modelis yra taikomas 125 organizacijose. Lyginant su
2010 m., santykinai padidėjo KVM taikančių organizacijų kiekis – bent vieną modelį ar
priemonę (neskaitant organizacijos darbuotojų ir piliečių / vartotojų apklausų) taiko
80,1 proc. apklausos dalyvių (2010 m. – 67 proc.). Valstybės institucijose, lyginant su
visomis organizacijomis, KVM taikoma dažniau – 85,7 proc., o savivaldybių
administracijose rečiau – 70,7 proc. Šie rezultatai rodo, kad viešojo sektoriaus
organizacijų domėjimasis KVM ir jų taikymo patirtis Lietuvoje ir toliau sparčiai auga.
Kaip ir 2010 m., tarp apklausoje dalyvavusių organizacijų populiariausia asmenų
aptarnavimo gerinimo priemonė yra „vieno langelio“ principas. Apklausos metu
nustatyta, kad „vieno langelio” principą (VLP) jau yra įsidiegę daugiau kaip pusė (50,6
proc.) apklausos dalyvių ir beveik ketvirtadalis (23,8 proc.) šiuo metu diegia ar planuoja
taikyti jį ateityje. Savivaldybių atveju, VLP taiko mažesnė dalis (41,4 proc.)
respondentų, valstybės įstaigų – didesnė (56,1 proc.) savo organizacijose jį jau yra
įsidiegę šiek tiek daugiau kaip pusė (50,6 proc.) apklausos dalyvių ir beveik ketvirtadalis
(23,8 proc.) šiuo metu diegia ar planuoja taikyti jį ateityje. VLP vartotojų skaičius,
lyginant su 2010 m. apklausos duomenimis išaugo nuo 78 iki 100 organizacijų. Taip pat,
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lyginant su 2010 m., išaugo Bendrojo vertinimo modelio vartotojų skaičius (vienu
vartotoju daugiau), tačiau pokytis nėra statistiškai reikšmingas. Organizacijų,
naudojančių ISO 9000 serijos standartus, 2011 m. apklausos duomenimis, yra 33, 2010
m. duomenimis – 34. Kitus modelius ir priemones taikančių institucijų skaičius išaugo
nuo 19 (2010 m.) iki 22 institucijų.
2011 m. tyrimo metu nustatyta, kad iš apklausoje dalyvavusių organizacijų 39 taiko
daugiau nei vieną KVM (2010 m. duomenimis – 30 organizacijų): 2 organizacijos taiko
penkis, 1 organizacija – keturis, 9 organizacijos – tris, 27 organizacijos – du modelius.
Vertinant KVM taikymo situaciją pagal organizacijos tipą, nustatyta, kad bent vieną jų
taiko visos 4 apklausoje dalyvavusios VA įstaigos (taip pat kaip 2010 m. duomenimis),
47 įstaigos prie ministerijos (90,4 proc. visų įstaigų prie ministerijų), 42 savivaldybių
administracijos (72,4 proc. visų savivaldybių administracijų) – pastarųjų dviejų tipų
organizacijų kokybės vadybos metodų taikymas, lyginant su 2010 m. duomenimis,
išaugo atitinkamai 13,2 ir 5,7 procentiniais punktais. Santykinai mažiausiai KVM
naudojimas paplitęs tarp kitų VAI grupės respondentų, tačiau kai kurie šių organizacijų
atstovai nurodė su įstaigos veiklos specifika ar dydžiu susijusias metodų netaikymo
priežastis: jų teigimu, kokybės vadybos modelių ir priemonių taikymas jų organizacijose
nėra tikslingas, nes įstaiga yra labai nedidelė, įstaiga nėra tipinė VA organizacija; ir kt.
Nustatyta, kad daugiausia Bendrojo vertinimo modelio taikymo atvejų yra savivaldybių
administracijose – modelį taiko 7 organizacijos, ISO 9000 serijos standartai ir VLP
plačiausiai taikomi įstaigose prie ministerijos (atitinkamai 17 ir 38 organizacijos).
Lyginant su 2010 m. apklausos duomenimis, modelių rūšių pasiskirstymas pagal
organizacijos tipą iš esmės išliko nepakitęs.
Atliktos apklausos rezultatų analizės pagrindu išskirtinos šios pagrindinės KVM
diegiančių organizacijų patirtį apibendrinančios tendencijos 2011 m.:
▪

apklausoje dalyvavusiose organizacijose KVM daugiausia pradėti taikyti – 2010
metais. Pastebima bendra modelių taikymo didėjimo tendencija - šį augimą
skatina gerėjanti informacijos apie KVM sklaida (VRM vykdomos kokybės
vadybos srities iniciatyvos), įstatymiškai įtvirtintas VLP taikymas, taip pat
visuotinai didėjantis KVM žinomumas ir VA institucijų efektyvesnio veiklos
valdymo taikant kokybės vadybą poreikis;
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▪

išliko tendencija diegti KVM visos organizacijos mastu, o ne atskiruose
struktūriniuose padaliniuose;

▪

kaip ir 2007 m., 2008 m. ir 2010 m. apklausų metu, pagrindinėmis KVM taikymo
problemomis respondentai dažniausiai minėjo itin padidėjusį darbo krūvį ir
darbuotojų palaikymo / motyvacijos stoką. „Vieno langelio“ principo taikymo
atveju nustatyta nauja tendencija: svarbiausia problema įvardytas lėšų
trūkumas.

▪

Jokių KVM nėra įsidiegusios ir tiriamaisiais metais nediegė 35 organizacijos, iš jų
tik 16 nurodė neketinančios diegti KVM 2012-2013 m. Respondentai nurodė
šias pagrindines modelių ir priemonių netaikymo priežastys: lėšų, žinių ir
įgūdžių trūkumą, taip pat ekspertų konsultacijų, žmogiškųjų išteklių stoką.
Mažiausiai reikšmingomis priežastimis laikoma organizacijos vadovų ir
darbuotojų galimas nepritarimas tokioms iniciatyvoms ir abejojimas modelių ir
priemonių teikiama nauda.

▪

Rezultatai parodė, kad piliečių / paslaugų vartotojų apklausas dėl paslaugų
kokybės yra vykdę 81 (51,9 proc.) respondentų (2007 m. – apie trečdalis, 2008
m. – apie 38 proc., 2010 m. – 44,3 proc.). Lyginant su visomis organizacijomis,
tokių apklausų vykdymas populiaresnis tarp valstybės institucijų (58,2 proc.) nei
tarp savivaldybės administracijų (41,4 proc.), tačiau didesnis nei valstybės
institucijų savivaldybių administracijų procentas (atitinkamai 21,4 ir 46,6)
planuoja apklausas vykdyti artimiausiu metu. beveik 31 proc. (2008 ir 2010 m.
– tiek pat) tokias apklausas planuoja atlikti per artimiausius metus, 27 proc.
(2008 m. – apie 22 proc., 2010 m. – 25 proc.) tokių apklausų neatlieka ir per
artimiausius metus vykdyti neplanuoja. Darbuotojų apklausas yra atlikę 37
(23,7 proc.) dalyvavusių organizacijų (2010 m. – 33,5 proc., 2008 m. – apie 21
proc.), 46,2 proc. (2010 m. – 40,5 proc., 2008 m. – apie 41 proc.) tokias
apklausas planuoja atlikti artimiausiu metu, 30,1 proc. (2010 m. – beveik 25
proc. 2008 m. – apie 23 proc.) tokių apklausų neatlieka ir per artimiausius
metus nenumato vykdyti. Pažymėtina, kad savivaldybių administracijų, kuriose
yra vykdytos darbuotojų apklausos, lyginant su valstybės institucijomis,
santykinai yra daug mažiau – jų dalis sudaro tik 10,3 proc. nuo visų savivaldybių,
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dalyvavusių tyrime, tuo tarpu valstybės institucijose darbuotojų apklausas yra
vykdę 31,6 proc. respondentų.
▪

Respondentų atsakymai dėl organizacijos kokybės gerinimo planų pasiskirstė
panašiomis proporcijomis kaip ir 2007 m., 2008 m. ir 2010 m. apklausų metu.
Svarbia siekiamybe išliko dalyvavimas kokybės vadybos renginiuose ir
mokymuose, taip pat didžioji dauguma respondentų ketina vykdyti piliečių /
vartotojų apklausas, taip pat visos kokybės taikančios organizacijos ketina ir
toliau taikyti dabartinius modelius ir priemones. Savivaldybių atveju išryškėjo
pasyvesnė šių organizacijų pozicija piliečių / vartotojų apklausų vykdymo
atžvilgiu.

▪

Kaip ir 2010 m., 2011 m. apklausos dalyviai aktyviai išsakė komentarus, teigė,
kad vykdomos iniciatyvos yra reikalingos ir naudingos. Bendruosius
respondentų pastebėjimus dėl VRM įgyvendinamų VA sektoriaus kokybės
iniciatyvų galima sugrupuoti į šias kategorijas: poreikis aktyvesnei informacijos
apie kokybės vadybą sklaidai (ypatingai organizacijų vadovybei), seminarų,
gerosios patirties pavyzdžių, konkrečių problemų analizei skirtų renginių
poreikis, į savivaldybių veiklos specifiką orientuotų mokymų poreikis, finansinių
išteklių problemos aktualumas, orientacija į specifinius kokybės vadybos
sprendimus.

3.3. KVM taikymo stebėsena 2012 m.

2012 metų KVM taikymo stebėsenos tyrimo duomenims surinkti rugsėjo 24 – spalio 19
d. atlikta internetinė VA įstaigų / institucijų darbuotojų apklausa. VRM raštas kviečiant
VA įstaigas / institucijas dalyvauti tyrime ir atsakyti į anketos klausimus buvo pateiktas
187 VA įstaigoms / institucijoms, gautos 149 organizacijų atstovų užpildytos anketos.
70 anketų užpildė apklaustų organizacijų padalinių vadovai (47 proc. visų dalyvių), į
likusias atsakė vadovų deleguoti asmenys.
Iš 149 apklausoje dalyvavusių institucijų bent vienas kokybės vadybos modelis ar
priemonė, neskaitant „vieno langelio“ principo, yra taikoma 55 organizacijose.
Lyginant su ankstesnių tyrimų duomenimis, akivaizdu, kad itin pagausėjo organizacijų,
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kurios šiuo metu netaiko, bet artimiausiu metu ketina įsidiegti kokybės vadybos
priemones (53 organizacijos; 2011 m. duomenimis – tik 15 organizacijų). Be „vieno
langelio“ principo, kurį savo organizacijose taiko (diegia ar jau yra įsidiegę) šiek tiek
daugiau nei 71 proc. respondentų, populiariausia kokybės vadybos priemone išlieka
ISO 9000 serijos standartai (taiko 31 organizacija).
Tyrimo metu nustatyta, kad iš apklausoje dalyvavusių organizacijų 18 taiko (yra
įsidiegusios arba šiuo metu diegia) daugiau nei vieną priemonę: 11 organizacijų taiko
du, 6 organizacijos – tris, 9 organizacijos – tris, 1 organizacija – šešis modelius (11
paveikslas). Kadangi modeliai ir priemonės vienoje organizacijoje nebūtinai yra taikomi
vienodu mastu (visoje organizacijoje ar tik viename struktūriniame padalinyje ir pan.),
taip pat skiriasi pačių organizacijų specifika ir dydis, nustatyti, kaip vienoje
organizacijoje taikomų priemonių gausa siejasi su teigiamais pokyčiais, yra gana
sudėtinga.
Vertinant kokybės vadybos priemonių taikymo situaciją pagal organizacijos tipą,
nustatyta, kad bent vieną priemonę taiko pusė visų tyrime dalyvavusių ministerijų,
vyriausybės įstaigų, teismų įstaigų ir kitų įstaigų, taip pat dvi iš trijų tyrime dalyvavusių
viešųjų įstaigų. Rečiau kokybės vadybos priemonės taikomos įstaigose prie ministerijos
(43,4 proc. nuo visų dalyvavusių šio tipo organizacijų), savivaldybių administracijose
(26,5 proc.) ir seimui atskaitingose įstaigose (8,3 proc.).
2012 m. apklausos rezultatų analizės pagrindu išskirtinos šios pagrindinės kokybės
vadybos modelius diegiančių organizacijų patirtį apibendrinančios tendencijos:
▪

vertinant visų viešojo administravimo institucijų / įstaigų mastu, kokybės
vadybos priemonių taikymas nuolat populiarėja, ypatingai ryškus proveržis
pastebimas 2011-2012 m. Šį augimą skatina gerėjanti informacijos apie kokybės
vadybą sklaida (VRM vykdomos kokybės vadybos srities iniciatyvos), visuotinai
didėjantis kokybės vadybos priemonių žinomumas ir viešojo administravimo
institucijų efektyvesnio veiklos valdymo taikant kokybės vadybą poreikis bei ES
struktūrinių fondų kokybės vadybos priemonių diegimui skirta parama;

▪

išliko tendencija diegti kokybės vadybos modelius visos organizacijos mastu, o
ne atskiruose struktūriniuose padaliniuose;

▪

kaip ir 2007, 2008, 2010 ir 2011 m. vykdytų apklausų metu, pagrindiniais
kokybės vadybos modelių taikymą ribojančiais veiksniais buvo įvardinti tokie
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veiksniai kaip labai padidėjęs darbo krūvis, lėšų trūkumas ir darbuotojų
palaikymo / motyvacijos stoka, taip pat ir informacijos apie įvairių kokybės
vadybos priemonių privalumus ir trūkumus stoka.
▪

2012 m. tyrimo rezultatai parodė, kad jokios kokybės vadybos priemonės
(neskaitant neskaitant „vieno langelio“ principo) nėra įsidiegusios ir šiuo metu
nediegia 94 (63,1 proc.) organizacijos, iš jų 41 (27,5 proc.) nurodė neketinančios
diegti jokių priemonių 2013-2014 m. Taip pat kaip ankstesnių apklausų metu,
kokybės vadybos priemonių netaikantys respondentai nurodė šias pagrindines
modelių netaikymo priežastis: lėšų trūkumą, žinių ir įgūdžių, ekspertų
konsultacijų, žmogiškųjų išteklių stoką.

▪

2012 m. klausimas apie organizacijos atliktas piliečių / paslaugų vartotojų
apklausas detalizuotas, siekiant išsiaiškinti apklausų atlikimo būdų tendencijas.
Tyrimo rezultatai parodė, kad piliečių / paslaugų vartotojų apklausas dėl
paslaugų kokybės pasinaudodami Vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso
metodika 2012 m. yra vykdę tik 27 (18,1 proc.) respondentai, dar 59 (39,6
proc.) planuoja jas atlikti artimiausiu metu. Taip pat gana fragmentiškai
(lyginant su „vieno langelio“ principo taikytojų skaičiumi) atlikta „vieno
langelio“ principo apklausų paslaugos teikimo vietoje (50 respondentų; 33,6
proc.). Dažniausiai organizacijų naudojamas būdas – apklausų atlikimas
elektroniniu formatu, institucijos / įstaigos elektroniniame puslapyje: tokias
apklausas 2012 m. vykdė beveik pusė visų tyrime dalyvavusių organizacijų.
Darbuotojų apklausas yra atlikę 45 (30,2 proc.) dalyvavusių organizacijų, 34,9
proc. tokias apklausas planuoja atlikti artimiausiu metu. Piliečių / paslaugų
vartotojų lūkesčių tyrimai ir organizacijų darbuotojų apklausos vykdomos
panašiu mastu (išskyrus pagal Vartotojų pasitenkinimo matavimo indekso
metodiką atliekamas apklausas, kurios vis dar vykdomos gana fragmentiškai):
tai rodytų, kad vis daugiau institucijų veiklos kokybės indikatoriumi yra linkę
laikyti ne tik galutinio paslaugos gavėjo vertinimą, bet didesnį dėmesį skiria ir
vidiniams, savęs vertinimo procesams.

▪

Respondentų atsakymai dėl organizacijos kokybės gerinimo planų pasiskirstė
panašiomis proporcijomis kaip ir ankstesnių apklausų metu. Svarbia siekiamybe
išliko dalyvavimas kokybės vadybos renginiuose ir mokymuose, taip pat didžioji
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dauguma respondentų ketina vykdyti piliečių / vartotojų apklausas, ir toliau
taikyti dabartines kokybės vadybos priemones.
▪

Tyrimas parodė, kad santykinai neilgas kokybės vadybos priemonių taikymo
laikotarpis lemia, jog organizacijoms stinga labai konkrečios informacijos apie
kokybės vadybos priemonių taikymo procesus. 2012 m. respondentams
pateiktas naujas klausimas apie Vidaus reikalų ministerijos vykdomų iniciatyvų
kokybės vadybos srityje naudą. Rezultatai atskleidė, kad naudingiausiomis
iniciatyvomis respondentai laiko Vidaus reikalų ministerijos organizuojamus
renginius, seminarus ir konferencijas ir interneto tinklalapyje talpinamą
informaciją. Taip pat labiau naudingomis nei nenaudingomis laikomos ir kitos
iniciatyvos.

▪

2012 m. į tyrimo klausimyną įtraukta klausimų grupė, skirta išsiaiškinti išorinių
konsultacijų poreikį ir (jei tokia buvo) patirtį diegiant kokybės vadybos
priemones viešojo administravimo organizacijose. Nustatyta, kad išorinius
ekspertus (konsultantus) samdė du trečdaliai organizacijų, didžioji dalis
respondentų suteiktas paslaugas įvertino 8 ir 9 balais iš 10, labai blogai
įvertinusių suteiktas paslaugas atvejų nepasitaikė. Diegimo paslaugas
suteikusius išorės ekspertus / konsultantus kitiems rekomenduotų daugiau kaip
pusė organizacijų.

▪

Kaip ir 2010 ir 2011 m., apklausos dalyviai aktyviai išsakė komentarus, teigė,
kad vykdomos iniciatyvos yra reikalingos ir naudingos. Bendruosius
respondentų pastebėjimus dėl VRM įgyvendinamų viešojo administravimo
sektoriaus kokybės iniciatyvų galima sugrupuoti į šias kategorijas: poreikis
aktyvesnei informacijos apie kokybės vadybą sklaidai (ypatingai organizacijų
vadovybei), seminarų, gerosios patirties pavyzdžių, konkrečių problemų analizei
skirtų renginių poreikis, į savivaldybių veiklos specifiką orientuotų mokymų
poreikis, finansinių išteklių problemos aktualumas, orientacija į specifinius
kokybės vadybos sprendimus.
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4.

BENDRŲJŲ VEIKLOS RODIKLIŲ TYRIMAI

Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimai yra
sudėtinė VRM įgyvendinto projekto „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės
iniciatyvos“, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, dalis papildanti šiuos
tyrimus: nuo 2007 m. VRM vykdomą KVM taikymo Lietuvos viešojo administravimo
institucijų ir įstaigų stebėsenos tyrimą ir viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo
indekso apskaičiavimo tyrimą. Pagal specialiai sukurtą KVM taikymo ir poveikio /
pokyčių matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos
metodiką, 2011 m. lapkričio mėn. atliktas pirmasis savivaldybių administracijų
bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas vertinamas kaip sėkmingas – pasiekti iškelti tyrimo
tikslai, sukurta savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazė
(atskaitos taškas), plačiu mastu patikrinta tyrimo metodika (93 proc. savivaldybių
apklausos grįžtamumas; gautas grįžtamasis ryšys iš visų informaciją pateikusių
organizacijų). Šis tyrimas pakartotas 2012 m. spalio mėn.

Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo metodika

Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas atliktas vadovaujantis
Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos viešojo
administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos metodika (Stebėsenos metodika).
Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių stebėsena yra
sudėtinė KVM

taikymo ir poveikio / pokyčių matavimo Lietuvos viešojo

administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos dalis, papildanti KVM taikymo
Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų stebėsenos tyrimą ir viešųjų
paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo tyrimą.

Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo paskirtis
– matuoti KVM taikymo poveikį viešojo administravimo institucijai / įstaigai ir
poveikį jos teikiamų ir/ar administruojamų paslaugų vartotojams. Tyrimo rezultatus
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ir rodiklių reikšmes numatoma periodiškai lyginti tarp organizacijų ir organizacijos
mastu, fiksuojant joje vykstančius pokyčius. Pirmiesiems dviems tyrimams (2011 m. ir
2012 m.) yra iškeltas gretutinis tikslas – patikrinti stebėsenos modelio tinkamumą
vadovaujantis sukurta Stebėsenos metodika ir, atsižvelgiant į tyrimo metu išaiškėjusius
duomenų rinkimo, prieinamumo ir atitikties metodikai probleminius aspektus, parengti
rekomendacijas, kaip patobulinti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų
veiklos rodiklių stebėsenos sritį (rodiklių rinkinį, informacijos, reikalingos rodikliams
apskaičiuoti rinkimo procesą ir instrumentus).

Stebėsenos objektas – savivaldybių administracijos. Savivaldybių administracijos kaip
tyrimo objektas pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių administracijų veikla gali
būti palyginama tarpusavyje dėl panašaus veiklos pobūdžio. Tyrimo populiacija – 60
savivaldybių administracijų3. Tyrime savivaldybės administracijos sąvoka suprantama
taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme (1994 m. liepos 7
d. Nr. I-533):
„Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai
padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės
administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai
teritoriniai padaliniai).“

Sudarant viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių
duomenų bazę, laikytasi Stebėsenos metodikoje nustatytos vykdymo schemos,
susidedančios iš 3 etapų:
1. Duomenų, reikalingų bendrųjų veiklos rodiklių apskaičiavimui, surinkimas,
naudojant tiesioginės savivaldybių administracijų apklausos metodą ir viešai
skelbiamos informacijos surinkimą.
2. Bendrųjų veiklos rodiklių apskaičiavimas, laikantis Stebėsenos metodikoje
nurodytų skaičiavimo principų ir metodų. Siekiant optimizuoti procesą ir
gaunamus rezultatus bei kiek galima minimizuoti tiriamosios organizacijos

3

Užsakovo pageidavimu tyrimo populiacija išplėsta nuo 3-5 savivaldybių administracijų (pirminis planas), siekiant surinkti daugiau
informacijos (įvairių rodiklių ir paaiškinimų interpretacijų, klausimų) ir išryškinti tobulintinus metodikos aspektus gaunat grįžtamąjį
ryšį iš didesnio institucijų skaičiaus.
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resursų apkrovimą (susijusį su tyrimu), rodiklių apskaičiavimo funkcija priskirta
tyrimo vykdytojui, o ne pačiai įstaigai.
3. Rodiklių duomenų bazės sudarymas. Pirmųjų dviejų etapų rezultate sudaryta
savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazė.

Apibendrinanti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių
rinkinio sudarymo schema, atspindinti informacijos rinkimo būdus ir šaltinius bei
duomenų poreikį, pateikta paveiksle Nr. 3.

Paveikslas 3. Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų bendrųjų veiklos rodiklių rinkinio
sudarymo schema

Atsižvelgiant į Stebėsenos metodikos tikslus, analizė atlikta šiais pjūviais:
- Savivaldybių

administracijų,

įsidiegusių

kokybės

vadybos

sistemas,

bei

savivaldybių administracijų, savo veikloje netaikančių šių metodų, rodiklių
palyginimas. Tam tikslui į bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazę integruoti
atitinkamo laikotarpio KVM taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijų ir
įstaigų stebėsenos tyrimo rezultatai.
- Savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių dinamikos analizė. Duomenų
bazėje surinkta informacija sudaro galimybę atlikti palyginimą tarp savivaldybių
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administracijų bei stebėti pokyčius savivaldybių administracijų lygiu, tačiau dėl
konfidencialumo apribojimų atskirų savivaldybių administracijų informacija nėra
pateikiama.

4.1. Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas 2011 m.

Tyrimo rezultatų aprėptis – 91,7 proc. savivaldybių administracijų, t. y. bendrieji
veikos rodikliai apskaičiuoti 55-ioms iš 60-ies savivaldybių administracijų. Tačiau,
įvertinus savivaldybinių administracijų pateiktus duomenis palyginamumo aspektu,
dalis duomenų į palyginamąją imtį nebuvo įtraukti ir kai kurioms savivaldybių
administracijoms apskaičiuotas nepilnas bendrųjų veiklos rodiklių rinkinys.
Dėl netiesioginio poveikio matematiškai reikšmingos kokybės vadybos metodų taikymo
įtakos bendriesiems veiklos rodikliams savivaldybių administracijose 2009-2010 m.
nenustatyta, tačiau teigiamas kokybės vadybos metodų ir savivaldybių administracijų
bendrųjų veiklos rodiklių ryšys identifikuotas šiose srityse:
▪

kokybės

vadybos

metodus

taikančiose

savivaldybių

administracijose

administracijos darbo užmokesčio išlaidos yra mažesnės;
▪

savivaldybių administracijos, savo veikoje taikančios kokybės vadybos metodus
yra pasiekusios aukštesnį asmenų aptarnavimo efektyvumo lygį, t. y.
tūkstančiui

gyventojų

tenka

vidutiniškai

mažiau

pilnų

savivaldybės

administracijos etatų;
▪

savivaldybių administracijos, kuriose įdiegti ar diegiami kokybės vadybos
metodai, fiksuojama vidutiniškai mažiau sprendimų, prieštaraujančių ar
pažeidžiančių šalies teisės aktus.

Sritys, kur vienareikšmiškas ryšys nenustatytas, t. y., savivaldybių administracijose,
taikančiose kokybės vadybos metodus, vienais metais rezultatai buvo geresni, kitais –
prastesni (tačiau analizuojamas laikotarpis yra per trumpas, kad būtų galima daryti
tvirtas išvadas, todėl siūloma rodiklius ir toliau stebėti):
▪

lėšų iš ES ar kitų užsienio finansavimo šaltinių pritraukimas;

▪

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
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▪

asmenų aptarnavimas;

▪

Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius.

Sritys, kuriose informacijos prieinamumas arba galimas subjektyvumas, turi įtakos
kokybės vadybos metodus taikančių ir netaikančių organizacijų palyginimo
rezultatams:
▪

prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos atspindi ne tik išlaidas, susijusias su
įstaigos išlaikymu, bet taip pat prekių ir paslaugų, skirtų įvairių programų
vykdymui, išlaidas;

▪

e-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygį (iš 20-ies organizacijų,
neįsidiegusių nei vieno kokybės vadybos metodo, informaciją pateikė tik 2);

▪

asmenų aptarnavimas.

Atsižvelgiant į tyrimo metu išryškėjusius metodikos trūkumus ir tobulintinas sritis bei
tyrimo rezultatus, buvo pateiktos šios rekomendacijos, į kurias atsižvelgta atliekant
tyrimą 2012 m.:
▪

Stebėsenos metodikoje sudaryto bendrųjų veiklos rodiklių rinkinio iš esmės
nekeisti, nes tirtas laikotarpis yra per trumpas, kad būtų galima daryti tvirtas
išvadas. Todėl siūloma rodiklius ir toliau stebėti, tačiau 2012 m. planuojamo
antrojo bandomojo tyrimo metu rekomenduojama patikrinti galimas
„Administracinės išlaidos“ rodiklio alternatyvas ir, įvertinus rezultatus bei
prieinamumą, nuspręsti kuris iš tirtų rodiklių geriausiai atitinka rodiklių
atrankos

kriterijus

(labiausiai

atitinka

tikslą

ir

tenkina

informacijos

prieinamumą). Siūlomos rodiklio alternatyvos:
-

institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją4
(asignavimų valdytojas – Savivaldybės administracija; įtraukiamos visos
funkcijos); didžiausia rizika, susijusi su šiuo rodikliu yra ta, kad informacija
bus kaupiama tik konsoliduota, o siekiant gauti organizacijos duomenis
reikės atlikti papildomus skaičiavimus;

4

Kaip apibrėžta 2010 m. kovo 26 d. Finansų ministro įsakyme Nr. 1K-085 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K184 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" pakeitimo“ (Valstybės
žinios, 2010-03-30, Nr. 36-1732)
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-

savivaldybės biudžeto išlaidos, skirtos Bendrosioms valstybės paslaugoms
(pagal funkcinę klasifikaciją; kodas 01); šio rodiklio privalumas yra tai, kad
informaciją viešai skelbia Statistikos departamentas, tačiau ši informacija
atspindi savivaldybės biudžetą (konsoliduotos išlaidos, su pavaldžiomis
įstaigomis);

▪

patikslinti 3 rodiklius: susiaurinti asmenų aptarnavimo srities rodiklio
„Kreipimųsi, išnagrinėtų nustatytais terminais, dalis“ aprėptį tiriant tik
gyventojų kreipimusis; skaidrumo srities rodiklius skaičiuoti ne dešimčiai
tūkstančių gyventojų (kaip nurodyta Stebėsenos metodikoje), o šimtui
tūkstančių gyventojų (kaip pateikta šioje ataskaitoje);

▪

pakoreguoti savivaldybių administracijų apklausos formą:
-

rodiklius suskirstyti į grupes pagal informacijos gavimo šaltinį (organizacijos
skyrių);

-

prie kiekvieno rodiklių bloko nurodyti prašomos informacijos aprėptį
(įstaigos, konsoliduota informacija) bei komentarus kaip elgtis tuo atveju, jei
prašoma informacija organizacijoje nėra renkama;

-

patikslinti rodiklių pavadinimus ir paaiškinimus: suderinti vartojamas sąvokas
su įstaigose naudojamais terminais („Finansavimo pajamos sumos iš ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“ keisti į „Finansavimo
sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“, „Užimtų
etatų pareigybių skaičius“ keisti į „Užimtų pareigybių skaičius“), į eprieinamumo

srities

paaiškinimą

įtraukti

nuorodą

į

Viešosios

ar

administracinės paslaugos perkėlimo brandos lygio nustatymo tyrimo
metodiką.

4.2. Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas 2012 m.

2012 metais atlikto tyrimo rezultatų aprėptis – 95 proc. savivaldybių administracijų,
t. y. bendrieji veikos rodikliai apskaičiuoti 57-ioms iš 60-ies savivaldybių
administracijų. Lyginat su pirmuoju bandomuoju tyrimu, atliktu 2011 m., rezultatų
aprėptis padidėjo 3,3 proc. punkto.
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Atliktas antrasis savivaldybių administracijų bendrųjų veiklos rodiklių tyrimas
vertinamas kaip sėkmingas – pasiekti iškelti tikslai, sudaryta ir atnaujinta savivaldybių
administracijų bendrųjų veiklos rodiklių duomenų bazė (sukaupti 3 metų duomenys),
plačiu mastu patikrinta Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio / pokyčių
matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos
metodika (95 proc. savivaldybių administracijų apklausos grįžtamumas; gautas
grįžtamasis ryšys iš visų informaciją pateikusių savivaldybių administracijų).
Dėl netiesioginio poveikio statistiškai reikšmingos kokybės vadybos metodų taikymo
įtakos bendriesiems veiklos rodikliams savivaldybių administracijose 2009-2011 m.
nenustatyta, tačiau teigiamas kokybės vadybos metodų ir savivaldybių administracijų
bendrųjų veiklos rodiklių ryšys identifikuotas šiose srityse:
▪

kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose institucijos
išlaikymui skiriama mažesnė biudžeto išlaidų dalis;

▪

kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių administracijose didesnė
biudžeto išlaidų dalis yra finansuojama iš alternatyvių (kitų nei valstybės ar
savivaldybės) finansavimo šaltinių – ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų; šis rodiklis apskaičiuotas kaip galima alternatyva rodikliui
finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
tenkančios vienam gyventojui, kur vienareikšmiškas ryšys nenustatytas;

▪

savivaldybių administracijos, savo veikoje taikančios kokybės vadybos metodus
yra pasiekusios aukštesnį asmenų aptarnavimo efektyvumo lygį, t. y.
tūkstančiui gyventojų aptarnauti reikia mažiau darbuotojų;

▪

savivaldybių administracijose, įsidiegusiose kokybės vadybos metodus, yra
aukštesnis e-paslaugų prieinamumas pagal brandos lygmenį;

▪

kokybės vadybos metodus taikančiose įstaigose, lyginant su šių metodų
netaikančiomis įstaigomis, asmenų aptarnavimo skaidrumas yra didesnis –
Seimo kontrolierių įstaigoje registruojama santykinai mažiau pagrįstų skundų5.

▪

savivaldybių administracijos, kuriose įdiegti ar diegiami kokybės vadybos
metodai, fiksuojama vidutiniškai mažiau sprendimų, prieštaraujančių ar
pažeidžiančių šalies teisės aktus.

5

Eliminavus išskirtis, t.y. reikšmes, ženkliai nutolusias nuo daugumos savivaldybių administracijų reikšmių.
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Sritys, kur vienareikšmiškas ryšys nenustatytas, t. y., savivaldybių administracijose,
taikančiose kokybės vadybos metodus, vienais metais rezultatai buvo geresni, kitais –
prastesni (tačiau analizuojamas laikotarpis yra per trumpas, kad būtų galima daryti
tvirtas išvadas, todėl siūloma rodiklius ir toliau stebėti):
▪

finansavimo sumos iš ES ar kitų užsienio finansavimo šaltinių, tenkančios
vienam gyventojui; siekiant tiksliau įvertinti kokybės vadybos metodų poveikį
atliktas papildomas palyginimas, savivaldybės dydžio matu laikant savivaldybės
biudžeto išlaidas; nustatyta, kad visą tiriamą laikotarpį savivaldybių
administracijos, taikančios kokybės vadybos metodus, didesnę išlaidų dalį
finansuoja iš alternatyvių finansavimo šaltinių;

▪

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; savivaldybių administracijose, kuriose
kokybės vadybos metodai netaikomi, kvalifikacijos kėlimui skiriama 2 kartus
daugiau laiko, tačiau kokybės vadybos metodus taikančiose savivaldybių
administracijose kvalifikacijos kėlimo veikla vykdoma nuosekliau;

Sritys, kuriose informacijos prieinamumas arba galimas subjektyvumas, turi įtakos
kokybės vadybos metodus taikančių ir netaikančių organizacijų palyginimo
rezultatams:
▪

e-paslaugų

prieinamumas

pagal

brandos

lygmenį:

dėl

informacijos

fragmentiškumo (tik 6-ios savivaldybių administracijos pateikė 2009-2010 m. ir
2011 m. informaciją) rezultatai neatspindi šio rodiklio dinamikos, skirtumus
lemia organizacijų, tais metais pateikusių informaciją, situacija;
▪

asmenų aptarnavimas 2009-2010 m.; susiaurinus rodiklio aprėptį, 2011 m.
paklaidos rizika sumažinta; 2011 m. rezultatai rodo, kad savivaldybių
administracijose, kuriose įdiegtas arba diegiamas nors vienas kokybės vadybos
metodas, yra pasiektas geresnis gyventojų aptarnavimo rezultatas.
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5.

VARTOTOJŲ PASITENKINIMO VIEŠOSIOMIS / ADMINISTRACINĖMIS
PASLAUGOMIS TYRIMAI

5.1. Kokybinis gyventojų tyrimas

Viena iš sudedamų projekto dalių, numatytų 2010 m. gruodžio mėn. 14 d. paslaugų
teikimo sutarties Nr. 1VL-1677 1 priedo „Paslaugų specifikacija“ 3.3 ir 3.7 punktuose, –
kokybinis

rinkos

tyrimas,

skirtas

įvertinti

vartotojų

naudojimosi

viešosiomis/administracinėmis paslaugomis lūkesčius ir pasitenkinimą. Remiantis
kokybinio tyrimo rezultatais, buvo parengtas vartotojų pasitenkinimo tyrimo,
įvertinančio vartotojų naudojimosi viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą, klausimynas.
Pagrindinis kokybinio tyrimo tikslas – suprasti gyventojų naudojimosi viešosiomis/
administracinėmis paslaugomis pasitenkinimą bei lūkesčius, formuluoti prielaidas
vartotojų pasitenkinimo tyrimo, įvertinančio vartotojų naudojimosi viešosiomis/
administracinėmis paslaugomis intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą, klausimyno
sudarymui. Kokybinio tyrimo metu apimtos ne tik savivaldybės teikiamos
administracinės paslaugos, bet ir viešosios paslaugos, kurių teikimą administruoja
savivaldybė.
Tyrimo uždaviniai:
1. Suprasti savivaldybės paslaugų kontekstą – įvertinti tyrimo dalyvių santykį
su savo gyvenamosios vietovės savivaldybe bei šios institucijos reputaciją
gyventojų požiūriu;
2. Išgryninti

pagrindinius

reikalavimus

savivaldybės

institucijai

ir

jos

paslaugoms bei išskirti ir apibūdinti pagrindinius savivaldybės paslaugų
kokybės indikatorius;
3. Analizuoti gyventojų patirtis naudojantis savivaldybės paslaugomis ir
pateikti savivaldybės paslaugų vertinimą.
4. Parengti klausimyną kiekybinio rinkos tyrimui, skirto įvertinti vartotojų
naudojimosi viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis intensyvumą,
lūkesčius ir pasitenkinimą.
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Tyrimo metodas – fokusuotos grupinės diskusijos (toliau – FGD)6
Tyrimo imtis: iš viso buvo atliktos 4 FGD, kuriose sudalyvavo 29 respondentai.
Tyrimo geografija: 2 FGD su Vilniaus miesto savivaldybės gyventojais, 1 FGD su Utenos
rajono savivaldybės ir 1 FGD su Kretingos rajono savivaldybės gyventojais.
Diskusijos dalyvių atranka: tyrimo dalyviai buvo atrinkti naudojant tikslinės atrankos
metodą. Kiekvienai FGD buvo atrinkti 1 – 2 respondentų daugiau nei to reikia tam, kad
nepasirodžius kuriam nors dalyviui, diskusijos dalyvių skaičius nebūtų per mažas.
Dalyvių atranka atliekama telefonu naudojant atrankinį klausimyną, kuriuo buvo
išsiaiškinamos tyrimui reikalingos respondentų demografinės charakteristikos ir
subjektyviai įvertinami respondento gebėjimai artikuliuoti savo mintis, dalyvauti
diskusijoje, komunikabilumas.
Tikslinės grupės (toliau TG) atrankos kriterijai:
▪

Vilniaus miesto, Kretingos ir Utenos rajonų savivaldybių gyventojai,
gyvenantys

skirtingose

gyvenamosiose

vietose:

didžioji

dauguma

respondentų buvo miestų gyventojai. Utenoje ir Kretingoje, dalyvavo ir po
kelis respondentus iš rajonų.
▪

~ 40 proc. vyrų ir ~ 60 proc. moterų kiekvienoje FGD;

▪

Skirtingo amžiaus (nuo 18 m. iki 70 m) dalyviai;

▪

Dalis dalyvių turi nepilnamečių vaikų;

▪

Bent keli respondentai turi patirties naudojantis savivaldybės (kartu ir
civilinės metrikacijos skyriaus) ir jos seniūnijų paslaugomis.

Savivaldybės institucijos kompetencijas respondentai apibendrintai sieja su: jų miesto
„gyvenimu“, miesto tvarkymu plačiąją prasme.(pvz.: miesto aplinkos, kelių būklės
gerėjimu, remontais mieste, atnaujinimu ir pan.); pramogomis mieste, surengtomis
šventėmis, renginiais; taip pat su socialine parama ir įvairių dokumentų (leidimų,
pažymų) išdavimu.

6

FGD – tai grupinis interviu, atliekamas su nedidele grupe žmonių, naudojant iš anksto paruoštas
klausimų gaires, skirtas atskleisti grupės dalyvių (respondentų) nuomones ir požiūrius tyrimui svarbiais
klausimais.FGD metu surinkti duomenys yra kokybiniai duomenys, t. y. jie atskleidžia, kokios yra
nuomonės ir požiūriai tam tikrais klausimais, tačiau, dėl mažos tyrimo dalyvių imties, kokybiniai
duomenys neleidžia daryti išvadų apie požiūrių ir nuomonių pasiskirstymą visoje populiacijoje, įvertinti
kiekybiškai, kokiai daliai populiacijos yra būdingas tam tikras požiūris vienu ar kitu klausimu.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

48

Nagrinėjant Vilniaus, Utenos ir Kretingos savivaldybių ir gyventojų santykį paaiškėjo,
kad:
▪ tyrime dalyvavusieji respondentai nejaučia, kad institucija dirbtų jiems,
gyventojams – „savivaldybė turėtų būti arčiau žmogaus“
▪ tiesioginis/ asmeninis santykis su savivaldybės paslaugomis suvokiamas esantis
labiau priverstinis, varginantis, nemalonus – todėl ir respondentai šio santykio
mieliau išvengtų.
▪ nors viso FGD vykusiose vietovėse respondentai patys pripažino apie tai, kad jų
žinios apie savivaldybės veiklą yra menkos, tačiau požiūris į šią instituciją buvo
akivaizdžiai labiau negatyvus.
Žemiau pateikiami savivaldybės vertinimo kriterijų vartojamų sąvokų apibrėžimai:
▪

Paslaugos suteikimo operatyvumas: kiek klientas supranta paslaugos
suteikimo laiko ar uždelsimo priežastis; kiek klientas yra išvarginamas paslaugos
gavimo procese.

▪

Procedūrinis paprastumas/sudėtingumas: tiesiogiai siejasi su paslaugos
suteikimo aiškumu, kliento informuotumu (t.y. kiek klientas supranta, ko iš jo
tikimasi) ir kiek klientui reikės patirti „biurokratinio aparato“ minusų (pvz.:
laukti eilėje, vaikščioti per kabinetus).

▪

Žemas/aukštas paslaugos prieinamumas: siejamas su paslaugos suteikimo
skaidrumu/ neskaidrumu, darbuotojų sąžiningumu (t.y. žemas paslaugos
prieinamumas remiasi įsitikinimu, kad be korupcijos ar pažįstamų darbuotojų
paslauga nebus suteikta arba bus suteikta neoperatyviai – reikės ypač ilgai
laukti); taip pat paslaugos suteikimo procedūriniu sudėtingumu/ paprastumu ir
atitinkamai painumu/ aiškumu.

▪

Darbuotojų aukšta/ žema motyvacija: kiek klientas tiki, jaučia, kad darbuotojui
rūpi padėti, kiek darbuotojas atidavęs darbui. Respondentai darbuotojo
motyvaciją siejasi ir su kompetencija.

▪

Biurokratizmas: ypač neigiama sąvoka, siejama su, automatiškai taikomomis
taisyklėmis, neoperatyvumu (ilga paslaugos suteikimo grandine, didele
privaloma dokumentacija) – tuo pačiu ir varginančiu paslaugos suteikimo
procesu
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▪

Kokybės vientisumas/ fragmentiškumas: situacija, kuomet ta pati paslauga
skirtingose seniūnijose ar miestuose yra suteikiama nevienodai (vienu atveju
klientas yra patenkintas, kitu – nusivylęs).

▪

Paslaugos suteikimo rezultatyvumas: ar klientas gavo tai, dėl ko kreipėsi į
instituciją.

Kokybinis tyrimas parodė, kad savivaldybės paslaugos (kartu ir institucijos įvaizdis)
asocijuojasi su neigiamais aspektais (Paveikslas 4). Atitinkamai neigiamoms
asociacijoms, diskusijų metu buvo išsakyti ir lūkesčiai, reikalavimai savivaldybės veiklai
(Paveikslas 5):
Paveikslas 4. Neigiami su savivaldybe siejami Paveikslas
5.
aspektai
savivaldybei

Lūkesčiai/

reikalavimai

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

Savivaldybės veikla respondentams labiau asocijavosi su neefektyvia biurokratija, kuri
savo ruožtu buvo suvokiama ir kaip „popierizmo“, varginančių paslaugos gavimo
procedūrų sinonimas ir antonimas operatyvumui, lankstumui, paprastumui ir
rezultatyvumui; trūkumais aptarnavime, kuomet respondentams atrodė, jog
darbuotojams trūksta arba motyvacijos, arba kompetencijos padėti; darbuotojų
abejingumą klientams išdavė ir nuolatinės darbuotojų kavos pertraukos; skaidrumo
stoka, kuomet savivaldybė, kaip valdžios institucija, siejosi su korupcijos problemomis,
dalis paslaugų buvo suvokiamos esančios sunkiai prieinamos (pvz.: verslas, statyba), o
savivaldybės darbuotojų įdarbinimas buvo apibūdinamas „švogerių krašto“ replika
(stipriau minėta Utenos ir Kretingos diskusijose).
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Respondentų lūkesčiai ir reikalavimai savivaldybės institucijai iš vienos pusės buvo
nukreipti į funkcinius aspektus (operatyvumas, paslaugos suteikimo procedūrinis
paprastumas, konkretumas, „vieno langelio“ principas, skaidrumo užtikrinimas ir pan.),
iš kitos pusės į emocinius (darbuotojo požiūrį ir santykį su klientu), tačiau praktikoje šie
aspektai yra susipynę ir apibendrinami taip: „...kad [savivaldybė] dirbtų savo darbą“.
Tyrimo metu tikslingai testuotos savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos ir
viešosios paslaugos, kurių teikimą administruoja savivaldybė, parodė tris dalykus:

Pvz.: civilinė metrikacijos

Pvz.:

paslaugos,

švietimas,

kreipimasis

statybos, verslo, mokesčių

sveikata,

kultūra,
turizmas,

jaunimas

lengvatų klausimais

Svarbu pažymėti, kad, nors savivaldybės vertinimas miesto kontekste buvo įvairus,
analizuojant savivaldybės institucijos įvaizdį dominavo išankstinių nuostatų ir
fragmentiškų tiesioginių patirčių kuriamas savivaldybės paveikslas.
Dėl mažos konkrečiomis savivaldybės paslaugomis pasinaudojusių respondentų imties
(ir fakto, kad nepatyrusiems respondentams sunku savivaldybės paslaugas
komentuoti), išsigrynino šios savivaldybės paslaugų vertinimo tendencijos:
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Seniūnijų teikiamų paslaugų kokybė buvo vertinama labiau prieštaringai: vienų
seniūnijų darbą respondentai gyrė (operatyvu, malonūs darbuotojai), kitų – kritikavo
(trūksta aptarnavimo kultūros, ypač erzina kavos pertraukos). Respondentų minėta
labiau fragmentiškai, kad savivaldybė turėtų būti „mažąja savivaldybe“, t.y. galėtų būti
išrenkami aktyvūs asmenys, atstovaujantys skirtingus miesto rajonus.
Tokia sritis kaip transportas buvo vertinamas labiau teigiamai, o išsakyta kritika
nebuvo stipri (labiau pageidavimai, pastebėjimai). Tuo tarpu šilumos, komunalinio
ūkio paslaugos buvo vertinamos labiau neigiamai labiausiai dėl aukštos kainos,
nepasitikėjimu šilumininkais (respondentų nuomone, tiekėjai tyčia šildo, kai nėra
poreikio) ir žema kokybe (pvz.: šalti radiatoriai), o pagalba, konsultacija aiškinantis
problemas yra ypač menka.
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Iš kokybinio tyrimo sunku pasakyti, kurios diskusijose aptartos savivaldybės paslaugos
yra aktualesnės žmonėms, nes jų aktualumas asmeniui priklausė nuo daugelio aspektų,
visų pirma situacijos/ poreikio, socialinės padėties. Visgi, santykinai, pagal suvokiamą
savivaldybės paslaugos naudingumą, galime pasakyti, kad tokios sritys kaip sveikata,
kultūra, švietimas, socialinės paslaugos yra suvokiamos esančios aktualesnės už
tokias sritis kaip civilinė metrikacija, archyvo pažymų išdavimas, gyvenamosios vietos
deklaracija ir pan.
Kalbant apie Utenoje, Kretingoje ir Vilniuje vykusių diskusijų skirtumus matyti, kad:
▪

išsiskyrė nuomonės respondentams kalbant apie savo miesto pliusus ir
minusus: Utenos gyventojai savo miestą mato pozityviausiai kaip
atsinaujinantį, Kretingos respondentai – kritikavo statybos darbų
atlikimo kokybę bei užimtumą, tuo tarpu Vilniuje kalbinti žmonės išsakė
ir teigiamų pavyzdžių (patrauklus miestas, jame yra ką veikti), ir
neigiamų aspektų (keliais ir tarša).

▪

nors ir Vilniuje, ir Utenoje, Kretingoje buvo tik po keletą respondentų,
kurie galėjo daugiau papasakoti apie konkrečiai klausiamas savivaldybės
paslaugas, Vilniaus diskusinių grupių respondentai aštriau kritikavo tokia
sritis kaip verslas ir statyba, tuo tarpu Kretingoje ir Utenoje –
aptarnavimo kultūrą.

▪

Nepriklausomai nuo vietovės, kuriame vyko diskusija, tokios sąvokos
kaip „biurokratizmas“, „popierizmas“ – vyravo visose fokusuotose
grupinėse diskusijose.

Siekiant pritaikyti kokybinio tyrimo duomenis, rekomenduojame investuoti į paslaugų
suteikimo kokybę per šiuos apsektus:
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Personalą

Gerinant kliento ir darbuotojo santykį, sustiprinant
orientaciją į klientą:
 dėmesingumą klientui ir darbuotojo norą padėti
(darbuotojų abejingumas ir motyvacijos stoka – buvo
pasikartojantys respondentų nuogąstavimai).
 darbuotojo profesionalumą, kompetenciją bei
lankstumą (kaip darbuotojo požiūrį į kiekvieną atvejį
žvelgti individualiai ir prireikus daryti „protingas“
išimtis).

Didinant paslaugos suteikimo aiškumą, patogumą –
stiprinant orientacija į procedūrinį paprastumą:
 Rekomenduojame patikrinti, kiek veikia „vieno
langelio“ principas; dalis respondentų pasakojo, jog
norint gauti paslaugą, reikėjo aplankyti ne vieną
kabinetą.
 Procedūrinį paprastumą vėlgi didintų darbuotojo ir
kliento
sklandi
komunikacija:
klientų
informavimas(aiškumas!)
apie
reikalingus
dokumentus, paslaugos suteikimo eigą, paslaugos
suteikimo laiką (respondentai susierzina ne tik dėl
paslaugos gavimo laukimo, bet nesupratimo, kodėl
reikia laukti).

Procedūras

5.2. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
tyrimai (kiekybiniai tyrimai)

Kaip minėta, kokybinio tyrimo rezultatai panaudoti vartotojų pasitenkinimo tyrimo,
įvertinančio vartotojų naudojimosi viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
intensyvumą, lūkesčius ir pasitenkinimą klausimyno sudarymui, išskiriant svarbias
savivaldybės paslaugų sritis ir aspektus. Remiantis sudarytu klausimynu7, buvo atlikti
du vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis savivaldybėse
tyrimai 2011 m. ir 2012 m. Šie tyrimai įgyvendinti remiantis 2010 m. gruodžio mėn. 14
d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. 1VL-1677 1 priede „Paslaugų specifikacija“ 3 skyrisud
„Reikalavimai paslaugoms“ 3.3. punktu.

7

Klausimynas buvo patobulintas atlikus 2011 m. tyrimą.
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Tyrimo metodika

Pirmasis vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
savivaldybėse tyrimas atliktas 2011 m. lapkričio mėn. trijose Lietuvos savivaldybėse.
Tyrimo metu buvo apklausti 907 nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) savivaldybių
gyventojai. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo apklausti 302 respondentai, Kretingos
rajono savivaldybėje - 302 respondentai ir Pagėgių savivaldybėje – 303 respondentai.
Antrasis,

kartotinis,

vartotojų

pasitenkinimo

viešosiomis/

administracinėmis

paslaugomis savivaldybėse tyrimas buvo atliktas 2012 m. rugsėjo - spalio mėnesį trijose
– Vilniaus miesto, Kretingos rajono ir Pagėgių – savivaldybėse. 2012 m. vykdyto tyrimo
metu buvo apklausta 900 nuolatinių suaugusių (18 metų ir vyresni) savivaldybių
gyventojų. Vilniaus m. savivaldybėje buvo apklausta 300 respondentų, Kretingos raj.
savivaldybėje - 300 respondentų ir Pagėgių savivaldybėje – 300 respondentų.
Tyrimai buvo atliekamas tiesioginio interviu būdu

pagal su užsakovu suderintą

klausimyną. Klausimynas buvo sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 patvirtinta „Viešųjų paslaugų
vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“. Tyrimo klausimynui sudaryti
taip pat buvo naudojami 2011 m. spalio mėnesį atlikto „Kokybinio savivaldybių
paslaugų tyrimo“, kurio metu buvo išskirtos Lietuvos gyventojams svarbiausios
savivaldybių teikiamų arba administruojamų paslaugų sritys, rezultatai. Klausimynas
taip pat buvo tobulintas atsižvelgiant į 2011 m. tyrimo rezultatus.
2011

naudotas klausimynas apėmė šiuos klausimų blokus:

▪

bendrą gyvenamosios vietovės vertinimą,

▪

komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugas,

▪

kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas,

▪

socialinės paslaugas,

▪

švietimą,

▪

paslaugas verslui

▪

žemėtvarkos ir statybų leidimų išdavimo paslaugas,

▪

civilinės metrikacijos, seniūnijų paslaugas,

▪

klausimus apie korupciją.
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2012 m. klausimynas apėmė šiuos klausimų blokus:
▪

bendrą gyvenamosios vietovės ir savivaldybės veiklos vertinimą,

▪

komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugas,

▪

kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas,

▪

socialinės paslaugas,

▪

švietimą,

▪

seniūnijų paslaugas,

▪

klausimus apie korupciją.

Tyrimo atranka buvo vykdoma taikant stratifikuotos atsitiktinės maršrutinės atrankos
principus. Pirmame etape kiekvienos savivaldybės (išskyrus Vilniaus miesto
savivaldybę) respondentų imtis buvo suskirstyta į kaimo ir miesto gyventojų imtis
proporcingai Statistikos departamento tiek 2011 m. tiek 2012 m. pateikiamiems
duomenims89. Tolesniame etape atsitiktiniu būdu atrinkti pirminiai atrankos punktai
(adresai), nuo kurių pradedant tyrime dalyvauti buvo atrenkamas kas trečias namų ūkis
(butas, individualus namas). Namų ūkiuose konkretus respondentas buvo atrenkamas
naudojant artimiausio gimtadienio taisyklę. Namų ūkyje buvo apklausiamas tik vienas
respondentas. 2011 m. tyrimą atliko 15 interviuotojų, 2012 m. – 16 interviuotojų.

5.2.1 Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
savivaldybėse 2011 m. tyrimas

Skirtingos viešosios/ administracinės paslaugos buvo tiriamos ne vienoda apimtimi.
Prieš tai atlikto kokybinio tyrimo metu buvo išskirtos aktualiausios gyventojams
savivaldybių teikiamos paslaugos, kurios buvo tirtos detaliai. Kai kurios mažesniam
8

Vilniaus miesto savivaldybė: 100 proc. miesto gyventojų; Pagėgių savivaldybė: 23 proc. - miesto gyventojai, 77 proc. – kaimo
gyventojai; Kretingos rajono savivaldybė: 51 proc. – miesto gyventojai, 49 proc. – kaimo gyventojai. Šaltinis: Statistikos
departamento interneto svetainėje pateikiami duomenys (skaityta 2011 lapkričio 27 d.)
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010214&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PX
SId=3769&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&
rvar12=&rvar13=&rvar14=
9
Vilniaus miesto savivaldybė: 100 proc. miesto gyventojų; Pagėgių savivaldybė: 23 proc. - miesto gyventojai, 77 proc. – kaimo
gyventojai; Kretingos rajono savivaldybė: 51 proc. – miesto gyventojai, 49 proc. – kaimo gyventojai. Šaltinis: Statistikos
departamento interneto svetainėje pateikiami duomenys (skaityta 2012 rugsėjo 7 d.)
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010214&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PX
SId=3769&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&
rvar12=&rvar13=&rvar14=
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gyventojų skaičiui aktualios paslaugos buvo tirtos ne taip plačiai, o kai kurios buvo
visiškai neįtrauktos į tyrimą.
Tirtos komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos apima šias konkrečias
paslaugas:
▪

Atliekų tvarkymo paslaugas

▪

Vandens tiekimą

▪

Nuotekų valymą

▪

Būsto ir pastatų ūkio administravimą

▪

Švarą

▪

Apšvietimą

▪

Vaikų žaidimo aikšteles

▪

Gyvūnų vedžiojimo aikšteles

Kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugos apima šias konkrečias paslaugas:
▪

Kultūros ir sporto įstaigų paslaugas

▪

Bibliotekos paslaugas

▪

Valstybinių švenčių renginius (pavyzdžiui, Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)

▪

Miesto švenčių renginius (pavyzdžiui, miesto šventės, amatų dienos, mugės ir
kt.)

▪

Sporto renginius

▪

Sutvarkytų kultūros paveldo objektų lankymo galimybę (tinkamumą lankymui)

▪

Mėgėjų meno kolektyvų veiklą (dalyvavimą, stebėjimą)

▪

Profesionalaus meno sklaidą (teatrai, parodos, ekspozicijos ir pan.)

▪

Viešąsias erdves laisvalaikio poreikiams (skverai, stadionai, pasivaikščiojimo,
dviračių takai)

Tirtos socialinės paslaugos apima šias paslaugas:
▪

Informacijos/ konsultacijos dėl socialinių paslaugų skyrimo teikimą

▪

Dokumentacijos dėl socialinių paslaugų skyrimo tvarkymą
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▪

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas (pvz., nukreipimas pas reikiamą
teisininką, pagalba užsiregistruojant pas gydytoją ar kitą reikiamą specialistą,
pagalba sumokant mokesčius)

▪

Sociokultūrines paslaugas (laisvalaikio organizavimo paslaugos, bendravimas,
dalyvavimas grupinio socialinio darbo užsiėmimuose).

▪

Transporto organizavimo paslaugas (galimybė už mokestį naudotis savivaldybės
įstaigos transportu gydymo, reabilitacijos, chemoterapijos atvejais)

▪

Pagalbą į namus (pagalba kasdieniniuose darbuose, kambarių tvarkymas,
pagalba apsiperkant)

▪

Socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą (paslaugos, teikiamos dienos metu,
siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame
ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas)

▪

Dienos socialinę globą

▪

Trumpalaikę socialinę globą

▪

Ilgalaikę socialinę globą

▪

Socialinį būstą

▪

Būsto pritaikymą neįgaliajam

▪

Aprūpinimą kompensacine technika (vežimėliais, ramentais ir kt.)

▪

Vaiko teisių apsaugos tarnybos teikiamas paslaugas

▪

Socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą (pavyzdžiui,
išmokos vaikams, piniginės socialinės paramos, kompensavimo už šildymą)

Tirtos švietimo paslaugos apėmė:
▪

Ikimokyklinio ugdymo paslaugas (vaikų lopšeliai-darželiai)

▪

Bendrojo lavinimo mokyklas

▪

Neformaliojo ugdymo įstaigas (vaikų ir jaunimo klubai)

▪

Užklasinę veiklą (būreliai mokykloje)

▪

Suaugusiųjų švietimo paslaugas

Tirtos paslaugos verslui apėmė tik dvi paslaugas:
▪

Licencijų ir leidimų išdavimas (verstis prekyba)

▪

Nekilnojamo turto mokesčio lengvatos teikimas juridiniams asmenims
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Tirtos žemėtvarkos srities ir statybos leidimų išdavimo paslaugos yra šios:
▪

Konsultacijos dėl teritorijų planavimo, statybos leidimų išdavimo tvarkos

▪

Statybos leidimų (griauti, statyti) išdavimas

▪

Teritorijų ir žemės sklypų planavimo paslaugos (dokumentų derinimas,
tvirtinimas, registravimas)

▪

Statinio adreso suteikimas, keitimas

▪

Leidimo išorinei vaizdinei reklamai įrengti išdavimas

Taip pat buvo tirta vartotojų nuomonė apie aptarnavimą teikiant kiekvienos iš
paminėtųjų sričių paslaugas bei šių paslaugų vertinimą, o taip pat aptarnavimą
savivaldybių civilinės metrikacijos skyriuose bei seniūnijose.
2011 m. atliktas tyrimas parodė, kad labiausiai patenkinti savo gyvenamąja vietove yra
Kretingos rajono savivaldybės gyventojai (8,74 balo iš 10 galimų), o labiausiai
nepatenkinti – Pagėgių savivaldybės gyventojai (7,8 balo). Vilniaus miesto savivaldybės
gyventojai savo gyvenamąją vietovę vidutiniškai įvertino 8,14 balo. Tačiau lygindami
savo savivaldybę su kitais miestais ar rajonais, gerokai palankiau ją vertino vilniečiai
(8,78 balo). Visose savivaldybėse šiek tiek geriau savo gyvenamąją vietovę vertino
vyresnio amžiaus respondentai, o Vilniaus miesto savivaldybėje taip pat ir 30 – 39 m.
gyventojai.
Aukščiausias bendras pasitenkinimo indeksas 2011 m. tyrimo duomenimis, yra
žemėtvarkos srities paslaugomis (78,4 proc.), o žemiausias – paslaugomis verslui (63,2
proc.). Tačiau šie ir kiti indeksai labai skiriasi kiekvienoje tirtoje savivaldybėje, todėl
bendras jų vidurkis neatspindi tikros situacijos kiekvienoje iš savivaldybių. Tik
pasitenkinimo komunalinėmis paslaugomis indeksas yra panašaus lygmens visose
savivaldybėse ir svyruoja ties maždaug dviem trečdaliais maksimaliai galimos reikšmės.
Pasitenkinimo kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugomis indeksas yra aukščiausias
Vilniaus miesto savivaldybėje ir siekia beveik 80 proc. Jis gerokai aukštesnis nei Pagėgių
savivaldybėje, kur jis siekia tik 67 proc.
Pasitenkinimo socialinėmis paslaugomis indeksai yra labai žemi Vilniaus miesto ir
Kretingos rajono savivaldybėse (42 – 44 proc.), tačiau Pagėgių savivaldybėje indeksas
ganėtinai aukštas (71 proc.). Ši savivaldybė teigiamu požiūriu taip pat išsiskiria
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vertinant pasitenkinimą švietimo bei žemėtvarkos srities paslaugomis. Tačiau
pasitenkinimas paslaugomis verslui čia yra reikšmingai mažesnis.
Bendrai geriausiai aplinkos tvarkymo paslaugos yra vertinamos Pagėgių savivaldybėje
(6,85 balo), o prasčiausiai Vilniaus miesto savivaldybėje (5,28 balo). Čia daugiau nei
pusė gyventojų šias paslaugas įvertino 5 balais ir mažiau. Tačiau nei vienoje
savivaldybėje aplinkos tvarkymo paslaugos nėra vertinamos labai gerai ir vertinimo
vidurkis neviršija 7 balų.

Pasitenkinimas komunalinėmis paslaugomis geriausiai vertinamas Kretingos rajono
savivaldybėje (7,36 balo), o prasčiausiai – Pagėgių (6,8 balo). Vilniaus miesto
savivaldybės gyventojai svarbiausiomis komunalinių paslaugų sudedamosiomis dalimis
laiko: vandens tiekimą, švarą, apšvietimą bei nuotekų valymą. Beveik visoms
komunalinėms paslaugoms Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai teikia didesnę
svarbą nei kitų savivaldybių gyventojai. Kitose savivaldybėse prioritetai yra panašūs,
tačiau šiek tiek mažiau svarbos teikiama būsto ir pastatų administravimui. Vilniaus
miesto savivaldybėje geriausiai įvertintos vandens tiekimo paslaugos (beveik 9 balai iš
10 galimų). Šiuo požiūriu Vilniaus miesto savivaldybė išsiskiria iš kitų tirtų savivaldybių.
Taip pat gerai vertinamos nuotekų valymo paslaugos. Vidutiniškai vertintas
pasitenkinimas tokiomis teikiamų komunalinių paslaugų komponentais: švara,
apšvietimas, atliekų tvarkymas, būsto administravimas, blogai – vaikų žaidimo
aikštelės, gyvūnų vedžiojimo aikštelės.
Vilniaus miesto ir Kretingos rajono savivaldybėse pasitenkinimas kultūros paslaugomis
bendrai buvo įvertintas beveik 8 balais. Tik Pagėgių savivaldybėje vertinimas nesiekė 7
balų ir buvo reikšmingai mažesnis.
2011 m. pasitenkinimas aktyvaus poilsio ir sporto paslaugomis visose savivaldybėse
įvertintas vidutiniškai – tik apie 6,5 balo. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai
svarbiausiomis laiko viešąsias erdves laisvalaikio poreikiams, taip pat vilniečiams
svarbios miesto ir valstybės šventės, profesionalaus meno sklaida. Mažiausiai reikšmės
čia teikiama bibliotekų ir mėgėjų meno kolektyvų veiklai. Miesto šventės bei viešos
erdvės poilsiui svarbios taip pat ir Kretingos rajono bei Pagėgių savivaldybių
gyventojams, tačiau Pagėgių savivaldybėje išsiskiria ir kitos svarbios paslaugos:
kultūros ir sporto įstaigų paslaugos, bibliotekos paslaugos, mėgėjų meno kolektyvai.
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Vilniaus miesto savivaldybėje ypač palankiai yra vertinamos čia organizuojamos
šventės, sporto renginiai, profesionalaus meno sklaida. Dauguma aspektų vilniečiai
reikšmingai geriau vertina kultūros ir laisvalaikio paslaugas nei kitų tirtų savivaldybių
gyventojai. Prasčiausiai Vilniaus miesto savivaldybėje vertinamos viešosios erdvės
laisvalaikiui ir poilsiui. Šie aspektai taip pat prastai vertinami ir Kretingos rajono bei
Pagėgių savivaldybėse. Tačiau čia taip pat prastai vertinami ir sporto renginiai,
profesionalus menas. Pagėgių savivaldybėje taip pat gerokai prasčiau vertinamos
kultūros ir sporto įstaigų bei bibliotekų paslaugos.
Dauguma visų 2011 m. tyrime dalyvavusių savivaldybių gyventojų nėra turėję reikalų
su savivaldybe dėl socialinių paslaugų. Dažniausia ir svarbiausia paslauga, kuria
naudojasi savivaldybių gyventojai yra socialinių pašalpų, kompensacijų skyrimas ir
mokėjimas. Ja žymiai dažniau naudojasi Kretingos rajono ir Pagėgių savivaldybių
gyventojai. Palankiausiai socialinės paslaugos vertinamos Pagėgių savivaldybėje, o
blogiausiai – Vilniaus miesto savivaldybėje.
Dauguma gyventojų su savivaldybių administruojamomis švietimo paslaugomis
susiduria bendrojo lavinimo mokyklose ir užklasinės veiklos užsiėmimuose. Nemažai
vilniečių taip pat teigė, kad naudojosi suaugusiųjų švietimo paslaugomis. Visos švietimo
paslaugos yra svarbesnės moterims – ypač tai pasakytina apie Vilniaus miesto
savivaldybę. Kiti ryšiai taip pat akivaizdūs. Jaunesniems ir turintiems vaikų
respondentams svarbesnis yra ikimokyklinis ir mokyklinis ugdymas (pastarasis, beje,
svarbus ir vyriausiajai amžiaus grupei, kuri matyt jau yra tapusi seneliais). Vyresniems
(50 ir daugiau metų) aktualesnės suaugusiųjų švietimo paslaugos. Dauguma švietimo
paslaugų svarbesnės atrodo aukštąjį išsimokslinimą turintiems respondentams.
Vilniaus miesto ir Kretingos rajono savivaldybėse palankiausiai vertinamos bendrojo
lavinimo mokyklos, Pagėgių savivaldybėje – ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei
neformaliojo ugdymo įstaigos. Pastaroje savivaldybėje visų švietimo paslaugų
vertinimas yra gana aukštas ir viršija (išskyrus užklasinę veiklą) 7 balus. Blogiausiai (tik
vidutiniškai) dauguma paslaugų yra vertinamos Vilniaus miesto savivaldybėje, o
ypatingai blogai šioje savivaldybėje vertinamos užklasinės veiklos ir neformaliojo
ugdymo paslaugos.
Žemėtvarkos srities paslaugomis ir paslaugomis verslui naudojasi labai nedidelis visų
tyrime dalyvavusių gyventojų procentas. Bendras jų vertinimas yra gerokai blogesnis
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nei kitų paslaugų, ypatingai jis blogas – Vilniaus miesto savivaldybėje (apie 5 balus iš 10
galimų).
Aptarnavimas civilinės metrikacijos skyriuose ir seniūnijose buvo vertinamas gerai arba
labai gerai.
Bendrai visose trijose savivaldybėse labiausiai korumpuotomis institucijomis gyventojai
laiko Seimą ir politines partijas, taip pat teismus. Savivaldybės šiame vertinime užimą 7
vietą. Tačiau egzistuoja dideli skirtumai tarp savivaldybių: Vilniaus miesto gyventojai
labiausiai korumpuotomis institucijomis laiko politines partijas, Seimą, teismus, o 4
vietoje – savivaldybę. Dažniausiai tyrime dalyvavę gyventojai teigia turintys duoti
kyšius sveikatos apsaugos sistemoje. Tokie atvejai rečiausi Vilniaus miesto
savivaldybėje (17 proc. davusiųjų kyšį), o dažniausi – Pagėgių savivaldybėje (39 proc.
davusiųjų kyšį).

5.2.2 Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis
savivaldybėse 2012 m. tyrimas
Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis savivaldybėse
tyrimas 2012 m. buvo atliktas patobulinus ankstesnio tyrimo klausimyną, todėl šių
kartotinių tyrimų rezultatus galima palyginti ne visais aspektais.
2012 m. atliktas tyrimas parodė, kad labiausiai patenkinti savo gyvenamąja vietove yra
Vilniaus m. savivaldybės gyventojai (8,98 balo iš 10 galimų). Kretingos raj. ir Pagėgių
savivaldybėse bendri gyventojų vertinimai pasiskirstė vienodai (po 8,81 balo). Lyginant
su kitomis savivaldybėmis Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai savo gyvenamąją
vietą taip pat įvertino palankiausiai (8,84 balo). Tuo tarpu, nepalankiausiai lyginant su
kitomis savivaldybėmis įvertinta Pagėgių savivaldybė (7,71 balo). Kretingos raj.
savivaldybės gyventojai savo gyvenamąją vietą lygindami su kitomis savivaldybėmis
įvertino 8,5 balo. Visose savivaldybėse šiek tiek geriau savo gyvenamąją vietovę vertino
30 – 39 m. bei patys vyriausi gyventojai.
Geriausiai savivaldybės paslaugų prieinamumą 2012 m. įvertino Pagėgių bei Kretingos
raj. savivaldybių gyventojai. Jose visi savivaldybės paslaugų prieinamumo aspektai

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

62

įvertinti daugiau nei 4 balais iš 5 galimų. Vilniaus m. savivaldybėje prasčiausiai
įvertintas informacijos apie nuveiktus darbus pakankamumas (2,9 balo).
2012 m. tyrimo duomenimis, daugiausiai į savivaldybę per pastaruosius 12 mėn.
kreipėsi respondentų iš Pagėgių savivaldybės (38,3 proc.). Mažiausiai – Vilniaus m.
savivaldybės respondentų (11,5 proc.). Taip pat, į Vilniaus m. savivaldybę respondentai
dažniau kreipėsi raštu, elektroniniu paštu arba telefonu nei kitose tirtose
savivaldybėse. Kretingos rajono ir Pagėgių savivaldybėse dauguma apklaustųjų kreipėsi
asmeniškai atėję.

Aptarnavimą savivaldybėje geriausiai įvertino Pagėgių savivaldybės gyventojai. Čia visų
aptarnavimo aspektų vertinimų vidurkis yra daugiau nei 4

balai iš 5 galimų.

Prasčiausiai įvertintas Vilniaus m. savivaldybės aptarnavimas, o blogiausiai įvertinti šie
aspektai: Jūsų problema buvo išspręsta be reikalo „nesiuntinėjant iš vieno kabineto į
kitą“ ir Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per institucijos nurodytą laiką).
Lentelė 1. Vartotojų pasitenkinimo skirtingomis paslaugomis indeksai
Visi

Vilniaus

Kretingos

Pagėgių

miesto

rajono

savivaldybė

savivaldybė

savivaldybė

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

65.11

71.29

65.33

69.71

62.79

70.58

66.47

72.73

71.71

71.79

78.17

73.88

73.36

70.96

67.19

71.66

69.18

73.62

41.88

66.1

44.06

72.96

71.12

77.34

73.93

79.29

64.08

74.1

76.60

83.48

77.92

77.86

Pasitenkinimo komunalinio
ūkio ir aplinkos tvarkymo
paslaugomis indeksas
Pasitenkinimo
laisvalaikio

kultūros,
ir

sporto

paslaugomis indeksas
Pasitenkinimo socialinėmis
paslaugomis indeksas
Pasitenkinimo

švietimo

paslaugomis indeksas

Kuo aukštesnis indeksas, tuo labiau patenkinti vartotojai
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Aukščiausias bendras pasitenkinimo indeksas yra švietimo srities paslaugomis (79,29
proc. – 2012 m., 73,93 proc. – 2011 m.), o likusios trys sritys turi panašų balą. Vilniaus
m. savivaldybės gyventojų vertinimas išsiskiria tuo, kad pasitenkinimą socialinėmis
paslaugomis 2012 m. įvertino reikšmingai žemiau nei kitose savivaldybėse (66,1 proc.).
Tuo tarpu, Kretingos raj. savivaldybėje pasitenkinimo švietimo paslaugomis indeksas
yra reikšmingai didesnis nei kitų dviejų savivaldybių (83,48 proc.).
2012 m. tyrimo duomenimis, visų savivaldybių gyventojai svarbiausiomis sritimis laiko
komunalinio ūkio bei aplinkos tvarkymo paslaugas. Šiek tiek mažiau svarbios yra
kultūros, aktyvaus laisvalaikio ir sporto, seniūnijų teikiamos paslaugos. O mažiausiai
svarbos skiriama socialinėms, civilinės metrikacijos, švietimo paslaugoms, taip pat
paslaugoms verslui bei žemėtvarkos paslaugoms.
Pasitenkinimas komunalinėmis paslaugomis geriausiai vertinamas Kretingos raj.
savivaldybėje (8.35 balo), o prasčiausiai – Pagėgių (6.82 balo). Komunalinio ūkio bei
aplinkos tvarkymo paslaugas visų savivaldybių gyventojai laiko svarbiausiomis. Visose
savivaldybėse kaip svarbiausios išskirtos vandens tiekimo, atliekų tvarkymo, švaros,
nuotekų valymo bei apšvietimo paslaugos. Vilniaus m. savivaldybė išsiskiria tuo, kad
daugiau svarbos suteikiama būsto bei pastatų administravimui. Mažiausiai svarbiomis
laikomos vaikų žaidimo ir gyvūnų vedžiojimo aikštelės. Vilniaus m. geriausiai įvertintos
vandens tiekimo paslaugos (daugiau nei 9 balai iš 10 galimų). Pagėgių savivaldybėje
geriausiai įvertintos atliekų tvarkymo paslaugos (beveik 9 balai iš 10 galimų). Kretingos
raj. Savivaldybėje šios paslaugos įvertintos taip pat labai gerai, bet aukščiausias
pasitenkinimas - nuotekų valymo paslaugomis. Vidutiniškai vertintas pasitenkinimas
tokiais teikiamų komunalinių paslaugų komponentais: švara, apšvietimas, būsto
administravimas, blogai – vaikų žaidimo aikštelės, gyvūnų vedžiojimo aikštelės.
Centralizuotos šilumos tiekimas iš esmės įvertintas palankiai – vertinimo vidurkiai 5
balų skalėje yra didesni nei 4. Vertinant viešųjų erdvių tvarką ir švarą bei apšvietimą
kritiškiausiai buvo nusiteikę Vilniaus m. savivaldybės gyventojai. Visais aspektais
geresnius vertinimus pateikė Pagėgių savivaldybės gyventojai.
Bendrai visose savivaldybėse pasitenkinimas kultūros paslaugomis įvertintas beveik 8
balais. Pagėgių savivaldybėje kultūros paslaugos įvertintos reikšmingai aukščiau –
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beveik 10 balų. Kitose savivaldybėse kultūros paslaugų vertinimai buvo panašūs (apie 7
balai). Pasitenkinimas aktyvaus poilsio ir sporto paslaugomis visose savivaldybėse
įvertintas apie 6,5 balo. Aukščiausias įvertinimas Pagėgių savivaldybėje, o žemiausias –
Kretingos raj. savivaldybėje.
Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai svarbiausiomis laiko viešąsias erdves
laisvalaikio poreikiams, taip pat vilniečiams svarbios miesto ir valstybės šventės,
profesionalaus meno sklaida. Mažiausiai reikšmės čia teikiama bibliotekų ir mėgėjų
meno kolektyvų veiklai. Valstybinės ir miesto šventės bei viešos erdvės poilsiui svarbios
taip pat ir Kretingos rajono bei Pagėgių savivaldybių gyventojams, tačiau Pagėgių
savivaldybėje išsiskiria ir kitos svarbios paslaugos: sporto įstaigų paslaugos, bibliotekos
paslaugos, sutvarkytų kultūros paveldo objektų ir mėgėjų meno kolektyvai.
Vilniaus miesto savivaldybėje ypač palankiai yra vertinamos čia organizuojamos
šventės, profesionalaus meno sklaida. Bibliotekos paslaugas ypač palankiai įvertino
Kretingos raj. savivaldybės gyventojai. Prasčiausiai Vilniaus miesto savivaldybėje
vertinamos viešosios erdvės laisvalaikiui ir poilsiui. Šie aspektai taip pat prastai
vertinami ir Kretingos rajono bei Pagėgių savivaldybėse. Tačiau čia taip pat prastai
vertinami ir sporto renginiai, profesionalus menas.
Dauguma visų tyrime dalyvavusių savivaldybių gyventojų nėra turėję reikalų su
savivaldybe dėl socialinių paslaugų. Dažniausia ir svarbiausia paslauga, kuria naudojasi
savivaldybių gyventojai yra socialinių pašalpų, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Ja
žymiai dažniau naudojasi Pagėgių savivaldybių gyventojai. Palankiausiai socialinės
paslaugos vertinamos Pagėgių savivaldybėje, o blogiausiai – Kretingos raj.
savivaldybėje.
Dauguma gyventojų su savivaldybių administruojamomis švietimo paslaugomis
susiduria bendrojo lavinimo mokyklose ir užklasinės veiklos užsiėmimuose. Nemažai
Vilniaus miesto ir Pagėgių savivaldybės gyventojų taip pat teigė, kad naudojosi
suaugusiųjų švietimo paslaugomis.
Visos švietimo paslaugos yra svarbesnės moterims – ypač tai pasakytina apie Vilniaus
miesto savivaldybę. Kiti ryšiai taip pat akivaizdūs. Jaunesniems ir turintiems vaikų
respondentams svarbesnis yra ikimokyklinis ir mokyklinis ugdymas (pastarasis, beje,
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svarbus ir vyriausiajai amžiaus grupei, kuri matyt jau yra tapusi seneliais). Vyresniems
(50 ir daugiau metų) aktualesnės suaugusiųjų švietimo paslaugos. Dauguma švietimo
paslaugų svarbesnės atrodo aukštąjį išsimokslinimą turintiems respondentams.
Vilniaus miesto ir Kretingos rajono savivaldybėse palankiausiai vertinamos bendrojo
lavinimo mokyklos, Pagėgių savivaldybėje – ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei
neformaliojo ugdymo įstaigos. Pastaroje savivaldybėje visų švietimo paslaugų
vertinimas yra gana aukštas ir viršija 7 balus. Blogiausiai (tik vidutiniškai) dauguma
paslaugų yra vertinamos Vilniaus miesto savivaldybėje, o ypatingai blogai šioje
savivaldybėje vertinamos ikimokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugos.

Dažniausios priežastys, išryškėjusios 2012 m. tyrime, dėl kurių kreipiamasi į seniūnijas
yra pažymų išdavimas, gyvenamosios vietos deklaravimas ir socialinių paslaugų
skyrimas. Palankiausiai seniūnijos darbas vertinamas Kretingos raj. savivaldybėje. Čia
visi aptarnavimo aspektai vertinami artimu 5 balams vidurkiu, išskyrus informacijos
gavimą telefonu arba internetu. Prasčiausiai seniūnijų darbas vertinamas Pagėgių
savivaldybėje.
Žemėtvarkos srities paslaugomis ir paslaugomis verslui naudojasi labai nedidelis visų
tyrime dalyvavusių gyventojų procentas. Paslaugos verslui vertinamos prasčiausiai iš
visų paslaugų (apie 6,5 balo). Žemėtvarkos srities paslaugų vertinimas pakilo nei 2011
metais, tačiau vis tiek išlieka žemiausias Vilniaus m. savivaldybėje (apie 6 balus).
Aptarnavimas civilinės metrikacijos skyriuose ir seniūnijose buvo vertinamas gerai arba
labai gerai.
Apskritai visose trijose savivaldybėse, 2012 m. tyrimo duomenimis, labiausiai
korumpuotomis institucijomis gyventojai laiko Seimą ir politines partijas, taip pat
teismus ir valstybės tarnautojus. Savivaldybės šiame vertinime užimą 7 vietą. Tačiau
egzistuoja dideli skirtumai tarp savivaldybių: Vilniaus miesto gyventojai labiausiai
korumpuotomis institucijomis laiko politines partijas, Seimą, teismus, valstybės
tarnautojus, o 5 vietoje – savivaldybę. Kretingos raj. savivaldybė užima 7 vietą, Pagėgių
– tik 10 vietą tarp visų tirtų institucijų. Dažniausiai tyrime dalyvavę gyventojai teigia
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turintys duoti kyšius sveikatos apsaugos sistemoje ir policijoje. Tokie atvejai dažniausi Pagėgių savivaldybėje (18 proc. davusiųjų kyšį).

6.

PROJEKTO VEIKLŲ VIEŠINIMAS: STRAIPSNIAI IR PRANEŠIMAI

Vienas iš VRM iniciatyva įgyvendinamų projekto uždavinių - skleisti informaciją apie
viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvas ir naujoves, ES šalių ir
nacionalinę gerąją patirtį. VRM, siekdama informuoti visuomenę apie viešąjį
administravimą Lietuvoje, atskleisti viešojo administravimo aktualijas bei problemas,
aptarti jo tobulinimo perspektyvas, leidžia informacinį leidinį „Viešasis administravimas
Lietuvoje“. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Ekonominės ir tyrimai“, remiantis 2010
m. gruodžio mėn. 14 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 1VL-1677 1 priedo 3.7 punktu
parengė tris straipsnius, kurie buvo išspausdinti leidinyje „Viešasis administravimas“
▪

„Gyventojų požiūris į savivaldybių teikiamas paslaugas. Kokybinio tyrimo
rezultatų įžvalgos“. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti gyventojų požiūrį į
savivaldybės administracijos vaidmenį teikiant administracines paslaugas ir
administruojant viešųjų paslaugų teikimą. Straipsnyje aptariami kokybinio
tyrimo,

skirto

administracinėmis

išsiaiškinti
paslaugomis

gyventojų

naudojimosi

pasitenkinimą

ir

viešosiomis

lūkesčius,

ir

rezultatai:

aptariamas gyventojų ir savivaldybės santykis bei savivaldybės kompetencijoje
esančių paslaugų vertinimas bei pagrindiniai gyventojų keliami reikalavimai
savivaldybės teikiamų paslaugų kokybei.
▪

„Kokybės vadybos metodų taikymas ir veiklos efektyvumo rodikliai Lietuvos
viešojo administravimo institucijose“. Šiame straipsnyje aptariama KVM
diegimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose situacija 2011 m.:
apžvelgiamas diegiamų (įdiegtų) ir planuojamų diegti kokybės vadybos modelių
spektras bei šių modelių taikymo sunkumai, trukdantys viešojo administravimo
institucijoms ir įstaigoms savo veikloje diegti kokybės vadybos modelius.
Straipsnyje taip pat pristatomas KVM taikymo ir poveikio/pokyčių matavimo
Lietuvos viešojo administravimo institucijose/ įstaigose stebėsenos metodikoje
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numatyto kiekybinio bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo įžvalgos ir sąsaja su
kokybės vadybos metodų taikymu10.
▪

„Vartotojų pasitenkinimas viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis
Vilniaus miesto, Kretingos rajono ir Pagėgių savivaldybėse: gyventojų tyrimo
rezultatų apžvalga“. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis tyrimai – tai grįžtamasis ryšys viešojo administravimo institucijai
apie jos veiklą. Šių tyrimų pagalba institucijos ir įstaigos turi galimybę įvertinti
pagrindinius

veiksnius,

lemiančius

pasitenkinimą

ar

nepasitenkinimą

viešosiomis / administracinėmis paslaugomis ir kreipti dėmesį į jų teikimo
gerinimą. Vartotojų pasitenkinimo tyrimai viešojo administravimo institucijose
ir įstaigose tampa vis populiaresniu įrankiu, siekiant išsiaiškinti teikiamų
paslaugų kokybės ir aptarnavimo vertinimą vartotojo požiūriu. VRM iniciatyva,
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 2011 m. ir 2012 m. trijose Lietuvos
savivaldybėse – Vilniaus mieste, Kretingos rajone ir Pagėgiuose – atliko
vartotojų

(gyventojų)

pasitenkinimo

viešosiomis

ir

administracinėmis

paslaugomis tyrimus11. Jų metu buvo tirtas pasitenkinimas komunalinio ūkio ir
aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinėmis, švietimo
paslaugomis, taip pat tirta vartotojų nuomonė apie aptarnavimą teikiant
paslaugas savivaldybėje ir seniūnijose. Šiame straipsnyje apžvelgti pagrindiniai
minėtų tyrimų rezultatai.

Projekto įgyvendinimo metu, siekiant viešojo administravimo institucijas ir įstaigas
informuoti apie kokybės vadybos iniciatyvas viešajame sektoriuje ir skatinti dalinimąsi
gerąja patirtimi, VRM organizuotuose renginiuose UAB „Ekonominės konsultacijos ir

10

Bendrieji veiklos rodikliai ankstesnėse projekto atskaitose ir straipsniuose vadinti efektyvumo rodikliais, tačiau projekto eigoje
pasirinktas pastarasis pavadinimas.
11

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis savivaldybėse tyrimai atlikti
VRM įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą
„Kokybės vadybos modelių diegimo ir viešųjų paslaugų kokybės bei piliečių aptarnavimo gerinimo
skatinimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose. Santrumpa. Viešojo administravimo
sektoriaus kokybės iniciatyvos“ (projekto Nr. VPI-4.3-VRM-01-V-01-018) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“.
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tyrimai“ atstovai skaitė tris pranešimus. Pranešimai buvo parengti remiantis 2010 m.
gruodžio mėn. 14 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 1VL-1677 1 priedo 3.6 punktu.

▪

4-ojoje, Nacionalinėje kokybės konferencijoje, vykusioje Vilniuje, 2011 m.
gruodžio 15 d., buvo skaitytas pranešimas tema „Kokybės vadyba Lietuvos
viešojo administravimo institucijose: taikomų metodų, efektyvumo rodiklių ir
vartotojų pasitenkinimo ryšys“.

▪

VRM, bendradarbiaujant su Europos viešojo administravimo institutu ir
Bendrojo vertinimo modelio išteklių centru, 2012 m. gegužės 3 d. vykusiame
seminare „Siekiant tobulumo viešajame administravime – nuo kokybės vadybos
priemonių link kokybės kultūros“ skaitytas pranešimas tema „Kokybės vadyba
Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje: esama situacija ir ateities planai“.

▪

5-ojoje Nacionalinėje kokybės konferencijoje, skaitytas pranešimas, pristatantis
pagrindinius

projekto

rezultatus,

„Kokybės

vadyba

Lietuvos

administravimo sektoriuje. 2012 m. tyrimų apžvalga“.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt

69

viešojo

7.

APIBENDRINIMAS IR REKOMENDACIJOS

Šioje ataskaitoje apžvelgtos VRM inicijuoto Europos socialinio fondo ir Lietuvos
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Kokybės vadybos modelių diegimo
ir viešųjų paslaugų kokybės bei piliečių aptarnavimo gerinimo skatinimas viešojo
administravimo institucijose ir įstaigose. Santrumpa. Viešojo administravimo
sektoriaus kokybės iniciatyvos“ (projekto Nr. VPI-4.3-VRM-01-V-01-018) pagal 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ pagrindinės
veiklos, kurias, remiantis 2010 m. gruodžio mėn. 14 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr.
1VL-1677, atliko UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.
Atsižvelgiant į Stebėsenos metodikos rengimo bei įvykdytų ir šioje ataskaitoje
aptartų

tyrimų

patirtį

bei

patikslinant

Stebėsenos

metodikoje

pateiktas

rekomendacijas ir tobulintinas sritis, galima pateikti tokias rekomendacijas:

KVM taikymo stebėsenos tyrimui

Kartotinių

tyrimų Atsižvelgiant į 2010 – 2012 metais vykdytų KVM taikymo

dažnumas – kas 2 metai

stebėsenos tyrimų patirtį, rekomenduojama kartotinius
tyrimus atlikti ne dažniau kaip kas dveji metai, kadangi
KVM diegimas yra santykinai ilgas ir sudėtingas procesas,
kurio metu vykstantys pokyčiai nėra greitai pastebimi.
Siekiant išvengti papildomo darbo krūvio organizacijoms
vertinant kasmetinius pokyčius, siūloma vykdyti dviejų
lygių detalumo tyrimus: pirma, stebėsenos sistemos
pagalba (arba iš antrinių šaltinių) susirenkant informaciją
apie

įgyvendinamus

kokybės

vadybos

projektus

organizacijose; antra – kas dveji metai matuojant esančius
pokyčius ir jų naudą organizacijai.
Išplėsti apklausiamų VA Atsižvelgiant į augantį KVM vartotojų skaičių, ateityje
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įstaigų / institucijų imtį

vykdant

KVM

taikymo

stebėsenos

tyrimus

rekomenduojama išplėsti apklausiamų VA įstaigų /
institucijų imtį, įtraukiant pavaldžias organizacijas.
Apie rezultatus tiesiogiai Rekomenduojama apie KVM taikymo stebėsenos tyrimų
informuoti

anketos rezultatus tiesiogiai informuoti šio tyrimo dalyvius –

pildytojus

apklausų anketų pildytojus, siekiant suteikti grįžtamąjį ryšį
apie dalyvavimą tyrime bei skatinti klausimyno pildymo
nuoseklumą ir tęstinumą. Atliktų tyrimų patirtis rodo, kad
vykstant

personalo

dalyvavimas

kaitai

pasitaiko

atvejų,

kad

KVM taikymo stebėsenos tyrime nėra

deleguojamas organizacijos viduje, kas sukuria situaciją,
kuomet organizacijose šio tyrimo klausimyną užpildo
atsitiktiniai arba mažai su kokybės vadybos sritimi susiję
darbuotojai. Atitinkamai, tai turi įtakos tyrimų rezultatų
kokybei. Todėl siūloma organizacijos viduje išsisaugoti
anketoje pateikiamus duomenis, tokiu būdu būtų
išlaikytas informacijos tęstinumo ir pokyčių stebėjimo
principas. Kita vertus, organizacijoms vertėtų paskirti už
kokybės vadybos metodų taikymo stebėseną atsakingus
darbuotojus, kas sudarytų sąlygas didesniam nuoseklumui
stebint pokyčius organizacijose. Pasibaigus tyrimui,
laikantis tyrimo etikos reikalavimų, reikėtų dalyvavusias
organizacijas informuoti apie tyrimo rezultatus, kiekvienai
jų išsiunčiant tyrimo rezultatų suvestines.
Rinkti informaciją apie Rekomenduojama KVM taikymo VAI stebėsenos tyrimo
Viešųjų

paslaugų metu rinkti informaciją apie Viešųjų paslaugų vartotojų

vartotojų pasitenkinimo pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos (Lietuvos
indekso

apskaičiavimo Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d.

metodikos taikymą

įsakymas Nr. 1V-339 (Žin., 2009, Nr. 81-3391) taikymą
vykdant piliečių / vartotojų apklausas.
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Rekomendacijos Bendrųjų veiklos rodiklių tyrimui

▪

Siekiant užtikrinti bendrųjų veiklos rodiklių tyrimo tęstinumą, veiklos rodiklių
rinkinys iš esmės neturėtų keistis; tačiau turėtų būti peržiūrimas ir
koreguojamas atsižvelgiant į sukauptą patirtį (pvz., jei išryškėja, kad KVM
poveikį rodiklio kaitai nustelbia kiti faktoriai; nėra galimybių gauti objektyvią
informaciją ir pan.) ar informacijos prieinamumo pokyčius (pvz., naujų
centralizuotų duomenų bazių, įvairių veiklos sričių stebėsenos metodikų
atsiradimas, atsiskaitymo formų ar principų pasikeitimai).

▪

Ateityje

planuojama

sukurti

viešojo

administravimo

subjektų

veiklos

stebėsenos sistema turėtų apimti ir bendrųjų veiklos rodiklių rinkimą ir
stebėjimą, jų palyginimą įvairių organizacijų tarpe.

Rekomendacijos vartotojų pasitenkinimo matavimo tyrimams

Atliekant kartotinį vartotojų pasitenkinimo matavimo tyrimą 2012 metais, buvo
atsižvelgta į Stebėsenos metodikoje pateiktas rekomendacijas, tačiau užtikrinant
metodišką analogiškų tyrimų atlikimą ateityje, svarbu išlaikyti pagrindinius tyrimo
metodikos principus:
Rekomenduojama

Atliekant vartotojų pasitenkinimo matavimo tyrimus

sumažinti tiriamų sričių (reprezentatyvias

gyventojų

apklausas)

teritorijos

/ paslaugų skaičių ir administraciniuose vienetuose ir siekiant gauti patikimus
atsisakyti
paslaugų

tirti

tas tyrimo duomenis, rekomenduojama sumažinti tiriamų

grupes, sričių / paslaugų skaičių ir atsisakyti tirti tas paslaugų

kuriomis naudojasi labai grupes, kuriomis naudojasi labai mažas gyventojų skaičius
mažas

gyventojų (arba specifinė jų grupė) (pavyzdžiui, žemėtvarkos srities

skaičius

paslaugos, paslaugos verslui). Šių sričių aptarnavimo
kokybės

tyrimus

rekomenduojama

atlikti

tiesiogiai

apklausiant šių paslaugų tikslinę grupę – tai yra,
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vartotojus (lankytojus), besikreipiančius dėl tam tikros
konkrečios paslaugos ir atėjusius į VAI, apklausą atliekant iš
karto, kai vartotojas gavo paslaugą (VAI viduje) arba
susisiekiant su tam tikros paslaugos vartotojais VAI turimais
jų kontaktiniais duomenimis. Šiuo atveju reikėtų atsižvelgti
į duomenų apsaugos principą (pavyzdžiui, VAI darbuotojas
gali teirautis ir fiksuoti, ar pas jį

apsilankęs vartotojas

sutinka, kad vėliau būtų su juo susisiekta tyrimo tikslais).
Mažinti

tam

paslaugų

tikrų Tiriant vartotojų pasitenkinimą savivaldybėse, siūloma
tiriamų mažinti tam tikrų paslaugų tiriamų aspektų skaičių –

aspektų skaičių

pavyzdžiui, socialinių paslaugų bloke atsisakyti tirti
paslaugas neįgaliesiems, socialinės globos, socialinio būsto
paslaugas, kuriomis naudojasi palyginti mažai gyventojų.
Šias paslaugas ir jų teikimą būtų galima tirti tiesiogiai
apklausiant jomis besinaudojančius asmenis, tokiu būdu
išvengiant klaidingų interpretacijų (pvz., jei vartotojų mažai
– paslaugos nesvarbios).

Sukurti vartotojų

Atsižvelgiant į VAI paslaugų ir tikslinių grupių specifiką,

pasitenkinimo paslaugų

rekomenduojama, remiantis vienos organizacijos ar jų

teikimo vietose

grupės

matavimo metodiką

pasitenkinimo matavimo metodines gaires, kuriomis

pavyzdžiu,

sukurti

pavyzdines

vartotojų

remiantis būtų galima įvertinti vartotojų pasitenkinimą
paslaugos teikimo vietoje.
Bendras

VAI

darbo Vartotojų pasitenkinimo matavimo klausimyne naudoti

vertinimas

klausimą apie bendrą VAI darbo vertinimą. Ši dalis apima
klausimus, susijusius ir su kitais bendrais VAI veiklos
aspektais – pavyzdžiui, informacijos teikimu, darbuotojų
mandagumu, interneto puslapiu, darbo laiku, darbo
organizavimu ir pan. Tuo tarpu personalo kompetencija,
reakcijos greitis, problemų / klausimų sprendimas gali būti
tiriami ir kiekvienai sričiai atskirai.
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Taikyti
tyrimo

įvairesnius Atliekant vartotojų pasitenkinimo matavimo ir aptarnavimo
metodus

(tiek vertinimo tyrimus rekomenduojama taikyti įvairesnius

VRM, tiek VAI)

tyrimo metodus. Pavyzdžiui, VAI, siekdamos motyvuoti
darbuotojus teikti kokybiškesnes paslaugas ar norėdamos
patikrinti aptarnavimo kokybę (pavyzdžiui, sudalyvavus
bendravimo su klientu, kokybiško aptarnavimo ar pan.
mokymuose), galėtų atlikti „slapto lankytojo / vartotojo“
tyrimus.

Inicijuoti

pilotinį,

su Atsižvelgiant į sukauptą Stebėsenos metodikos rengimo ir

vartotojų pasitenkinimu įgyvendintų tyrimo projektų patirtį, siūloma inicijuoti
susijusį projektą kelių pilotinį projektą, įtraukiant kelias VA organizacijas, kurio
organizacijų tarpe

metu pasirinktoje organizacijų grupėje būtų įgyvendintos
kompleksinės su vartotojų pasitenkinimo sritimi susijusios
priemonės: atlikti kokybiniai ir kiekybiniai vartotojų
pasitenkinimo tyrimai, parengti klientų aptarnavimo
standartai,
aptarnavime

įvertinti

darbuotojų

poreikiai,

mokymų

suorganizuoti

klientų

apmokymai,

parengtos motyvacinės ir darbuotojų vertinimo sistemos.
Šiuo projektu būtų siekiama sukurti kompleksinį vartotojų
aptarnavimo gerinimo sistemą. Įgyvendinus tokį projektą,
būtų

sudarytos

pasinaudoti

sąlygos

gerąja

kitoms

patirtimi

VA

organizacijoms

kompleksiškai

gerinant

vartotojų aptarnavimą.

Bendros rekomendacijos Stebėsenos metodikos taikymui

Sukurti
vertinimo

palyginamojo Rekomenduojama sukurti įrankį, leidžiantį surinkti, kaupti
/

viešojo ir lyginti įvairiapusius duomenis apie VAI veiklą, tai yra:

administravimo
subjektų

KVM, taikomus / diegiamus VAI, bendruosius veiklos

stebėsenos rodiklius ir atliktų vartotojų pasitenkinimo viešosiomis /

sistemą

administracinėmis paslaugomis matavimo tyrimo, jei toks
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buvo atliktas VAI, duomenis. Tokia palyginamojo vertinimo
sistema / duomenų bazė užtikrintų VAI teikiamų duomenų
išlaikymo ilgalaikiškumą, galimybę lyginti VAI bei gauti
grįžtamąjį ryšį apie suteiktas paslaugas. Be to, tokios
palyginamojo

vertinimo

sistemos

dėka

galėtų

būti

teikiamas grįžtamasis ryšys apie tyrimo rezultatus VAI.
Panašiu
vykdyti

laikotarpiu Įgyvendinant
tiek

Stebėsenos

metodikoje

apibrėžtą

siekį

KVM matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir jos teikiamų viešųjų /

taikymo VAI stebėsenos, administracinių paslaugų vartotojams, svarbu panašiu
tiek bendrųjų veiklos laikotarpiu vykdyti tiek KVM taikymo VAI stebėsenos, tiek
rodiklių bei vartotojų bendrųjų veiklos rodiklių bei vartotojų pasitenkinimo
pasitenkinimo tyrimus

tyrimus. Siekiant palyginamumo, VAI, esant galimybei,
turėtų savarankiškai vykdyti vartotojų pasitenkinimo
tyrimus ir jų metu gautą vartotojų pasitenkinimo indeksą
įtraukti į duomenų bazę, apimančią tiek kokybės KVM
taikymo VAI stebėsenos tyrimo duomenis, tiek VAI
bendruosius veiklos rodiklius.

Už

Stebėsenos Stebėsenos metodika turėtų tapti praktiniu įrankiu tiek

metodikos įgyvendinima VRM, vykdant stebėseną ir inicijuojant stebėsenos tyrimus,
atsakinga institucija - tiek VAI, siekiančioms matuoti KVM taikymo poveikį VAI ir
VRM

jos teikiamų paslaugų vartotojams. Rekomenduojama, kad
už Stebėsenos metodikos įgyvendinimą būtų atsakinga
viena institucija – VRM, užtikrinanti šios metodikos
įgyvendinimą, tęstinumą ir tobulinimą. Be to, Stebėsenos
metodikos įgyvendinimas sietinas su viena iš VRM
uždavinių – formuoti ir įgyvendinti kokybės politiką viešojo
administravimo srityje. Siūloma apsvarstyti galimybes VRM,
esant poreikiui, konsultuoti VAI apie šios Stebėsenos
metodikos taikymą, jei VAI organizaciniame lygmenyje
vykdytų stebėseną. Be to, užtikrinus Stebėsenos metodikos
taikymą VAI, galima būtų kelti tikslą siekti
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atskirų VAI

palyginamumo

pasitelkiant

Stebėsenos

metodikoje

įvardintais komponentais.
Pritaikoma visoms VAI

Pastebėtina, kad Stebėsenos metodikos rengimo metu
atlikti tyrimai buvo orientuoti į savivaldybes, tačiau
Stebėsenos metodika, adaptavus bendrųjų rodiklių rinkinį,
nustačius VAI teikiamų paslaugų vartotojų grupę ir
atitinkamai parengus vartotojų pasitenkinimo matavimo
klausimyną, gali būti pritaikoma visoms Lietuvos VAI.

Skatinti šios metodikos Už
taikymą Lietuvos VAI

Stebėsenos

metodikos

įgyvendinimą

atsakingai

institucijai rekomenduojama skatinti šios metodikos
taikymą Lietuvos VAI, rengiant viešinimo renginius,
dalinantis gerąja patirtimi įgyvendinant Stebėsenos
metodikoje

apibrėžtus

uždavinius,

inicijuojant

šios

metodikos įgyvendinimui reikalingus tyrimus. Siūloma
skatinti organizacijas dalintis atliekamų tyrimų, įgyvendintų
vartotojų pasitenkinimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo
iniciatyvų patirtimi.
Stebėsenos

metodika Nors Stebėsenos metodika gali būti pritaikoma 2

gali būti pritaikoma 2 lygmenimis – tiek tarp-organizaciniu ir organizacijos
lygmenimis,
reikšmingesnė

lygmeniu, tačiau Stebėsenos metodika reikšmingesnė tarptarp- organizaciniame lygmenyje, kuris atspindi platesnį požiūrį

organizaciniame

ir yra siekiama apibendrinti įvairių KVM taikymo poveikį.
Organizacijos lygmenyje stebėsenos metodikos naudojimas
gali dubliuoti konkretaus organizacijoje taikomo KVM
standartinius poveikio matavimo rodiklius (paprastai atskiri
KVM turi savo poveikio matavimo indikatorius, labiau
pritaikytus konkretaus modelio specifikai ir geriausiai
atspindžius pokyčius srityse, į kurių tobulinimą modelis yra
nukreiptas).

Nors dauguma aukščiau pateiktų rekomendacijų yra susijusios su savivaldybės darbo
specifika, tačiau pagrindines gaires galima pritaikyti ir kitų VAI darbe. Atsižvelgiant į
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sukauptą tyrimų patirtį savivaldybėse, siūloma, individualiai atsižvelgiant į VAI
specifiką, skatinti vartotojų pasitenkinimo tyrimų atlikimą ir kompleksinių vartotojų
aptarnavimo gerinimų priemonių taikymą platesniame organizacijų tarpe. Taip pat
rekomenduojama sukurti VAI ekspertų grupę, kuri, esant poreikiui, konsultuotų kitas
VAI apie vartotojų pasitenkinimo matavimo tyrimų organizavimą ir įgyvendinimą,
kokybės vadybos metodų taikymą organizacijose. Šią ekspertų grupę galėtų sudaryti
VAI atstovai, kurių organizacijose sėkmingai įgyvendinamos kokybės vadybos
iniciatyvos. Taip pat, esant galimybei, rekomenduojama tobulinti turimas žinias apie
viešojo sektoriaus kokybės iniciatyvas, kviečiant dalintis įvairių įrankių taikymo
patirtimi pažengusias privataus sektoriaus arba Vakarų Europos VAI organizacijas.
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